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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
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150 nap után  
bújt elő ez a baba
Már látható a világ legnagyobb erszé-
nyeseinek, a vörös óriáskenguru-csa-
patnak a legifjabb tagja a Nyíregyházi 
Állatparkban. A kis kenguru 2017-ben 
látott napvilágot, ám míg a legtöbb faj-
nál azonnal láthatjuk, ha szaporulat 
születik, a kenguruféléknél egy jó ideig 
csak sejthetjük azt, ugyanis az erszényes 
állatoknak az a jellemzője, hogy utóda-
ik roppant fejletlen állapotban jönnek a 
világra. A szinte embrionális állapotú, 

mindössze 1-2 centiméteres újszülött 
hátsó végtagjai és farka inkább csak 
kezdemény, szeme még nem nyílt ki, és 
szőrtelen. Születés után az első 2 hónap-
ban a biztonságot nyújtó erszényben fej-
lődik, s kb.150 naposan dugja ki a fejét 
először anyja erszényéből.
Ahogy a kölyök növekszik, egyre több 
időt tölt az erszényen kívül, s 240 na-
posan végleg elhagyja azt, de még visz-
szajár szopni kb. 3-4 hónapig.

Van ám előnye  
az enyhe télnek  
Nyíregyházán!
Ha ilyen marad az időjárás, jelentős megtaka-
rításra számíthatnak a távhővel fűtött lakásban 
élők. A tavalyi év hasonló időszakára a kiugró-
an hideg, míg ez év januárjában a rekord meleg 
volt jellemző. A nyíregyházi Nyírtávhő Kft. a 
tavaly év elejihez képest 30 százalékkal keve-
sebb hőenergiát használt fel fűtésre 2018 első 
hónapjában – mondta Joó László, a szolgál-
tató ügyvezetője. Érdekes szám az is, hogy míg 
tavaly mintegy négyszáz panasz volt a fűtési 
rendszerre, addig az idén ez nem éri el a 250-et. 
A kedvező időjárás ahhoz  is hozzájárult, hogy 
kevesebb volt a meghibásodás a hálózatban is, 
melyet úgy tudtak kijavítani, hogy a fogyasztók 
szinte semmit nem érzékeltek belőle. Bár a fű-
tési elszámolás csak a fűtési szezon vége után 
esedékes, vannak olyan fogyasztók, akik most 
is kapnak elszámoló számlát – tette hozzá Joó 
László, a Nyírtávhő Kft. ügyvezetője.
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Ezen a környéken élnek a legszegényebbek Tiszavasvári-
ban. Nyomorúságos viskók sorakoznak egymás mellett, 
egyik utca olyan, mint a másik. Víg, Víz, egymást keresz-
tezik, de akármerre indulunk, kutyákon kívül mással nem 
találkozunk. Á. Máriáékat keressük, de a GPS itt nem mű-
ködik. Nem véletlenül: nemrég új nevet kapott az utca.
Bóklászunk még, végül szerencsére közmunkások jönnek 
szemben, ők igazítanak útba. Tudják, hol lakik az a család, 
ahol egy asszony évek óta kómában fekszik.

A kapu nincs kulcsra zárva – kilincs sincs rajta. Takaros 
porta Mihályéké. Odabent rend és patyolattisztaság, pe-
dig nem tudták, hogy jövünk; váratlanul érkeztünk. Akik 
ismerik őket, azt mondják, jöhetünk ide a nap bármelyik 
pillanatában, akkor is ugyanez a látvány fogad. Rend, tisz-
taság és meleg.
Mária, az édesanya szokása szerint lánya körül sürög, míg 
várandós menye a konyhából siet elő, épp törölgetett.
Napi 24 órás szolgálat
Mária lánya szobájába kísér; itt van a legmelegebb. Egy olaj-
radiátor is rásegít a fűtésre, hogy még véletlenül se fázzon 
meg az ágyban fekvő. Ha lehet fokozni, itt még nagyobb a 
tisztaság, mosószer illata lengi be a szobát. Nincs gyógy-
szerszag, nincs betegszoba-hatás, gyógyulásvágyás van.
Marika, a 30 éves fiatalasszony puha párnán, a hátán fek-
szik. Szeme nyitva, tekintetével követ, közben szaporán 
pislog. Gyakorlatilag ennyi, amit önállóan tud. Pislogni. 
Kezei görcsben, lábai felhúzva. Gyomrában szonda, a tor-
kában egy másik műszer, amely a felesleges váladékot ve-
zeti ki, ha szükséges. Édesanyja gyomorszondán keresztül 
táplálja lányát. Megfőzi az ételt, majd leturmixolva adagol-
ja a szondán át.

Mária tragédiája 
egy rutinműtéttel 

kezdődött
A tiszavasvári nő 

lassan 8 éve fekszik éber kómában.
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Az ágy mellett a falon két kép: sugárzó-
an szép, fiatal hölgy tekint le róla ránk, 
egy kisfiúval az oldalán. A képet talán 
az fiúk apja készítette, majd bekeretez-
tették. A férfi Németországban dolgo-
zik. A gyermekek itthon maradtak az 
anyjukkal és a nagyszülőkkel. A másik 
képen a nagyfiú ballagási fotója – majd’ 
8 évvel később.
Az 53 éves Mária és férje lassan 8 éve 
ápolja korábban életvidám lányát. És, 
persze, nevelik Marika gyermekeit, a 
két unokát.
Mindketten picik voltak, amikor a 23 
éves Marika egy rutinműtétre, vesekő-
zúzásra feküdt be a nyíregyházi Jósa 
András-kórházba. Csakhogy valami baj 
volt a géppel, ami nem is azonnal derült 
ki. Feltehetően későn kezdték meg Má-
ria újraélesztését…
Az oxigénhiányos állapot miatt a fiatal 
nő nem tért magához, azóta éber kó-
mában fekszik. Szülei minden este azzal 
fekszenek és minden reggel azzal kel-
nek, hogy imádott lányuk meggyógyul. 
Még akkor is, ha senki semmivel nem 
biztatja őket. A hitük tartja bennük az 
erőt.
Feladták a munkájukat, mert az ápolás 
24 órás szolgálatot igényel. Tornáztat-
ják, masszírozzák lányukat, hogy izmai 
ne sorvadjanak el. Olyan ágyon fekszik, 
amely kényelmes számára, a fejrészét 
elektronika emeli. Szükség is van rá.
Édesanyja nem tanult ápoló, de a szak-
mának minden fortélya a kisujjában 
van. Már másokat taníthatna. Lányá-
nak egyetlen felfekvésre utaló folt sincs 
a testén, anyja mozgatja, tornáztat-

ja, mosdatja, ápolja folyamatosan. A 
gondozási díjból összespórolt pénzből 
nemrég vásároltak neki új szekrényt és 
egy masszázsfotelt, hogy az is segítse a 
lány keringését.
Ráment a ház is
A szülők mindent feláldoztak azért, 
hogy a gyermekük a tragédia után ve-
lük maradhasson, és reményeik szerint 
felgyógyuljon. A ház, amelyben élnek, 
már nem az övék.
Egyszer egy szolgáltató még az áramot 
is kikapcsolta, mert nem tudtak fizetni. 
Hiába kérlelték, hajthatatlan volt, nem 
hatotta meg a történet.
Leálltak a műszerek, amelyek életfon-
tosságúak Marika számára, Mihály, az 
édesapa pedig elkeseredésében ma-
gából kikelve hívta ügyvédjüket, Hel-
meczy Lászlót, hogy mitévő legyen. 
Élet-halálról volt szó…
S akkor az édesapa feldobott két kábelt 
a villanydrótra, hogy időt, életet nyer-
jen. Áramot lopott. Majdnem meg is 
büntették. Az ügyvéd intézkedett, hogy 
visszakössék azt, amit nem is lett volna 
szabad kikötni az életmentő műszerek 
miatt.
A család a tragédia után pert indított 
a kórház ellen. Mihályék kénytelenek 
voltak feladni munkájukat, így kerese-
tük sincs, pedig az édesapa kőműves, 
igényes munkája látszik a ház mellé 
épített rámpán, melyen a kerekes szék-
ben ki tudják vinni a friss levegőre lá-
nyukat.
Ügyvédjük, Helmeczy László a kez-
detektől támogatta őket alapítványán 
keresztül, illetve saját pénzéből havon-

ta, rendszeresen juttatott számukra egy 
összeget, mígnem az elsőfokú bíróság 
2015-ben, a tragédia után 5 évvel meg-
állapította, hogy a kórház köteles a há-
zaspár számára gondozási díjat fizetni. 
Ebből a pénzből spórolták össze a szü-
lők a masszázsfotel árát.
Precedens értékű ítélet

Január 25-én pre-
cedens értékű íté-
let született a 
Debreceni Ítélő-
táblán; ilyen ösz-
szegű kártérítést 
még nem ítéltek 
meg műhibaper-
ben egy család-
nak.

Az első fokú ítéletben már megállapí-
tottak nem vagyoni kártérítést, a csa-
lád és ügyvédje azonban magasabb 
összegű iránt fellebbezett, a bíróság 
ugyanis figyelmen kívül hagyta a gyer-
mekek édesapját, neki nem ítéltek meg 
kártérítést, miközben az ő élete is ro-
mokban: kénytelen gyermekeit, asz-
szonyát hátrahagyva, hazáját feladva 
külföldön boldogulni, mert itthon nem 
talált megélhetést. Fellebbezett a nyír-
egyházi kórház is; az első fokon meg-
ítélt összeg jelentős csökkentését kérte 
keresetében.
Az Itélőtábla január 25-én a családnak 
81 millió forint nem vagyoni kártérí-
tést ítélt meg, továbbá megítélte a 2010 
májusától járó kamatát, ami így együt-
tesen meghaladja a 100 millió forintot.
Ezen felül 16 millió forint gondozási 
díjhátralék illeti meg a szülőket arra az 
időre, amikor nem fizettek nekik sem-
mit a gyermekük 24 órás ápolásáért.
Azaz összességében meghaladja a  
120 millió forintot az az összeg, amit a 
jogerős ítélet kézhez vételétől számított  
15 napon belül meg kell fizetnie a  
nyíregyházi kórháznak a család szá-
mára. Minderről a család ügyvédje, 
Helmeczy László tájékoztatta a Szabol-
csihírt, aki az ítélethirdetésről, Debre-
cenből azonnal Tiszavasváriba igye-
kezett, hogy a családot tájékoztassa: a 
per befejeződött. Máriának ugyanis se 
az édesanyja, se az édesapja nem tudott 
részt venni a tárgyaláson, mert egyet-
len percre sem hagyhatják magára lá-
nyukat.
 Cservenyák katalin
További érdekességek: 
www.szabolcsihir.hu
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Vagy azért, mert egyszer már csa-
lódtunk, vagy azért, mert félünk az 
ismeretlentől. Egy Rapid Randira, 
ahogy egy nyíregyházi rendezvényt 
hirdetnek, viszont még bárki ráér-
het. Lencsés Brigitta párkapcso-
lati trénert kérdeztük a részletekről.

– Trénerként dolgozom, majd a 
kommunikáció területén belül a pár-
kapcsolati kommunikáció fejlesztése 
vált a szívügyemmé. Párkapcsolati 
tanácsadóként látom, hogy vannak 
bizonyos területek, és szerencsére a 
legtöbb ilyen, amelyek odafigyelés-
sel, tudatos fejlesztéssel, a kommu-
nikáció javításával helyrehozhatók, 
újjáépíthetők a kapcsolatban. Vi-
szont vannak olyan területek, ame-
lyeket a nem megfelelő párválasztás 
eleve meghatároz. Ilyen például, ha 
alapvető értékrendbeli különbségek 
vannak. Hogy ilyen magas a válá-
sok aránya, szerintem annak a kö-
vetkezménye, hogy megváltoztak az 
ismerkedési szokások, felületek, és 
ebben szerepet játszik az internetes 
ismerkedés térhódítása is. Ami nem 
csoda, mert gyakorlatilag, ha isme-
rősei körében, munkahelyén nem 
talál valaki magának párt, kénytelen 
ezeken a felületeken is próbálkozni. 
Mi egy más típusú ismerkedési mó-
dot szeretnénk ebben a régióban is 
elterjeszteni. Élményprogramokat 
szervezünk, csak személyes találko-
zásokkal, így rengeteg információt, 
benyomást szereznek egymásról a 
párkeresők. Egy-egy játékban, egy 
nem szokványos szituációban látha-
tóak a személyiségjegyek, a menta-
litás, a hozzáállás bizonyos dolgok-
hoz. Így tudatosabb és jobb lehet a 
párválasztás.

Nyíregyházán még újnak számít
– Lassan egy éve már, hogy bele-
vágtunk. Mint minden újszerű do-
lognak, ennek is idő kell. Elszórtan 
jelentkeztek a résztvevők, és emiatt 
nem jött össze egy teljes csoport 
ugyanabban a korosztályban. Ele-
inte sok előzetes szűrőt is beépítet-
tünk, mert szerettük volna elkerülni 
azt, hogy kellemetlen meglepetés 
érje a résztvevőket egy személyte-
len, online regisztráció után. Ezért 
mindenkivel személyesen akartunk 

beszélni. Ez viszont nehézkessé tette 
a rendszert. Úgyhogy újratervezés 
következett, és idén úgy döntöttünk, 
hogy készen állunk a folytatásra. 
Egyszerűbbé tettük a folyamatot.

Mennyiben más?
A virtuális csatornákhoz képest tel-
jesen más a szolgáltatás. Itt csak sze-
mélyesen találkoznak a párok; nincs 
semmilyen képük egymásról a ran-
diprogram előtt. A jelentkezés sem 
a Facebookon történik, hanem a 
honlapon. A 25 év feletti korosztályt 
hívják a programokra, és – életkor 
szerint – különböző idősávokban ta-
lálkoznak a résztvevők.

Így zajlik
Minden párnak 7 perc áll a rendel-
kezésére, utána megszólal a csengő, 
akkor eggyel arrébb ülnek a férfiak, 
és kezdődik a következő beszélge-
tés. A beszélgetés szabadon zajlik, 
viszont felkészültünk arra is, ha 
egy kicsit döcögős lenne a párbe-
széd. Segítségül kérdéskártyákat is 
elhelyeznek az asztalokon; ezeket, 
ha szükséges, használhatják a részt-
vevők. Ezekre nem lehet sablonvá-
laszt adni, hanem meg kell osztani 
valamit magukról, ami nagyobb 
betekintést nyújt a gondolatviláguk-
ba. Ez is segíti a jó párválasztást. A 
programon a társkeresők csak ke-
resztnévvel vagy becenévvel vesznek 
részt. Ha van olyan pár, amelyik a 
randikártyáján kölcsönösen bejelöl-
te egymást, akkor annak megadjuk a 
másik e-mail címét. Más, személyes 
elérhetőséget nem, hogy még legyen 
alkalmuk néhány levélváltásra teljes 
név, vagy telefonszám megadása nél-
kül. Hogy ez mikor történik meg, ha 
egyáltalán megtörténik-e, az már az 
ő döntésük lesz.
A Rapid Randit az érdeklődéstől 
függően havonta rendezik. Ezen-
kívül társasjáték- randi, krimiest is 
szerepel a kínálatban, ahol egy törté-
net szereplőivé válnak a résztvevők, 
kapnak egy karaktert, amit el kell 
játszaniuk, és közösen kell kinyo-
mozniuk a képzeletbeli bűnesetet. 
De ezenkívül is terveznek progra-
mokat, kerékpártúrát, borkóstolót, 
játékos alkalmakat.
 Cservenyák katalin

Élményprogram 
társkeresőknek: 

Rapid Randi 
Nyíregyházán

Nem jó egyedül – ezt mindenki 
tudja, hisz az ember társas lény. 

Egy bizonyos kor után 
azonban már nehezebben 

megy az ismerkedés.

Rapid Randi
Nyírségi Kiskakas vendéglő február 24-én, a jelentkezők számától 
függően, egy vagy két idősávban. Az első csoport 13 órakor kezd.
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Nyíregyháza, Hatzel tér 1. ( 42/780-260
 info@100evespatika.hu
 www.100evespatika.hu

 facebook.com/100evespatika

Ajánlatunk 2018. 02. 10-től 2018. 03. 09-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.Februári akció

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

e.P.
Eredeti ár: 4210 Ft

akciós ár:

2545 Ft
-40%

Ocutein Lutein Forte 
15 mg kapszula 60x
Segít a jó látás fenntartásában, fo-
gyasztása időskori szembetegség 
(pl. makula degeneráció) és az erős 
fénysugárzás oxidatív szemkárosító 
hatása esetén javasolt. Speciális-
gyógyászati célra szánt tápszer.

Egységár: 42,42 Ft/db

a szem védeLmére izOmműködésremagne b6  
bevont tabletta 50x
A magnézium 
szükséges az iz-
mok és idegek 
megfelelő mű-
ködéséhez. A B6-
vitamin: nélkülöz-
hetetlen a táplálék 
egyes részeinek 
felhasználásához 
és lebon tásához. 

Egységár: 30,9 Ft/db e.P. Eredeti ár: 1945 Ft

akciós ár:

1545 Ft
-20%

Légutakraacc Long 600 mg  
pezsgőtabletta 10x
Hatóanyaga az acetilcisztein, 
a légutakban levő sűrű visz-
kózus váladék oldására alkal-
mas. Fokozott viszkozitású 
nyákelválasztással, köhögés-
sel járó légúti betegségek 
váladékoldást elősegítő 
terápiájában javallt. 14 éves 
kortól alkalmazható. Vény 
nélkül kapható gyógyszer.

Egységár: 154,5 Ft/db e.P. Eredeti ár: 2110 Ft

akciós ár:

1545 Ft
-26%

vibovit dino, aqua, abc 
gyümölcsízű gumivitamin 50x
A Vibovit multivitamin 8 vitamint és 2 féle 
ásványi anyagot tartalmaz. A D-vitamin a 
csontok egészséges növekedéséhez szük-
séges. Magas cinktartalom. A napi C-vi-
tamin szükséglet felét tartalmazza. 4-12 
éves gyermekek részére. Étrend-kiegészítő 
készítmény.

Egységár: 47,9 Ft/db

Eredeti ár: 3596 Ft

akciós ár:

2395 Ft
-33%

vitaLitásra

e.P.
Eredeti ár: 855 Ft

akciós ár:

495 Ft
-42%

Pine nedves  
törlőkendő 120x
Krémesen hidratáló nedves tör-
lőkendő friss gyümölcsillattal. 
Anyagának köszönhetően kivá-
lóan használható pelenkázáskor. 
Hatékonyan, mégis gyengéden 
tisztítja, és egyben ápolja a 
babapopsit. Természetes anya-
gokból készült, nem tartalmaz 
alkoholt és parabént. Higiéniai 
termék.

Egységár: 4,13 Ft/db

babaáPOLásravitamintár c-vitamin  
1000 mg csipkebogyóval tabletta 30x

Eredeti ár: 1255 Ft

akciós ár:

795 Ft
-36%

immunerősítésre

A C-vitamin hozzájárul az immun-
rendszer megfelelő működéséhez, 
a fáradtság és a kifáradás csökken-
téséhez, valamint a normál energia-
termelő anyagcsere-folyamatokhoz. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Egységár: 26,5 Ft/db

Téli sportok, ízületek védelme
A rendszeres sportnak, mozgás-
nak, fizikai aktivitásnak számta-
lan jótékony élettani hatása van.

A nem megfelelően végzett test-
mozgás azonban negatív következ-
ményekkel is járhat, főleg izom- és 
ízületi problémák jelentkezhetnek. 
A sportolás előtti bemelegítés fon-
tosságát nem győzzük hangsúlyozni, 
ezzel az izmok és szalagok húzódása, 
szakadása minimálisra csökkenthető. 
Ugyanilyen hangsúlyt kell fektetni a 
levezetésre, azaz a nyújtásra. Az iz-
mok a terhelés következtében rövi-
dülnek, de az edzést követő nyújtással 
az izmok hamarabb tudnak regenerá-
lódni, sérülékenységük csökken, és 
nem utolsó sorban felkészültebben 
fogadják a következő edzés igény-
bevételeit. A bemelegítő és levezető 
mozgás kiegészítőjeként hatékony 
segítséget jelentenek a különböző be-
melegítő és izomlazító krémek. 

A klasszikus Richtofit Sportkrém, 
mely 7 gyógynövény kombinációjából 
áll, javítja a helyi mikrocirkulációt, 
lazítja és regenerálja a sportolásban 

ki fáradt és erősen igénybevett izmo-
kat. Formulája használható a sporto-
lás előtti bemelegítés elősegítésére 
is. Az ízületi gondok nem csak az idő-
seket érintik. A 35-50 éves magyarok 
fele tapasztal fájdalmat a minden-
napi tevékenységek során. Vezet a 
térdfájdalom (36%), ezt követik a 
derék- (26%), illetve a vállpanaszok 
(20%). A fájdalom leggyakoribb oka 
lehet a porckopás, ha hosszú kiha-
gyás után hirtelen vágunk bele egy 
újfajta edzésbe. Az ízületet érintő 
rendszeres mikrosérülés az egyik 

legfontosabb rizikótényező az ízüle-
ti kopás kialakulásánál. A térdszalag 
károsodása 5-10 szeresére emeli a 
térdízületi kopás előfordulását. 

A porckopás egy idő után vissza 
ugyan nem fordítható, de lassítható, 
késleltethető folyamat. Az ízületi be-
tegségre a patikában recept nélkül is 
kapható többféle porcépítő készít-
mény, kérje ki gyógyszerésze taná-
csát. Fontos a porckopás komplex 
kezelését mielőbb elkezdeni, mert a 
fájdalomcsillapítás nem oldja meg, 
csak elodázza a problémát.

cebion cseppek 30 ml

Eredeti ár: 1359 Ft

akciós ár:

945 Ft
-30%

A Cebion cseppek alkalmazá-
sa a C-vitamin relatív hiányát 
eredményező csökkent be-
vitel esetén (pl. csecsemők 
mesterséges táplálása, speci-
ális diéták, mint pl. gyomor- 
és bélbetegségek esetén, 
erőteljes fogyókúra alatt) a 
hiányállapot megelőzésére 
szolgál. Hatóanyag: aszkor-
binsav. Vény nélkül kiadható 
gyógyszer.

Egységár: 31,5 Ft/ml

immunerősítésre

teva-saballo
320 mg lágy kapszula 60x

Eredeti ár: 3455 Ft

akciós ár:

2290 Ft
-33%

e.P.

A prosztata jóin-
dulatú megna-
gyobbodása miatt 
kialakuló vizelési 
zavarok kezelésére 
alkalmazható. Ható-
anyag: szabalpálma 
termés kivonata. 
Vény nélkül kiadha-
tó gyógyszer.

Egységár: 38,17 Ft/db

PrOsztatára
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e.P.

béres csepp extra  
belsőleges oldatos cseppek 4x30 ml

Eredeti ár: 4295 Ft

akciós ár:

3295 Ft
-23%

immunerősítésre

A Béres Csepp Extra cseppek 
nyomelemeket tartalmazó 
roboráló készítmény. Vény 
nélkül kiadható gyógyszer.

Egységár: 27,46 Ft/ml

Ajánlatunk 2018. 02. 10-től 2018. 03. 09-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.Februári akció

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! 

egészségpénztári kártyával fizethetőe.P.

vény nélkül kapható gyógyszer

egyéb, vény nélkül kapható termék

kozmetikum

Nyíregyháza, Hatzel tér 1. ( 42/780-260
 info@100evespatika.hu
 www.100evespatika.hu

 facebook.com/100evespatika

blend-a-dent  
műfogsorrögzítő krém 
extra erős 47g +ajándék műfogsortisztító kefe

Eredeti ár: 1430 Ft

895 Ft
-38%

e.P.

A rögzítőkrém hasz-
nálatának előnye, 
hogy növeli haszná-
lójának biztonság-
érzetét, használat 
közben növeli a 

műFOgsOrra

stabilitást és a rágóerőt, valamint 
védi a nyálkahártyát a protézis 
okozta sérülésektől. 

Egységár: 22,38 Ft/ml

akciós ár:

Hemostop gél max 75 ml 

e.P.

akciós ár:

12 növényi kivonatot tartalmazó haté-
kony termék az aranyér kellemetlen tü-
neteinek enyhítésére. Alkalmazásakor a 
végbél környékén egy hidratáló, bőrpuhí-
tó, nyugtató, regeneráló, hűsítő és tisztító 
hidrogél réteget alakít ki. Orvostechnikai 
eszköz.

Egységár: 13,2 Ft/ml

Eredeti ár: 1600 Ft

990 Ft
-38%akciós ár:

aranyér PanaszOkra

gmed 201 
automata digitális felkaros vérnyomásmérő
A készülék egy kompakt, teljesen automata, digitális, felkaros, 
oszcillometrikus elven működő, a vérnyomás és pulzus egyszerű 
és gyors otthoni mérésére szolgáló diagnosztikai eszköz.

– LCD kijelző
– 4 db AA alkáli elem 250 használatra elegendő
– 2 fő értékeinek a mérése és az adatainak a tárolása
– Az utolsó 120 mért érték automatikus tárolása 2 fő részére
– Az utolsó 3 mért mérési érték alapján átlagérték számítása
– 1 min. után automatikus kikapcsolás
– Szabálytalan szívverés funkció

A vérnyomásmérőhöz tartozó mandzsetta szabványos méretű: 22-
32 cm. 3 év garancia

Eredeti ár: 8900 Ft

akciós ár:

5990 Ft
-32%

vérnyOmásmérésre

Loligrip 
500 mg/200 mg/25 mg por 
belsőleges oldathoz 8x
Lázzal és/vagy fájdalommal járó megfá-
zás, rövid távú orrdugulás és garatgyulla-
dás tüneti kezelésére szolgál. Hatóanyag: 
paracetamol, aszkorbinsav, feniramin-
maleát. Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Egységár: 86,88 Ft/db

Eredeti ár: 1415 Ft

akciós ár:

695 Ft
-51%

e.P.

megFázásra

Herbal swiss Hot drink
instant italpor 24x

Eredeti ár: 2860 Ft

akciós ár:

1695 Ft
-40%

A legkomplexebb gyógy-
növényes, megfázás elleni 
forró italpor 19 gyógynö-
vényt tartalmaz. Kellemes 
hatású a szájra, a torokra és 
a hangszálakra, C-vitamin-
nal együtt szerepük van az 
immunrendszer működé-
sében. Étrend-kiegészítő 
készítmény.

Egységár: 70,63 Ft/db

megHűLésre

e.P.Eredeti ár: 1875 Ft

akciós ár:

1345 Ft
-28%

advil ultra Forte  
lágy kapszula 16x

FájdaLOmcsiLLaPításra

A lágy kapszula folyé-
kony formában és nagy 
dózisban tartalmazza az 
ibuprofén hatóanyagot, 
ami gyors felszívódást 
eredményez, ezáltal 
gyorsan, akár 10 perc alatt el-
kezdi csillapítani a fájdalmat. 
Hatóanyag: ibuprofén. Vény 
nélkül kiadható gyógyszer.

Egységár: 84,06 Ft/db

dorithricin  
szopogató tabletta 20x

Eredeti ár: 1455 Ft

akciós ár:

1045 Ft
-28%

e.P.

garatgyuLLadásra

Fájdalommal járó száj- 
és garatüregi gyulladá-
sos megbetegedések 
helyi kezelésére szolgá-
ló szopogató tabletta. 
Hatóanyag: tirotricin, 
benzalkónium-klorid, 
benzokain. Vény nélkül 
kiadható gyógyszer.

Egységár: 52,25 Ft/db

e.P.

neogranormon kenőcs 25g
Alkalmas a felületes bőrsérülések, felmaródások (ki-
dörzsölt orr, horzsolás), enyhe égési sebek hámosítá-
sára, valamint a pelenka okozta bőrgyulladás és szop-

Eredeti ár: 1135 Ft

akciós ár:

695 Ft
-38%tatás alatti berepedezett emlőbimbó 

kezelésére. Hatóanyag: ergokalciferol, 
A-vitamin, pankreász-por, cink-oxid. 

Egységár: 27,8 Ft/g

bőrsérüLésrecebion 2x  
multi szirup 150 ml

A Cebion 2x multi fogyasztása hozzá-
járul a növekedésben lévő szervezet 
vitamin-, ásványi anyag- és nyom-
elem-szükségletének ellátásához. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Egységár: 9,63 Ft/ml

Eredeti ár: 1955 Ft

akciós ár:

1445 Ft
-27%

immunerősítésre

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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Töltött gomba
Hozzávalók (2-3 főre): 30 dkg nagyobb  
csiperke gomba, 2 db száraz zsemle, 2 db 
tojás, tejföl, ételízesítő, őrölt bors, petrezse-
lyemzöld, kedvünkre való, reszelhető sajt.

Elkészítése: A gombákat megmossuk, 
lecsepegtetjük, a tönkjét kitörjük, apróra 
aprítjuk, a kalapját félretesszük. (Nem kell 
lehúzni a „bőrét”). Hagyományos tölteléket 
készítünk (a zsemléket vízbe áztatjuk, ki-
nyomkodjuk, egy kis fej reszelt vagy apróra 
vágott hagymát zsiradékon megdinsztelünk, 
a petrezselymet felaprítjuk, az egészet össze-
dolgozzuk a két tojással, sóval, borssal íze-
sítjük), hozzáadjuk az apróra aprított tönköt 
is, hogy ne menjen kárba, ha van, házi, da-
rált pritaminpaprikát is teszünk bele.
Ezzel töltjük meg a gombafejeket, melyeket 
előzetesen ételízesítővel és borssal fűszerez-
tünk belülről, majd kivajazott jénaiba vagy 
tepsibe helyezzük, a megmaradt tölteléket 
közéjük rakjuk. Ezután tejfölt kanalazunk 
rá, és a reszelt sajttal bőségesen meghint-
ve, a sütőben 210 fokon addig sütjük, míg a  
sajt rápirul. Rizzsel, salátával tálaljuk,  
rozét kínálunk mellé.

Kötött-tésztaleves
Hozzávalók: 2 tojás, liszt, 
só, bors, pirospaprika,  
20 dkg füstölt szalonna,  
2 db krumpli, 1 csokor petre-
zselyemzöld, 1 szál zeller. 

Elkészítése: A tojásból és 
a lisztből gyenge levestésztát 
gyúrunk, kicsit pihentetjük. 
Ez idő alatt a szalonnát apró 
kockára vágjuk, serpenyő-
ben félig kisütjük, majd to-
vább sütjük a felkockázott 
hagymával, pirospaprikát 
is adunk hozzá. Mikor szép 
üvegesre sült, levesszük a 
tűzről, közben 4 liter vizet 
felteszünk főni, belekockáz-
zuk a krumplit és beletesz-
szük a petrezselyem, és zel-
lerzöldet.
A meggyúrt tésztát vékony-
ra kinyújtjuk, és rálocsoljuk 
a hagymás, tepertős zsírt, 
lesózzuk, borsozzuk. Ezután 
hosszú csíkokra vágjuk, ujj-

nyi széles csíkokat sodrunk. 
A csíkokból csomókat kö-
tünk, mikor az összes tész-
tát elkészítettük, a fővő lébe 
rakjuk, és puhára főzzük a 
tésztát.
Jó étvágyat!

Forrás: Szatmári ízek  
receptgyűjtemény; megjelent 

a szatmárcsekei önkormányzat 
kiadásában.

(el)Végre hírportál!

www.szabolcsihir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM 

KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS

UCCU NEKI | BŰ
N

SPORT 
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ÚJ HANGOK! ÚJ MŰSOROK!

HÉTVÉGÉN: HAJRÁ NYÍREGYHÁZA!

SUNCITY

GREATEST HITS

Ingyenesen letölthető! Kövess minket!

RICSKA ZSOLT
MIKOS ÁKOS

FÖLD
I B

ETTI

Légy Te is az ISS csapat tagja!
 
Az ISS a világ vezető létesítmény-üzemeltetője. Vállalatok részére 
biztosítunk épület-karbantartást, takarítást, őrzést, recepcióműköd-
tetést, étteremüzemeltetést, flottamenedzsmentet, kertészetet és 
egyéb szolgáltatásokat. Tevékenységünk nagyon sokrétű. 77 or-
szágban vagyunk jelen, több mint 200 vállalati partner részére bizto-
sítjuk ezen szolgáltatásokat, 530 000 munkavállalót foglalkoztatva. 
 
Az ISS Facility Services Kft. 1991-ben kezdte meg működését  
Magyarországon. Napjainkra az ország egész területén több száz 
ügyfelünknél 700 alkalmazottunk dolgozik. Partnereink részé-
re testreszabott szolgáltatásokat kínálunk, amely a megrendelővel 
való szoros együttműködésen és az ügyfelek tényleges igényeinek  
megtalálásán alapszik. 
 
Cégünk rendkívül stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, országos le-
fedettséggel működünk. Munkavállalóinkat törvényesen foglalkoz-
tatjuk, folyamatosan fejlesztjük. Követjük a technológiai fejlődést, 
korszerű gépeket, berendezéseket alkalmazunk, környezetbarát 
vegyszereket és az adott szolgáltatás megfelelő szintű ellátásához 
szükséges anyaghasználattal biztosítjuk ügyfeleink elégedettségét. 
 

Munkavállalókat keresünk catering, soft FM, hard FM  
és őrzés-védelmi területekre. Amennyiben valamelyik  
terület felkeltette az érdeklődését, további információkat 
az allas@hu.issworld.com e-mail címen kérhet.

WWW.HU.ISSWORLD.COM
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A magam számára Gerlóczy Már-
tont rég beállítottam egy sorba. A 
nagyszerű fenegyerekek sora ez – olya-
noké, akik anélkül tudnak élvezetesen 
írni, hogy kiszaglana a betűik közül 
Révai poros nagy lexikona. Semmi 
okoskodás, se ordas mélabú, se felesle-
ges pompa. A kezei alól a vagyok, aki 
vagyok regényei kerültek ki eddig – fé-
nyes stílusban megírt, témájukat tekint-
ve azonban a nagyon is matt valóságot 
ábrázoló könyvek. Aztán kiderült, hogy 
Gerlóczy voltaképp egyedül áll ott; ebbe 
a sorba rajta kívül mást a hazai felhoza-
talból nemigen lehet benyomni. És ez a 
társtalanság írói védjegyévé vált: ő a ma-
gány mestere, akit (végre!) nem érdekel 
a világból csak az a pillanat, amiben 
benne csücsül. Ez a következetes hideg-
ség, a bocsánatos önzés aztán elkezdi 
izgalmassá tenni az írói ént, majd szép 
lassan megvenni az olvasót.
Az Altatóval azonban egy klasszikus 
lép elénk. Olyan családregény született, 
ami Gerlóczy Mártont az igazi írók közé 
emeli – az írás nem puszta kedvtelés, 
nem megélhetés többé, hanem szépséges 
irodalom. A több idősíkon futó történet 
éles figyelmet igényel, és a narráció sem 
szokványos – az 5 évesen elhunyt kislány, 
Mikecs Anna meséli el nagyapja, a költő, 
műfordító Áprily Lajos családjának tör-
ténetét négy generáción keresztül. És az 
olvasó mindent megtud: megdöbbentő-
en részletes kép tárul elénk földrajzilag, 
történelmileg, kultúrtörténetileg főleg. 
Kolozsvártól a Dunakanyarig, Erdély 
meghurcoltatásától a második világhá-
ború elmét bontó szörnyűségein át feltű-
nik, és mindvégig masszívan tartja magát 

egy idilli terasz, rajta hintaszék, körülötte 
mezítlábas gyerekek és főtt étel illata. Ha 
van hely, akkor itt érdemes élni.
Gerlóczy fáradhatatlanul önti a szavakat 
– olyan egyszerűen és szárazan, hogy 
azok szinte megpattannak a mellka-
sunkon. A velük kifejezett sokszínűség 
azonban már-már marquezi: minden 
árokparti virágnak neve van, a legjelen-
téktelenebbnek is, ki tudja, honnan a régi 
ételek pontos receptúrája, az öltözékek 
kínosan részletes leírása, a betegségek 
megannyi nyomasztó tünete, és hogy 
épp esett vagy fújt azon a napon 1967. 
augusztus 6-án… – a regény igazi dússá-
gát mégis ez adja, ettől lesz a mese igaz.
És itt a nő! Jékely Márta. Akit – Mikecs 
Anna szűrőjén át – Gerlóczy Márton 
úgy írt meg, hogy az ember arra gondol, 
küldjétek őt hozzánk is! Hiszen itt egy 
férfi, aki érti a nőket. Az elfojtásaiból 
önmagának borzasztó lelki és testi kíno-
kat teremtő Jékely Márta (Áprily Lajos 
lánya, Mikecs Anna édesanyja, Gerló-
czy Márton nagyanyja) az Altatóból a 
21. századi magyar irodalom legdráma-
ibban megrajzolt nőalakjává emelkedik. 
Ő a teljes élet után vágyakozó magyar 
Anna Karenina, akinek legmélyebb 
tragédiája abban rejlik, hogy ez a vá-
gyakozás évtizedeken át tart, anélkül, 
hogy tenne egy bátor lépést önmagáért, 
a szerelméért. Vagy a sorsa ellen. Annyi 
Márta van körülöttünk és bennünk!
Az Altató feszes olvasmány, tele erővel 
és a női lélek súlyos bogaival. Amit ál-
talában férfiak szőnek. Mert tudják, a 
nők mindent kibírnak – az óvóhelyen, a 
nász- vagy a szülőágyon ugyanúgy.
 BereCzki-Csák Helga

Három óriásplakát  
Ebbing határában
Hónapok teltek el Mildred Hayes (az Oscar-díjas Frances  
McDormand) lányának meggyilkolása óta, ám a tettes azó-
ta sem került elő. A nő most vakmerő lépésre szánja el magát: 
kibérel három óriásplakátot, melyeken provokatív üzenetet cí-
mez William Willoughby rendőrfőnöknek (az Oscar-díjra jelölt 
Woody Harrelson). Miután egy másik rendőr, az egyszerű 
és erőszakra hajlamos Jason Dixon (Sam Rockwell) is bele-
ártja magát az ügybe, a viszony Mildred és az ebbingi hatóság 
közötti egyre inkább elmérgesedik.A Három óriásplakát Ebbing 
határában az Oscar-díjas Martin McDonagh új filmje, aki 
korábban az Erőszakikkal és A hét pszichopata és a sicuval bizo-
nyította, hogy mestere a fekete humorú történeteknek.

Egy férfi,  
aki érti  
a nőket

Gerlóczy Márton regénye 
erőről és családról.

Három óriásplakát Ebbing határában
Amerikai filmdráma. Játékidő: 115 perc. Korhatár: 16 év.  
Rendezte: Martin McDonagh, Szereplők: Frances McDormand, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish
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Közel egymilliárd forintból már elké-
szült a Kállay-kúria felújításának első 
üteme, a másodikhoz még mintegy 400 
milliós forrásra lesz szükség, és vár-
hatóan csak azután költöztethetik ide 
a Kállay-gyűjteményt, melyet a család 
adományozott a városnak. A neoklasz-
szicista stílusban, 1906-ban épült, há-
romezer négyzetméteres ingatlanban 
lakott Szabolcs megye főispánja, Kállay 
Miklós, aki 1942–44 között az ország 
miniszterelnöke volt. A kúriát ő adta át 
a honvédségnek. A legutóbbi időkig a 

toborzóiroda volt itt; ennek átköltözte-
tése után láttak hozzá a felújításhoz.
Kívülről már megszépült a Bencs-villa, 
mely remélhetőleg hamarosan vissza-
kerül a város kulturális vérkeringésébe. 
A legnagyobb változás a földszinten 
lesz, mert egybenyitják a tereket, hogy 
nagyobb közönség befogadására is al-
kalmassá tegyék. Két lakosztályt korhű 
bútorokkal rendeznek be. A villában 
a város egykori polgármestere, Bencs 
Kálmán és családja lakott. A padlástér-
ben egy loft-műterem lesz.

Alakul az új hotel
Régi álom válik valóra Nyíregyházán a négy-
csillagos szálloda megépítésével. Még az égiek is 
kegyeikbe fogadták a sóstói volt Szeréna-lak he-
lyén folyó építkezést, mert gyakorlatilag leállás 
nélkül tudnak haladni a munkákkal. A Modern 
városok program keretében mintegy 4 milliárd 
forintért épülő hotel több mint kilencezer négy-
zetméter alapterületű, 122 szobát alakítanak 
ki benne, 204 személyes, négy részre osztható 
konferenciatermet, lobby- és látványbárt, va-
lamint business-sarkot is létrehoznak, továbbá 
wellness- és fitness-részleget, gyermek-élmény-
szigetet, valamint ajándékboltot. A szállodához 
mélygarázs épül 92 gépkocsibeállóval, a felszí-
nen további 77 parkolóhelyet, illetve kerékpár-
tárolót alakítanak ki. A tervek szerint már ezen 
a nyáron fogad vendégeket a sóstói hotel.

Szépül a  
Kállay-kúria 
 és a Bencs-  

villa
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Nyíregyházi 21-es: 

Kováts Judit
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és 
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi 
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan 
címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kér-
dezünk. Huszonegyet.

Nyíregyházi író. Történész-levéltárosként 
évekig Sátoraljaújhelyen dolgozott, majd 
visszatért Nyíregyházára, ahol a megyei 
levéltárban helyezkedett el. Történelemből 
doktorált; óraadóként tanított a Nyíregy-
házi Főiskolán. Jelenleg a Feliciter Kiadó 
vezetője. Regényei – Megtagadva (2012), 
Elszakítva (2015) – a Magvető Kiadó gon-
dozásában jelennek meg; jelenleg épp a 
harmadik kötetén dolgozik. Kováts Judittól 
kérdeztünk 21-et.

1. Nyíregyházán nőttél fel, itt végezted 
a főiskolai tanulmányaidat, majd 

Sátoraljaújhelyre kerültél, onnan már 
férjjel és két gyermekkel tértél vissza 
Nyíregyházára. Kitérő?
Diploma után egy évig Törökszentmikló-
son laktunk, aztán kerültünk Sátoraljaúj-
helyre, ahol 6 évet éltünk, ott születtek a 
gyerekeink, ott lettem levéltáros, a férjem 
újságíró; mondhatom, hogy ott megtörtént 
mindaz velünk, ami meghatározta a későb-
bi életemet, csak persze akkor még erről 
sejtelmem sem volt. Sátoraljaújhely va-

rázslatos város; 
kettőt lépsz, 
és fönt vagy 
a hegyen, 
a Zemplén 
pedig – a 
maga vad-
regényével 
– egy életre 
magához tud 
kötni; nekünk a 
Nagy-Milic egyik 
eldugott helyén példá-
ul volt saját „családi” szik-
lánk.

2. Húzott vissza a szíved? 
Bármennyire is ellentmondás a fen-

tebb mondottakhoz képest, igen. Egyedüli 
gyerek vagyok; a szüleimnek nem volt 
más, csak én, a férjem a megyei lapnál 
lett újságíró, én pedig a megyei levéltárban 
folytattam a múltban való búvárkodást.

3. A levéltárost úgy képzeli el  
az ember, hogy poros iratokba 

temetkezve, egy olvasólámpa halvány 
fényénél kutat.
Részben. Annak idején az egyik középkori 
jegyzőkönyvön például több mint 30-féle 
gombát mutattak ki, de gondolj bele, mi-
lyen izgalmas tud lenni, hogy időutazol a 
munkád során. Az én kutatási területem a 
reformkor volt, s meg kell mondjam, annál 
fényesebb korszaka a magyar történelem-
nek nemigen van.

4. Mennyire volt meghatározó élmény 
számodra, hogy Kazinczy íróaszta-

lánál kezdhetted a levéltárosi pályádat?
Az újhelyi levéltárból indult a pályám, s bár-
milyen nagy szó, ennek köszönhetem, hogy 
a levéltárosság nem egyszerűen munka, 
hanem hivatás lett a számomra. De hát 
ez nem is lehetett másképp, hiszen abból 
a mutatókönyvből kerestem ki az aktákat, 
amit Kazinczy készített, az ő megjegyzését, 
hogy „boszorkányság haszontalan mende-
monda” idéztem a gyerekeimnek, amikor 
babonáskodtak; a Rákócziak vagy a fiatal, 
pályakezdő Kossuth, mint kolerabiztos és 
Zemplén megye országgyűlési követe je-
lentették a hétköznapjaimat.

5. Ki a példaképed, kedvenc íród?
Példaképem az apósom, aki 89 évesen 

előadásokat tart, köteteket ír és szerkeszt, 
aki egyetemistaként megjárta az ÁVÓ bör-
tönét, majd Dobogókőn kényszermunkás-
ként „építette a szocializmust”, aztán meg 

a Hortobágyra telepítették, mégsem 
hagyta itt ezt az országot, hanem 

családot alapított, meg – töb-
bek között – a Kazinczy 

Társaságot. Kedvenc íróm 
nagyon sok van; a külföl-
diek közül most éppen 
Günter Grass, a magya-
rok közül Márait külön 
kiemelem.

6. Egyre nagyobb 
szerepet vállalsz 

férjeddel, az újságíró 
Kováts Dénessel Nyíregyháza 

kulturális és irodalmi életében. 
Belesodródtatok? 

Könyvbemutató, kiállításmegnyitó, költé-
szet napja, könyvhét, egyik hozta maga 
után a másikat, aztán magunk is kezdemé-
nyeztünk, támadtak ötleteink, és meg kell 
mondjam, minden egyes „megmozdulást” 
nagyon élvezünk.

7. Ha azt mondom,  
Vörös Postakocsi?...

Az alma mater, első szépirodalmi szöve-
gem Métely címen itt jelent meg, aztán lett 
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egy tárcasorozatom is; a mai napig publi-
kálok benne.

8. Kitaláltátok és elindítottátok  
a Művészasztalt. Ezzel a sorozattal 

mi volt a cél?
Hogy a kortárs magyar irodalom színe-ja-
vát elhozzuk Nyíregyházára, mert az or-
szág keleti részén, távol a fővárostól is 
„megérdemlik” a kultúrabarátok, hogy 
találkozzanak velük. A másik célunk, hogy 
egy különleges színpadi produkció kereté-
ben mutassuk meg, hogyan kel életre az 
író által megalkotott szöveg, s – a drama-
turg és a színész munkájának köszönhe-
tően–  hogyan lesz belőle a közönséget a 
székhez szögező jelenet. Boldizsár Ildikó, 
Grecsó Krisztián, Tompa Andrea voltak a 
vendégeink, áprilisban Dragomán György 
következik.

9. Sör, bor vagy pálinka?
Minőségi, száraz fehérbor.

10. Autó, motor, bicikli vagy gyalog?
Autó nap mint nap, van egy piros, 

retró biciklim, azzal hébe-hóba, inkább 
nyáron, gyalog,  esténként a kutyával, mo-
tor soha; tőlük félek.

11. Rántott karaj vagy mákos  
bobajka?

Rántott karaj, plusz szabolcsi töltött ká-
poszta.

12. Történész-levéltárosból lettél 
író. Mikor, miért és hogyan tör-

tént a váltás?
Jó tíz éve családi vállalkozásunk, a Felici-
ter Kiadó miatt hagytam ott a levéltárat, s 
akkor ezt a döntést nagyon nehéz szívvel 
hoztam meg, aztán pont ez a váltás tette 

lehetővé, hogy írhassak, konkrétan úgy, 
hogy a kiadóban időt biztosítanak nekem 
erre, ami közalkalmazottként nyilvánvalóan 
nem lenne lehetséges.

13. Miért fontos a történetírás szá-
mára az oral history?

Mert képes kitölteni azokat a lyukakat, 
amiket a hivatalos történetírás hagy maga 
után. Politikatörténet, hadtörténet, gaz-
daságtörténet stb. amivel a történetírás 
foglalkozik, s az nemigen kerül fókuszába, 
hogy például Nyíregyháza lakosai hogyan 
élték át, szenvedték meg azt, hogy az oro-
szok kétszer foglalták el. Mariska néni, Miki 
bácsi, Bandi bácsi, Ilonka néni ellenben 
töviről hegyire elmondta nekem. Ők egy 
páran azok közül, akikkel életút-interjúkat 
készítettem 2007-ben.

14. Mikor feledkeztünk el arról, 
hogy nagyszüleink, szüleink 

gondolatait feljegyezzük? Régen a nők 
naplót írtak.
Nemcsak ők, a férfiak is. A 19. században 
legalábbis. Családunkban is van ilyen nap-
ló. Én azt mondom, sosem késő megkér-
dezni idős családtagjainkat, ismerőseinket; 
egy a fontos: kérdezzünk, amíg itt vannak! 
Sokat lehet abból tanulni, tapasztalni, aho-
gyan ők látták a világot.

15. Regényeidben háborúról, erő-
szakról írsz. Nem feltétlen női 

témákat választottál.
Vesszőparipám a hétköznapi ember sorsa, 
ha akarata ellenére a történelem sodrába 
kerül. Hogy van-e választása, befolyása a 
sorsára, vagy elszenvedi csupán az ese-
ményeket. Hogy min múlik az élet? Kiből 

lesz áldozat, és ki az, aki megmenekül? Ki 
az, aki hőssé válik, menti embertársait, ki 
az, aki elgyávul, elárulja őket? És vessző-
paripám a múlttal való szembenézés. Az, 
hogy fogadjuk el olyannak, amilyen. 

16. Mi a tipped, 10 nyíregyháziból 
hány ismer meg az utcán?

Fogalmam sincs, egy-kettő talán.

17. Mi a legjobb Nyíregyházában?
Az, hogy ez egy élhető város a nagy, 

virágos, fás tereivel és Sóstóval.

18. Mi a legrosszabb?
Számomra nincs ilyen; én szeretem 

ezt a várost, úgy ahogy van.

19. Ki a legjobb arc Nyíregyházán?
Nagyon sok legjobb arcot ismerek. 

Van közöttük háziorvos, pszichológus, szí-
nész, költő, háziasszony, őstermelő, s örü-
lök, hogy ismerhetem vagy barátaimnak 
tudhatom őket. 

20. Ha utazás, akkor észak, dél, 
kelet vagy nyugat?

Mindenevő vagyok, bármikor bármerre. 
Viccet félretéve, a kelet csak vágyakozás, 
egyébként pedig vissza-visszajáró típus 
vagyok. Most éppen Bad Reichenhallba 
szeretnék visszamenni; ezt a német kisvá-
rost tavaly nyáron fedeztük föl a férjemmel.

21. Kutya vagy macska?
Kutya. Már a második tibeti terrie-

rünk van; kedves, vidám fajta, férjem nagy 
kedvence. A TT mellett nagyon belezúgtam 
a „bocikutyába”, azaz a bleinheim színű Ca-
valier King Charles spánielbe. Amikor Fifit, a 
tibetinket vittük kiállításra, akkor fedeztem 
fel, s „meglátni és megszeretni” egy pillanat 
műve volt. De még gondolkodóban vagyok, 
Fifi mellé hozzunk-e másikat.
 Cservenyák katalin
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