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Az ISS Facility Services Kft. a világ és Magyarország
élvonalbeli létesítmény-üzemeltetési szolgáltatója.
Vállalatunkat a Szolgáltatók Nemzetközi Szervezete (IAOP) évek óta
a legjobb szolgáltatók között tartja számon.

Munkatársat keresünk
Nyíregyházára
az alábbi pozíciókba:
CATERING TERÜLETRE:

Éttermi üzletvezető, Konyhafőnök, Büfés-pénztáros, Konyhai kisegítő, Szakács, Tealady

SOFT FM TERÜLETRE:

Recepciós, Takarító, Takarítási csoportvezető, Udvaros – kertész

ŐRZÉS-VÉDELMI TERÜLETRE:
Biztonsági vezető, Biztonsági őr

allas@hu.issworld.com e-mail címen,
illetve érdeklődni a +36 30 977 2194 telefonszámon.
További információk cégünkről: Web: www.hu.issworld.com;

Jelentkezni önéletrajz megküldésével lehet az

Facebook: ISS Hungary; Instagram: iss_hungary
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Húsz éve gyorsabb volt a vonat
a Debrecen–Mátészalka vonalon
Seszták Miklós fejlesztési minisztert és a MÁV-ot is
igyekeznek rávenni a döntés megváltoztatására.
Kétezer internetes aláírás összegyűjtését
tűzte ki célként a Debrecen–Mátészalka
vasútvonal korszerűsítése érdekében az
aHang nevű portál. A kezdeményezés
a Mátészalkaleaks csoport nevű helyi erőtől indult, mint fogalmaznak, a
78 kilométeres távolságon a jelenlegi
menetidő legkevesebb 105 perc, vagyis
az átlagsebesség elkeserítő, mindössze
45 kilométer per óra. Húsz évvel ezelőtt
ezen a vonalon egyes járatok 75 perc
alatt megtették a távolságot.
Munkásokat vihetne
A mátészalkai, fehérgyarmati, csengeri és
nyírbátori járás 107 településén mintegy
150 ezren élnek, a munkanélküliség ezen
a vidéken jóval magasabb, mint az ország
iparosultabb részein. Ezért is volna külö-

nösen fontos, hogy a nyírségiek számára
elérhetőbbé váljon a több nagy nemzetközi vállalat által gyárlétesítésre- és -bővítésre kiszemelt Debrecen, ahol viszont
éppen a munkaerőhiány okoz egyre komolyabb gondokat.
A Mátészalka–Debrecen vasútvonalat
évente 825 ezer alkalommal veszik igénybe állampolgárok, akiknek 24 állandó
sebességkorlátozással szemben kell türelemmel lenniük. A kormány a 2016-os
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program részeként – mintegy 30 milliárd
forintnyi uniós pénzből – két ütemben korszerűsítette volna a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által a vonalat, de tavaly
visszavonták a döntést. A Mátészalkaleaks
csoport azt szeretné elérni, hogy mégis

történjen meg a korszerűsítés, a vonatok
pedig ezáltal 80, esetleg 100 kilométeres sebességgel haladhassanak. Azt is szeretnék,
hogy ne erre a vidékre kerüljenek a MÁV
leglepukkantabb személyvonati szerelvényei. Az aHang ezért a Nemzeti Fejlesztési
Miniszterium vezetőit, a MÁV-ot és Tasó
László (Fidesz–KDNP) országgyűlési képviselőt is bombázza az aláírásokkal, amelyekből március közepéig 1000 gyűlt össze.
RaL

EZT AZOKRA,
AKIK AZ ÉRETTSÉGI UTÁN
NÁLUNK TANULNAK!

MEGJELENT
2018 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ,
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ NAPPALI
KÉPZÉSEINK LISTÁJA!

Több mint 50 szakma közül
választhatsz!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

www.dszc.hu • 52/437-311 • ugyfelszolgalat@dszc.hu

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Nyíregyházán | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | Újságíró: Cservenyák Katalin +36 20/50 28011
Szerkesztőség: szerkesztoseg@szabolcsihir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 955 300
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Lapposta Kft.| Címlapfotó: Pixabay
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Ifj. Richter József:
egy világszámban
egy élet
munkája van
Nyíregyházára és Debrecenbe
jön a cirkusz: 9 oroszlánt és
Arany Bohócot is hoznak.

Magyar Nemzeti Cirkusz:
Aranybohóc a porondon!
Nyíregyháza: április 5–8., Bujtosi Szabadidőpark
Debrecen: április 11–22., Balmazújvárosi út volt, Möbelix-parkoló
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Ifjabb Richter József még nincs
26 éves, mégis egy 70 fős társulatot
igazgat, miközben újabb és újabb
világszámokon töri a fejét, amikkel rendre sikert sikerre halmoz.
A Magyar Nemzeti Cirkusz előadásai sorra telt házzal
mennek, ugyanis látványban,
változatoss ágb an,
nem mellékesen izgalom tekintetében egyedülálló élményt kínálnak, ráadásul minden szezonban mást.
Az artistaművész a Cívishír érdeklődésére telefonon elmondta, tartja
magát a cirkuszi berkekben élő, régi
mondás, miszerint akinek egyszer
a forgács a talpához tapad, azt nem
tudja többé onnan levakarni, azaz
aki megízleli a cirkusz világát, aligha tud kitörni a bűvköréből. Ennek
a mágikus hatásnak nagy része volt
abban, hogy ifjabb Richter Józsefet
a legutóbbi a Monte Carló-i Cirkuszfesztiválon Arany Bohóc-díjjal
jutalmazták. A zsűriben Stephanie
hercegnő elnökölt; külön pontozták a szakmai teljesítményt, a jelmezt, a koreográfiát, az összképet
és ezen belül azt, milyen hatást vált
ki a közönségből mindaz, amit a

porondon lát. – Nyolcszor léptünk
porondra Monte Carlóban, hála
Istennek nyolcszor tapsolt állva a
közönség, mégis azt mondom, tökéletes világszám nincs, mindegyiken lehet javítani, tovább fejleszteni. Valamennyi szuperprodukció
mögött egy élet munkája áll, hiszen
kisgyermekkorom óta készülök és
gyakorolok rájuk.
A zsűrit lenyűgözte Richterék –
korábban a hungarikumok sorába
emelt – lovasakrobata száma, hiszen József és felesége szinte balettoznak az állatok hátán, és igazán
veszélyes figurákkal kápráztatják el
a nagyérdeműt. Az egzotikus állatshow szintén különleges: egyszerre
32 állat szerepel a porondon – többek között elefántok, zsiráfok, púpostevék, zebrák –, amire valóban
nem volt még példa a világon.
– Ha bizalmat építünk ki az állattal, szinte minden elvárható tőlük.
Nagyon fontos, hogy érezzék a biztos kötődést az idomárhoz. Váratlan helyzetekre trenírozzuk őket,
hiszen nem tehetjük ki őket
annak, hogy például egy
hirtelen felvillanó fénytől
megijedjenek – olyan
helyzeteket teremtünk
ezzel összefüggésben,
amiből tanulnak –
mondta Richter József.
Kiderült az is, a magas
színvonalú előadások záloga az állandó megújulás és
a fenntartott koncentráció, hiszen
a cirkuszból nem lehet kivágni azt,
ami nem sikerül. Ha esetleg mégis így alakul, meg kell ismételni a
számot.
A kérdésre, hogy a leendő gyerekeinek is ezt a szakmát szánja-e, a
fiatal férj úgy válaszolt, neki sem
szánták, ő választotta a cirkuszt.
S hogy meddig lehet eljutni ebben
a szakmában? Határ a csillagos
ég...
A Magyar Nemzeti Cirkusz Nyíregyházára és Debrecenbe vadonatúj műsort hoz: az eddigi legveszélyesebb légi bemutatót tekinthetik meg az érdeklődők, de
kilenc oroszlán is feltűnik majd a
porondon.
Bereczki-Csák Helga
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Hej, de jó
kiszállni
egy kicsit
a mókuskerékből!

Ki ne vágyott volna még arra, hogy
kiszabaduljon a mindennapok mókuskerekének monotóniájából, és valami
merőben mást csináljon a megszokottól? Valami szépet, kreatívat. Lehetőleg
gyorsan. Aztán meglát egy hírt valahol,
és jelentkezik. Elkésik, persze, hogy késik pár percet, mert csúszik az út, ki a
csuda gondolta, hogy hóval köszönt be
a meteorológiai tavasz. Lihegve kivágja
az ajtót, és visszahőköl, mert a terem
tele van. Olyanokkal, akiket ugyanaz
motivált ezen a havas, hideg délelőttön: festékpalettát és ecsetet ragadnak.
Mindenki előtt festőállvány, rajta a
méretre vágott lemez, amit előzőleg
már gondosan lealapoztak, erre készül
a mű. Ki-ki szabadon választ, hogy a
felkínált 2-3 festmény közül melyiket
másolja le. Anyukák gyerekekkel, gyerekek barátaikkal, nagymama unokájával – nincs korhatár.
Piktorok
A Piktor Tanoda ötlete 2016 derekán a
debreceni Mulik Tünde fejéből pattant ki, nyíregyházi partnere ebben a
kezdetektől Biri Ildikó. Ők ketten
ugyanannál a mesternél tanultak festészetet, majd elhatározták, ismereteiket
szívesen átadnák másoknak is. A másfél
éve működő tanodában ma már négyen
tanítanak, és szépen araszolnak keletről
nyugat felé – Debrecen, Nyíregyháza,
Záhony, Nagyhalász, Nyírmada, Eger,
Kecskemét, Szeged, Budapest, Szekszárd, Szombathely – ma már egyre
több városba hívják, hívják vissza őket.
Ecset és festék
Világos színekkel kezdünk, majd fokozatosan visszük fel a sötétebbeket,
egyre jobban alakul a kép. A havas
háztetőre árnyékot vet a szomszéd tető,
szépen kanyarog az út, amelyen itt-ott
már piszkos az eltakarított hó. Végére
maradnak a fák, a legtöbb figyelmet
ezek igénylik, ugyanis nem mindegy,
hogyan tartjuk az ecsetet, merre mozgatjuk, hogy tényleg úgy és ott hajoljanak az ágak, amerre szeretnénk.
A többség először jött, de már tervezi a következő alkalmat. A szemközt
ügyesen festegető, kisvárdai óvodavezető Dr. Battyányiné Székely Csillának
viszont ez már a második alkalom.
Az először festett „Kalapos nő” már a
szobája falán függ, bekeretezve. Azért
jött el megint, mert olyan jólesik kicsit
kiszakadni a megszokott környezetből.

De vannak itt gyerekek is: a 9 és fél
éves Török László Zsigmond az anyukájával és testvérével jött, sőt, még három kis barátját is magukkal hozták.
Azt mondja, nagyon élvezte a munkát, csakúgy, mint Mikula Milán, aki
máskor is jönni akar. Most téli képet
festettek, mert télies volt az idő, legközelebb valami mást szeretnének.
A csúcstartó – nyolc alkalommal és
képpel – Gerliczky Petra, akinek tehetségéhez nem fér kétség. Az itt készült képek egy része otthon díszíti a
falakat, más részüket odaajándékozta
rokonoknak. Most a nagymamáját,
Gerliczy Jánosnét csábította el magával, ugyanazt a képet másolták, és
versenyeztek, kinek sikerül jobban.
Sokan visszajárnak – meséli a foglalkozás végén Tünde, aki azt is elmondja, hogy Debrecenben csapatépítő tréningre is felkérték már őket. Akkor azt
találták ki, hogy a képnek mindenki
csak egy kisebb darabját fesse meg, s
csak azután állt össze egy nagy egésszé
a kép. Roppant élvezték a résztvevők.
A másolásra, megfestésre szánt képeket Tünde előtte megfesti. Ha egy
óra alatt végez, akkor az a tapasztalat, a tanodások is el tudják készíteni
a rendelkezésre álló három óra alatt.
Pedagógus végzettséggel rendelkezik,
emberi erőforrás tanácsadó a mesterdiplomája. A legkülönfélébb szakmák
képviselői megfordultak már itt, a
könyvelőtől az adóellenőrig.
Feltűnően ügyesen bánt az ecsettel egy
fiatal pár is: Bíró Anett és Csőri Zsolt.
Meglepetés, a fiatalember ötlete volt,
hogy jöjjenek el. Ezzel ajándékozta
meg a férfi párját Valentin-nap alkalmából. Két éve járnak együtt. Egyszer
Anett megemlítette, hogy érdekli a festés, Zsolt pedig kikutatta a lehetőséget.
A stresszes hétköznapokból kifejezetten jólesett most kipróbálni magukat
egy másik területen. Ráadásul kiderült,
hogy mindketten nagyon tehetségesek.
Különböző témát választottak, be is kereteztették a műveket, aztán majd eldöntik: megtartják-e a sajátjukat, vagy
cserélnek.
És, persze, elkészült e sorok írójának
első téli tája is, egy felesleges hófelhővel
viszont kicsit kevesebb fával, mint az
eredeti, de nem lehet egyszerre festeni,
írni és fotózni.
Cservenyák Katalin
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A „Viszkis rablóként” hírhedtté vált
egykori jégkorongozó beszélt magáról
és az általa látott világról a debreceni
Lovardában. Egy kasszasikerré vált
élet idézőjeles mozaikjaival a nyomában.

Ambrus Attila:
a szobámban
ültem,
és meztelenül
vártam, hogy
megszáradjanak
a ruháim
De mit fogadott meg
ez az ember, ami kapcsán
a saját kezeit is levágná?

1. Dolgozok én, csókolom
„Háromszáz embert zártam be különböző helyekre, sokszor vécébe. Piszok
gáz. Én sem örülnék, ha nyolcadmagammal bezárnának egy budiba, és
nem tudnám, nem tol-e bele a fickó
egy tárat az ajtóba. Emlékezzenek a
móri vérengzésre. (Nyolc embert mészároltak le egy bankfiókban 2002 májusában – a szerk.) De két esetben még
a saját mércémet is túlléptem. Egyszer
egy hölgynek megragadtam a haját,
amikor ki akart szaladni mellettem;
ezért a mai napig szégyellem magam.
A másik esetben egy nő megnyomta a
pánikgombot, csak úgy visszhangzott
a tízemeletes panelek között. Hiába
kértem, hogy kapcsolja ki azt a kurva
riasztót, nem volt rá hajlandó. Kérdezi,
miért nem megyek el dolgozni? Csókolom, éppen dolgozom, mondom én.
Aztán belöktem egy szekrénybe. Sosem bocsátotta meg. Pedig többször
bocsánatot kértem tőle a bíróságon…
Tavaly találkoztam vele Visegrádon;
imádkozik azért, hogy a pokolba kerüljek. Higgyjék el, az éremnek nem
csak két oldala van. Hanem éle is. Ha
valaki azt hiszi, milyen menő bankot
rabolni, gondoljon arra, mi lenne, ha
innen kilépve fegyvert nyomnának a
halántékához?”
2. Pávatoll a Megváltó mellett
„Egy olyan pici erdélyi faluból, Csíkszentlélekről jöttem, ahol még temető
sem volt. A szüleim elég érdekes házasságban éltek. Anyámnak volt tíz
férje, én voltam az első alom. Másfél éves voltam, amikor fényt kapott,
úgy érezte, túl sokat sírok, vagy nem
tudom, mi az isten problémája volt
velem. A lényeg, hogy mama lelépett. Apám lefizette a fél falut, hogy
őneki ítéljenek, hogy minek, azt nem
tudom, mert ezzel letudta a nevelést.
Nekem addig volt szerencsém, míg élt
a nagymamám. Az ő korai halála után,
bár addig is loptam, vittem mindent,
ami nem volt lebetonozva. Nyolcévesen kitiltottak a templomból, mert
megittam a pap miseborát, megettem

az ostyát. A plébános páváinak tollát
kihúzgáltam és egy lejért árultam a
faluban. Vízkeresztkor azonban az
atya végigjárta a házakat, és meglátta
a tollakat a Jézus-képek mellett. Honnan van? Az Ambrus gyerektől vettük.
Akkor nekem ott lefőtt a kávé.”
3. Mi tartotta
benne a lelket a sitten?
„Meg akartam felelni azoknak, akik
kintről segítettek. De a mérföldkő
apám volt. A haláláról 2002-ben, odabent értesültem. Nyolcéves voltam,
amikor azt mondta, fiam, a börtönben fogsz megrohadni. Megérintett a
felismerés, hogy amikor meghalt, tulajdonképpen igaza lett. Miért mondta már ezt akkor? Ha lát valahol, bár
tartok tőle, hogy nem, nem szeretném
hogy igaza legyen! Nagyon kemény
ember volt az apám, mindig szarrá
vert. Engem minden héten agyonvertek. Volt, hogy hónapokig nem
mertem levetkőzni a csapattársaim
előtt. Nadrágszíjtól kezdve kalapácsig,
mindennel szétütött. A nagyapám is
verte őt; ez ilyen kontinuitás volt az
életében. Azt gondolta, ez pedagógiai
módszer. Én tudom: nem működik.”
4. Kezeket fel…
„Egy betöréses lopás miatt tizenévesen javítóintézetbe kerültem. Ott láttam először hullát; mellőlem dobták
ki az emeletről a srácot, szétment a
feje. Nekem csak a kezemet szúrták át.
Hatszáz román között magyarként létezni nem volt egyszerű, ráadásul egy
kukkot nem beszéltem a nyelvükön.
Bekerülve kaptam egy tízkilós csomagot; mire felértem a hálókörletbe,
már csak egyetlen lekváros konzerv
volt belőle. Csak ezt hoztad nekem,
barátom, kérdezte a szobafelelős?
Akkora sallert kaptam, hogy a beton
adta a másikat. A reggeli mosakodásnál három percünk volt tisztálkodni,
akinél a sípszó után egy csepp víz is
lefolyt, szarrá verték. Mi a kukoricát is
futólépésben szedtük, ütöttek-vertek,
nem csak engem, a románokat is. Bűnözőképző volt, mint minden börtön.
Nem lehet moralizálni, érdemi vitákat
folytatni, egy a lényeg, hogy a kezedet
minél hamarabb tedd fel, különben
szétütnek, szétaláznak. Az van a legmagasabb polcon, akinek a legkeményebb a keze. Később, a katonaságnál
másfél éven keresztül munkatáborban
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dolgoztam, csákánnyal, lapáttal építettem a román szocializmust.”
5. Pálfordulás
„Nagyon sokáig az egész világot hibáztattam. Harmincvalahány éves koromig
az volt a problémám, hogy anyám elhagyott, apám alkoholista volt, nagyanyám
korán meghalt, a bűntársam feldobott,
a börtönben szívták a vérem, az összes
csajom a pénzemet akarta. Mindig volt
valami, ami miatt megkaptam saját magamtól az önigazolást. Aztán ráébredtem, akkor tudom ezt elengedni, ha önmagamat elfogadom. Ez a legnehezebb
az életben. Elfogadni, hogy nem nőttél
öt centivel nagyobbra. De ha sikerül, úgy
képes vagy ezt megtenni a szerelmeddel,
a barátoddal, a szomszédoddal, mindenkivel. Ez a konklúziója a történetemnek.
Az ember lázadjon, de utána váljon képessé belátni a korlátait. Egy-két dolog
van még a bakancslistámon, de alapvetően nincs bennem hiányérzet.”
6. Boldogság
„1988-ban szürreális körülmények között, egy vasúti kocsi aljára felkapaszkodva jöttem át a román–magyar határon.
Előtte gyerekfejjel voltam Budapesten
sportolóként; Csehszlovákiába mentünk.
Én akkor azt láttam, hogy a Keleti-pályaudvaron ég a villany. Van világítás!
És csoki a restiben! Romániában az sem
volt. Sem áram. Ahogy egyes időszakokban hetente csak egyszer folyt meleg víz.
Az átszökésem után szembesültem azzal,
hogy itt lebüdösrománoznak, miközben
odaát a románok bozgornak, vagyis hazátlannak neveztek. Pedig nem tehetek se
Trianonról, se az erdélyi fejedelemségről.
Újpesten aztán a hokicsapat révén olyan
közösség vett körül, ahol boldog ember
voltam. Befogadtak. Ruhát kaptam tőlük!
Egy inggel és egy nadrággal érkeztem,
nem volt mit felvennem. Hétvégénként a
szobámban ültem, és meztelenül vártam,
hogy megszáradjanak a ruháim.”
7. Hiszekegy
„Elsősorban azért vagyok itt, hogy elmondjam, mindig van újrakezdés. Mindenkinek jár egy esély. Minden mélységből fel lehet állni kellő akarattal, szorgalommal, alázattal. A lehetőséggel élni
kell, nem visszaélni. Szeretek álmodozni,
ideialista vagyok. Hat éve vagyok kint;
azt szoktam mondani, öt év múlva valószínűleg az enyém lesz a Zsolnay-gyár.
Lehet, hogy nem jön össze, de középszerűnek lenni nincs értelme. Hiszek

abban, hogy ha az ember csinál valamit,
azt száz százalékkal tegye, mert anélkül
nem megy előre semmi.”
8. Epizódok egy bankrabló életéből
„Volt egy unokatestvérem is bűntársam,
csak ő pszichésen nem bírta. A harmadik
bankrablásnál elájult. Vettem elő a fegyvert, mire bekómált. Szerencsém volt, a
gyanútlan biztonsági őr az összecsukló
unokatestvéremmel volt elfoglalva, próbálta helyrepofozni. Nem vette észre,
ahogy visszacsúsztatom a tokba a fegyverem.”
„Abban az időben bementem egy postára, és kiraboltam (a kilencvenes éveket
írjuk – a szerk.). Ha az alkalmazott meg
is nyomta a riasztót, az csak a posta központjában, a diszpécsernél csöngött, aki
visszahívta az adott postahivatalt. Hátha
csak téves jelzés, nehogy feleslegesen
küldjék ki a rendőröket. Többször hallottam csöngeni a telefont rablás közben.
Így azonban mindig hét-nyolc perces fáziskésésben voltak. Mára nagyon sokat
javult a biztonság, hála a bankoknak, a
rendőrségnek és nekem.”
„Rájöttem, bankot rabolni akkoriban
kurvára kifizetődő, mert mindenki hülye. 1995-ban kipucoltam az Ó utcai utazási irodát. Bezártam a hölgyeket, és arra
is odafigyeltem, hogy rendet hagyjak
magam után, mert a rend fontos… Kifelé menet azonban megszólalt egy csomó
rendőrségi sziréna, az utca elejét és végét
lezárták. Látom, egy motoros rendőr oda
tart, ahonnan én jövök ki. Kész, ennyi
volt a karrier, sitt. Biztos úr, valami baj
van? Riasztást kaptak, válaszolja. Azonban, amikor megkötötték a szerződést az
utazási irodával, rosszul írták fel a címet.
Ó utca huszonhat helyett huszonnyolcat
írtak… A rendőrök ezerrel berongyoltak
a szomszédos, csomó üzletnek helyet adó
udvarba, miközben én kisétáltam a kordonból.”
„Kapzsi lettem. Egyszer délután háromkor kipucoltunk egy békásmegyeri OTPét, mire a bűntűrsam: kurva nagy flash
lenne most rögtön kirabolni a kelenföldi
kispostát! Gabi, itt van tíz és fél millió
forint, ha jól beosztjuk, két hónapra elég!
Mégis hagytam magamat rábeszélni. A
postáskisasszonyokat a szokásos forgatókönyv szerint bezártam a vécébe, de sikerült kinyitniuk az ablakot, és kiabálni
kezdtek. Ezt hallva két vasutas utánunk
rohant! Egy szabadidős rendőr szolgálatba helyezte magát, és szintén bekapcso-

lódott! De piszok szerencsénk volt, mert
a vasutasokra hitte azt, hogy bankrablók!
Leteperte őket, mire pedig a dolog tisztázódott, mi leléptünk.” (1997. március
10. – a szerk.)
9.
„Szeretem a letisztult formákat. A fémes
színeket, az ezüstöt, az aranyat. A minimalista stílus áll hozzám közel. Viszont
ha ilyen jellegű kerámiákat készítenék,
nem tudnám befizetni a sárga csekkjeimet.”
10. Kezeket le…
„A pénzen sikert tudtam vásárolni. Azt
hittem, így szabaddá válhatok, miközben
a pénz rabjává lettem. Megvehettem azokat gyermeteg dolgokat, amelyekről azt
gondoltam, szükségem van rájuk. Sportautók, egzotikus, mégis gyorsan unalmassá váló utazások, táncoslányok…
Imádtam kupiba járni; egy időben bérletem volt a bőr- és nemibeteg-gondozóba. Elég rendesen toltam az ipart, aki
a környezetemben volt és mozgott, arra
rácuppantam. Rengeteg ostobaságra
költöttem el pénzt. Az ember azt hiszi, a
pénzen keresztül lesz valaki, pedig az értékek mindenkinek a szívében, lelkében
vannak. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni
egy mai fiatalnak.
Ráadásul én beteg ember voltam: játékfüggő. A legelső alkalommal, amikor 1990-ben bementem a Gresham
Kaszinóba kétszáz márkával, háromezer-nyolcszázzal jöttem ki. A szűz kéz
szerencséje, én meg azt hittem, ez a
sztenderd, innentől kezdve ez fog működni. Bármilyen vállalkozásom volt, a
bevételt elhordtam a kaszinókba. Ahová
csak jártam, mindegyikben volt hitelem kétmillió forintig, korlátlan piafogyasztással. Volt este, amikor hét üveg
whiskeyt ittak meg a számlámra a cimborák, a pincérek, a biztonsági őrök. A
tulajok meg tudták, vagyok annyira pöcs,
hogy visszaviszem a lóvét. Nem egyszer,
nem kétszer hagytam ott az órámat, a kocsimat. Nőt nem, bár lehet, némelyiket
jobb lett volna. Ma már tudom, a kaszinó annak való, akinek nincs ki az összes
kereke. A börtönben megfogadtam, ha
bármelyikbe bemegyek, mindkét kezemet levágom.”
Ratalics László
Közben A Viszkis című, Antal Nimród rendezte,
novemberben bemutatott akciófilm már 400 ezres
nézettségnél jár. Ennyi idő alatt ez rekord az elmúlt
évtizedek magyar filmjeit tekintve.
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Téli depresszió után tavaszi fáradtság?
A természet egészére jellemző,
hogy az évszakok változása, a napsütéses órák száma, a hőmérséklet
változása jelentősen befolyásolja
az élőlények viselkedését.

Nem csak a medvék alszanak téli álmot, a mi szervezetünkre is hatással
van a hideg évszak. A téli depresszió
szezonális depresszió, a sötét, téli
hónapokban jelentkezik, és tavaszszal ér véget. A téli depresszióban
szenvedők erőtlenek, szomorúak,
az édességek iránti vágyuk fokozódik, emiatt súlygyarapodás is megfigyelhető. További tünet a nagy alvásigény, a csökkenő munkakedv és
általában a lelkesedés alábbhagyása.
Mindezt emelkedő melatoninszint
kíséri, ami a frissességért felelős
szerotonintermelés csökkenésével is
összefüggésben van.
A megfelelő folsavbevitel például javítja ezt az állapotot, mint
ahogy a megfelelő omega-3 zsírsav
és a triptofán bevitel is, amelyek a
szerotonintermelést segítik, ami
pedig a megfelelően hangulathoz
szükséges. Fogyasszunk sok halételt,

septolete extra

A Valeriana Relax lágyzselatin kapszula olyan
gyógynövények kivonatát
tartalmazza, amelyek hatóanyagai hozzájárulhatnak a normál idegállapot,
a lelki egyensúly fenntartásához és az egészséges
alváshoz. Étrend-kiegészítő készítmény.
Egységár: 31,58 Ft/db

a tejtermékekben, vörös húsokban,
szárnyasokban, a tojásban, található
ebből az anyagból elegendő menynyiség, az állati eredetű fehérjéket
kevésbé kedvelők fogyasszanak sok
burgonyát, zabot, banánt és egyéb
hüvelyeseket, például zöldborsót,
csicseriborsót. Ha a lehangoltság és
a rosszkedv csak a sötét napokon
jellemző, valódi depresszióról nem
beszélhetünk.
A nappalok hosszabbodásával,
a napsütéses órák számának növekedésével legkésőbb május elejére

spontán megszűnik a fényhiány okozta téli depresszió.
Ilyenkor a lehangoltságot a tavaszi
fáradtság válthatja fel, hiszen a téli
nyugalmi állapotból ismét fokozottabb üzemmódra kapcsol szervezetünk, azonban a szükséges vitaminok
nem feltétlenül állnak rendelkezésre
elegendő mennyiségben. Ezért tavasszal igyekezzünk minél változatosabban táplálkozni, fogyasszunk sok
primőr terméket, vagy erre a célra
javasolt vitaminkészítményekkel segítsük szervezetünk működését.

analgesin dolo

tOrOkgyulladásra

3 mg/1 mg, szopogató tabletta 16x

220 mg filmtabletta 10x

A Septolete extra fertőtleníti a
szájüreget és a garatot, enyhíti
a torokgyulladás tüneteit, például a fájdalmat, pirosságot,
duzzanatot, égő érzést és a
nyelési nehézséget. Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid,
cetilpiridinium-klorid. Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Analgesin Dolo fájdalmat
enyhítő és gyulladást csökkentő gyógyszer. A fájdalomcsillapító enyhe-mérsékelt
fájdalom (pl. fejfájás, fogfájás,
menstruációs fájdalom, ízületi fájdalom, izomfájdalom)
rövid távú, tüneti kezelésére javasolt. Hatóanyag:
naproxén-nátrium. Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Egységár: 55,94 Ft/db

akciós ár:

-40%

895 Ft

E.P.

Eredeti ár: 1499 Ft

lactiv plus cseppek

Emésztési PrOblémára

csecsemőkortól 8 g
Élőflórát tartalmazó szuszpenzió. Egyes enyhe
emésztési problémák (csecsemőkori kólika),
valamint antibiotikum-kezelés vagy gyomorés bélrendszeri fertőzés, illetve ennek következtében kialakult hasmenés esetén javasolt.
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
Egységár: 243,13 Ft/g

akciós ár:

E.P.

Valeriana relax

-22%

1945 Ft

Eredeti ár: 2495 Ft

Egységár: 49,5 Ft/db

-30%

akciós ár:

1895 Ft

Eredeti ár: 2710 Ft

stavi-Flexin

ÍzülEtEkrE

kemény- és lágyzselatin
kapszula 30x+30x
Egyedülálló adagolási módszer, két
különböző összetételű – reggel és
este fogyasztandó – kapszulát tartalmaz. Alkalmazása javasolt azok
részére, akik gyulladással nem járó
ízületi bántalmakban (pl. porckopásban) szenvednek. Étrend-kiakciós ár:
egészítő készítmény.

-30%

2560 Ft

Egységár: 42,66 Ft/db

Eredeti ár: 3655 Ft

Vitamintár
tőzegáfonya

FájdalOmra

lElki EgyEnsúlyért

lágyzselatin kapszula 60x

Húgyúti FErtőzésEkrE

filmtabletta
60x

-46%

akciós ár:

495 Ft

Eredeti ár: 920 Ft

béres magnézium

A tőzegáfonya hatóanyagai segíthetik a húgyút
egészségének fenntartását, meggátolják a baktériumok megtapadását
a húgyútban. Étrend-kiegészítő.

Eredeti ár: 1740 Ft

idEgrEndszErrE

Ocutein sensitive

szEmszárazságra

szemcsepp 15 ml

A magnéziumhiány megelőzésére és
kezelésére. A készítmény magnézium
és B6-vitamin kombinációja. Hatóanyag: magnézium, piridoxin (B6 vitamin). Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Most 120 tabletta
90 áráért!

-37%

1095 Ft

E.P.

250 mg + b6 filmtabletta
60 + 60x

Egységár: 20,79 Ft/db

akciós ár:

Egységár: 18,25 Ft/db

szuper ár:

2495 Ft

Az Ocutein Sensitive szemcsepp azonnali
és tartós enyhülést hoz érzékeny szemének. Enyhíti a szemszárazság okozta
irritáló érzést, enyhíti az irritáció okozta
kipirosodást és védelmet nyújt a por és
pollenek ellen. Segít az egész napos kontaktlencse viselése esetén is. Orvostechnikai eszköz.
Egységár: 56,33 Ft/ml

E.P.

akciós ár:

-40%

845 Ft

Eredeti ár: 1405 Ft

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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linex FOrtE

bélFlóráért

élőflórát tartalmazó
kapszula 28x

E.P.

septanazal

akciós ár:

-31%

1795 Ft

akciós ár:

72x

295 Ft

-40%

neogranormon
Különösen finom törlőkendő aloe vera és kamillakivonattal. A
Neogranormon törlőkendő vastag, puha és textilhatású. Tartalmának köszönhetően gyengéden ápolja és tökéletesen tisztítja
a baba bőrét.
Egységár: 5,36 Ft/db

akciós ár:

295 Ft

Eredeti ár: 490 Ft

A Grippostad C kapszula az
influenzaszerű tünetek és
meghűléses betegségek kezelésére szolgál. A Grippostad C
kapszula a lázat is csillapítja
Hatóanyag:
paracetamol,
aszkorbinsav, koffein, klórfenamin-maleát. Vény nélkül
kiadható gyógyszer.

-51%

amorolfin-teva

extra erős 47g +ajándék műfogsortisztító kefe

Az Amorolfin-Tevát a legfeljebb 2 körmöt érintő, a
köröm felső vagy oldalsó
részére korlátozódó gombás
körömfertőzések kezelésére használják. Hatóanyag:
amorolfin-hidroklorid. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.

akciós ár:

895 Ft

immunErősÍtésrE

belsőleges oldatos cseppek 4x30 ml
A Béres Csepp Extra cseppek
nyomelemeket tartalmazó
roboráló készítmény. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.

-40%

akciós ár:

E.P.

-23%

3295 Ft

Eredeti ár: 4295 Ft

-38%

Eredeti ár: 1430 Ft

Egységár: 27,46 Ft/ml

E.P.

E.P.

műFOgsOrra

E.P.

Egységár: 1098,4 Ft/ml

-40%

akciós ár:

Egységár: 49,75 Ft/db

A rögzítőkrém használatának előnye,
hogy növeli használójának biztonságérzetét, használat
közben növeli a
stabilitást és a rágóerőt, valamint
védi a nyálkahártyát a protézis
okozta sérülésektől.

béres csepp Extra

törlőkendő 55x

mEgHűlésrE

50 mg/ml gyógyszeres
körömlakk 2,5 ml

Egységár: 22,38 Ft/ml

E.P.

kemény kapszula 20x

Eredeti ár: 1415 Ft

E.P.

Eredeti ár: 490 Ft

grippostad c

mEgFázásra

blend-a-dent
műfogsorrögzítő krém

babaáPOlásra

Anyagának köszönhetően kiválóan használható pelenkázáskor. Hatékonyan, mégis gyengéden tisztítja és egyben ápolja a
babapopsit. Műanyag visszazárható tépőfedéllel. Krémesen hidratáló nedves törlőkendő. Kozmetikai termék.

akciós ár:

Eredeti ár: 4670 Ft

695 Ft

E.P.

3190 Ft

4490 Ft

akciós ár:

-31%

akciós ár:

Eredeti ár: 6330 Ft

Egységár: 86,88 Ft/db

-37%

nedves törlőkendő 72x

Egységár: 5,36 Ft/db

E.P.

Lázzal és/vagy fájdalommal járó megfázás, rövid távú orrdugulás és garatgyulladás tüneti kezelésére szolgál. Hatóanyag:
paracetamol, aszkorbinsav, feniraminmaleát. Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Eredeti ár: 1760 Ft

bebish

akciós ár:

Egységár: 53,17 Ft/db

-29%

500 mg/200 mg/25 mg por
belsőleges oldathoz 8x

1095 Ft

E.P.

A Bilobil serkenti az agyi vérkeringést és fokozza az oxigén ellátását,
ezáltal csökkenti a mentális kimerültséget. Hatóanyag: páfrányfenyőlevél száraz kivonat. Vény nélkül
kiadható gyógyszer.

loligrip

Orrdugulásra

A Septanazal oldatos orrspray felnőtteknek rövid idő alatt szűkíti az
orrnyálkahártya vérereit, csökkenti
az orrdugulást és az orrváladék képződést. Hatóanyag: xylometazolinhidroklorid, dexpanthenol. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.

Egységár: 74,83 Ft/db

agyi VérkEringésrE

80 mg kemény kapszula 60x

A Detralex filmtabletta érvédő hatású gyógyszer. Gátolja
a vénák tágulását és növeli
a hajszálerek ellenállását.
Alkalmas heveny aranyeres
krízis kezelésére is. Hatóanyag: 450 mg diozmin és
50 mg heszperidinben kifejezett egyéb flavonoid. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.

Eredeti ár: 2635 Ft

1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml oldatos
orrspray felnőtteknek 10ml

Egységár: 10,95 Ft/ml

bilobil forte

Vénák VédElmérE

filmtabletta 60x

A Linex Forte minden egyes kapszulájában kétmilliárd élőflóra sejt
van, ezért elegendő naponta akár
csak egy tablettát bevennie. Szedése antibiotikum-kúra és gyomor-bélrendszeri fertőzés esetén
javasolt. 3 éves kortól ajánljuk a
család minden tagja számára.
Speciális – gyógyászati célra szánt
– tápszer.
Egységár: 64,11 Ft/db

detralex 500 mg

995 Ft

Eredeti ár: 1665 Ft

gOmbás FErtőzésrE

akciós ár:

-34%

2746 Ft

Eredeti ár: 3750 Ft

E.P.

vény nélkül kapható gyógyszer
egyéb, vény nélkül kapható termék
kozmetikum
E.P. egészségpénztári kártyával fizethető

Jelen akció a gyógyszertár szolgáltatásainak népszerűsítését, nem
a gyógyszerfogyasztás növelését szolgálja. A kiadványban szereplő
termékek vény nélkül kapható gyógyszerek, étrend-kiegészítők és
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek. Az étrendkiegészítők
nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet. Az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Hozzávalók: 5-6 krumpli, 3-5 gerezd
fokhagyma, 1 tojás, liszt (amennyit
felvesz), só, szalonna, zsír vagy olaj,
3 nagy fej hagyma.

Sztrapacska
A sztrapacska az az étel,
amit fogyasztani
nagyon szeretünk,
elkészíteni már kevésbé.
Pedig nem nagy dolog.
Mutatjuk.

Elkészítése: A krumplit megtisztítjuk,
majd lereszeljük – emiatt nem szeretjük
készíteni, mert babrás, balesetveszélyes.
De ha van otthon aprító (ami nagyon
hasznos kelléke a modern háztartásnak,
tehát érdemes beszerezni), akkor pillanatok alatt elkészülhetünk vele. És még
egy trükk: ha aprítóba tesszük a krumplit, kockázzuk fel előtte, és tegyük mellé
a megtisztított fokhagymát, így biztosan
nem fog elszíneződni.
Egy nagyobb tálban adjuk hozzá a
nyers tojást, illetve annyi lisztet, hogy
galuskatésztát kapjunk. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.
Közben a gázon egy nagy fazékban forraljunk vizet, sózzuk meg, és egy evőkanál zsiradékot is tegyünk bele, hogy
ne tapadjon össze a sztrapacska, amikor szaggatjuk. Nagyobb lyukú szaggatót használjunk, és előbb tegyünk egy
próbát. Egy kiskanálnyi masszát dobjunk a vízbe, várjuk meg, míg feljön a

ismét

tetejére, és kóstoljuk meg! Ha túl lágy,
tegyünk még bele lisztet. Ha jó, akkor
lehet szaggatni.
Egy másik edényben felkockázott szalonnát pirítunk, ebben megdinszteljük
a kockára vágott hagymát. Nagyszerű
alap lesz a sztrapacskának, ebbe szedjük majd a megfőtt nokedlit, miután
leszűrtük, és kicsit leöblítettük hideg
vízzel. Aki nem szereti a szalonnát,
hagymát, elég, ha olajba forgatja bele
a sztrapacskát.
Már így is ehetjük köretnek sültekhez
vagy pörkölthöz.
A sztrapacskát (amit Szabolcsban
nyögőnek, nyögvenyelőnek is becéznek) azonban sokféleképpen ízesíthetjük is. Belekeverhetjük olajon vagy
zsíron megpirított savanyú káposztába.
Tehetünk rá juhtúrót (brindzát), amit
megszórunk friss kaporral, és persze
gazdagon meglocsoljuk tejföllel.
Menzán szokták adni a sztrapacskát
tehéntúróval, de az meg sem közelíti a
juhtúrósnak az ízét; ne rontsuk el őket
egymással!
Jó étvágyat kíván:
Cseka

NyíregyházáN a

magyar nemzeti

CIRKUSZ
ÁPRILIS 5-TŐL (csütörtök)
áPriLis 8-ig (vasárnap)

Előadások kezdete:
hétköznap 18 óra, szombat és vasárnap, 15 és 18 óra,

Április 7., szombat, 11 óra

NYÍLT NAP!

FŰTÖTT NÉZŐTÉRREL!
NYÍREGYHÁZA, Bujtosi Szabadidőpark

cirkusz-iNformáció:
www.magyarNemzeticirkusz.hu

facebook.com/magyarNemzeticirkusz

iNstagram.com/magyarNemzeticirkusz

igazgató: ifj. richter józsef

06 20 935 4050

kedvezményes jegyek:

www.kuPoNLaP.hu
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Gyökerekkel
dolgozol együtt?
Itt a
Kis seggfejkalauz!
Munkahelyi
nélkülözhetetlen.

További érdekességek:
WWW.SZABOLCSIHIR.HU

Ha úgy érzi, szétstresszelik, túlterhelik, alábecsülik, terrorizálják, bántalmazzák, és mindez azért van, mert
egy gyökérrel dolgozik együtt, tanulja meg, hogy kell kikerülni, átverni,
lefegyverezni a seggfejeket – és ne
halassza holnapra! A hasznos, egyben szórakoztató Kis seggfejkalauz
hathatós és módszeres „játéktervvel” vértezi fel önt arra az esetre, ha
egy gyökérrel kell együtt dolgoznia
az irodában, a mezőn, a tanteremben, vagy egyszerűen csak az életben. Sutton a diagnózissal kezdi,
utána pedig „terepen” kipróbált,
bizonyítékokkal alátámasztott; és
néha meglepő stratégiákat ismertet
az udvariatlan, bunkó, irritáló, kellemetlen, vagy csak szimplán inkompetens alakok kezelésére. Elmondja,
miként kerülheti el őket, hogy járhat
túl az eszükön, hogy fegyverezheti le
őket, hogy küldheti el őket kapálni,
és hogyan növeszthet olyan pszichés
„páncélzatot”, amely védelmet nyújt
ellenük. Túlélési útmutatója olyan
szemléletmód, illetve személyes
terv kialakításáról szól, amely segít

megőrizni ép elménket, és megakadályozza, hogy a szép napjainkat
tönkretegye valami gyökér.

Robert I. Sutton:
Kis seggfejkalauz
Kiadó: Athenaeum Kiadó, 272 oldal
Kötés: kartonált, 3 499 forint
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Artúr.
Király kutya
a suliban!
A RIDENS hőse: még az is
barátja lett, aki félt tőle.

SzabolcsiCafé

Ül, fekszik, ugrik, forog. Érti a vezényszavakat, de a kézjeleket is. Engedelmes, végtelenül türelmes, és bárki
ront, ő türelmesen ismétel. Artúr a
Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
terápiás kutyája. Fajtájára nézve golden retriever, Paulik Anikó asszisztense.
A napokban bemutató foglalkozást
tartottak az iskolában, hogy a sajtón
keresztül a városlakók is megismerjék a városban
egyedülálló módszert, amellyel
az iskola a
14 és 25 év
közötti fiataljainak
komplex
fejlesztését
segíti.
A progr amb an
autista,
hallás-,
látásés
mozgásszervi
problémákkal
együtt élő fiatalok
vesznek részt. Mivel

Artúr nemcsak a szavakat, hanem a
kézjeleket is érti, így nem okoz problémát olyan tanuló sem, aki nehezen,
vagy egyáltalán nem beszél.
Tréning és koncentráció
A látszólag egyszerűnek tűnő feladatsor, melyet Artúr mindig más-más diákkal hajt végre, valójában nagyon is
bonyolult. A 9 éves kutyus mindenkinek ugyanúgy engedelmeskedik, mint
terápiás fejlesztőjének, s bár az is lehet, hogy a sokadik kör után magától
tudja, mi a feladata, megvárja, míg
arra parancsot kap. A feladatok végrehajtásakor semmilyen váratlan zörej
sem zökkentheti ki a munkából, erre
külön trenírozza gazdája. A foglalkozás végén pedig, amikor mindenki eldob egy játékot – műanyag zöldséget,
gyümölcsöt, állatfigurát –, a kutyus
annak viszi oda, aki tőle kéri.
Artúrtól olyan kemény koncentrációt igényel a terápiás óra, hogy utána
otthon már csak pihen. Tulajdonképpen egyedül ő fárad el óra végére, a
gyerekek felszabadultan, mosolyogva
távoznak.
Hetente egy alkalommal tart foglalkozást hűséges négylábújával Paulik Anikó. A kutyus 3 hónapos volt,
amikor magához vette. Azonnal belefogott a képzésébe, engedelmességi
tanfolyamra jártak, és még egyéves
sem volt Artúr, amikor (2008-ban)
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elkezdett dolgozni. Egy pályázatnak köszönhetően 2009 óta tartozik Artúr az
iskola tanári karához. Papírja van arról,
hogy vizsgázott terápiás kutya.
Gyógyít
Köztudott, hogy az állatok közül a kutya
a legalkalmasabb arra, hogy gyógyítson,
fejlesszen, és egyből viszonozza, vagy tolerálja az emberek érzelmeit. A diákok
minden héten izgatottan várják a játékos
terápiát, ami valójában kemény munka.
Ezeken az órákon tanulják meg, mi a
tolerancia, a gondoskodás és a törődés.
Szociális igazodást, figyelmet, koncentrációt, nagy és kis, valamint finommozgást gyakorolnak a képzett jószággal.
A foglalkozás nagyon jó hatással van
a kommunikációjukra is. Figyelem- és
magatartászavaros gyerekre ezen az
órán még nem kellett rászólni. Artúrt az
autisták is szeretik. Az intézménynek 200 diákja van, a foglalkozásokra
10-15-en járnak alkalmanként. A kutya és gazdája társ a munkában. Fontos, hogy a terápiás kutya mindenkivel
tudjon együtt dolgozni. Ez alapkövetelmény. Türelmesnek kell lennie, de az a
türelem, amelyre szükség van, a goldinál
szinte ösztönös. Érdekes, hogy megérzi,
ha valaki fél, vagy tart tőle. Artúr jó emberismerő. Volt olyan gyerek, aki nagyon
szeretett volna járni a terápiás foglalkozásra, de félt a kutyától. Néhány év elteltével a legjobb barátok lettek.
Sajátos nevelési igény
Anikó több mint tíz éve foglalkozik sajátos nevelési igényű fiatalokkal, kilenc

éve segíti ebben Artúr. Segít felkelteni a
figyelmüket, motiválja a tanulókat, ösztönzi őket a kommunikációra, beilleszkedésre, szocializációra. A több- éves tapasztalat azt támasztja alá, hogy a szakkörön részt vevő tanulók nyitottabbá,
együttműködőbbé válnak – mondja az
intézmény vezetője, Demeterné Fekete
Marianna. A kutyán keresztül még a legzárkózottabb gyermekhez is van út, arról
nem beszélve, hogy a simogatása, szőrének érintése már önmagában is terápia,
hiszen a négylábú készségesen és feltétel
nélkül adja vissza a rá irányuló szerete-

tet. Artúr jelenléte nyugtató hatással van
a túlmozgásos és agresszívabb gyerekekre is. Őket nyugtatja, csökkenti a stresszhormonokat, fokozott reakcióikat pedig
csillapítja. Segítségével kialakítható a
helyes viselkedésmód, a helytelen, nem
kívánatos minták pedig leépíthetők.
Vágyik egy segítőre
Kristófnak van saját kutyája, egy bolondos keverék, akit otthon, Balkányban sétáltatni is szokott, de nem merné
magát úgy rábízni, mint Artúrra. Azt
reméli, egyszer neki is lesz egy segítő
kutyusa. Látássérült, emiatt általános
iskolás kora óta kollégista. Egyedüli
gyermek, hétvégén szülei jönnek érte,
hogy együtt lehessenek a szabadnapokon. Egyetemre készül, kedvence a történelem.
Málna gazdája
Vikinek viszont van kutyája, szintén
goldi, de még csak kétéves, Málnának
hívják. Egyszerű vezényszavakra – ül,
fekszik – már hallgat. Szereti az Artúrral közös foglalkozásokat, mert kicsit
kiszakadnak az iskolából, tanulásból.
Ő egyébként nem ebbe a suliba jár, csak
a kutyás foglalkozásokon vesz részt. Egy
közeli gimibe készült, de kiderült, ott a
kerekes székével nem tudna közlekedni.
Most már egyáltalán nem bánja, hogy a
Szent Miklós Görögkatolikus Gimnáziumba vették fel; amelyikben akadálymentesen közlekedhet.
Cservenyák Katalin
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Nyíregyházi 21-es:

6.

Mivel indítottad útjára?
Érezted, hogy ebben a fiúban
benne van a TOP 50?
Hogy mindenben továbbra is számíthat rám,
szurkolok neki, és hozzám mindig jöhet, de
ezen az úton egyedül kell végigmennie. Az
élet aztán úgy hozta, hogy voltak kemény
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és
próbatételek. Wimbledon előtt vagy Wimbleodaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi
don után, vagy amikor csak egyszerűen kelközélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan
lett egy autó a hétvégére egy tinédzsernek.
címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak
Vagy amikor nagyon elpártolt tőle
még a szerencse is, kereste
kérdezünk. Huszonegyet.
a helyét a világban, és
Olyan pici volt, hogy hazaküldte megnőni – Azonnal. A csosérülések hátráltataz edző, aki Fucsovics Marcit elindította a portban sokkal
ták. Az önbizalmát
pályáján. Mostanában azok a nyíregyházi- na g yobbakkal
közösen erősítetak is jobban odafigyelnek a teniszre, akiket kezdett tenitük a szüleivel,
eddig egyáltalán nem érdekelt ez a sportág. szezni. Figyelt,
rendületlenül.
Nem véletlenül. Hisz naponta szerepel a hí- úgy követett
A TOP 100-at
rekben Fucsovics Marci neve, aki egyre fel- a szemével,
éreztem már
jebb tör a tenisz-világranglistán. Bizonyára mindig tanulni
benne, mikor
sokakban megfogalmazódott már a kérdés: akart, ami egy
még egyedül
vajon ki volt az a nyíregyházi teniszedző, ilyen kicsi gyercsak én hittem
aki a tehetséges világklasszist elindította a mektől szokatlan.
benne Nyíregyhápályáján. Megkerestük, eláruljuk: Gyurics- Nem beszélt, csak
zán 2000-ben. Mert
ku Enikő, NB-I-es teniszező, az 1987–89-ig próbálta a mozdulathát volt olyan is régen,
NB-I-ben szereplő nyíregyházi csapat első sort visszaadni, mint amit
hogy egyedül voltam ezzel
játékosa. Aki 22 éves koráig aktívan teni- mutattam. Nehéz volt, nem
a hitemmel.
szezett, 3 évvel később pedig már Marcit lehetett hibázni, egy picinek nem szakszaTúlzás állítani, hogy kiemelkedő
edzette. Testnevelési Egyetemet végzett, vakkal magyarázunk. A tenyeres ütése az
feltételek között edzettetek.
edző, sportmenedzser, a megyeszékhely erőssége. Az Ausztrál Openen az egyik be- Salakpályán edzettünk tavasztól őszig
legrégebben működő Nyíregyházi Talen- mondó Mr. Forehandnek hívta.
6 éven át. Télen pedig iskolák tornatermeitum Tenisz Egyesület alapítója és edzője.
Tehetség, szorgalom, kitartás.
ben. Először az Eötvösben, aztán az AranyTőle kérdeztünk 21-et.
Mi a sorrend a világklasszissá
ban. Nem voltak ideálisak a feltételek, de
váláshoz?
nekünk mindegy volt, csak pattogjon a labda.
Nem törvényszerű, hogy egy
Tehetség, kitartás, szorgalom, alázat, önA legrangosabb versenyeken
sikeres versenyző az edzői pályát fegyelem, küzdő- és kudarctűrő képesség.
láthatod Marcit a tévében.
választja.
Mind-mind elengedhetetlen a sikerhez. Az Mit érzel ilyenkor?
Nem volt kérdés, hogy az leszek, hiszen igazat megvallva még ennél is több kell. Nagyon jó érzés! Vizes törölközővel a nya8 éves koromtól teniszeztem. Itt nőttem Tárgyi feltételek, segítő és támogató kör- kamban és Magne B6-tal a zsebemben
fel a vörös salakon, a teniszpályán, a sta- nyezet és sok-sok szerencse. Az edző ott szoktam tapsolni, sírni, kiabálni, buzdítani,
dionban. Az NB I-ben szereplő női csapat van a tanítvány mellett, de mindig mögötte. nevetni. A sorrend mindegy, de a sírás soelső játékosa voltam másfél évig. A legjobb
Az a rend, hogy a tehetségek
sem marad el. Éjszaka is nézem, ha csak
egyéni ranglistám 33. volt, felnőttben. Naidővel „kinőnek a fészekből”.
a pontokat látom, akkor is! Ha közvetítik
gyon szerettem a gyerekeket és a teniszt, Marci mikor hagyta el?
a meccset, simogatom a képernyőt térfélígy elhatároztam, edző leszek.
Talán akkor, amikor még gyermekként cserénél, és buzdítom. Hát valahogy így.
Mikor, hogyan lettél Marci edzője? egy német teniszakadémián feküdt le egy Egyszer a kislányom megkérdezte: Anya,
A Buszacsában, 1996-ban találkoztam fárasztó edzésnap után a családja nélkül. hogyan szereted Marcit? Úgy, mint engem?
először Marcival, aki tenisztanfolyamra sze- Csak telefonon beszélhettek, az is meg volt Azt feleltem: azért el tudom választani, küretett volna beiratkozni. Olyan pici volt, hogy határozva, mikor. Az nehéz időszak volt, lönbséget tudok tenni kettejük közöttük, de
megijedtem. Azelőtt sosem tanítottam 4 és gyermeke elcsukló hangját hallgatni egy szinte úgy!
fél éves gyermeket. Három napra hazaküld- anyának, hogy: Anya, hiányzol! Haza akaAz ilyen kapcsolatok életre
tem megnőni. Aztán elkezdtük a csoportos rok menni! Gyertek értem! És egy anyának
szólók maradnak.
edzéseket, három hónap múlva pedig már erősnek maradni, nem sírni, csak a beszél- Ilyen magasságokban, ahol ő most már jár,
csak egyénileg foglalkoztam vele.
getés után szabad elérzékenyülni. Akkor a családján keresztül tudok róla: Hogy van?
Feltételezem, nagyobb volt az ütő, nehéz volt. Marci esetében talán itt volt a Hogy megy a játék? Mikor indul? Mikor érmint a gyermek. Mikor vetted ész- fészekelhagyás. De azóta is a legfontosabb kezik? Tud rólam, és én is róla. De ez így
re, hogy több van benne az átlagnál?
számára a család.
természetes. Szoktam tőle kapni tenisszel

Gyuricsku Enikő

7.

4.

1.

8.

5.

2.

9.

3.
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kapcsolatos tárgyakat, amelyeket a tanítványaim hihetetlenül várnak. A világ jelenleg
első számú játékosa, Federer elleni meccse
után gratuláltam neki, hogy elérte az álmát,
minden idők legnagyobb teniszezőjével
játszhatott, és hogy mennyire büszke vagyok rá. A válaszában megköszönt mindent,
hogy ezt elérte.
Elismerik-e annak a
munkáját, akinek szárnyai
alól világklasszis repül ki?
Kényes kérdés. Az Év utánpótlásedzője díjat
utoljára 2009-ben kaptam meg a megyében. A sikernek sok szülője van, a kudarcok pedig árva gyermekek. Van vita az edzői
hozzájárulásról, hogy kinek a munkája nyomán csillant fel a tehetség gyémántja. Én
nem foglalkozom ezzel, mert úgy érzem, ez
mérgezi a légkört.
Jelenlegi tanítványaid között
van olyan, aki idővel Marci
nyomdokaiba léphet?
Három kislány, Sándor Lara Nagykállóból
és Dibáczi Liliána Nyírbogátról és Lukács
Lilla Nyíregyházáról. Nagyon tehetségesek;
3 éve foglalkozom velük.
Sör, bor vagy pálinka?
Sör, alkoholmentes változatban.
Autó, motor, bicikli
vagy gyalog?
Autó. Azzal megyek A-ból B-be, azzal viszem az ütőmet és a labdáimat a csomagtartóban.
Rántott csirkemell vagy
túrós palacsinta?
Így a kettő egymás után jöhet!
Tenisznagyhatalomnak
számít még Nyíregyháza?
20-25 éve megszűntünk nagyhatalom
lenni a teniszben. Akkor tájt rendszeresen
az ország öt legjobb szakosztálya között
voltunk. Volt hét I. osztályú versenyzőnk,
mi, Nyíregyháza, nyertük a korosztályos
vidékbajnokság pontversenyét, sőt európai
szintű versenyeket is rendezhettünk. Itt volt
az ország egyik legszebb tenisztelepe. Most
elkezdődött a visszatalálás, és eközben nagyon kellene figyelni a versenytenisz talpra
állítására is.
Tíz nyíregyháziból hány
ismer? Ebből hányan tudják,
hogy te indítottad el Marcit a pályán?
Nagyon kevesen, és még kevesebben. De
ez nem is fontos. Ez nem rólam szól.
Mi a legjobb Nyíregyházában?
Nagyon örülök, hogy hihetetlenül
nagy energiával akar reagálni Nyíregyháza
a sikerre, és fokozni akarja azt. Nagyon jó
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jel, hogy fejlődik a stadion, jégpálya nyílt;
ezt mind fontos. Nyíregyháza sportos város,
befogadta a teniszt is, és becsempészi az
átlagemberek hétköznapjaiba.
Mi a legrosszabb
Nyíregyházában?
A sok pozitívum ellenére nem csak kilométerben vagyunk messze Budapesttől.
Ki a legjobb arc
Nyíregyházán?
Nagyon sok jó arc van Nyíregyházán; szeretem az embereket. Nem tudnék választani.
Ha utazás, akkor észak, dél,
kelet vagy nyugat?
Nincsenek irányok; itt vagyok otthon, Nyíregyházán, és nevelem Virágot, a kislányomat. Ha mégis választani kell, akkor Spanyolország.
Játsszuk azt, hogy hármat
kívánhatsz!
Nem vagyok nehéz helyzetben, ha álmodozni
kell, hiszen a teniszt illetően a kívánságok
teljesülhetnek. A város polgármesterétől
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a nyíregyházi sportért felelős államtitkárig, képviselőjelöltig, a szponzorokon és a
szakembereken át szinte mindenki ismer
mindenkit, és segít. A szakemberekre, kapcsolatokra csak egy példát említenék: az
én mesterem, az ismert és elismert Káplán
István a mai napig úgy viszonyul hozzám,
mintha a lánya lennék. Szintén az ő tanítványa volt Ur Csaba, aki pedig Babos Tímea
edzője.
A tenisz drága sport. Az 1998 óta működő
egyesületünk nevében ezért köszönet illeti
azokat, akik az OVI-tenisznek mentőövet
nyújtottak: Csegei Lászlót, Jókai Lászlót,
Juhász Jánost, dr. Petis Mihályt, Puskás Józsefet, Krámer Zoltánt, Lakatos Tibort, akik
közül hárman nem is nyíregyháziak.
Álmom, hogy ott lehessek Marci egy
Grand-Slam-versenyén, ahol akár döntőt is
játszhat.
A harmadik pedig a folyamatos álmom: sok
tehetséges gyermeket kívánok a városnak.

(el)Végre hírportál!
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