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Óvoda épül 
a nyíregyházi kórházban
Megkezdődött a Jósa András Kórház területén annak az 
óvodának az építése, ami várhatóan idén decemberben 
már fogadni tudja az egészségügyi intézményben dol-
gozók gyermekeit.
A 320 millió forintból megvalósuló be-
ruházás 200 millió forintos kormány-
zati támogatással valósul meg, melyhez 
az önkormányzat több mint 100 millió 
forint önrészt biztosít.
A 75 férőhelyes óvoda alapkövét 
ünnepélyesen helyezte el Novák  
Katalin család-, ifjúság- és nem-
zetközi ügyekért felelős államtit-
kár, Vinnai Győző alpolgármester,  
Ulrich Attila alpolgármester,  
Adorján Gusztáv főigazgató és  
Polgári András, a kormányhivatal 
főigazgatója. Az ünnepségen elhangzott: 
a 21. századi gyermekintézményben – 
csoportszobák, játszóudvarok és kiszolgá-
ló létesítmények mellett – tornaszobát, só-

szobát és logopédiai foglalkoztató szobát 
is kialakítanak. Az épület akadálymen-
tesített lesz, és az óvoda teljes környezete 
megújul, beleértve a zöldfelületeket is.

Már nevet a négygyermekes édesanya
Kislányuk egészsége 
volt a tét.
Ugye, emlékeznek még arra a házaspár-
ra, amelyik azzal kereste meg szerkesztő-
ségünket, hogy segítsünk nekik albérletet 
keresni, mert négy gyerekkel sehol nem 
akarják fogadni őket. Márpedig arról a 
helyről, ahol Oroson laktak, költözniük 
kellett, mert legkisebb gyermekük a pe-
nészes falak miatt asztmás lett. Baranyai 
Istvánné és Baranyai István akkor elpa-
naszolta, mindenki magas kauciót kér, 
ráadásul, mikor megtudják, hogy négy 

gyereket nevelnek, rögtön nem állnak 
velük szóba. Elsősorban a gyerek beteg-
sége miatt volt fontos a költözés, illetve a 
hihetetlenül magas rezsiköltség is indo-
kolta a változtatást.
Nos, a család jó hírrel kereste meg szer-
kesztőségünket. Elmondták, cikkünk 
nyomán nagyon sokan telefonáltak, még 
Angliából is hívták őket, hogy segíthes-
senek. Végül az elmúlt hétvégén sikerült 
megtalálniuk azt a házat, ahol már ké-
nyelmesen elfér a népes család, nem mel-
lékesen pedig egyáltalán nincs a házban 
penész és gomba.

Ugyan még sok mindent kell elrendez-
ni, hiszen egy költözés sok pakolás-
sal jár, ráadásul a házban nagyon szép 
bútorok is vannak, így a sajátjuk feles-
legessé vált, amit szeretnének eladni.  
A legjobb hír pedig, hogy a pici lány már 
az első éjszakát nyugodtan végigaludta, 
el sem köhintette magát. 

Két szabolcsi járás 
a legszegényebbek 
között
Hiába jár a KSH 
adatai szerint 300 
ezer forint felett a 
bruttó átlagfizetés 
Magyarországon; 
ez a statisztikai 
adat rendkívül csa-
lóka. Alaposabban 
is górcső alá véve 
a helyzetet például 
kiderül, hogy a jól 
fizető kevesek húzzák fel az átlagot. De a 
társadalmi rétegek elszakadását a földraj-
zi bontás mutatja leginkább, a legszegé-
nyebb magyar településeken élők ugyan-
is gyakorlatilag „vegetálnak”.
A legszegényebb államigazgatási járá-
sokban viszont bőven 10 százalék felett 
van a munkanélküliségi ráta. Sőt, akad 
olyan járás is, ahol közel 16 százalékos 
ez a mutató (összehasonlításként, a leg-
gazdagabb államigazgatási járásokban  
3 százalék alatt mozog a munkanélküli-
ségi ráta).
A penzcentrum.hu – a KSH adatai 
alapján – sorrendbe állította a tíz leg-
szegényebb magyarországi járást. Eb-
ben a sorban 5. a Fehérgyarmati állam-
igazgatási járás: egy lakosra eső összes 
nettó jövedelem: 521 826 Ft/év/fő, egy 
adófizetőre eső összes nettó jövedelem:  
1 171 929 Ft/év/fő. 7. a Csengeri állam-
igazgatási járás: egy lakosra eső összes 
nettó jövedelem: 525 489 Ft/év/fő, egy 
adófizetőre eső összes nettó jövedelem: 
1 168 856 Ft/év/fő.
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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

Jó hír a bicikliseknek!
A Korányi–Kemecsei út vasúti 
átjárójánál járdát (azaz gyalog-
utat) és kerékpárutat is épít a 
MÁV Zrt az önkormányzat-
tal közös projekt keretében, 
továbbá vasúti keresztezések, 
átvezetések kiépítését végzik. 
– A kerékpárutat is csatlakoz-
tatjuk a meglévő peronhoz, 
illetve térvilágítást is kiépítünk 
az átjáró környezetében. A pe-
ron részleges átalakítására is 
sor kerül, az új elrendezésnek 

megfelelően. A kerékpárút ki-
alakítása kapcsán a forgalom-
technikai feladatok (felfestés, 
kitáblázás stb.) az önkormány-
zat feladata – tájékoztatott a 
MÁV kommunikációs igazga-
tósága. Az ideiglenes üzembe 
helyezés július 22-én várható. 
A hatósági forgalomba helye-
zésre később lehet számítani, 
de a kerékpárút az ideiglenes 
forgalomba helyezéstől hasz-
nálható lesz.

Mentőangyalra 
vár Melody 
A nagyjából 3 hónapos kis szuka kutyusra, 
egy kukoricaföldön találtak rá bőrig ázva, 
átfagyva, remegve. Kiderült, a remegés 
nem csupán a kihűlés eredménye, hanem 
betegség idegrendszeri tünete. A kis túl-
élő a kezelésre jól reagál, és egyre mér-
séklődik a remegése, mozgása azonban 
még kicsit koordinálatlan, így nem mehet 
társai közé. Most a nyíregyházi állatotthon 
lakója.



4 SzabolcsiCaféHeJ, De Jó Hely

Pálinka, sóstói(!) bor, termelői és kéz-
műves termékek, mangalicából készült 
füstölt áru, lekvárok, sajtok, szuvenírek, 
szörpök és mézek, virágok, friss para-
dicsom, paprika, uborka, szezonális 
gyümölcsök – felsorolni is nehéz a sok 
portékát, amelyet mostantól minden 
szerdán és szombaton kínálnak Sóstó 
szívében, a szerdán nyílt Sóstói piacon.
Ez csapatmunka volt – fogalmazott a 
megnyitón Mogyorósi Judit, a Nyír-
ség Turizmusáért Egyesület elnöke, 
hozzátéve: a termelői piac megvalósí-
tásakor a Nyíregyházi Városüzemeltető 
és Vagyonkezelő (NYÍRVV) Nonprofit 
Kft. munkatársaival fél szavakból ér-
tették egymás szándékát. Mostantól a 
turistaszezon végéig, augusztus 27-éig 
minden szerdán és szombaton délután 
öttől este fél tízig vásárolhatnak itt a 
helybeliek és a vendégek.

Közösségi tér
A termelői piac létrehozásával egy 
olyan közösségi tér megteremtése volt 
a cél, ahol az emberek találkozhatnak, 
beszélgethetnek, recepteket cserélhet-
nek, ugyanakkor szórakoztató és lát-
ványos, kiszolgálja a helyi lakosság és 
a vendégek igényeit. Kovács Ferenc 
polgármester arra emlékeztetett, hogy 
régi terv már, hogy Sóstón is termelői 
piacot nyissanak, mert igény volt rá. 
Azt is elmondta: az elmúlt négy évben 
sorra nyílnak a városban a piacok – 
így már nemcsak a Búza téren, hanem 
öt helyen is vásárolhatnak az emberek 
a városban egészséges, friss, helyben 
előállított és termelt árut.

Az építő kezdeményezéseket, új öt-
leteket mindig is támogatjuk – ezt 
már Bocskai Péter, a NYÍRVV 
ügyvezető igazgatója mondta. Mint 
a vásárterek üzemeltetői, a helyi 
termelők és kézművesek segítését 
kiemelt feladatuknak tekintik, ezért 
biztosítanak lehetőséget számukra a 
bemutatkozásra a város különböző 
nagyrendezvényein is.

Meg is lehet kóstolni
Egy ország, egy térség kultúrájához 
szorosan kapcsolódik annak gasztro-
nómiai kultúrája. Igazi turista nemcsak 
az épített értékekre kíváncsi, hanem 
kulináris élvezetekre is vágyik. Talán 
éppen ezért gondolták a Sóstói piacon 
árusítók, hogy a kínálatukat meg is le-
het kóstolni.
A Marsalkó család sajtjait sokan 
ismerik már a Búza téri és a jósaváro-
si piacról, és persze mostantól Sóstón 
is megtalálhatóak. Gomolyát, füstölt 
sajtokat készítenek, melyekbe a család 
tagjai évek óta újabb ízeket, fűszereket 
csempésznek be, a törzsvásárlóik nem 
kis örömére.
Patakiné Kati munkái viszont a 
szemet gyönyörködtetik. Egyedi éksze-
reket horgol, és elárulja, amit hazaért, 
gyermekkarkötőket készít, mert kide-
rült, ezekre van a legnagyobb igény.  
Ő egyébként elárulta: nyugdíjazása 
előtt a hajdani Nyírfa Áruházban dol-
gozott, és hiányzott neki a megszokott 
nyüzsgés. Előkapta hát a horgolótűt és 
a cérnát – majd, amit alkotott, piacra 
dobta. És működik!

Vegye, 
vigye! 
Nyitva  

a sóstói 
piac

 
Nem kell már 

a városba utazni 
friss zöldségért, 

gyümölcsért.
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INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
KÉT HÉT ALATT!!!

Várjuk jelenkezését  

a “Digitális szakaDék 
csökkentése”
GINOP-6.1.2-15-2015-0001
projekt keretében megvalósuló 
35 órás alap 

informatikai 
képzésre.

Jelentkezés feltétele: 16-65 év közötti életkor; legalább általános iskolai végzettség.
Jelentkezni, vagy érdeklőni lehet: személyesen Debrecen, Fokos u. 12. alatt Gál Anita ügyfélszolgálati kollégánál. 

Telefon: +36 52 437 311

Beszéld rá a szüleidet és nagyszüleidet!

Sóstóhegy ízeit Palánkiné Antal Ka-
talin tölti csinos kis palackokba – málná-
ból, szamócából, fekete- és piros ribizliből, 
mézből, mentából és citromfűből, sütőtök-
ből szörpöt, lekvárt készít.
Izgalmas kalandozást ígérnek a mézek vilá-
gában a sóstóhegyi méhész, Vámosi Sán-
dor portékái, melyeket felesége mutat be, 
jó szívvel. Így megtudjuk, milyen jótékony 
hatásai vannak a repceméznek, és mitől 
különleges a harmatméz. Tessék megkér-
dezni és megkóstolni!
Már a nyitás napján több, a közeli fürdők-

ből hazafelé igyekvő turista és helybeli is 
kíváncsiskodott a Sóstói piacon. Egy távoli 
településről érkezett asszony az unokájá-
val nézelődött, és üdvözölte a lehetőséget, 
hogy itt a helyi termékekkel ismerkedhet.  
A nyíregyházi Fehér Beatrix és  
Kemény Lívia pedig azt emelte ki, hogy 
kell a támogatás a helyi termelőknek, hadd 
tudják eladni, amiért megdolgoztak, jó ötlet 
volt Sóstón piacot nyitni, hiszen egyre több 
itt a turista, sokan keresik a helyi terméke-
ket, ez most egy trend, hát tegyük eléjük 
tálcán, amit Nyíregyháza és környéke kínál.

Már a meccs a téma
S hogy mennyire közösségi tér egy piac, azt 
bizonyítja, hogy a Kocsis-tanyáról érkezett 
Kocsis István mangalicából készült, füs-
tölt finomságainak nassolása közben a férfi-
ak már az esti meccs esélyeit latolgatták.
Ja, hogy mitől sóstói a bevezetően említett 
bor? Szerencsére csak a címkétől. Mint 
tudjuk, a „nyíri vinkó” nem ostromolja a 
legjobb borok ranglistáját. Tokaji az, egy 
remek cuvée, amit a nyíregyháziak is sze-
retnek. Hát, ettől sóstói.
 Cservenyák katalin

TOVáBBI érDeKeSSéGeK:
www.szabolcsihir.hu
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Hozzávalók a pörkölthöz: 1 kg oldalas, 
3 fej hagyma, 2-3 paradicsom, 2 papri-
ka. A nokedlihez: 0,5 kg rétesliszt, any-
nyi tojás, amennyit felvesz, egy kis víz. 
A bodaghoz: ½ kg finomliszt, 1 kiskanál 
szódabikarbóna, 1-2 evőkanál sertészsír. 
Az uborkasalátához: 1 kígyóuborka, 1 fej 
lila hagyma, cukor, só, ecet. 

Elkészítés: 
Pörkölt: A hagymát a zsíron meg-
pirítjuk, adunk hozzá piros paprikát, 
majd hozzátesszük a húst. Kevés vi-
zet adunk hozzá, alacsony hőfokon 
pirítjuk. Amint megpuhult a hús, a 
paprikát, paradicsomot hozzáad-
juk. Nokedli: A réteslisztet tojás-
sal és kevés vízzel összekavarjuk, 
kiszaggatjuk. Bodag: A lisztet a 
sütőporral, szódabikarbónával ösz-
szekavarjuk, vizet és tejet adunk 
hozzá. Összegyúrjuk, kinyújtjuk és 
tepsiben megsütjük. Uborkasalá-
ta: Az uborkát és a hagymát meg-
hámozzuk, vékonyra szeleteljük, be-
sózzuk, és állni hagyjuk pár percig. 
Kicsavarjuk, ecetet és cukrot adunk 
hozzá, majd újra felöntjük vízzel.

Hozzávalók: 1 fej káposzta, 10 dkg rizs, 
30 dkg kukoricadara, 60 dkg darált ser-
téshús, 2 evőkanál zsír vagy 2 dl étolaj, 
25 dkg vöröshagyma, 2 nagyobb gerezd 
fokhagyma, füstölt szalonna (ízlés szerint), 
só, bors, 4-5 fej paradicsom, ½ kg lecsó-
paprika.

Elkészítése: A töltött káposzta 
készítésének két legfontosabb sza-
bálya: két rész húshoz egy rész ku-
koricadarát adunk, és maga a levél 
is savanyított. A káposztát forró víz-
ben leforrázom. Ha nagyon nagy a 
levél, akkor harmadolom, ha nem 
túl nagy, akkor felezem a leveleket, 
hogy elég kicsik legyenek. A hagy-
mát és fokhagymát megdinsztelem a 
zsírban vagy olajban. Ezután hozzá-
teszem a darált húst, a kukoricada-
rát, a rizst és a fűszereket. A sóból és 
borsból annyit kell beletenni, hogy 
ha megkóstoljuk, akkor érezhető le-
gyen rajta a fűszer íze is, mert a dara 
eléggé magába szívja azokat. Az elő-
készített káposztalevelekbe göngyö-
löm a tölteléket, és a káposztaalapra 
rakom a töltelékeket.
Felengedem annyi vízzel, hogy 
majdnem ellepje, és a levébe teszek 
annyi sót, borsot és hogy kellően 
fűszeres legyen. Amikor felfőtt, hoz-
záadom a felszeletelt paradicsomot 
és lecsópaprikát, és készre főzöm 
úgy, hogy a leve elfőjön. Ha kész, fo-
gyasztás előtt jó, ha áll 15-20 percet.

Lecsós nokedli 
oldalassal és 
lila hagymás 

uborkasalátával

Kukoricadarás
-lecsós töltött 

káposzta

A receptek a debreceni Wáli István Református 
Cigány Szakkollégium honlapján jelentek meg. 
A Wáli István Református Cigány Szakkollégi-
umban – a Nemzeti Tehetség Program támo-
gatásával – a 2016/17-es tanévben október-
től májusig nyolc alkalommal jött a kollégium 
konyhájába egy-egy hallgató családja, hogy 
főzzön valami olyat, amit otthon is szívesen 
esznek. A fenti receptet a sátorlajaújhelyi Balog 
Henrietta és édesanyja, Erika jóvoltából tesszük 
közzé.
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Debrecenben rádiós műsorvezető-
ként lett ismert, majd pár éve a Show-
der-klub színpadán tűnt fel. Azóta 
rendre a képernyők elé ülteti a néző-
ket, akik sosem bánják, hogy a stand 
up végén rekeszizomlázzal kelnek fel 
a fotelból. Orosz Györggyel be-
szélgettünk.

SzabolcsiCafé: Szinte a semmiből 
lettél pillanatok alatt ünnepelt poén-
gyáros. Mikor, hogy jutott eszedbe a 
mikrofont a színpadra cserélni?

A pillanatok alatt csak kívülről tűnik 
így. Egyébként, amikor felkaptak, ak-
kor már 3-4 éve foglalkoztam a stand 
up comedyvel. Sőt, egyszerre is ment 
a két dolog: a rádiózás és a humor. 
Kemény időszak volt, mert még két 
másik munkahelyen is helyt kellett 
állnom, a saját vállalkozásomban és 
kreatív igazgatóként egy reklámügy-
nökségnél. Volt, hogy napi 2-3 órát 
aludtam. Lényegében bárhol volt 
5-10 percem, aludtam egyet. Úgy vol-
tam vele, ha az ember csinál valamit, 
azt csinálja 100 százalékon. Aztán 
szépen lassan körvonalazódott, hogy 
mi az, amiben a legjobb lehetek, így 
maradt a humor, bár, ahogy lépkedek 
előre, szép lassan visszajött a reklám-
szakma az életembe; van egy társula-
tom, amit vállalkozóként üzemelte-
tek, és még egyszer talán a rádiózás 
is visszatér. A rádiózás és a stand up 
teljesen más gondolkodásmódot igé-
nyel, nehéz is volt átállnom, amikor 
egyszerre csináltam, bár sokat ta-
nultam a rádióban. Jellemző a stand 
upra, hogy irdatlan tempóban nyo-
mom a színpadon, mert így lehet a 

legkönnyebben megdolgoztatni a re-
keszizmokat.

SzabolcsiCafé: Mindenből képes vagy 
viccet csinálni, vagy eleve úgy nézed a 
világot, hogy csak a vidám dolgokat 
veszed észre?

A humor nagyon sok nehézségen 
átsegített az életben, volt, hogy a hu-
morérzékem mentett ki egy vereke-
désből, egy bukásból az iskolában, de 
olyan is volt, hogy kellemetlen vitá-
ból is a humor segítségével csúsztam 
ki. Ráadásul pufi gyerek voltam, így a 
csajozásnál is jól jött, hogy könnyen 
megnevettetem a nőket, és gyorsan 
rájöttem, hogy ezzel gyorsan el lehet 
csábítani bárkit. Alapvetően pozitív 
gondolkodású ember vagyok, a csa-
ládom is az, szüleim, nagyszüleim, 
az öcsém, na és a párom is, így nem 
nehéz vidámnak lenni és poénkodni. 
Sőt, a szeretteim már külön poénöt-
letekkel is jönnek, hogy legyen mit 
felvinnem a színpadra. Szerencsére 
van hozzá érzékük. Jártamban-kel-
temben minden vicces ötletet fel-
jegyzek, hogy később átgondoljam, 
kidolgozzam és kipróbáljam színpa-
don, ha működik, továbbfejlesztem, 
aztán egyszer csak már mindenki 
láthatja a Showder Klubban. Persze, 
amióta hivatásszerűen humorista 
vagyok, előfordul, hogy tudatosan 
is készítek poénokat témákra, de ez 
annyira nem jellemző: 90 százalék-
ban elég csak elmondanom azt, ami 
magamtól eszembe jutott. Egyébként 
a nem tudatos poénjaimat a közönség 
sokkal jobban veszi.

SzabolcsiCafé: Járjátok az országot, 
szinte naponta más helyszínen lépsz 
fel. Előfordult már, hogy összekeverted 
a várost egy másikkal?

Évekkel ezelőtt, amikor beszéltem 
egy „országjáró” sztárral, és azt 
mondta, hogy nem tudja, másnap 
hol fog fellépni, akkor arra azt gon-
doltam, hogy csak felvág. Mostanra 
rájöttem, hogy nem. Szerencsére ott 
van a menedzserem, aki egyben a pá-
rom is, Kállai Kriszta. Ő mindig min-
dent tud, nekem csak a fellépéssel 
kell foglalkoznom és a közönséggel. 
A fellépésre vezető úton nem szok-
tunk beszélgetni, mert akkor találom 
ki, hogyan aktualizáljam a helyszín-
hez, adott közönséghez az anyago-
mat. Kriszta abban is szokott segíte-

Amíg 
az ember 

szeretettel 
készíti 

a poénokat, 
nincs 

sértődés
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ni, hogy az úton minden infót megoszt 
velem, amit a fellépésről kell tudni, és 
én ehhez találok ki ott azonnal poéno-
kat, amit elmondok neki, és így meg is 
jegyzem. Tehát amikor odaérünk, már 
tudom, hogy hol vagyunk, de mondjuk, 
amikor egy nap hat fellépés van, szokott 
olyan lenni, hogy egy sztoriba, ha bele-
kezdek, akkor már nem tudom, hogy ezt 
most az előbb már elmondtam itt, vagy 
két fellépéssel ezelőtt. Ekkor vagy meg-
kérdezem a közönséget, hogy mond-
tam-e már, vagy kinézek páromra, és ha 
nem vág rémült fejet, akkor mondom 
tovább a sztorit. Szerencsére ő minden 
idegszálával a produkcióra koncentrál, 
úgyhogy, ha már nagyon öreg leszek, 
még lehet, súgó is lesz belőle.

SzabolcsiCafé: Poénjaidban többször 
emlegeted öcsédet, keresztapádat, de már 
a kedvesedre is lőttél pár humorbombát. 

Mielőtt színpadra viszem a poénokat, 
el is mondom nekik. Nem azért, hogy 
engedélyt kérjek rá, csak rajtuk is kipró-
bálom. Azt hiszem, amíg az ember sze-
retettel készíti a poénokat, addig nincs 
sértődés. Sokszor kaptam már vissza 
celebektől, sztároktól, hogy bár beszól-
tam nekik, mégis jólesett az adott cél-
személynek. Szerencsére én nem utálok 
senkit, így könnyen szólok be bárkinek; 
nincs sértődés. Anyukám ellenkezik, de 
végül mindig megengedi, hogy az adott 
poént elmondjam róla; apukám, öcsém 
imádja, ha beszélek róluk, gondolom, 
azért, mert akár mindketten lehettek 
volna humoristák, tehetségük megvolt 
hozzá, de végül civil szakmát választot-
tak. A párom néha eljátssza, hogy sok 
volt, amit mondtam, de ezt igazából 
annak veszem, hogy a nők szeretnek el-
lenkezni. Fellépés után ezeken a helyze-
teken sokat szoktunk nevetni, és Kriszta 
még ilyenkor ki is egészíti az anyagai-
mat, sőt olyan sztori is van, ami vele tör-
tént meg, de magammal mondom, mert 
neki ciki, így csak mi tudjuk az igazat.

SzabolcsiCafé: Kállai Krisztával páratlan 
páros a tiétek. Talán nem túlzás, hogy 
neki is része van a sikeredben.

Óriási része van benne. Ez olyan, mint
hogy már régen feltalálták azt az  
autót, ami vízzel megy, de mégse róják 
az utakat az ilyen járgányok. Persze, 
hogy nem, mert senki nem tudja felfut-
tatni a terméket, és valljuk meg, semmit 
nem érnek a jó dolgok, ha nincs egy 
olyan személy, aki ezt meg tudja mutat-

ni a világnak. Kriszta ebben zseniális; 
ő egyébként menő rádiós műsorveze-
tő volt, amikor megismertem, de előt-
te újságíróként is profi módon végezte 
a munkáját. A mi esetünkben ő az, aki 
megtanított arra, hogyan kell eladnom 
magam, segített megtalálnom a „han-
gom”, a stílusomat, és professzionális 
módon menedzselt mindvégig. Segít 
ez estjeim dramaturgiájában, és stilisz-
tikailag is helyére teszi a dolgokat. Ösz-
szességében ő az, aki ki tudta aknázni a 
tehetségemet, és egy előadóművésznek 
ez egy fantasztikus dolog. Olyan ő, mint 
egy múzsa, aki nemcsak sugallja, hogy 
legyek a legjobb, hanem, ha kell, ölbe 
vesz és bevisz a célig. A lényeg: nekem 
egyszerű dolgom van, persze, szerény 
lennék, ha nem mondanám el, hogy aki 
ennyire vicces, mint én, azt nem nehéz 
menedzselni. Bár előtte másnak nem si-
került...

SzabolcsiCafé: Facebook-posztjaitok 
alapján csodás kapcsolatban éltek. 

A kapcsolatunk legelején Kriszta azt 
mondta a szüleimnek, hogy olyan ve-
lem az élet, mint ha minden nap nyara-
lás lenne. Mi ezért vagyunk ilyen boldo-
gok, mert Kriszta sem a férfiasságomat, 
sem a gyerekességemet nem próbálta 
letörni; mindig szárnyalhatok. És ha egy 
férfi szárnyal, akkor a nőt is magával 
viszi repülni. Egyébként szoktunk vitat-
kozni, sőt mindketten imádunk vitázni, 
és tudunk is. Képesek vagyunk órákig 
beszélgetni egy témáról, védve a saját 
álláspontunkat. Hét év után már tud-
juk, hogy mikor kell feladni: SOHA! A 
lánykérés szóba jött már többször, de az 
az igazság, hogy három nap után meg-

egyeztünk, hogy együtt éljük le az éle-
tünket. Arról, hogy pontosan milyen es-
küvőnk legyen, vannak még vitáink, ha 
majd ezek lezárulnak, akkor megkérem 
a kezét. És igent fog mondani.

SzabolcsiCafé: Mindketten az ország keleti 
szegletéhez kötődtök. Mit jelent nektek 
Debrecen, Mátészalka, Nyíregyháza?

Én metropolita ember vagyok, Kriszta 
szereti a nyugodtabb környezetet. Jelen-
leg Budapesten egy nyugisabb kerület-
ben lakunk; közel a belváros és a pilisi 
hegyoldalak is. A jövőben is egy belváro-
si lakást tervezünk, és vízparti nyaralót, 
így mindenkinek igaza lesz. Debrecen 
nekem mindig a szülői házat fogja jelen-
teni, az iskoláimat, a testvéremet; lénye-
gében minden ott kezdődött, a szerelem, 
a karrier. Mivel 30 évet ott éltem, történt 
jó és rossz dolog is, de ennyi év távlatából 
már csak jó emlékeim vannak. Szívesen 
látogatok haza bármikor; ott van a család 
a barátok és az emlékek. Debrecen szép 
város és nagyon gyorsan fejlődik; minta 
lehet minden nagyobb városnak. Má-
tészalkát igazából azóta ismerem, amióta 
Krisztát megismertem. Az ő emlékein 
keresztül elég jól ismerem. Az az érde-
kes, hogy a páromnak sokkal több má-
tészalkai ismerőse él Budapesten, mint 
nekem debreceni. Nyíregyházán nagyon 
sok barátom él, és sokszor lépek ott fel; 
valahogy mindig jól kijöttem velük. Bár 
futball szintjén nem mondom, hogy nem 
volt ellentét, sőt Gergelyiugornyán is ke-
veredtünk párszor szóváltásba, de vala-
hogy úgy alakult, ezekből inkább barát-
ság lett, mint verekedés. A nyíregyháziak 
jó arcok.

Cservenyák katalin
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Elég volt! – ilyen feliratú táblákkal is 
vonultak Nagycserkeszen azok, akik 
úgy gondolják, az állatkínzást sokkal 
szigorúbban kellene büntetni, mint 
eddig. Az országban eleddig példa 
nélkül álló módon fogtak össze fut-
ballszurkolók, állatvédő szerveze-
tek, civilek, állatbarátok, közel ezren 
demonstráltak azon a településen, 
ahol egy házaspár kölyökkorától kí-
nozta, éheztette hűséges házőrzőjét, 
aki – dacára állatvédők, állatorvosok 
szeretetének, gondoskodásának, ápo-
lásának – végül belepusztult az őt ért 
borzalmakba.
Fülöp – aki nevét az őt kiszabadító 
Állatbarát Alapítvány munkatársaitól 
kapta – az állatkínzás szimbólumává 
vált Magyarországon. A demonstrá-

ció napján torokszorító érzés volt a 
gyülekező helyszínén látni az ország 
minden pontjáról Nyíregyházára se-
reglő állatbarátokat, akik skandálva 
adták ország-világ tudtára: letölten-
dő börtönbüntetést érdemel az, aki 
állatot kínoz. A több mint kétórás 
demonstráció végén a tüntetők mé-
cseseket gyújtottak annak a háznak 
a kapuja előtt, ahol műanyag zsinór-
ral szorosan a nyakán, étlen-szomjan 
tartották Fülöpöt, akinek télen-nyá-
ron egy oldalára fordított vashordó 
volt a menedéke.
A nyomozás közben befejeződött, 
már az ügyészség is benyújtotta in-
dítványát: letöltendő börtönbünte-
tés kiszabását kérte a nagycserkeszi 
állatkínzókra. Azóta azonban újabb 
állatkínzásra derült fény; ezúttal 
Nyírteleken történt: egy 19 éves fiú 
keresztanyja kiskorú gyermekeinek 
szeme láttára baltával verte agyon a 
család házőrzőjét csak azért, mert 
zavarta, hogy rendszeresen elszök-
dösött otthonról. Hiába kérlelték a 
kisebbek, hogy ne bántsa fiatal ku-
tyusukat, ezzel talán még olajat is 
öntöttek a tűzre. Hogy a kicsik lelké-
ben milyen károkat okozott, hogy az 
idősebb rokon a szemük láttára oltja 
ki az életét annak a hűséges, fiatal jó-
szágnak, akivel nem sokkal korábban 
talán még épp labdáztak, arról nem 
szólnak a híradások.

Cservenyák katalin

Fülöpért  
és a 

megkínzott 
állatokért 
vonultak

 
Akiket 

az emberi kegyetlenség 
vitt az utcára

 Nagycserkeszen.
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RÁDIÓS HALLGATOTTSÁGI FELMÉRÉS - NYÍREGYHÁZA

VISIONARY RESEARCH

MÉRÉS IDEJE: 2017. MÁJUS
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„Az 50 év alattiak 
            kedvenc rádiója”
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Megannyi férfititok, amit csak ők 
tudhatnak, teljességében kizárva a 
nőket, eltitkolt második életükből. 
Na és mi történik ott legbelül, a női 
lélekben, ahová csak nagyon kevés 
férfinak van szabad bejárása? Vajon 
melyik nő szólna büszkén az elját-
szott orgazmusairól, a párkapcsolati 
fiaskóiról, az idegennel szembeni fel-
lángolásáról, egész életét beárnyékoló 
testképzavarról?
Melyek azok a gondosan rejtegetett 
magánéleti kudarcok, amiknek fel-
színre kerülésével, alapjában megren-
dülhet egy biztonságosnak hitt pár-
kapcsolat? Pontosan úgy, mint Dóra és 
Giorgio, az írói képzelet szőtte, mégis 
ízig-vérig valóságos, mai negyvenes 
korosztály, a regény főszereplőinknek 
a házasságában is. Ez a könyv több 
mint regény: tanítás a hazugságokról, 
az emberi buktatókról, a házasságo-
kon belüli testi-lelki elfáradásról. Köz-
vetett párkapcsolati tanácsadó ahhoz, 
hogy jobban értsük, és ezáltal jobban 
el tudjuk fogadni, és talán bölcsebben 
is szeretni egymást.
De, ha a férfiak nem bírnak magukkal, 
miért köteleződnek el? Önző szándé-
kuk vezérli őket, hogy az otthonuk 
nyújtotta biztonságuk mellett, titkok-
ban tovább űzhessék kisded játékai-
kat? Vagy miben bíznak? 

Na és meddig bújhatnak el a nem te-
hetek róla, az ösztöneim, a vadász-
szenvedélyem vezérel adta alibijük 
mögé? Egyáltalán, meg lehet magya-
rázni a megcsalás tényét egy párkap-
csolatban? És ha egyszer megtörtént a 
csalás, mi a garancia, hogy nem kerül 
sor az ismétlésre?

Múlt év őszén jelent meg a nagy sike-
rű spirituális gyerekkönyv, a Varázs-
felhő. A nem várt hatalmas érdeklődés 
miatt a tízezredik példány is elkészült 
a nyomdában. A Varázsfelhő legfonto-
sabb üzenete: mit tanítsunk a gyerme-
keinknek, hogy boldog, sikeres felnőt-
tekké váljanak? A recept adott, éppen 
ezért a felnőttek számára is abszolút 
érvényes. 
Mennyivel egyszerűbb lett volna az éle-
tünk, ha már gyerekkorban megismer-
kedünk azzal, hogy valójában milyen 
világban is élünk, hogy ezt a világot 
milyen törvényszerűségek irányítják. 
Ha valaki elmagyarázta volna, hogy 
milyen viselkedési vezérelvek létez-
nek, amiknek betartásával stresszmen-
tesebb, nyugodtabb, harmonikusabb életet élhetünk. A Varázsfelhő ilyen 

könyv. Igaz, gyerekeknek íródott, de 
legtöbbször az egész család kedvence 
lesz. Általa a gyermekek beláthatatlan 
előnyökre tesznek szert az eljövendő 
életükben.

Tihanyi EdiT: VarázsfElhő
Mesés történet, sok-sok színes rajzzal, 
12 fejezetben
Ár: 3 590 forint
www.lehetetlennincs.hu

GanTnEr ádám: az üVEGszíV
Oldalszám: 300 oldal
Megjelenés: június 27.
Kötés: Kartonált
Ára: 3 290 forint
Kiadó: Konkrét Könyvek

Mese, de 
mégsem 

óriási siker 
a debreceni írónő könyve!

Fontos tanítás  
a félrelépésről

 
Miért lépnek félre  

a párkapcsolatban 
élő férfiak? 

Meddig képesek elmenni 
a csalásban, 

lelkiismeret-furdalástól 
gyötörve, szeretteik rovására? 
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ezt a kastélyt 
Csipkerózsika  

is megirigyelné!
 

Messze földről 
csodájára járnak  

a nagyari luby-kastélynak.

Az eredeti állapotában helyreállított 
épület parkját több ezer tő rózsa éke-
síti – csakúgy, mint az 1870-es évek-
ben, amikor épült. A hangszórókból 
halk zongoramuzsika szól, az ember-
nek kedve sincs tovább menni innen, 
pedig van még látnivaló, hiszen Pe-
tőfi Sándor több helyen is megfordult 
a környéken, s épp itt, Nagyarban 
ihlette a szőke folyó A Tisza című 
verset.
A kastélyt Luby Géza építtette 1877–
79-ben. Az emeletes épületet park 
ölelte körül, melynek utca felőli ré-
szében gyönyörű rózsaliget illatozott. 
Ebben a kastélyban születtek meg 

Luby Géza Okolicsányi Margittal 
kötött házasságából származó gyer-
mekei, köztük Luby Margit néprajzi 
gyűjtő és etnográfiai művek szerzője, 
valamint ifjabb Luby Géza, aki a 20. 
század elején anyagi okokból eladott 
kastélyt és birtokot 1936-ban vissza-
vásárolta. A közben eltelt három év-
tizedben gróf Vay Ádám kiskorú örö-
kösei voltak a tulajdonosok. 1936-tól 
Luby Géza lakott itt feleségével, Köl-
csey Borbálával és neje első házassá-
gából származó gyermekeivel, Szap-
lonczay Zsófiával és Lajossal.
Az államosítás után a kastély általá-
nos iskolaként működött. Az iskolák 
körzetesítésével a nagyari iskolát meg-
szüntették, és mivel az épület nem ka-
pott új funkciót, állaga egyre romlott.
2010-ben kezdődött a kastély felújí-
tása. A 2013-ban átadott épületben 
interaktív múzeum kapott helyet, 
amely játékos formában, a modern 
technika segítségét is igénybe véve 
tanítja a látogatókat, akik a feladatok 
révén időutazást tesznek nemzetünk 
és a szatmári régió történelmi-irodal-
mi-művészeti múltjában.

Cservenyák katalin

naGyar 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felében, 
a Szamosközben fekvő Tisza-parti település 
Nagyar. Nyíregyházától 83 kilométer autóútra 
található.
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Szabolcsi 21-es: 

Dr. Bánhidiné 
Maróti Magdolna
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.

Amikor nézed a tanítványodat a színpadon, 
büszkébb vagy, mintha te állnál ott.
Apostol együttes, ZIG Singers, Hang-Szín 
Tanoda, Hair, Macskák, Nyomorultak… és 
egy Artisjus-díj. Ugye, kitalálták, kihez köt-
hető mindez? Hát persze, hogy Magdi néni-
hez, akinek a nevét vastaps közben zúgják, 
skandálják a tanítványai a nézőtérről, ami-
kor egy-egy záróvizsga végén megjelenik 
a színpadon. Dr. Bánhidiné Maróti Mag-
dolna a zeneművészetin végzett, dzsessz 
tanszakon. Ígéretesen indult szólókarrierje; 
1970-ben egy tehetségkutatón két kategó-
riában is első lett.

1. A fővárosban fényes karrier várt 
rád; hogy kerültél Nyíregyházára?

Közösen léptünk fel Csepregi Éváékkal, az 
Apostol együttes volt a kísérőzenekarom. 
A salgótarjáni országos amatőr fesztivá-
lon két kategóriában is első lettem 1970-
ben. Dzsessz kategóriában Berki Tamással 
duettben, pop kategóriában pedig az Apos-
tol együttessel. Olyan hírességek voltak a 
zsűriben, mint Komjáthy György és Vukán 
György. Aztán jött a Made in Hungary és a 

Mi együtt sírunk, együtt nevetünk, majd a 
Táncdalfesztivál, ahol Kovács Katival má-
sodszereposztásban énekeltem a Kifulladá-
sig című dalt. Mi egy korosztály vagyunk. Ha 
maradok Pesten, lehet, szép karriert futok 
be. Ki tudja? Én egyébként ott születtem, ott 
is nőttem fel, de nagyon szerelmes lettem, 
és követtem a férjemet Nyíregyházára.

2. Család vagy karrier? Az elsőre tet-
ted a voksot.

A férjem, dr. Bánhidi László volt az igazi, a 
NAGY Ő. Igazán szerencsésnek tartom ma-
gam, hogy azt választhattam, akit a legjob-
ban szerettem. Jól döntöttem, mert három 
csodálatos fiam van és két nagy (15 és 16 
éves) unokám, de már alig várom a követ-
kezőt. Nagyon családcentrikus családban 
nőttem fel. Igaz, csak ketten voltunk a 
tőlem jóval idősebb bátyámmal, de én az 
összes kisebb gyereket magam köré gyűj-
töttem a házból, és „tanárnéniset” játszot-
tam velük. Természetes volt, hogy inkább 
a család és a tanári pálya lesz az enyém, 
és nem az énekesi karrier. De megtalált a 
színpad itt is, ám tanítani nagyobb kihívás 
és öröm.

3. Soha nem hiányzott a főváros, a 
nyüzsgés?

Hiányzott a nyüzsgés, de nem volt időm 
foglalkozni vele, mert megszületett az első 
fiam, Roli, alig két év múlva Zsolti, négy év-
vel később pedig Krisztián. A férjem állat-
orvos, nagyon elfoglalt volt, munkája miatt 
nem sokat tudott segíteni, ráadásul van egy 
hobbija, a galambászat, ami szintén idő-
igényes. A három fiút így nagyobbrészt én 
neveltem, de megérte, mert jók, aranyosak. 
Sokszor előfordult, főleg az első időkben, 
hogy a tévében vagy másutt látott budapesti 
képsorokat megkönnyeztem. Van bennem 
egy kis nosztalgia, de nagyon megszerettem 
Nyíregyházát. Most már ez a város az ott-
honom. Mikor ideköltöztem, 23 éves voltam, 
43 éve vagyunk házasok a férjemmel.

4. Nagy durranás volt, amikor megala-
kítottad a ZIG Singerst. Még azok is 

szívesen énekeltek volna a kórusban, 
akiknek nem volt jó hangjuk.
Legalább olyan fontos volt az életemben, 
mint a családom. Pedig a kollégáim nem 
sok jóval kecsegtettek, amikor kitettem 
a faliújságra, hogy kórust szervezek. Azt 
mondták: „nehogy csalódj, mert nem lesz-
nek gyerekek.” De én nem hagyományos 
kórust akartam. A felhívásba beleírtam, 
hogy musicaleket, spirituálékat fogunk éne-
kelni. Negyvenen voltak az első évben, a 
másodikban már százan. Így be sem fértünk 
a terembe, muszáj volt behatárolni a létszá-
mot. Igyekeztem tiszta hangú gyerekeket 
válogatni, – így nálunk más kórusokkal ellen-
tétben – 12-15 szólista volt, minden számot 
más énekelt, emiatt mindig csodálkoztak 
rajtunk.
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Hogy a gyerekeknek mennyire fontos volt a 
ZIG Singers, azt a saját fiam, Krisztián lelke-
sedésén is látom, most, hogy szervezzük a 
koncertet a Zrínyi századik születésnapjára. 
Az egész kórus alig várja, hogy ismét együtt 
énekelhessen. Amikor három éve felléptünk, 
azt mondtam, ez volt az utolsó koncert. De a 
száz évbe beletartozik a ZIG Singers 14 éve 
is. Ráadásul épp most 30 éves! Tényleg ez 
lesz az utolsó, és azt szeretnénk, hogy na-
gyon nagy durranás legyen.

5. A Zrínyi után jött egy nagy váltás. Mi-
kor is indult a Hang-Szín Tanoda?

2000-ben kezdtem megalakítani egy sa-
ját színi tanodát, mert láttam, hogy nagyon 
sok gyerek készül színházi pályára. Szeret-
ne táncolni, énekelni, drámajátékot tanulni. 
Immár 17 éve létezik a Hang-Szín Tanoda. 
Nagyon örülök, hogy elindítottam. Három – 
kis, középső és nagy – csoportban tanulnak 
a gyerekek. Minden év végén vizsgaelőadá-
son mutatjuk be, mennyit fejlődtek egy év 
alatt. Igyekszünk méltó környezetet talál-
ni az előadásokhoz. Most már a menyem, 
Krisztián fiam felesége, Bánhidiné Matejkó 
Marcsi is bekapcsolódott a munkába.

6. Tanítványaid közül többen művészi 
karriert futottak be. Megemlítenél 

néhányat közülük?
Pankotay Péter, aki színművész, nem mel-
lesleg „A Magyar Színművészet Nyuga-
ti-parti Nagykövete”, Kárpáti (Kovács) Norbi, 
Kádár Jani, Szabó Mariann, a fiam, Bánhidi 
Krisztián, Moravszki Enikő, aki az Operett-
színházban, Kiss Gábor a Nemzeti Színház-
ban, Prescsák Zita pedig az Operett Stúdió-
ban dolgozik.

7. Szinte nincs olyan tehetségkutató, 
amelyiken fel ne tűnne valamelyik 

növendéked.
A legismertebb közülük Muri Enikő és Sziro-
ta Dzsenifer, illetve a fiam, Krisztián.

8. Melyikükre vagy a legbüszkébb?
Valamennyire büszke vagyok, mind 

nagyon szép eredményeket értek el.Volt egy 
tanítványom, Gyarmati Attila. Csodálatosan 
énekelt. A Ki mit tud?-on ő volt a szólista, 
nagyon büszke voltam rá. Még a Frideri-
kusz-showba is meghívták. Ügyvéd lett. Jött 
haza boldogan elújságolni, hogy doktor lett. 
Még aznap ment is vissza a fővárosba. Út-
közben halálos balesetet szenvedett.

9. Pályafutásodnak melyik időszakát 
tartod a legsikeresebbnek?

Én a tanári munkámat tartom a legsikere-
sebbnek. Tényleg nagyon szép volt a kezdet, 
és azok a lehetőségek, amiket kaptam. Ami-
kor a Made in Hungáriát a Mi együtt sírunk, 

együtt nevetünk című dallal megnyertem, 
Harangozó Teri és Karda Beáta között áll-
tam. Kilöktek a sorból, mondták: „Magdi, 
téged szólítottak!” A ZIG Singersnél az volt a 
siker, amikor kiálltak a tanítványaim a szín-
padra és nagyon szépen énekeltek. Szép 
életem volt. 2010-ben Artis Jus-díjat kap-
tam, mint magántanár, a felkészített diákja-
im, növendékeim sikereiért. Nagyon jólesett 
az elismerés, s hogy számítanak rám. Mint 
kiderült, Toldi Marika ajánlott. Nagyon jó a 
kapcsolatunk; sok tehetséges gyereket kül-
dök hozzá. Krisztián fiamat is tanította.

10. Volt tanítványaiddal tartod a kapcso-
latot? Beszámolnak a sikereikről?

Épp ma hívott Pankotay Peti. Mondtam is 
neki, hogy ez telepatikus volt, mert épp hívni 
akartam a ZIG Singers-koncert miatt.

11. Mi a tipped, tíz nyíregyháziból hány 
ismer meg az utcán?

Nehéz megsaccolni. Szerintem négy.

12. Melyik előadásotokra emlékszel a 
legszívesebben?

A ZIG Singers 10 éves jubileumi koncert-
jére meghívtuk az Apostol együttest, a  
BUSZACSÁ-ban léptünk fel. Nagyszerű volt 
a búcsúkoncert. Zseniális volt a Macskák 
című előadásunk. A Hang-Szín tanodásoktól 
A dzsungel könyvét ezer néző látta a sza-
badtérin. A Nyomorultak, a Hair, mind nagy 
sikert aratott a színpadon. Feltétlen meg kell 
említenem, hogy hét évig rendezett nálunk 
Venyige Sándor, Alex, akinek nagyon sokat 
köszönhetünk.

13. Ki a kedvenc énekesed, példaké-
ped?

Barbra Streisand; ő az én korosztályom. Úgy 
tanultam énekelni, hogy őt próbáltam utá-
nozni.

14. Ha utazás, akkor északra, délre, ke-
letre, vagy nyugatra?

Nagyon szeretem a meleget, úgyhogy in-
kább dél felé vesszük az irányt. De nagyon 
sokat nem utaztam életemben, mert a fér-
jem munkája és hobbija miatt nem lehe-
tünk távol hosszú ideig. A ZIG Singers-szel 
utaztam sokat; többször jártunk Francia- és 
Németországban.

15. Szerinted mi a legjobb Nyíregyhá-
zában?

Nagyon szeretem a szinte egymásba ölel-
kező tereket. Gyönyörű a városközpont, a 
szökőkutak, az elrendezés. Rengeteget fej-
lődött a város, mióta itt élek; nagyon jó itt 
sétálni.

16. Mi a legrosszabb?
A buszközlekedés. Budapesten annak 

idején bosszankodtam, ha lekéstem a buszt, 

miközben két perc múlva jött a következő. 
Sóstóhegyre viszont félóránként jár. Ha leké-
sem, akkor állhatok a megállóban.

17. Bicikli, motor vagy autó?
Gyalog járok. Kocsival a férjem vagy a 

gyermekeim szoktak vinni.

18. Szerinted ki a legjobb arc Nyíregy-
házán?

Több nevet is mondhatnék, de nem tudok 
egyet kiemelni.

19. Rántott hús vagy krumplis tészta?
Nem vagyok vegetáriánus, de szere-

tem a hús nélküli ételeket, a rántott gombát, 
sajtot. Inkább mindig nagyon sovány voltam, 
elhízni sosem fogok, mert nem vagyok nagy 
evő. Jól főzök, szeretem is a főztömet. Sze-
retek sütni is – az unokák nagy örömére.

20. Sör, bor vagy pálinka?
Ebben a megyében nem kérdés: pá-

linka. A férjem szokott kapni ajándékba pá-
linkát, ilyenkor viccesen megjegyzi: majd az 
asszony megissza. Persze, módjával, mert 
abszolút nem vagyok híve az ivászatnak.

21. Három tehetséges fiú édesanyja 
vagy. Örökölték a zenei tehetséget?

Zsolti nagyon szépen táncol, de rájött, hogy 
ebből nem lehet megélni, ezért más pályát 
választott; szemüvegkereteket forgalmaz. 
Ez sem könnyű, de nagyon jól csinálja. Jó 
üzleti vénája van. Roland a számítástech-
nikában találta meg a céljait, egy pesti 
cégnek dolgozik Nyíregyházáról, és nagyon 
jó munkaerő. A zenei tehetséget inkább 
Krisztián örökölte, akit nem lehetett elté-
ríteni az énekesi pályáról. Ő a művészetet 
választotta, emellett nagyon szeret tanítani, 
van egy kórusa is, és nagyon sokat segít 
nekem. Sokan mondják, még a mozdulatai 
is olyanok, mint az enyémek.
 Cservenyák katalin
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