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Hármas ikrek születtek 
Nyíregyházán
Itt az új szenzáció a Nyíregy-
házi Állatparkban: hármas 
ikrek születtek. Méghozzá 
fehér oroszlánok. A kicsik 
most két hónaposak, a nyá-
ron született Kókusz kistest-
vérei. Csakhogy őket már 
tudja szoptatni az anyukájuk, 
nincs szükség arra, hogy a 
gondozójuk vegye őket oltal-
mába. Természetesen minden 
vigyázó szem a csöppségeket 
figyeli most a parkban, hi-
szen fehér oroszlánból a világ 
állatkertjeiben és rezervátu-
maiban mindössze alig 500 
példány él; a természetben 
legutoljára 1994-ben találkoz-
tak vele.
A család együtt él, leszámítva 
Kókuszt – őt nem engedik a 
szüleihez és testvéreihez –, 
akivel együtt jelenleg hat fe-
hér oroszlán lakik Nyíregy-
házi Állatparkban. A piciket 

– két kislány és egy kisfiú – 
az anyjuk szoptatja, de már 
kapnak húst is, és várhatóan 
egy hónap múlva már csak 
azt. A látogatók egy ablak- 
üvegen keresztül testközelből 
is megfigyelhetik a családot, 
amely kedden délelőtt fog-
lalta el új kifutóját. Előbb a 
kicsik ismerkedtek a tágas 
hellyel, anyjuk aggódva hívta 
volna vissza őket a biztonsá-
gos lakhelyükre, ám a csöpp-
ségek azonnal felfedezőútra 
indultak, vidáman hancúroz-
tak a berendezett „lakosztá-
lyukban”, így anyjuk jobbnak 
látta, ha utánuk megy, hogy 
szemmel tarthassa őket. A 
téli szállást apjuk hagyta el 
utolsóként. Tekintélyes mére-
tével, méltóságteljes lépteivel 
ámulatba ejtve a park életé-
ben kiemelkedő eseményre 
összegyűlt újságírókat.

Nagy durranás készül 
Gyulaházán
A Magyar Közlönyben jelent meg, hogy 
az első, eleddig egyetlen magyar űrha-
jós, Farkas Bertalan szülőfalujában Spa-
ce-központ épül.
Gyulaházán persze már van 
űrhajós kiállítás: az önkor-
mányzat korábban megvásá-
rolta az űrhajós szülőházát, 
de a kétezer lelkes falu olyan 
attrakciót szeretett volna, 
ami nemcsak 5 percre tartja 
ott a látogatókat.
–  A Petőfi Csarnok bezárása 
előtt felvettük a kapcsolatot az 
illetékesekkel, hogy szívesen 
elhozzuk Gyulaházára az űr-
repülés- és a repüléstörténeti 
kiállítást – mondta el a Sza-
bolcsiCafénak Bardi Béla, 
a település polgármestere. 
Tavaly pályáztak kiállítóte-
rem építésére is. Aztán jött a 
következő ötlet, hogy lehetne 
itt egy Space-központ. Ennek 
megvalósítására ítélt a kor-
mány a térségbe szánt 3 mil-
liárdból 1-1,2 milliárd forint 
támogatást Gyulaházának.
A beruházás előkészítését 
idén végzik el, a megvalósí-
tást 2020-ra datálják, de még 
2017-ben kiderül, hogy mi 
kerülhet ide, és mi nem. Az 
biztos, hogy fantasztikus él-
ményben lehet részük mind-
azoknak, akik érdeklődnek 
az űrkutatás, a sci fi iránt. Ki-
próbálhatják, milyen lehet a 

holdra szállás, lebeghetnek a 
súlytalanság állapotában, hi-
szen mindaz, ami az űrkuta-
tással, űrtechnikával kapcso-
latos, itt megtalálható lesz.
Minden űrhajóst megszó-
lított a település – termé-
szetesen szülötte, Farkas 
Bertalan közreműködésé-
vel –, hogy küldjön valami 
apróságot, amit a kiállításon 
elhelyezhetnek. A Kisvár-
dától 10 kilométerre fekvő 
falu egyébként már most évi  
3 ezer vendégéjszakával di-
csekedhet, népszerű a ven-
dégháza, nagyszerű a kony-
hája, az uszoda pedig kiváló 
lehetőséget biztosít edzőtá-
borozásra. Persze, vannak, 
akik élcelődnek a Gyulaházá-
ra tervezett űrközponton, az 
ott élők azonban fellendülő 
idegenforgalmat, bevételt és 
nem utolsósorban munkale-
hetőséget várnak tőle.
Bardi Béla egyébként 22 éves 
kora, 1976 óta áll a település 
élén. Soha nem volt kihívója 
a polgármesteri székre. Sőt, 
a határozatokat is ellensza-
vazat nélkül hozzák a testüle-
ti üléseken. Ezt tessék utánuk 
csinálni!

Minőség, versenyképes áron!

4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő 
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu 
www.eme97.com

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása
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Aranyvirág ékszerszalon
Debrecen, Csapó utca 43.
Facebook: Aranyvirág Ékszerszalon
Web: www.aranyviragekszer.hu
Nyitvatartás: hétköznapokon: 9-től 18-ig, szombaton: 9-től 13-ig

Aranyvirág: legyen az ékszervásárlás élmény!
Lehet kínálni ékszereket úgy, hogy ki-
tesznek az ember elé egy tálca fülbeva-
lót, aztán válasszon, és lehet 
úgy is, hogy a tájékozódás, a 
vásárlás bensőséges élmény-
nyé váljon. A március elején 
nyílt Aranyvirág Ékszersza-
lon ennek szellemében fo-
galmazta meg üzletfilozófi-
áját: itt a vásárlás egyszerre 
szíveslátás is, hiszen a Nyu-
gaton már elterjedt, ám ha-
zánkban még ritka, valódi 
szalonnal várják az érdeklődőket. A ve-
vőtértől teljesen elszigetelt, hangulatos 
helyiségben elegáns körülmények kö-

zött, ráérősen, szakmai segítséggel lehet 
próbálni, döntést hozni. A zárt, nyugodt 

környezet fontos lehet 
például egy jegygyűrű ki-
választásánál, a speciális 
elképzelések kifejtésekor 
vagy éppen a drágakövek 
közötti szemlélődés ese-
tén.
Denich Rudolf elnök 
elmondta, náluk a diák-
tól a tehetős üzletembe-
rig mindenki vásárlóerőt 

képvisel , hiszen az ékszerek gazdag 
választékában ugyanúgy megtalálhatók a 
mutatós ezüstgyűrűk, mint a különleges-
ségek. Az egyedi darabok kínálatában – 
többek között – fekete gyémánt és olyan 
modell is szerepel, amiben a kő például 

forgatható, így ugyanaz a nyaklánc két 
változatban is viselhető. A szalon 

marasztaló hangulata egyéb-
ként a vásárlótérben is 

tetten érhető: sok tü-
kör, rengeteg fény és 
ülőalkalmatosságok 
fogadják az utcáról 
betérőt.
Az ékszerszalon 
tisztítást és javítást is 

vállal, továbbá szol-
gáltatásuk a saját ék-

szer piaci árhoz képest 
10 százalékkal magasabb 

értéken történő beszámítása 
a náluk vásárolt tétel árába, vala-

mint a tört arany felvásárlása.

Miért Aranyvirág?
Az ékszerszalon – nem túlzás – nevében 
helyi értéket őriz: Új füves és virágos 
magyar kert című könyvében Dr. Csapó 
József egykori debreceni tiszti főorvos, 
botanikus először írta le az aranyvirágot 
(más néven aranyfű vagy Szent Jakab vi-
rága), 1775-ben. A tudós, aki egyébként 
Weszprémi József barátja és Hatvani Ist-
ván polihisztor kortársa volt, a növény 
sebfertőtlenítő hasznáról ad számot.  
A 16 szirmú virág; a Napot, a kitartást és 
az erényt jelképezi; az üzlet logójában is 
visszaköszön.
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Borzasztó tragédia történt februárban 
Balkányban. Kigyullad és pillanatok 
alatt lángba borult egy családi ház. A 
szobában alvó, hároméves kisfiút édes-
apja még ki tudta menteni, de a csöppség 
olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, 
hogy már nem sikerült újraéleszteni. 
A debreceni, még bejegyzés alatt álló 
Egységes Magyarországért Egyesület, 
amint a híradóban értesült a tragédiáról, 
rögtön gyűjtésbe kezdett, hogy a nincs-
telenné vált családnak segítsen. Balogh 
Anikó, az egyik szervező elmondta: ami 
pótolható, próbálják pótolni. Több zsák 
ruha gyűlt össze, továbbá egy egész te-
herautónyi bútor Debrecenből, Hajdú-
böszörményből, Nyíregyházáról. Két 
szupermarket összesen 100 ezer forint 
értékű tartós élelmiszert, háztartási 
eszközöket és vegyi árut adott, és egy 
további cég is csatlakozott a támogatók-
hoz. A szállítást egy hajdúböszörményi 
vállalkozó végezte. Pénzadomány is ér-
kezett; összesen 220 ezer forint.

Az ajándékokat március elején adták át a 
most átmenetileg az egyik nagyszülőnél 
élő családnak. Egy kis szobában rendez-
kedtek be; ott laknak nagyobbik, hétéves 
gyermekükkel. A tragédia bekövetkezte-
kor ő egyébként nem volt otthon, nem 
sokkal előtte ment el az iskolába.
Balogh Anikó a SzabolcsiCafénak 
azt is elmondta, hogy a család lakha-
tásának megoldásában is szeretnének 
segíteni; erről a település alpolgármes-
terével is szót váltottak. A házat helyre-
állítani nem lehet, a telek eladhatatlan, 
ezért most többen összefognak – ön-
kormányzat, egyéni és magánvállal-
kozók –, hogy elérhető árú ingatlant 
vásároljanak a gyermekét elvesztett, 
földönfutóvá lett családnak. Ha majd 
kiderül, mennyi adomány gyűlt össze, 
a család választ házat a rendelkezésre 
álló anyagiak ismertében. A balkányi 
lakosok is gyűjtöttek a családnak és 
várhatóan még fognak is.
 Cservenyák katalin

Jó emberek 
küldtek  

a balkányi 
nagy  

szomorúságba
Kisgyermeküket 

elvesztették; semmijük 
nem maradt a tűz után. 

Sokan segítettek Szabolcsból 
és Hajdú-Biharból is.
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Egy kaszinó másképp? Ez az Onyx Casino!
A kaszinók világa mindig is egy érdekes és talán megfoghatatlan fogalomként élhetett bennünk, amíg jobban meg nem ismertük 
szellemi és érzelmi gazdagságát. Az elegancia, a komolyság, a precizitás és a racionális döntések jegyében megszerzett sikerél-
mények és nyeremények után mindig pozitív és felejthetetlen emlékeket tudnak felidézi bennünk, amiből arra tudunk következtet-
ni, hogy egy kaszinó milyen feledhetetlen szórakozási lehetőségeket nyújt számunkra.

Mit tart a legfontosabbnak az Onyx Casino?
A kimeríthetetlen és felhőtlen szórakozási lehetőségeket, és azt, hogy Ön jól érezhesse magát az Onyx Casinóban! Számunkra 
csak az számít, hogy profi körülmények között tudjon kedvenc szórakozásának hódolni. Nincs még egy olyan hely, amely képes 
lenne számunkra megadni azoknak az élményeknek a sokaságát és sokszínűségét, amelyet egy kaszinó adhat. Ezért szakképzett 
személyzetünkkel és 0–24 órás nyitva tartással várjuk Önt és kedves barátait.

Milyen kaszinós játékok közül választhatok?
2 db Amerikai rulettasztal,
2 db Black Jack asztal
A tétek minimuma és maximuma asztalonként változik kaszinónkban. A legkisebb a tétek között 200 forint, a legnagyobb 1 millió 
forint. 
•  234 darab pénznyerő automata (NOVOMATIC, AMATIC, RABBIT, ACT),  valamint 4 darab 8 játékhelyes Elektronikus (Fortunato) 

rulettasztal. A kaszinóban található pénznyerő automaták 4 szintes Jackpot-rendszerre csatlakoznak, így bármikor megnyerhető 
a négy különböző Jackpot összeg.

•  A kaszinós játékok mellett 5 pókerasztal is található az Onyx Casinóban, melyeken profi körülmények közt élvezheti a világ 
legnépszerűbb kártyajátékát. Az Onyx Pókerteremben hetente rendeznek pókertornákat és minden nap indul Cash Game játék.

Mit fogyaszthatok az Onyx Casinóban a játékok közben?
Az Onyx Bár széles körű italválasztékának köszönhetően több mint 100 italkülönlegességből tud választani, hogy kaszinós játéka 
közben felfrissülhessen. Többek között olyan italok közül, mint a minőségi sörök, borok, pálinkák és pezsgőfélék. Továbbá fris-
sítő italok és kávékülönlegességek várnak Önre és barátaira, hogy kedvenc játékuk közben a kedvükre tegyenek. A kaszinóban 
lehetőség van snackek, szendvicsek, melegszendvicsek és más egyszerűbb ételek fogyasztására, hogy a játék izgalmai között 
étvágyunkat is csillapítani tudjuk.

Fontos tudnivalók
Az Onyx Casinót csak az látogathatja, aki betöltötte 18. életévét és érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával rendel-
kezik. Külföldről érkező vendégeinknek az országba belépésre jogosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkeznie, amelyet be 
kell mutatni egy rövid regisztráció kíséretében.
Az Onyx Casinóban nincs öltözködési etikett, jelszavunk: belépés rendezett utcai öltözékben.
Kaszinónkban magyar forint pénznemben tud játszani, de valutaváltásra is van lehetősége.
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A vadászat 
nemcsak 

fegyverdörgés, 
hanem 

erdőzúgás
Szabolcsban 

nagyon sok család 
megélhetése épül 

a vadászatra.

Állatvédő nehezen érti meg a vadászt, 
aki elejti a kedves tapsifülest, a nagy 
szemű őzikét és a kis Vuk szüleit. Mi-
közben – tisztelet a vegetáriánus kivé-
telnek – a többség szívesen fogyaszt 
vadhúsból készült ételt. Támba Mik-
lóssal, a Felső-Tisza-vidéki Vadgaz-
dák Szövetségének vadászmesterével 
beszélgettünk vadászatról, mesterség-
ről, állatvédelemről.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kü-
lönösen gazdag vadban, ezt egész  
Európa vadásztársadalma tudja, nem 
véletlenül utazott ide 2003-ban a spa-
nyol király, Juan Carlos is, hogy erről 
személyesen meggyőződjön.
Megyénkben jelenleg 92 vadásztár-
saság működik. Erdeink egyik legna-
gyobb értéke a kárpáti gímszarvas és 
a dámvad. Magyarország egyébként 
dámvad tekintetében vezető nagyhata-
lom; különleges populáció él a Bocke-
reki erdőben, a Beregben. Az apróvad- 
állomány az utóbbi időszakban viszont 
jelentősen megcsappant. A fogoly pél-
dául teljesen eltűnt a megyéből, de 
ugyanez a helyzet az országban is.
A vadászatot törvények szabályozzák;
ez az egyik legjobban és legszigorúb-
ban szabályozott emberi tevékeny-
ség. A vadászat elsősorban az euró-
pai mércével is páratlan vadvilágunk 
megőrzését, védelmét, valamint bölcs 
hasznosítását szolgálja. Ennek az ősi 
emberi tevékenységnek azonban nem-
csak írott, hanem íratlan szabályai is 
vannak; ezt nevezzük vadászati eti-
kának. A vadászat egyben kulturális 
érték is. Az öltözködés, a viselkedés, a 

vadelejtés hagyományait évszázadok 
óta ápolják, őrzik és tartják. A vadászat 
valakinek szenvedély, sport, másoknak 
pedig megélhetés.
 Támba Miklós 1978 óta vadászik. Ak-
kor töltötte be a 18-at, hamarabb nem 
is lehet vizsgát tenni. Szigorú rendsze-
rű vizsgát tett, komoly elméleti és gya-
korlati tudásról kellett számot adnia 
a – többi között – környezetvédelmi 
ismeretekből, vadfajok ismeretéből, 
vadászható és nem vadászható fajok is-
meretéből. Emellett gyakorlati vizsgán 
kellett tanúságot tennie a biztonságos 
fegyverhasználatról. Az elméleti és 
gyakorlati tudás mellett a vadászenge-
délyhez szükség van orvosi és pszicho-
lógiai vizsgára is, amit korhoz kötötten 
ismételni kell.
Sajnáljuk szegény őzikét, amikor elej-
tik. De vajon miért teszik?
– A vad sohasem szegény. Csak az 
ember lehet szegény. Az ember génjei- 
ben benne van a vadászat ősi ösztöne 
– mondja Támba Miklós. Ez tett min-
ket emberré. Az ember folyamatosan 
a környezethez, kultúrához, a társa-
dalom fejlettségi szintjéhez igazította 
a vadászati módszereket, eszközöket, 
így a puskát is. Ugyanakkor a hagyo-
mányos fegyverek, az elöltöltős fegyver 
újra egyedi eszköznek számít, és rene-
szánszát éli az íjjal, ragadozó madárral 
és agárral történő vadászat is.
Az urbánussá váló ember megközelí-
tése az állatok sajnálatáról szól – állítja 
a vadász, aki szerint ez rossz irány. Az 
ember tevékenységének következtében 
eltűntek a csúcsragadozók, így mi va-
gyunk a felelősek azért, hogy milyen 
folyamatok indulnak el a természetben.
– Akik a vadászat ellen vannak, azok 
nem ismerik a vadászat ökológiai je-
lentőségét és az emberi társadalomra 
gyakorolt hatását. El kell dönteni, itt 
medve, farkas vagy ember él – mondja 
Támba Miklós. – Senki nem mondja, 
hogy az ember életére, értékeire nem 
jelent komoly veszedelmet a medve 
és a farkas. Az ember térfoglalása ki-
szorítja a medvéket, farkasokat eredeti 
élőhelyeikről. A medve, a farkas és más 
csúcsragadozók a természetes élette-
rükbe, a kiterjedt erdőségekbe valók, 
nem az ember közvetlen környezetébe, 
ahol egyrészt ők is veszélyben vannak, 
másrészt veszélyt jelenthetnek az em-
ber számára.
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– Olyan országban akarok élni, ahol 
minden ember érték – folytatja a vadász. 
– A városban nincs helye a medvének. 
Romániában olyan nagy számban élnek 
már, hogy komoly veszélyt jelentenek a 
lakosságra.
Megtudtuk tőle azt is, hogy a medve hoz-
zánk nem Romániából, hanem északról, 
Szlovákiából, Lengyelországból jön. Ab-
ban a populációban már jelentős számban 
vannak, így területet keresnek maguknak. 
Ahol az elmúlt 20 évben csak nagyon nagy 
teleken láttak medvét, mostanra területet 
szerzett magának, és ott él.
Ez felveti az ember felelősségét. A vadász 
felelős azért, az ő dolga, hogy tartsa a rendet 
a fajok között, helyreállítsa az ember által 
felborított egyensúlyt. Mert azért mindent 
összevetve, ne felejtsük el, hogy a legfonto-
sabb érték az ember. A természetet, benne 
a különböző állat- és növényfajokkal csak 
az emberrel együtt lehet megőrizni.
Támba Miklós figyelmeztetett arra, hogy 
térségünkben is megjelent az aranysa-
kál, amely hatalmas veszedelmet jelent az 
itt élő, táplálékul szolgáló fajokra nézve. 
Mindent, ami hús, megeszik, és falkában 
vadászik. Az apróvadat, szaporulatot, kicsi 

őzeket, süldő vaddisznókat tizedeli. Felsza-
porodott ragadozó, amely pusztítja a hasz-
nos és védett állatokat, így a foglyot, harist, 
túzokot. A sakálnak semmilyen hasznosít-
ható része nincs; nem is azért vadásszák. 
Vele kapcsolatban a vadásznak az a dolga, 
hogy az egyensúlyt tartsa az élőhelyen.
Nagyon sokan vadásznak a társadalom kü-
lönböző rétegeiből. Mint már említettük, 
vadászott már a megyében királyi sarj, a 
spanyol Juan Carlos személyében, és gya-
korta megfordulnak itt politikusok is.
„A vadászat nemcsak fegyverdörgés, ha-
nem erdőzúgás…még több erdőzúgás” – 

idézi gróf Széchenyi Zsigmondot Támba 
Miklós.
A vadászat nemcsak szenvedély, sport, 
hanem komoly gazdasági tevékenység 
is. Nagyon nagy létszámban foglalkoztat 
embereket, tart el családokat. A vadászati 
turizmus megélhetést nyújt a szállás, ven-
déglátás területén dolgozóknak, sok kis-
településen pedig az egyetlen megélhetési 
forrás. Több százan építik erre a vállalkozá-
sukat megyénkben.
Sokszor látjuk téli felvételeken, hogy a 
vadászok etetőkbe hordják a szénát, ta-
karmányt a vadállatoknak, akik a hó alól 
máskülönben nem, vagy nehezen jutná-
nak táplálékhoz. A vadásztársaságok tehát 
nemcsak elejtik a vadat, hanem védik, gon-
dozzák is a rájuk bízott vadállományt a jó 
gazda gondosságával.
Az új vadászati törvény értelmében már-
cius elsejéig el kell dőlnie, a következő  
20 évben mely területeken kiket illet a va-
dászati jog, vagyis ki vadászhat, milyen fel-
tételek mellett, és mennyit kell fizetnie érte. 
Támba Miklós becslése szerint a területek 
mintegy 10 százalékában várható válto-
zás, a többi marad.
 Cservenyák katalin

NYÍREGYHÁZI

A Szabolcsihírírrrbemutatja:

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

2017. MÁJUS 19. 
NYÍR PLÁZA

BÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZE
A RÉGIÓ 

LEGNAGYOBB 
MUNKAADÓINAK 
RÉSZVÉTELÉVEL

Adjon (új) esélyt magának!
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TováBBI RecepTek::

www: izutazas.blogspot.hu 

Csirkecomb és pácolása: 2 csirkecomb, só, 
bors, morzsolt tárkony, őrölt  piros paprika, 
4-5 ek. olaj (+ 1-2 ek. a tepsihez).
Mustáros öntet: 1 dl tejszín, 1 ek. tejföl, 2 tk. 
dijoni mustár, 1 egész nyers tojás.
Köret: 15 dkg zöldbab, 15 dkg kelbimbó,  
1 tasak előfőzött barna rizs, madársaláta, al-
maecet.

Elkészítése: A csirkecombot bepácoljuk 
olaj, só, bors, tárkony és őrölt paprika 
keverékébe. (A fűszereket ízlés szerinti 
mennyiségben használjuk, és mással is 
variálhatjuk.) Elegendő 1-2 óra pihen-
tetés is, de ha van időnk, akár egy éj-
szakára is hűtőbe tehetjük. Kevés olajjal 
kikent tepsibe tesszük a (mirelit) kel-
bimbót és zöldbabot. Erre helyezzük a 
csirkecombokat, amiket a mustáros-tej-
színes keverékkel leöntünk. Alufóliával 
lefedett tepsiben 180 fokon kb. egy órán 
át sütjük, majd – további 10-15 perc 
légkeveréses mellett – alufólia nélkül  
pirulni hagyjuk. A vele sült zöldsége-
ken kívül kínálhatunk még hozzá barna 
rizst és almaecettel meglocsolt madár-
salátát is.
 Jó étvágyat kíván: 
 Rózsa Éva

Narancsos-kakaós kuglóf
Hozzávalók: 1-1 tojássárgája, 1-1 Szafi 
négyszeres édesítő, 2-2 ek. tejszín, 2-2 ek. 
100%-os narancslé, 3-3 ek. olaj, 4-4 dkg 

teljes kiőrlésű liszt, 1-1 dkg rétesliszt, 1/4-
1/4 tk. sütőpor és szódabikarbóna, 1/2-1/2 
tk. sikér, 2 tk. narancsos kakaópor (csak az 

egyikhez), 2 tojásfehérje, margarin, liszt a 
formához.
Kétféle tésztát készítettem, így egy kicsit 
több volt a mosogatnivaló, de megérte.
Elkészítése: Két tojást szétválasztunk. 
A sárgáját külön-külön édesítőszerrel, 
tejszínnel, olajjal és narancslével simára 
keverjük. A két fehérjét kemény habbá 
verjük. Két edényben összekeverjük a 
liszteket, sikért, sütőport, szódabikar-
bónát és az egyikhez keverünk kakaó-
port is. A lisztes keverékekhez adjuk a 
tojássárgáját, és simára keverjük. A ke-
mény habbá vert fehérjét kétfelé oszt-
juk, és szépen belekeverjük a lisztes, 
tojásos masszába. Margarinnal kikent, 
liszttel megszórt kuglófformába tesz-
szük a tésztákat úgy, hogy egy ilyen, egy 
olyan, majd ismét egy ilyen, egy olyan. 
Bár nekem inkább a kakaós látszik alul, 
de így is elválik a két szín egymástól. 
Mi házi ribizli lekvárral ettük. Nagyon 
finom volt!

Mustáros-tejszínes 
csirkecomb, zöldkörettel
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álom, álom, 
édes Legoland
 

turisztikai szempontból 
nagyon nagy dobás lenne.

A Facebookon jelentette be Nyíregy-
háza polgármestere, Kovács Ferenc, 
hogy 2020-ra igazi csoda épül a város-
ban. Addigra ugyanis elkészül a LEG-
OLAND Discovery Center, amely 
Európában az ötödik ilyen szórakoz-
tató központ lesz. Egy nappal később 
a város képviselő-testületi ülésén a 
közelmúlt legnagyobb horderejű ese-
ményének tekintette a polgármester, 
hogy a Balaton és soproni régió után 
Tokaj, a Felső-Tisza és a Nyírség is 
kiemelt turisztikai térség lett; a kor-
mány erre a három térségre fordítja 
koncentráltan a turisztikai forrásokat, 
összesen 102 milliárd forintot.

Kiemelte a kormány 9,5 milliárdos 
kötelezettségvállalását a Nyíregyházá-
ra tervezett Legoland megvalósítására, 
hozzátéve, három éve foglalkozik sze-
mélyesen ezzel a témával. Hatalmas 
attrakció készül Nyíregyházán fogal-
mazott. Kitért arra is, hogy emellett 
22,28 milliárd forintos projekt valósul 
meg Nyíregyházán, és ebben az ösz-
szegben nincs is benne a 3,85 milli-
árdos Nyíregyháza–Tokaj kerékpárút, 
amelynek kivitelezése folyik. A sza-
badtéri színpad 1,1; a gyógyhely 1; a 
múzeumfalu 1,5; az állatpark 1,8 mil-
liárd forintos beruházást hajthat végre 
a támogatásnak köszönhetően.
Később lapok arról számoltak be, hogy 
szerintük a polgármester blöffölt, 
mert az általuk megkeresett Merlin 
Entertainment, a kizárólagos jog tu-
lajdonosa nem számol a szabolcsi 
megyeszékhellyel; állítólag nem is tud 
a nyíregyházi elképzelésekről, márpe-
dig a hozzájárulása nélkül a világon 
sehol nem épülhet LEGOLAND Dis-
covery Center.
A városháza ezt a labdát azzal igyeke-
zett lecsapni, hogy a pénzt a kormány 
azért biztosítja számára, hogy legyen 
mivel tárgyalóasztalhoz ülni a fran-
chise tulajdonosával. Hogy kinek van 
igaza, reméljük, hamarosan kiderül. 
Egy biztos: ha mégis megvalósul az 
elképzelés, hatalmas durranás lesz, és 
ezzel megint nagyot dobbant Nyíregy-
háza.
 - Csk - 
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FAceBook:

Magabo Paint

MaGabo, 
a debreceni 

cipőfestő
Vett egy tornacipőt;  

nem tetszett. 
Így kezdődött.

Egy nőnek sosincs elég cipője, így 
lehet, hogy még a másét is hazaviszi! 
Halmozottan igaz ez MaGabóra, aki 
egyedi vágyakat varázsol lábbelikre. 
A fiatal debreceni hölgy bár az iskolai 
kötelezőn kívül sosem tanult rajzolni 
– sőt természetvédelmi mérnökként 
végzett, meg közben vendéglátózott 
–, kiderül azért, hogy a kézügyesség 
náluk családi adottság: édesanyjának 
és édesapjának sem kell a szomszéd-
ba menni egy kis kreativitásért.
– Gyerekkoromtól fogva mindent 
szívesen átalakítottam, egyenpólókat 
festettem ismerősöknek lánybúcsú-
ra, felszolgálóknak a placcra. Aztán 
egyszer vettem egy tornacipőt, 
ami végül mégsem tetszett, 
ezért elhatároztam, hogy 
kifestem. Meglátták 
a barátaim, 
n e -

kik is kellett egy, aztán már távolabbi 
ismerősök is előálltak az igényeikkel 
– valahogy így kezdődött több mint 
tíz évvel ezelőtt egy tornacipővel, 
majd bőr magas sarkú, csizma, dzse-
ki, táska következett. Kezdetben csak 
vászonra készültek a minták aztán 
már bőrre is, de egyre több esküvői 
cipőt is díszítek. Az elképzelések 
rendkívül változatosak, hiszen a ro-
mantikus cseresznyevirágtól a kopo-
nyáig sok mindent kérnek a megren-
delők.
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– Gyerekeknek csak ritkán festek, mert 
rohamléptekben nő a lábuk, de csecse-
mőnek szánt kocsicipő és mese alapján 
kitalált figurás darab is került már ki a 
kezeim közül; igaz, ez utóbbit nem sokat 
hordta a kis gazdája, mert hosszú ideig a 
cipővel aludt, annyira megtetszett neki.
MaGabo elmondta, minden kérés ext-
rém, mert egyedi. Egy alkalommal 
egy fehér tornacipőt véresre kellett 
festenie; meg is jegyezte valaki, hogy 
olyan, mintha egy állat tetemét rug-
dosta volna, na de a cipőtulajdonosok 
témakívánsága minden esetben szent. 
– A saját cipőjükön kívül sokan szinte 
számítógéppel pontosan megtervezett 
mintát hoznak, mások csak a tematikát 
jelölik meg. Jellemzően úgy dolgozom, 
hogy a fejemben megvan a fő minta, de 
a részleteket csak menet közben dolgo-
zom ki. Eredeti szakmámból adódóan 
kedvenceim az állatok és a növények, 
de bármit felviszek a felületre. Maxi-
malista vagyok, éppen ezért elképzel-
hetetlennek tartom a rossz minőséget. 
Hozzám senki nem jön vissza azzal, 
hogy lekopott a rajz – törvényszerű, 
hogy ennél sokkal hamarabb megy 

tönkre maga a cipő. Az általam hasz-
nált festék vízálló, a vászoncipők (kí-
mélő programon) még mosógépben is 
tisztíthatók. A cipőpáronként értendő 
nagyjából egyhetes munka menete 
szinte minden alkalommal más, hiszen 
egyszer a száradásra kell várni, máskor 
pedig épp addig keverhetők a színek, 
míg meg nem kötött a festék. Árat is 
egyénileg kell kérni, hiszen nem lélte-
zik két egyforma felület és ugyanolyan 
bonyolultságú minta.
Magyarországon nincs komoly hagyo-
mánya a MaGabo által űzött tevékeny-
ségnek, külföldön is csak elvétve fog-
lalkoznak vele, éppen ezért lehet, hogy 
– az egyre növekvő kereslet folytán – 
mára javarészt csak a hobbijának élhet. 
Tervei között szerepel egy egyedileg 
tervezett, figyelemfelkeltő pólósorozat 
gyártása is – immár kézi szitázással.
A test, ezáltal az egyén által viselt ru-
hadarabok díszítése, kiegészítése ősi 
igény. MaGabo úgy véli, mindez az ön-
kifejezés része, üzenet a világnak arról, 
hogy ki is vagyok, és egy menyasszonyi 
cipő – például – örök emlék maradhat.
 BereCzki-Csák Helga
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vérbácsi  
és mirelitlány
ilyen volt a testről és lélekről. erős.
Egy vágóhídon kevés az igéző: se csipketerítő, se balzsamos illat, 
és az is lehet, hogy rászárad olykor a még meleg vér a csizma-
szárra, viszont ez is egy munkahely, és aki nem ringatja magát 
abban, hogy a marhalábszárpörkölt főhősét virágos mezőn szü-
retelik aranyfürtű tündérek muszlinszoknyában, az szó nélkül el 
is fogadja. Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmjének egyik 
színhelye a hajdúnánási vesztőhely, s ahogy a rendezőnő a deb-
receni díszbemutató után a szokatlan terep kapcsán elmondta: 
a hétköznapokban szépen megtanultunk félrenézni, pedig van, 
amit meg kell mutatni. Legalább egyszer.
Tény, nem biztos, hogy mindenki szívesen ül szemben a tehén 
levágott fején keresztül a lég- és nyelőcsövének keresztmetsze-
tével, de mindez a körülöttünk lévő valóság álszenten tudomá-
sul nem vett része, amilyen, mondjuk, a kanapé alá halmozódott 
komplett szemétdomb rohadó virslikarikástul, vagy egy  embrió 
feldarabolása az abortusz során – tudjuk, hogy ott van és így van, 
de ki a franc beszél erről? Pedig szembesülni érdemes. Mégpedig 
azért, hogy kiderüljön, miként reagálunk a szokatlanra, rezdül-e 
bennünk új hang.
És hát a Testről és lélekről című moziban van szokatlan elég, a 
vágóhídon ugyanis szerelem szövődik, de nem úgy, hogy randi, 
csók, szeretlek, mikellaboltból – mesehab helyett itt búgatópor 
van, sóskafőzelék, legfeljebb kávé –, hanem úgy, hogy egymásra 
talál a kiégett gazdasági igazgató (Endre – Morcsányi Géza) 
és a hideg minőségi ellenőr (Mária – Borbály Alexandra)… 
álma. Ebben az álomban szarvasok vannak, pompás állatok, 
amik engesztelő ellenpontjaként szolgálnak a vagóhídi miliő és 
a két főszereplő egyesével is rém nyomasztó világának. A lenyű-
gözően fényképezett ünő és a bika Mária és Endre fájdalmas al-
legóriái. Fájdalmas, mert kiderül, milyen mélyen lapul bennük a 
vadság, ami úgy, de úgy kell a felszabadult humán létezéshez, és 
ami a természetben teljességgel magától értetődő. A hím szexuá-

lis fejedelemként van jelen a rengetegben, a nőstény körültekintő 
finomsága, könnyű méltósága pedig olyan tökéletesen felel erre 
az erőre, ahogy minden párkapcsolatnak működni illene.
Endrében a valaha volt sűrű élet megkövültté tette ezt az állati 
ösztönt, Mária sarkára állított, pasztell világában pedig soha nem 
is volt meg, hiszen még a saját testét sem ismeri. Férfi és nő, akik 
csak az álmukban vannak együtt, mégis tudják, hogy összetartoz-
nak. Mi ez, ha nem lecke? Enyedi Ildikó – egy hatalmas lencsét 
tartva a film fölé – felnagyítja mindazt, ami megvan bennünk: a 
kínossá nevelő magányt, az elidegenedettségből adódó korai be-
lenyugvást. A főszereplők feladata (és valamennyiünké!) az, hogy 
lefejtsék a másikról azt az árnyékot, ami miatt őket egyáltalán, 
de saját magukat sem látják pontosan. A fényen állva ezt köny-
nyű megtenni. Csakhogy Endre és Mária is a sötétből leskelődnek.  
A film ezen jelentésrétegére precízen épül a misztikus szál, az ál-
mok szimbólumrendszerében ugyanis a szarvas a Nap és a fény 
állata, ami – annál fogva, hogy agancsával kapcsolatot teremt ég és 
föld között – majd elhozza a világosságot. Endrének és Máriának is 
elő kell hoznia magából az álombéli állatot; ennek hiányában férfi 
és nő egymás viszonylatában csak ellentétes nemű lény.
Két távoli világ találkozása a vágóhídon – szinte Dalí-festményt 
idéző, vadállatokkal és Nagy Ervinekkel terhelt szürrealitás, 
miközben nem. Mert itt van körülöttünk minden. A vér, a töké-
letlenség és másikra való olthatatlan szükség. Ez az egyszerűség 
vitte győzelemre ezt a mozit: valaki megmutatta, hogy menni kell 
az után, ami a tiéd. Sokat. BereCzki-Csák Helga

ÚJ TIPO KOMBI 
MÁR 3 990 000 FT-TÓL.  
FEDEZZE FEL AZ ÚJ FIAT TIPO 
MODELLEKET KIVÉTELESEN 
TÁGAS BELSŐ TÉRREL,
FEJLETT TECHNOLÓGIÁVAL ÉS 
A LEGMODERNEBB BIZTONSÁGI 
FELSZERELTSÉGGEL.
Vegyes átlagfogyasztás:  3,7 – 8,3 l/100 km; CO2-kibocsátás: 
98 – 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 km futásig 
kiterjesztett garancia,a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. 
A képen látható autó illusztráció. Az ajánlat a készlet erejéig 
érvényes.  Részletek a www.fi at.hu weboldalon.

www.fi at.hu

AUTÓMÉRY KFT. 
Nyíregyháza, Debreceni út 215., Tel.: +36 42 490 021 
E-mail: ertekesites.nyir@automery.hu  • web: www.automery.hu

NEM KELL SOK,  HOGY SOKAT KAPJON.  
A KÉNYELEMBŐL.
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LEHETSZ AKÁR 
stílusteremtő mesterfodrász,

trendeket diktáló divattervező 
VAGY A 

jövő  technológiáit formáló 
szoftverfejlesztő,

Debrecen a Te városod!

Valósítsd 
meg álmaidat
Debrecenben! Debreceni 

Szakképzési Centrum
4030 Debrecen,

Fokos u. 12.
Tel.: +36 52 437 311

E-mail: dszc@dszc.hu
www.dszc.hu

Debreceni-Szakképzési-Centrum

Tavasznyílás a Vécsecityben
Akciós ajánlatok május 1-jéig (kivéve kiemelt időszakokban)

Látogasson eL Ön is a Vécsecity****-be taVaszi ajánLatunk keretében!  
Félpanziós ellátással, retro mozival és retro diszkóval, lovaglással, lovaskocsikázással, teniszpályával, strandröplabdával, pingponggal 

és további számos szabadtéri sportlehetőséggel, gyönyörű tavaszi környezetben várjuk Önöket! 
Kastélykertünkben csónakázás, mediterrán terasz, szezonálisan üzemelő kültéri medence és virágba boruló tavaszi hangulat 

várja Önt és családját a Hotel Vécsecity****-ben!

A csomag tartalma:
• SzálláS kétágyaS Szobáinkban vagy cSaládi apartmanjainkban  

• büféreggeli napfényeS reggelizőnkben 
• SvédaSztaloS vagy tányérSzervizeS vacSora

• kaStélytour 
• korlátlan wellneSS haSználat  

(meleg vizes beltéri élménymedence, ellenáramos úszómedence 
gőzfürdővel, sókamrával, finn szaunával, illat-és fényterápiás szobával a 

törökfürdők hangulatát idézi, szezonálisan üzemelő kültéri medence) 
• korlátlan fitneSSterem-haSználat 

• fürdőköpeny, SzobaSzéf,  
korlátlan wi-fi internet-hozzáféréS a közöSSégi terekben  

éS a Szobákban 
• retro mozi, retro diSzkó 

• állatSimogató, hajdú udvar, kilátótorony 
• egyéni SzabadidőS SzolgáltatáSokból 10% kedvezmény 
(lovas oktatás, lovas kocsikázás, tenisz, kerékpárkölcsönzés,  

strandröplabda, rex, csónakázás, csocsó, asztalitenisz) 
• parkoláS a Szálloda parkolójában

Már 13 225 forinttól.

És ami utánozhatatlan, a környékünk csodálatos, felfedezésre váró történelmi relikviái a szépséges tájban, Kassától Füzér váráig. Világörökség részei: Tokaj, Aggtelek

InformácIó: www.Vecsecity.hu
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Nyíregyházi 21-es: 

Gajdos László 
nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaér-
tek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet meg-
kerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, 
amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

Gajdos LászLó, a Nyíregyházi Állatpark igaz-
gatója több mint 20 éve áll az európai hírű 
park élén. Sportolt (14 éves súlyemelőként 
már az ifjúsági válogatott tagja, magyar 
bajnok, csúcstartó, sőt, olimpiai kerettag), 
tévézett (évekig állandó műsora volt a vá-
ros első televíziójában), rádiózott (tíz évig 
dolgozott a nyíregyházi körzeti stúdióban), 
de mindig is állatkert-igazgató szeretett 
volna lenni – ez az álma 1997-ben teljesült. 
Munkáját eddig Fehér rózsa díjjal, Nyíregy-
háza díszpolgára címmel ismerték el, és 
volt az Év embere, megyei Prima-díjas.

1. Gratulálunk a három fehérorosz-
lánkölyökhöz. Tízes skálán ez 
mekkora szenzáció Európában?
Nem én vagyok az apjuk, de köszö-

nöm a gratulációt, mert csillagjegyem 
szerint én is Oroszlán vagyok. Biztos 
ezért is vonzódom az oroszlánokhoz. 
Úgy érzem, sajátos közelségben élek 
a hím oroszlánokkal. Imádom, ahogy 
élnek. A fehér oroszlán hármas ikrek 
születése a parkban tízes skálán sze-
rintem hetes.

2. Hány évesen határoztad el, hogy ál-
latkert-igazgató akarsz lenni? 
Állítólag 10 évesen, legalábbis így 
emlékeznek a szüleim, akik azt gon-
dolták, nem számít, mit mond a gye-
rek, majd kinövi. De nem nőttem ki.

3. Gondoltad volna, hogy egyszer te le-
szel Európa legjobb állatkertjének a 
vezetője?

Végig erre készültem, hogy jó lenne 
Magyarország legjobb állatkertjét 
megcsinálni. Volt egy pillanat, amikor 
azt hittem, soha nem válik valóra az 
álmom, de sikerült megvalósítani.

4. Mi a siker titka?
Amit ki is írtunk a parkban: Nem 
tudtuk, hogy lehetetlen, ezért meg-
csináltuk. És a többes szám is indo-
kolt, hiszen nagyjából én gyűjtöttem 
magam köré és én neveltem ki ma-
gam mellé a munkatársaimat, de ez 
csapatmunka.

5. Mire vagy a legbüszkébb a park el-
múlt 20 évéből?
Nagyon nehéz kiemelni egyetlen dol-
got az elmúlt 20 évből. Kétségkívül a 
legnagyobb teljesítmény a zöld pira-
mis létrehozása volt, ami teljesen új 
pályára tette a parkot: meghozta az 
500 ezer látogatót. Európában párját 
ritkító látványosság ez Nyíregyházán.

6. Mi a tipped, 10 nyíregyháziból 
hány ismer?
Talán minden második ember. Az ál-
latparkot viszont mindenki.

7. Két lányod van. Örökölték az álla-
tok szeretetét?
Félig-meddig. Nem állatbolondok, de 
az otthoni cicát nagyon szeretik. Ki-
sebbik lányomban, Eszterben van a 
legtöbb belőlem, már, ami az állatok, 
az állatkert iránti szeretetet illeti.

8. Mi a legjobb Nyíregyházában?
Aki ismer, tudja, hogy elvakult módon 
vagyok nyíregyházi; végtelenül sze-
retem. Az ország egyik legszebb, de 
mindenképp leginnovatívabb városa 
ez évek óta.

9. S mi a legrosszabb?
Nekem nagyon hiányzik a villamos. 
Nagyon sajnálom, hogy Nyíregyházán 
nincs.

10. Ha azt mondom, sport, akkor…?
Az egyéni küzdősportok híve vagyok, 
valamikor súlyt emeltem. A mérhető 
sportokat szeretem, amikor a bíró 
nem tudja az eredményt befolyásolni. 
Ilyen sport a súlyemelés: felemelted 
a súlyt, vagy sem? Vagy a gerelyhají-
tás, ahol az számít, milyen messzire 
sikerült elhajítani a szert. Az egyéni 
teljesítményt minden fölé emelem.

11. Sör, bor vagy pálinka?
Egyik sem, mert nem iszom alkoholt. 
Ez történelmileg így alakult.

12. Paprikás krumpli vagy csülökpör-
költ?
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Csülökpörkölt. A paprikás krump-
lit nem szeretem; abszolút húsevő 
vagyok.

13. (Kis)kutya vagy (nagy)macska?
Egyértelműen macska, lelki társ, a 

kutya elé helyezem. Volt kutyám is, 
de a macska megelőzi.

14. Ha utazás, akkor északra, délre, 
keletre vagy nyugatra?
Délre.

15. Motor, bicikli vagy kocsi?
Kocsi, ezt be kell töredelmesen val-
lanom. A másik kettő beázik, nem 
szeretem.

16. Ki a példaképed?
Az édesapám, dr. Gajdos László. Aki 
nemcsak egy nagyon okos, a tanít-
ványai által is nagyra tartott ember, 
hanem 80 évesen újra elkezdett ver-
senyszerűen úszni. Fiatal korában 
sokszoros bajnok volt, de most azt a 
célt tűzte maga elé, hogy 50 méte-
res gyorsban senior magyar bajnok 
legyen. A 80 évét és az elszántságát 
nagyon tisztelem.

17. Tévézés, rádiózás után kis kitérő-
vel kerültél a parkba. Mi a jobb?
Mindkettőt szeretem. Értelemszerű-
en az állatkertben létezni nagyon jó 
dolog.

18. Turisztikai fejlesztésre a park 1,5 
milliárdot kap. Milyen attrakció 
készül?

Új látogatócentrum és főbejárat épül, 
új kifutót kapnak a hópárducok, ki-
alakítunk egy ökológiai tanösvényt, 
felépül az India-ház és egy óriás röp-
de, melyben afrikai madarak lesznek.

19. A park első oroszlánja Elek volt, 
akiről tudjuk, nagyon fontos volt 
számodra. Többször olvastuk, neki 
mondtad el minden bánatodat, 
örömödet. Van új kedvenced?
Elek a park alapító oroszlánja. Nincs 
új kedvencem; minden itt élő állatot 
egyformán szeretek. Elek annyira 
különleges helyet foglalt el a szívem-
ben, hogy pótolhatatlan.

20. Van az az állatkert, amelyikért el-
hagynád Nyíregyházát?
Nincs.

21. Melyik állat az, egyáltalán van-e 
olyan, amelyikkel teljesnek érez-
néd a Nyíregyházi Állatparkot?
A Nyíregyházi Állatpark teljes, párját 
ritkítja a gyűjtemény. Többször felme-
rült, hogy lehetne pandánk is; nincs 
kizárva, hogy lesz, de nem létkérdés.

 Cservenyák katalin

TováBBI éRdekeSSéGek:
www.szabolcsihir.hu

ÁPRILIS 5-TŐL (szerda), ÁPRILIS 9-IG (vasárnap)

Nyíregyháza, Bujtosi park
Előadások kEzdEtE: 

hétköznap: 18 óra, szombaton: 15 és 18 óra, vasárnap: 11 és 15 óra 
 

2017. év új műsorszámai
A RICHTER-CSOPORT ÚJ PRODUKCIÓJA: Repülő embeRek az oRosz hintáRól

ROSI HOCHEGGER (a monte CaRló-i CiRkuszfesztivál ezüst-díjasa)  
a világ legjobb kutyaRevüje pas de deux, avagy balett lóháton. 

MERRYLU ÉS RICHTER JÓZSEF JR. PRODUKCIÓJA 
JUAN PABLO MARTINEZ: zsonglőRpRodukCió mexikóból 

a THE MICHELS BOHÓCCSOPORT: vizes tRéfa spanyoloRszágból, előszöR magyaRoRszágon

KENIA BOYS: 8 afRikai akRobata ismét magyaRoRszágon, akik legújabb pRodukCiójukat 
mutatják be A VILÁG LEGNAGYOBB EGZOTIKUS ÁLLATPRODUKCIÓJA 

RICHTER-CSOPORT: az egyetlen magyaR aRany pieRRot-díjas művészek lovas akRobatapRodukCiója 
ROSI HOCHEGGER ausztRiából és viCCes lova, sCout: komikus lóidomítás  

(montE-Carló-i Ezüst-díjas) 
RENÉ CASSELLY JR. vadonatúj pRodukCiója mambóval, bettyvel, nandával, tongával  

és kimbával, az 5 afRikai elefánttal egyszeRRe a poRondon.
SKY FIGTHERS - FMX MOTOROSOK EXTRÉM CIRKUSZI VILÁGSZÁMA.  

több mint 20 méteRes ugRás a CiRkusz poRondja felett. ilyet még a hazai közönség soha, 
sehol nem láthatott. lélegzetelállító pRodukCiók motoRokkal a magasban.

Extra kEdvEzményEs jEgyEk: www.kuponlap.hu

Cirkuszpénztár nyitvatartás: naponta 9-19 óráig. 
www.magyarnemzeticirkusz.hu

Igazgató: Richter József
facebook.com/magyarnemzeticirkusz
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