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Szabolcs megyére is ráfér  
egy kis színezés!
Tizennyolc megyéből összesen 68 kö-
zösség jelentkezett a Let’s Colour Tele-
pülésszépítő Egyesület idei pályázatára, 
melynek keretében 800 négyzetméter 
falfelület kifestésére elegendő festéket 
lehet nyerni. A szavazás elindult, a kö-
vetkező körbe a kategóriánként három 
legtöbb szavazatot kapott projekt jut 
majd be. A Let’s Colour Egyesület pro-

jektjében bármely közösség vagy társa-
dalmi csoportosulás elindulhatott, akik 
tevékeny részt szeretnének vállalni kör-
nyezetük megszépítésében. A részvétel 
során az egyetlen kritérium az volt, 
hogy a kifestendő falfelületet – mely az 
adott közösség életében központi szere-
pet tölt be – a pályázó biztosítsa. A je-
lentkezéseket idén is két kategóriába so-

rolták, a 10 ezer fő alatti, illetve a tízez-
res lélekszámot meghaladó települések 
külön versengenek. Az intézményeket 
tekintve az iskolák voltak a leginkább 
aktívak: 22 oktatási intézmény nevezett, 
mellettük 14 óvoda, 6 önkormányzat, 
és 26 egyéb szervezet, pl. egészségügyi 
intézet, alapítvány, könyvtár, vagy más 
civil csoportosulás adta le pályázatát.
Szavazni május 20-ig lehet a projekt 
weboldalán lehet, az online szavazás 
eredményeként a kategóriák 3-3 leg-
több szavazatot kapott pályázat kerül 
a döntőbe. A döntőbe jutott pályázato-
kat a korábban megszerzett szavazatok 
számától függetlenül értékeli a szakmai 
zsűri, és hirdeti ki a kategóriánkénti 
győzteseket. A döntőbe jutott, de nem 
nyertes pályázók idén is 50-50 liter Du-
lux színes beltéri falfestékkel „vigasz-
talódhatnak”. A festéseket legkésőbb 
augusztus 15-ig kell megvalósítani. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a ti-
szavasvári Varázsceruza Óvodai Egye-
sületre, a Nyíregyházi SZC Teleki Blan-
ka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiumára, a nyírbátori sportpá-
lyára és a Máriapócsi Városüzemeltetési 
Kft. pályázatára lehet szavazni.
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Amerika Kapitány bevette 
Nyíregyházát
Homlokán egy kontinens.

Családi örömök érték a Nyíregyházi Ál-
latpark alpakáit! Az apróság csokoládé-
barna bundájú, s mivel arcán Amerika 
kontinensére hasonlító fehér szőrminta 
van, gondozói tréfásan csak Amerika 
Kapitánynak nevezik – tájékoztatott 
a Nyíregyházi Állatpark. A kis csődör  
8 kilogrammal született, s körülbelül  
5-6 hónapos koráig fog anyatejjel táp-
lálkozni. A csaknem 11 hónapnyi vem-
hesség elteltével született csikó – mint a 
patások általában – rendkívül fejletten 
jött a világra, és néhány órával a születé-
se után már lábra is állt. Jelenleg szinte 
minden idejét anyja mellett tölti, de a 
kifutójával és az alpakacsapat többi tag-
jával is ismerkedik. Az alpaka (Vicugna 
pacos) a jóval ismertebb láma rokona, 

az újvilági tevefélék közé tartozik. Amíg 
azonban a lámát többhasznú háziállat-
nak tenyésztették ki Dél-Amerika ősla-
kói, addig az alpakát elsősorban a gyapja 
miatt tartják, mivel az igen jó minőségű, 
rendkívül finom szálú, kiváló hőszigete-
lő, nem zsírosodik és nem allergén. Az 
Inka Birodalomban különleges tisztelet-
ben részesítették a fajt: gyapjából készült 
a királyi öltözék, és számos vallási szer-
tartásban részt vett az „istenek ajándéka”. 
Napjainkban elsősorban Peru, Bolívia 
és Chile területén tenyésztik; itt él a vi-
lág hárommilliós alpakaállományának 
mintegy 99 százaléka. A kis patást már a 
látogatók is megtekinthetik a park egyik 
Dél-Amerika kifutójában, ahol tapírok-
kal és kapibarákkal (vízidisznókkal) él 
társbérletben az Andok-kalandok kifu-
tórendszerében.



4 SzabolcsiCaféINTERJÚ

Egy medál, egy karkötő, fülbevaló 
vagy gyűrű ugyanúgy hozzátartozik 
a toaletthez, mint a ridikül, a frizura 
vagy a smink. Estók Gábor nyíregy-
házi drótékszerkészítő abban segít a 
hölgyeknek, hogy népi és szecessziós 
motívumokat magukon viselő ék-
szerekkel magabiztosabbnak érezzék 
magukat.

A négydiplomás pedagógusnál a kéz- 
ügyesség családi örökség. Nagyap-
ja, Estók Károly a Felvidékről köl-
tözött Nyíregyházára. Iparos ember 
volt. A nyíregyházi műbútorasztalos 
kiemelkedő munkájáért több díjat 

is kapott, az egyik közülük a 
„Debreczen ipar-mű ki-

állítás bíráló bizott-
sága által 1881-ben 

a d o m á ny o z o t t 
aranyérem, ál-

lami-díj és 
díszokmány.” 
Újítása, Estók 
bácsi hintája 
a II. Orszá-
gos kisdedó-
vó-k i á l l í t ás 

e z ü s t é r m é t 
nyerte. S hogy 

milyen érdekes 
az élet… Temeté-

sén az a Mayer Ist-
ván órás, ékszerész bú-

csúztatta, akinek unokája 30 éve a 
felesége.
A műbútorasztalos fia, Estók József 
tanító lett, de a kézügyességet ő is 
örökölte, igen jól rajzolt. Tetten ér-
hető ez fennmaradt óravázlataiban is. 
Fia, Gábor pedig nyaranta sok szép 
napot töltött el nagybátyja, Ferenc 
asztalosműhelyében, ahol kisfiúként 
fúrta, fűrészelte, szegelte a nagybácsi-
tól kapott, neki kincset érő deszkákat. 
Szintén pedagógus édesanyjának pe-
dig az éneke kísérte végig gyermekko-
rát. Gyakran ücsörgött a foglalkozá-
sain, és tátott szájjal hallgatta, amikor 
édesanyja tanítványainak az ököritói 
fergetegest, a rábai háromugróst, a 
Kállai-kettős dallamát tanította. Cso-
dálta az édesanyja keze alól előkacs-
karingózó nagyírásos mintákat, cso-
mózott csipkéket.
Csoda hát, hogy szülei nyomdokán 
a pedagóguspályát választotta, első 
diplomájának pedig a gyakorlati is-
mereteket?
Persze, volt itt közben kollégákkal 
közösen készített, és a BNV-n is ki-
állított „multimédiás” oktató- és vizs-
gáztatógép, iskolai szerelőkészletből 
összeállított, számítógéppel szabályo-
zott, betanítható robotkar, híddaru és 
intelligens liftmodell, húsznál is több, 
az alsó tagozaton használt gyakorló-, 
oktatóprogram.
Hosszú ideig nem volt ideje és lehető-

A drót- 
ékszerek 

atyja
A nő ékszer nélkül olyan, 

mintha nem lenne teljesen 
felöltözve.
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sége a kézműves munkára. Az elméleti 
munka ellensúlyozásaként aztán kevés 
szabadidejében elkezdett díszműüve-
gezéssel foglalkozni. Elvarázsolta a sze-
cesszió világa, a színes üvegek ragyogása, 
melynek – ő úgy fogalmaz – „kárvallott-
jai” a saját lakásuk és több barátjuk há-
zának szabad üvegfelületei voltak, ahová 
ő díszüveget tervezett. Ámbár szívesen 
megkérdeznénk azokat a kárvallottakat, 
akinek ablakából Gábor keze nyomán az 
egyszerű síküveg helyett egy gyönyörű 
Tiffanyn keresztül ragyog be a nap.
Keze munkája nyomán virágok nyílnak, 
madarak dalolnak az addig közönséges 
ablakokban, élettel, színekkel, ragyogás-
sal telnek meg.
Díszműüvegeivel bekapcsolódott a 
Népművészeti Egyesületek Szövetségé-
nek Megyei Szervezete és az Aranykapu 
Népművészeti Egyesület munkájába.
A Tiffany megmaradt hobbinak, de mel-
lékterméke elvezette őt egy új területre – 
a drótékszerek világába. Tiffany-készítés 
közben ugyanis rengeteg üveghulladék 
keletkezik. A színek és a formák inspirál-
ták, hogy belőlük ékszereket készítsen. A 
következő lépést pedig már az üvegék-
szerek dróttal való házasítása jelentette. 
S hogy miért a drót? Azt mondja, azért, 
mert általánosban is a lemez és a drót 
megmunkálása volt gyakran feladat.  
S hogy miért a szecessziós? Mert ez a 
kedvence.
Előbb tehát házasította a drótot és az 
üveget, majd utóbbit később elhagyta. 
A drótékszerek készítése során sem for-
rasztást, sem ragasztást nem alkalmaz, 
csak az egyik leghagyományosabb tech-

nikát, a hajlítást. A drót egyik leggyak-
rabban használt megmunkálási módja 
ez, a fémek hidegalakításai közé tarto-
zik, s mint ilyen, része a kovácsolásnak. 
Habár ebben a méretben – fülbevaló, 
gyűrű, medál –  és összefüggésben rit-
kán gondolunk erre a régi mesterségre. 
Természetesen maradt a szecessziónál, 
ami a drót tekeréséből egyértelműen 
következik is.
S mint az az ember, aki egész életében 
folyamatosan tanult, ismét elérkezettnek 
látta az időt ismeretei kiegészítésére és 
rendszerezésére, így népi játszóház ve-
zetői képesítést szerzett a Tímárházban. 
Az itt és két egyesületében kapott ösz-
tönzés hatására a népi díszítő művészet 
motívumainak irányába fordult. Termé-
szetesen, ahogy a ruhában, az ékszerben 
is változik a divat. Ezt a változást az in-
terneten keresztül kíséri figyelemmel, il-
letve a vásárlók, a vásárokon megjelenő 
érdeklődők is elmondják, hogy éppen 
a kisebb vagy a nagyobb méretű éksze-
rek a divatosak. A népi díszítőművészet 
alapmotívumaihoz – pávás, tulipán – 
azonban ragaszkodik. Most a sujtás is 
csatlakozott a motívumok közé, amely 
drótból kifejezetten izgalmas látvány. A 
munkáit „népi ékszer modern kategóri-
ában” zsűrizik, és mindig a legmagasabb 

minősítést kapja. Tulajdonképpen egy új 
műfaj született, amelyben nem sokan al-
kotnak az országban.
S hogy mi volt a legkülönlegesebb  
feladata? Fuvola alakú medált kellett ké-
szítenie egy hölgynek, aki ezen a hang-
szeren játszik. De készült már ugyani-
lyen megfontolásból zongorát formázó 
medál, illetve egy másik hölgy kedven-
cét, a tacskót kérte drótból megformáz-
ni. Egy nagyon kedves barátjuk viszont 
az általa készített, nyakékből, fülbevaló-
ból és gyűrűből álló szettben esküdött 
párjának örök hűséget.

Cservenyák katalin

Névjegy:
Estók Gábor 1956-ban született Mátészalkán. Általános és középiskolai tanulmányai végeztével a Besse- 
nyei György Tanárképző Főiskolán szerzett matematika, műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos  
diplomát, amit még három oklevél követett: számítástechnika tanári, közoktatás-vezetői, valamint peda- 
gógiaszakos bölcsész és pedagógiaszakos tanári diploma. A pedagóguspályán 30 évet töltött el, ezalatt  
két munkahelye volt, a nyíregyházi 14. Számú Általános Iskola (ma Móricz) és a Pedagógiai Intézet, mely-
nek vezető munkatársa volt. Munkáját Trefort Ágoston-díjjal ismerték el. 2016-ban megnyerte  
a debreceni Kösöntyű pályázatot. A nyertes kollekció átdolgozott változatát azóta modern A kategóriás népi  
iparművészeti alkotássá minősítették.
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Áfonyás smoothie
Smoothie, vagyis turmix. Friss 
zöldségekből, gyümölcsökből 
pépesítéssel készült alkohol-
mentes ital. A smoothie-k 
szinte bármiből elkészíthetők, 
így a különféle krémes állagú 
gyümölcs- és zöldségmixek-
nek csak a fantázia szabhat 
határt. Ezek az italok nemcsak 
ízletesek, frissítők, hanem 
rendkívül nagy a vitamin- és 
tápanyagtartalmuk.
Az áfonyás smoothie szinte 
már a klasszikusok közé tar-
tozik, hiszen, amellett, hogy 

rendkívül egészséges, íze 
megközelíti a legfinomabb 
fagylaltokét. 

Hozzávalók: 1 banán, 1 kis-
kanálnyi méz, 1 marék áfo-
nya (friss vagy fagyasztott), 
3 dl tehén- vagy mandulatej.

Elkészítése: előkészítésé-
hez hámozzuk meg a banánt, 
mossuk meg az áfonyát (ha 
frissen szedett), majd helyez-
zük őket a mixeredénybe. 
Végezetül öntsük bele a te-
jet, adjuk hozzá a mézet, és 
keverjük össze a mixerrel a 
hozzávalókat. A végeredmény 

egy rendkívül ízletes, 
tápláló smoothie. 
A banán energiá-
val tölti fel szer-
vezetünket, az 
áfonya pedig ma-

gas antioxidáns - 
tartalma miatt védi a 

sejteket, és nehezíti a 
méreganyagok felszívódá-

sát a testünkben.

Az első magyar bentonit alapú,  
természetes  
ÁLLATGYÓGYÁSZATI  
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.

Próbálja ki Ön is kedvencén! 
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

Pikáns majonézes 
csirke
Enni? Hát azt nagyon szere-
tünk. A sütés-főzésbe pedig 
jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: 1 db húslevesben főtt csirkemell, 
pár db sárgarépa ugyaninnen, 1 alma, 2-3 cse-
megeuborka, a mártáshoz majonéz, tejföl,  
(kb 2-2,5 dl) só, bors, mustár, kevés cukor.

Elkészítése: miután a húsleves megfőtt, ki-
emeljük a csirkemellet, levesszük a bőrét és 
filézzük. Az almát felkockázzuk, a répákat 
kicsit vastagabb, a csemegeubor-
kákat kissé vékonyabb szele-
tekre vágjuk. A hozzávalók-
ból összeállítjuk a mártást, 
és a közben kihűlt alap-
anyagokat óvatosan be-
leforgatjuk. Hűtőbe tesz-
szük, minimum fél órát 
hagyjuk az ízeket össze-
érni. Díszítjük, tálaljuk.

Jó étvágyat kíván 
hozzá: Iglai János
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Milyen kitörési lehetősége van egy 
alig 500 lelkes falunak a Mátészalkai 
járásban? Középkori temploma, vára 
(volt?) nincs, falu végén kurta kocs-
mája, de még Tisza-parti strandja 
sincs, viszont ott a Holt-Szamos. És 
van-e zöldebb a Holt-Szamos tetején 
tanyázó békalencsénél? Hát hogyne 
volna! Shrek!
De hogy kerül Shrek Géberjénbe? 
Természetesen pályázati úton. Is-
merjük el, elég meredek ötlet volt 
a gyermekek kedvenc sorozathősét 
Géberjénbe költöztetni. Nincsenek 
itt gyökerei. De hol vannak gyökerei 
egy kitalált mesefigurának? Na, ugye. 
Vagyis: ugyanolyan eséllyel lehet Gé-
berjén Shrek-tanya, mint a világ bár-
melyik másik pontján. Hát akkor?
Géberjén tehát mert álmodni egy na-
gyot, és a közeli Tunyogmatolccsal – 
melynek viszont már egy árva kurta 
kocsmája sem volt –, meg még három 
környékbeli településsel összefog-
tak, és megálmodták a Holt-Szamos 
Ökoturisztikai Élményteret, majd 
pályáztak. Azóta újra van Matolcson 
kurta kocsma, egy sarokban pedig – 
asztaltársaságra várva – ott üldögél 
Petőfi Sándor is. Ő itt az egyszereplős 
panoptikum. A költő egyébként is-
merős volt a vidéken, a nagyari Luby 
Zsigmond barátjánál többször vendé-
geskedett; ennek gyümölcse A Tisza 
és a Falu végén kurta kocsma című 
verse is.
Bájos és rendezett épület sarkától in-
dul a séta géberjéni szakasza. Ez itt az 
erdei iskola, a gyerekek kedvence. A 
falakon mesehősök, az egész hangu-
lata a gyerekekről szól.
Amikor nekivágunk a mintegy 4 ki-
lométeres sétának, megfordul a fe-
jünkben, hogy ilyen folyópart, ilyen 
holtág, ilyen part menti ösvény bárhol 
van. De nem, mert ez a géberjéni. Az 
itt élők pedig szeretnék, ha mások is 
megismernék az ő csodás Holt-Sza-
mosukat, ezért képesek voltak egy 
egész ogrecsaládot ideköltöztetni. 
Shrekestül, Fionástul, gyerekekkel 
együtt. A szamár és a szerelmes sár-
kány is itt van. A mögöttük álló, éjsza-
kai portás szállására hajazó épületben 
pedig egy asztal, két szék, le lehet ülni, 
de akár ledőlni is, mert az ágyról sem 
feledkeztek meg. Csak ne nagyon la-
zuljunk el, mert az oldalsó ablakon 

egy katona rezzenéstelen arccal, ki-
tartóan leselkedik.
Tényleg szép helyen sétálunk, és a be-
lépő is minimális, amit a túra végén 
kell kifizetni.
A dolog működik. Fiatalok jönnek, 
szülők gyerekekkel, van, ki szemből 
érkezik, más utolér és előz. Mosolyog, 
köszön. Később lehet majd vízen is tú-
rázni, és biztos lesz nagyobb játszótér 
is, több játszószerrel.
Fizetni a régi postán kell. Pontosab-
ban az abból átalakított Régi posta bü-
fében. És itt mutatkozik meg az egész 
történet diszkrét bája. Az értékmen-
tés. Hogy hiába kapott más funkciót 
az épület, a neve megmaradt tájéko-
zódási pontnak. Nem mindegy, hogy 
most mi van benne? Ott a pénztár.
De van ott más is. Tábla hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a jégpályára is itt lehet 
jegyet váltani. Akadékoskodó kérdé-
sünkre, hogy ugyan hányszor váltot-
tak ide jegyet ezen az enyhe télen, elég 
furcsa arcot vágnak. Sokan. Ugyanis 
ez a pálya olyan anyagból van, amely 
télen-nyáron egyaránt csúszik, és még 
hizlalni sem kell. Nem nagy, de a falu 
is kicsi.
Jó a dolog marketingje, és a táblák is 
remekül elvezetik a tetthelyre az is-
meretlent. Továbbá jó a hely szelleme. 
Meg olcsó, ami szintén nem utolsó.
Tegye fel a kezét, aki mostanában 
vendéglőben 550 forintért fogyasztott 
menüt! Itt annyi.
S míg falatozunk, szemünk láttára 
bővül a termékkör, mert az orrunk 
előtt viszik a fényre, reklámfotózásra 
az újabb fogásokat. Tele a hely, de arra 
azért szakít időt a tulajdonos, hogy 
mosolyogva megkérdezze, egyszer 
meg lehet-e enni, amit rendeltünk. 
Na, ezt nem lehet megfizetni! Hajrá, 
Géberjén!

Cservenyák katalin

Shrek a 
Holt-Szamos  

mellé  
költözött

Ez itt az ogre helye. Pont.
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A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Gyomorsavtúltengés - reflux
A gyomorsavtúltermelés 

egyik jellemző kiváltó oka a 
gyomorhurut, amelynek ki-
alakulásához bizonyos gyógy-
szerek – nem szteroidalapú 
gyulladásgátlók, mint például 
az aszpirin – szedése, a túlzott 
alkohol-, koffein-, valamint zsí-
ros és fűszeres étel fogyasztás, 
valamint az erős dohányzás is 
hozzájárul. Amennyiben a gyo-
morsav az étkezés után 30 perc-
cel görcsös fájdalom kíséretében 
jelentkezik, joggal gyanakodha-
tunk gyomorfekélyre is. 

Ha viszont a gyomorsav fő-
ként éjjel kínoz, könnyen lehet, 
hogy nyombélfekélytől szenve-
dünk. Mielőtt megijednénk, nem 
árt tudnunk, hogy a gyomorsav- 
túltermelést az esetek többsé-
gében a túlevés okozza: ilyen-
kor gyomrunk a kelleténél több 
savat termel, ami a gyomorszáj 
izomkötegének rossz záródása 
miatt bekerül a nyelőcsőbe. 

Ezért a kellemetlen, maró 
érzés sokszor hányingerrel pá-
rosul. Ez a refluxbetegség a 

tápcsatorna felső szakaszának 
összetett működési zavara, 
eredményeképpen a gyomor-
savakkal és emésztőnedvekkel 
elkeveredett gyomor- és nyom-
béltartalom, azaz a refluxátum 
a normális haladási iránnyal 
ellentétesen, felfelé visszajut a 
nyelőcsőbe, ahol kellemetlen 
tüneteket és végső esetben szer-
vi elváltozásokat, nyálkahártya-
gyulladást okoz. 

Legnyilvánvalóbb tünete a 
rendszeres, gyakori gyomorégés, 

a szegycsont mögött jelentkező 
égő fájdalom, fulladásérzés. Bár 
nem minden tünet jelentkezik 
mindenkinél, vagy nem egy-
forma intenzitással, a túlzott 
gyomorsavtermelés általában 
gyomor- vagy nyelőcsőégéssel, 
görcsökkel, erőteljes gázképző-
déssel jár. 

A gyomorsav ellen a leg-
fontosabb teendőnk, hogy 
részesítsük előnyben az egész-
séges táplálkozást. Kövessük 
a többször keveset és lassan 
elvet: naponta legalább ötször 
étkezzünk –nem túl kiadós ada-
gokat−, a falatokat alaposan 
rágjuk meg, szánjunk elegen-
dő időt az evésre. A kapkodás, 
a stressz emésztési zavarokat 
okozhatnak, fokozzák a gyo-
morsav termelődését. Súlyo-
sabb esetekben, a gyomorsav 
ellen alkalmazhatjuk a patiká-
ban kapható savlekötőket is. Az 
úgynevezett savlekötők – mint 
arra a nevük is utal – lekötik, 
semlegesítik a gyomorsavat, 
ezáltal enyhítik a tüneteket. 

Vitamintár Mg+ B6  
vitamin tabletta 50+20x

Eredeti ár: 1145 Ft

695 Ft
-40%

A magnézium és a B6-vitamin hozzájárul az 
idegrendszer normál működéséhez. A mag-
nézium hozzájárul az izmok normál műkö-
déséhez. Étrend-kiegészítő készítmény.

Egységár: 13,9 Ft/db

idegrendszerre

akciós ár:

eurovit 2000 ne 
d-vitamin  
tabletta 30x
Eurovit D-vitamin 50 μg (2000 
NE) speciális – gyógyászati 
célra szánt – tápszertabletta 
felnőtteknek, amely meghatá-
rozó szerepet játszik egyebek 
mellett a sejtosztódásban, a 
csontrendszer normál álla-
potának megőrzésében és az 
immunrendszer normális mű-
ködésének fenntartásában.

Egységár: 33 Ft/db

Eredeti ár: 1220 Ft

akciós ár:

990 Ft
-18%

iMMunrendszerre

e.P.

e.P.

Teva-enterobene  
2 mg filmtabletta 50x

Eredeti ár: 1795 Ft

akciós ár:

1190 Ft
-33%

HasMenésre

Hasmenés tüneti keze-
lésére szolgáló gyógy-
szer, ha az okot meg-
szüntető kezelés nem 
lehetséges. A hosszú 
távú kezelés orvosi el-
lenőrzést igényel. Ha-
tóanyag: loperamid-
hidroklorid. Vény 
nélkül kiadható 
gyógyszer.

Egységár: 23,8 Ft/db

Eredeti ár: 2550 Ft

akciós ár:

1590 Ft
-37%

swiss Panthenol  
Premium 10% habspray 150 ml
Egyedülálló össze-
tételű, magas kon-
centrációjú és haté-
kony hatóanyagokat 
tartalmaz, mint a 
D-panthenol, aloe-
vera, A, D, E, F vitaminok. Gyors és 
hatásos segítséget nyújt a napégette 
bőr regenerációjára és ápolására. A 
hab gyorsan és maradéktalanul fel-
szívódik a bőrbe. 

Egységár: 10,6 Ft/ml

naPégeTTe Bőrre

eurovit c-vitamin 
100mg rágótabletta 60x 

Eredeti ár: 760 Ft

akciós ár:

490 Ft
-35%

Az Eurovit C-vitamin 100 
mg rágótabletta C-vita-
min-hiány megelőzésére 
és kezelésére szolgáló 
készítmény. Fokozott 
aszkorbinsavigény je-
lentkezhet terhességben, 
szoptatáskor, műtétek 
után, idős korban. Vény 
nélkül kiadható gyógy-
szer.

Egységár: 16,33 Ft/db
e.P.

iMMunrendszerre

exo Medibrush 2in1 
körömecsetelő 5 ml

Eredeti ár: 5150 Ft

akciós ár:

2990 Ft
-41%

2az1-ben hatással körömgombára: kezeli a 
körömgombát és fényesíti a körmöt. Nincs 
szükség a köröm reszelésére! Kb. 300 alkal-
mazásra elegendő. Gyógyászati segédesz-
köznek is minősülő orvostechnikai eszköz. 

Egységár: 598 Ft/ml

Sandoz Hungária Kft.  
1114 Budapest,  
Bartók Béla út 43-47.
OEXO903/03.17

köröMgoMBÁra

e.P. e.P.

Béres Porcerő + ginzeng 
akTÍV filmtabletta 60x

Eredeti ár: 4075 Ft

akciós ár:

1995 Ft
-51%

ÍzüleTekre

Alkalmazása javasolt azon 
ízületi megbetegedésben 
szenvedőknek, akiknek az 
állapotuk miatt nagyobb 
hangsúlyt kell fordítani a fizi-
kai és szellemi erőnlét fenn-
tartására.
- idősebb felnőtteknek és 
időskorúaknak
- túlsúlyos személyeknek és 
a nehéz fizikai munkát vég-
zőknek
- sportolóknak
A C-vitamin hozzájárul a nor-
mál kollagénképződéshez, 
ezen keresztül a porcok 
normál működéséhez. A 
glükozamin a porcszövet 
természetes alkotórésze. A 
C-vitamin és a magnézium 
hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez. A 
ginzeng hozzájárul a vitalitás 
megőrzéséhez és a megfele-
lő fizikális és szellemi erőnlét 
fenntartásához. Speciális 
– gyógyászati célra szánt – 
tápszer. 

Egységár: 33,25 Ft/db
50+20x

100 éves Patika szórólap 2018-május.indd   1 2018.05.12.   15:07:53



9SzabolcsiCafé HIRDETÉS

Ajánlatunk 2018.  05. 10-től 2018. 06. 09-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.MÁjusi akció

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

 facebook.com/100evespatika

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

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! 

Blend-a-dent  
műfogsortisztító rögzítőkrém 
extra erős 47g +ajándék műfogsor tisztító kefe

Eredeti ár: 1430 Ft

895 Ft
-37%

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:

detralex 500 mg 
filmtabletta 60x
A Detralex filmtabletta érvé-
dő hatású gyógyszer. Gátolja 
a vénák tágulását és növeli 
a hajszálerek ellenállását. 
Alkalmas heveny aranyeres 
krízis kezelésére is. Ható-
anyag: 450 mg diozmin és 
50 mg heszperidinben kife-
jezett egyéb flavonoid. Vény 
nélkül kiadható gyógyszer.

Egységár: 74,83 Ft/db
Eredeti ár: 6330 Ft

akciós ár:

4390 Ft
-31%

e.P.

VénÁk VédelMére

Eredeti ár: 1835 Ft

akciós ár:

1190 Ft
-35%

novosil gél 50 ml
A Novosil gél egy különleges 
készítmény, amely az indiai 
tömjénfa- és a keserűfű-kivonat-
nak (rezveratrol) köszönhetően 
gyorsan és hatékonyan csilla-
pítja a viszketést és csökkenti a 
rovarcsípés okozta kipirosodást. 
Megnyugtatja a kipirosodott 
bőrt, csökkenti a viszketést és a 
bőrirritációt, gyors fertőtlenítő 
és hűsítő hatást fejt ki a csípés 
helyén. Kozmetikai termék.

Egységár: 23,8 Ft/g

roVarcsÍPésre

e.P.

zilola 5 mg  
filmtabletta 28x

A Zilola az egyik legkorszerűbb, 
új generációs antihisztamin! Már 
1 órán belül csillapítja a virág-
pollen, a házipor, az állatszőr és 
egyéb allergének okozta allergiás 
tüneteket. Segít megszüntetni az 
orrdugulást, az orrfolyást, a tüsz-
szögést, a szemviszketést. Ható-
anyag: levocetirizin-dihidroklorid. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Egységár: 56,96 Ft/db
Eredeti ár: 2068 Ft

akciós ár:

1595 Ft
-22%

allergiÁra

Bebish  
nedves törlőkendő 72x
Anyagának köszönhetően kiválóan használható pelenkázás-
kor. Hatékonyan, mégis gyengéden tisztítja és egyben ápolja a 
babapopsit. Műanyag visszazárható tépőfedéllel. Krémesen hid-
ratáló nedves törlőkendő.  Kozmetikai termék.

Egységár: 4,10 Ft/db

BaBaÁPolÁsra

e.P.

neogranormon 
törlőkendő 55x
Különösen finom törlőkendő aloevera- és kamillakivonattal. A 
Neogranormon törlőkendő vastag, puha és textilhatású. Tartal-
mának köszönhetően gyengéden ápolja és tökéletesen tisztítja 
a baba bőrét. 

Egységár: 5,36 Ft/db

Eredeti ár: 490 Ft

akciós ár:

295 Ft
-40%

e.P.

Eredeti ár: 490 Ft

akciós ár:

295 Ft
-40%

72x

Vitamintár  
tőzegáfonya  
filmtabletta 
60x
A tőzegáfonya hatóanya-
gai segíthetik a húgyút 
egészségének fenntartá-
sát, meggátolják a bak-
tériumok megtapadását 
a húgyútban. Étrend-ki-
egészítő.

Egységár: 18,25 Ft/db

Eredeti ár: 1740 Ft

akciós ár:

1095 Ft
-37%

HúgyúTi FerTőzésekre

Vitamintár 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

cannaderm capillus 
sampon koffeinnel HajHullÁs ellen 150 ml

HajHullÁs ellen

Eredeti ár: 2290 Ft

akciós ár:

1490 Ft
-35%

Az erős hajhullás hatékony kezelését teszi 
lehetővé minden hajmosás alkalmával. Ak-
tív összetevők: kender-olaj, koffein, csalán- 
és levendulakivonat. A koffein serkenti a bőr 
vérkeringését, a csalánnal és a gyömbérrel 
együtt elősegíti a fejbőr és a hajhagymák 
jobb tápanyag ellátását. 

Kozmetikai termék.

Egységár: 9,93 Ft/ml

stadalax  
5mg bevont tabletta 50x 

Eredeti ár: 1890 Ft

akciós ár:

1490 Ft
-21%

e.P.

székrekedésre

Hashajtó készítmény. 
A Stadalax rövid idő-
tartamú kezelésre 
szolgál székrekedés 
esetén, valamint olyan 
betegségekben, ahol 
könnyű székletürítés biztosí-
tása szükséges. Hatóanyag: 
biszakodil. Vény nélkül kiad-
ható gyógyszer.

Egységár: 29,8 Ft/db

Flexagil krém 50 g

Eredeti ár: 1695 Ft

akciós ár:

1185 Ft
-30%

FÁjdaloMcsillaPÍTÁsra

Fekete nadálytő gyökér kivonatot 
tartalmazó gyulladáscsökkentő és 
fájdalomcsillapító hatású készítmény. 
Zúzódások, izom- és ínszalaghúzódá-
sok, rándulások és ízületi fájdalmak 
külsőleges kezelésére alkalmazható. 
Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Egységár: 23,7 Ft/g
e.P.

e.P.

analgesin dolo  
220 mg filmtabletta 10x

Eredeti ár: 920 Ft

akciós ár:

495 Ft
-46%

FÁjdaloMra

Analgesin Dolo fájdalmat 
enyhítő és gyulladást csök-
kentő gyógyszer. A fájdalom-
csillapító enyhe-mérsékelt 
fájdalom (pl. fejfájás, fogfájás, 
menstruációs fájdalom, ízü-
leti fájdalom, izomfájdalom) 
rövid távú, tüneti kezelé-
sére javasolt. Hatóanyag: 
naproxén-nátrium. Vény nél-
kül kiadható gyógyszer.

Egységár: 49,5 Ft/db
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A siker elsődleges erőforrása a 
szenvedély. Az elmesélni akarás 
szándéka, az élmény, a büszkeség, 
a gyász megosztásának vágya, a ta-
nítás kötelessége olyan erős felha-
talmazottság, amely mint mágnes 
a vasreszeléket, vonzza magához a 
figyelmet. Nincs az a felsőbb di-
rektíva, pénz, menedzsment, ami 
a felfedezés szenvedélyétől fűtött 
kíváncsiság hajtóerejét pótolhatja.
A Nagy Háború blog néhány böl-
csész kezdeményezéseként indult 
a máig ható első világháború ma-
gyar vonatkozású eseményeinek, 
szereplőinek szélesebb körű meg-
ismertetésére. Egy internetes tör-
ténetfolyamról beszélünk, amely 
egyszerre mesél a háborúba tor-
kolló béke monarchiabeli éveiről, 
gránáttépte harcmezőkről, velőt-
rázó hétköznapokról helyenként 
tudományos megközelítésből, de a 
legerőteljesebben mégis e vészkor-

szak szereplőinek visszaemlézései, 
naplói alapján. 
A Nagy Háború blog alapítói ele-
ve bíztak e történetek közösség-
teremtő erejében, s nem kellett 
csalódniuk: a 2010-es indulást kö-
vetően egymás után jelentkeztek 
a leszármazottak, fiak, leányok, 
unokák és dédunokák, adták bele 
a nagy közösbe mindazt, ami egy-
kor feljegyeztetett, lerajzoltatott 
Doberdó forró szikláin, Kirlibaba 
(Cârlibaba) erdeiben, Galíciában, 
orosz, román, orosz frontokon. 
Pincék, padlások mélyén felejtett 
dobozok tárultak és nyílnak fel ma 
is, hogy az így napvilágra került 
fotók, tábori levelek, képeslapok, 
feljegyzések szélesebb közönséget 
gazdagíthassanak. A blogalapítók 
erőfeszítéseinek izgalma muzeo-
lógusokra, levéltárosokra, törté-
nészekre is átragadt; a maroknyi 
szerzőcsapat mára harmincat 
meghaladó gárdává duzzadt! Az 
olvasók közössége és ők együtte-
sen állítanak torokszorító emléket 
a száz évvel ezelőtt élt ősöknek, 
akik így vagy úgy, de ennek a nagy 
szenvedéseket hozó időszaknak a 
részesei voltak. 
Száz év! Elegendő idő ahhoz, hogy 
szinte nyom nélkül törölje el az 
elődöket a mai fiatalok szívéből. 
A Nagy Háború blog múlhatatlan 
érdeme, hogy nap mint nap segít 
ráeszmélni, akik porrá lettek ak-
kor, vérünkben és idegzeteinkben, 
nagyon is itt vannak velünk.
„Előre! Előre, fiúk! Ez volt a jelszó 
a harcmezőn, és én már annyira 
beleéltem magamat, miután oly 
sokáig voltam a harctéren, hogy 
igazán mondom, amikor a for-
radalom után hazajöttem, szinte 
furcsa volt az itthoni élet, mert 
még éjjel álmomban is mindig 
az ágyúdörgéseket és a rettenetes 
puskaropogást hallottam. Egyet-
len sebem volt, amivel 1916-ban 
a Doberdóról eljöttem, és azzal az 
egy sebbel töltöttem egy hónapot 
a kórházban. Azt sem engedték 
tökéletesen begyógyulni, mert 
még fájt, amikor beosztottak a 
menetbe, és újra elvittek a front-
ra. Azután a háború végéig kint is 
maradtam. A Jézus nevében voltak 

Szenvedélyük 
a Nagy  

Háború
Debrecenben jártak  

annak a blognak a társalapítói, 
akik megérdemlik  

a csodálatunkat.
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még azután is sebeim, kisebb-nagyobb 
lövéseim, de olyan egy sem lett többé, 
hogy el tudtam volna jönni vele kórház-
ba. Bekötözgették, és azt mondták, hogy 
majd begyógyul a lövészárokban. Voltak 
a barátaim között, akik egy-egy jó sebbel 
eljöhettek haza, Magyarországba. Vala-
melyik városban, valami jobb kórházban 
egy évet is eltöltöttek, és azután jöttek ki 
a frontra, és engemet csak akkor is ott 
találtak.
Többek között egyszer egy tizedes ba-
rátomnak egy támadás alkalmával kint 
lógott a bele. Ott feküdt a kőszikla ol-
dalánál, nyögött, akárcsak egy haldok-
ló. Nagyon sajnáltam, hiszen testi-lelki 
barátom volt. Volt nálam tű és egy pár 
szál fekete cérna, benyomkodtam a be-
let a testbe, és fekete cérnával bevarrtam 
néki. Nemsokára előkerült valahonnan 
két szanitéc, akik feldobták a hordágyra, 
és elvitték a segélyhelyre. Búcsút vettem 
tőle, hiszen gondoltam, hogy ez már a 
segélyhelyre nem ér el élve. Egy év telte 
után, a Kirlibabához jött hozzánk egy 
jó erős menetszázad, és kit találok köz-
tük ismerőst? Az én tizedes barátomat, 
akinek bevarrtam a belét. Megcsókol-
tuk egymást, és kérdezte tőlem, hogy te 
azóta mindig itt vagy, amióta elváltunk 
egymástól? Itt biz’ ám, komám – feleltem 
néki. Azóta már sok embernek bekötöz-
tem a sebét, és bevarrtam a belét.” (Me-
sék a Nagy Háborúról: Kovács György 
harctéri naplója)
Ezret meghaladó poszt
A Facebookon is elérhető Nagy Háború 
blog alapítói közül hárman Debrecen-
ben jártak a minap, bemutatni a Magyar 
ezredek a Doberdó-fennsík védelmé-
ben című új könyvüket. Pintér Tamás 
történész-levéltáros, hadszíntérkutató a 
blog születéséről és jelenéről is beszélt a 
Görögkatolikus Metropóliai Hivatalban 
tartott találkozón.
– Mi, hárman – utalt szerzőtársaira – 
2002–2003-ban ismerkedtünk meg egy 
isonzói túrán. A könyvünk első kiadása a 
Doberdó-fennsíkon található, elesettje-
ink emlékére emelt, 2009-ben felújított és 
újraszentelt visintini magyar kápolnához 
kapcsolódik. Az akkor 2000 példány-
ban megjelent kötet gyorsan elfogyott, 
jelezve a téma iránti nagy érdeklődést. 
Ez váltotta ki bennünk a blogindítás öt-
letét, így született meg 2010. július 28-
án, az első világháború kitörésének 96. 
évfordulóján a Nagy Háború blog. Öten 

kezdtünk neki, tulajdonképpen azért, 
mert még a téma magyar vonatkozásai-
ról is többet lehetett olvasni a külföldi in-
ternetes oldalakon, mint a magyarokon. 
Azóta 1176 írás jelentettünk meg, fontos 
szerepet szánva a személyes élmények-
nek, hadinaplóknak. E műfajt tekintve 
eddig 12 befejezett sorozatnál tartunk, 
összesen 370 posztban megosztva e tör-
téneteket. Mint tapasztaltuk, rengeteg 
első világháborús emlék lappang; az 
elmúlt években a blog gyakran ilyen, a 
cikkeink hatására a leszármazottak által 
küldött történetekből, fényképből élt. 
Szinte az egész Kárpát-medence érintett, 
egy Google-térképre 327 csataleírást, a 
hadifogságot, vagy éppen a háború előt-
ti éveket taglaló beszámolót fűztünk fel. 
Tehát az érdeklődő a földrajzi helyszínek 
alapján is találhat olvasnivalót, debre-
cenit is. A blogon tizenöt tudományos 
igényességű tanulmányt publikáltak, 
melyekből könnyebben befogadható 
változat is készült. Hiszen alapvető cél, 
hogy minél többen megértsék, amit ol-
vasnak – beszélt az előzményekről és az 
eredményekről Pintér Tamás, aki ma Ba-
bos Krisztina társalapítóval szerkeszti a 
blogot. 
A blog mögé – a könyvkiadás, a pályázati 
lehetőségek és a támogatások fogadása 
érdekében – szervezték a Nagy Háború 
Kutatásáért Közhasznú Alapítványt, ami 
kapcsán Pintér Tamás fontosnak tartotta 
megjegyezni: e tevékenységet önkéntes 
munkaként végzik, vagyis nem ebből él-
nek, ki tanít, ki irattáros, ki múzeumben 
dolgozik, ki a vállalkozását vezeti.
Napló, képregény,  
történelmi kalandregény
– Az alapítvány elsődleges feladata a 
blog működtetése. Ugyanakkor cseh, 
szlovák és nagyváradi szakembereket be-
vonó kutatási programjaink is futnak a 
különböző hadszínterek minél mélyebb 
megismerése érdekében. Felkérték to-
vábbá az alapítványt a 2015-ben útjára 
indult történelmi különvonat, az Isonzó 
Expressz szakmai feladataira – sorolta.
A blog olyan sikeres, hogy 2016-ban 
elkezdhették a „Nagy háború könyvek” 
kiadását. E sorban Imre Gábor kadét 
doberdói naplója volt az első, amit a 
cikkünkben idézett, Kovács György-féle 
kötet követett.
– Imre Gábor érzékeny szemű és lelkű 
szobrász-grafikusként került a dober-
dói hadszíntérre, míg Kovács György 

egyszerű parasztemberként, aki felnőtt 
korában, pásztoroktól tanult meg olvas-
ni. Két könyv, két teljesen eltérő stílus. 
De olyan hatásúak, hogy utóbbi egyes 
részletei már színpadi darabokban vagy 
a Szürke senkik (2016) című filmben is 
visszaköszönt – jelezte Pintér Tamás, 
hozzátéve, képregényeket, sőt az isonzói 
harcokat feldolgozó történelmi kaland-
regényt is kiadtak már (Takács Róbert: 
Holnap fehér álom). Jellemző, hogy pél-
dául Imre Gábor isonzói élményeit az 
olaszok még a blogról lefordítottak, és 
hamarabb megjelentet náluk, mint Ma-
gyarországon. 
Az Isonzó folyó völgyében, a Dober-
dó-fennsík védelmében magyarok 
százezrei vesztették életüket, sebesültek 
meg, estek hadifogságba. – Miattuk vált 
gyászos emlékű, szimbolikus fogalom-
má Doberdó, ahol 1915 és 1917 között 
tizenkét véres ütközet zajlott. A könyv 
részletesen beszámol az első világháború 
magyar szempontból legemlékezetesebb 
hadszínteréről, megrendítő őszinteség-
gel ír a harcokról. Az ott folyó csaták 
alakulatait, küzdelmeit bemutató kötet 
külön fejezetben foglalkozik a fennsík 
stratégiai jelentőségével, a magyar, köz-
tük a debreceni, nagyváradi, szegedi, 
székesfehérvári, temesvári gyalogezre-
dekkel. De megismerkedhetünk az ot-
tani sebesültápolással, temetkezéssel, a 
katonák lelki gondozásával, a frontvonal 
mögötti élettel, vagy éppen egy külön-
leges felderítő vállalkozás főhősével, a 
debreceni III. honvéd gyalogezred kato-
nájával, Barakonyi Károllyal is – sorolta 
a nagyszámú korabeli és mai állapotokat 
tükröző illusztrációt magában foglaló 
könyv erősségeit Topor István. A köte-
tet sok-sok személyes visszaemlékezés, 
naplórészlet, térkép, hadműveleti vázlat 
teszi még hitelesebbé, olvasmányosabbá.
A szerzők felbecsülhetetlen értékű mun-
kát végeztek, pontosan azt a feladatot 
végezték el – emelte ki Topor István – , 
amit a Debrecenhez több szállal is kap-
csolódó Kratochvil Károly (1869–1946) 
katonatiszt, a Székely Hadosztály egy-
kori parancsnoka elengedhetetlennek 
tartott. „Foszlányokat mentettek meg a 
világháború hőskorából, a tradícióból és 
a dicsőségből, mert ha nem tették volna, 
az érdektelenség és a nemtörődömség 
feledésébe merült volna e kicsinyes, szá-
nalmas világban.”

rataliCs lászló
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KERESS MINKET BIZALOMMAL!
További információ önköltséges  

felnőttképzési kínálatunkról:
www.dszc.hu

ugyfelszolgalat@dszc.hu
30/955-7802 vagy 52/437-311

GYERE, ÉS TARTOZZ CSAPATUNKBA!
TANULJ VELÜNK, ÉS SZEREZZ PIACKÉPES SZAKMÁT!

# Rövid képzési idő # munka mellett is vállalható
# Rugalmas időbeosztás       # Nincs felső korhatár
# Szuper csapat  # Piacképes szakmák
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Nyíregyházi 21-es:  

Harsányi Gergely
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.

Válogatott kézilabdázó, Nyíregyháza egyik 
fiatal büszkesége, aki profi pályafutását 
szülővárosában kezdte. Innen 1999-ben 
Pestszentlőrincre került. Tíz szezonban ját-

szott a PLER KC-nál, legjobb eredménye a 
2007-es Magyar Kupában szerzett bronz-
érem. Innen a Ferencvároshoz szerződött, 
de pénzügyi nehézségek miatt még 1999 

telén távozott Tatabányára. A csapattal 
2010-ben harmadik lett a magyar baj-
nokságban. A magyar válogatott tagjaként 
2004-ben részt vett az athéni nyári olimpi-
án, a 2006-os Európa- és a 2009-es világ-
bajnokságon.

1. Mit jelent számodra a kézilabda?
 Egy olyan csapatsport, ami rendkívül 

látványos, élvezhető és sok mindenre meg-
tanít a pályán kívül is.

2. Nyíregyházán nagyon népszerű  
 ez a sportág. Hogy kerültél  

kapcsolatba vele?
Nyolcadikos koromban Rácz Sanyi bácsi 
megengedte, hogy elmenjek néhány edzés-
re a csapatához az akkori 9-es iskolában, 
de a sportággal való mélyebb ismerkedés 
a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, első osztá-
lyos koromtól kezdve Bartha Dénes bácsi 
útmutatásával, illetve Marosi Zita tanárnő 
közbenjárásával történt. A nevelőedzőmtől, 
Bartha Dénes bácsitól tanult szélső- illetve 
átlövő cselezést és lövéstechnikákat pá-
lyafutásom során mindvégig hasznosítani 
tudtam, amiért nagyon hálás vagyok.

3.  Emlékszel még, ki vitt el először  
 a pályára?

Édesapám szintén kézilabdázott (ahogy 
édesanyám is rövid ideig), majd kézilab-
daedző volt Mátészalkán és a Nyíregyházi 
Főiskola csapatánál is. Ő vitt el az első ké-
zilabdaedzésemre.

4.  Pályafutásod során 179-szer  
 öltötted magadra a válogatott  

mezét. Milyen érzés volt?
Először 2002-ben, 21 éves koromban. Egé-
szen fantasztikus érzés és megtiszteltetés 
volt ilyen fiatalon olyan nevekkel egy csa-
patban lenni, mint Szatmári János, Pásztor 
István, Perez Carlos, Bendó Csaba – hogy 
csak párat említsek.

5.  Milyen volt utoljára játszani  
 a válogatottban?

A 2017-es világbajnokságon a norvégok 
ellen léptünk pályára. Bevonulás előtt, a 
folyosón várakozva a bemutatásra, hallva 
a nézők tapsviharát, egészen különleges 
érzés szaladt végig rajtam, kirázott a hideg. 
Elöntöttek az érzelmek, s abban a pillanat-
ban éreztem, ez lesz az utolsó válogatott 
mérkőzésem. Így is lett.

6.  Nemrég bejelentetted, hogy 
 befejezed az élsportot, és Tatabá-

nyától is búcsúzol. Hogyan tovább?
A családommal ideköltöztünk pár éve, 
egyelőre biztosan itt fogunk élni. Annyi biz-
tos, hogy a sport területén maradok, a sport 
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TermészeTes, benToniT agyag alapú  
SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK  

az egész család számára.

fejlesztésének üzleti területén szeretnék tevékenykedni elsősorban. 
A sportolóknak, szülőknek, kluboknak olyan döntéstámogató rend-
szerrel szeretnék segíteni, amelyben komoly szerepet kap a pszi-
chológia, személyiségelemzés és a különböző orvosi felmérések, 
melyek segítségével egy komplexebb képet kapunk a sportolóról, 
és lehet iránymutatást adni.

7.  Mit jelent számodra Tatabánya?
 A második otthonom lett Nyíregyháza után, hiszen 8 és fél 

éve itt élek, s a két gyermekem is már „ide jött haza”.

8. Feleséged, Fekete Nóra is nyíregyházi. Megfordult  
a fejetekben, hogy visszatértek?

Mindkettőnk családja Nyíregyházán él, így az évek alatt termé-
szetesen megfordult a fejünkben, de végül úgy döntöttünk, hogy 
egyelőre Tatabányán maradunk.

9.  Ha utazás, akkor észak, dél, kelet, vagy nyugat? 
 A gyerekekkel eddig a Balatonon, a gergelyiugornyai Ti-

sza-parton, Nyíregyházán és az olasz tengerparton nyaraltunk, 
most is mindenképpen vizes célpontunk lesz.

10.  Rántott hús vagy kertészleves?
 A rántott húst nagyon szeretem, de a levesek is jöhetnek, 

mert imádom őket.

11. Motor, autó, bicikli vagy tömegközlekedés?
 Autó.

12.  Mi a legjobb Nyíregyházában?
 Családtagjaink, barátaink, szomszédaink, a gyönyörű 

belváros, Kertváros, Sóstó, s hogy egy élhető, szép város, ahová 
mindig jó hazatérni.

13. Mi a legrosszabb?
 Messze van Tatabányától.

14. Milyen eséllyel indul ma egy nyíregyházi fiatal,   
 hogy az élvonalban sportoljon?

Nyíregyháza mindig is kitűnt az általam ismert városok közül a 
sportolási lehetőségek tekintetében. Jó eséllyel lehet valakiből re-
mek úszó, kosárlabdázó, kézilabdázó, röplabdázó, vízilabdázó, atlé-
ta, tájfutó, triatlonista. Ezek a lehetőségek nem mindenhol adottak.

15.  Ha nem a kézilabda, melyik sportágat  
 választottad volna?

Bár szerettem úszni, kosarazni, triatlonozni, atletizálni, sakkozni, 
mégis a legjobban a focit szerettem. Szívem szerint azt választot-
tam volna.

16.  Hol tart ma a magyar kézilabda?
 Ez az év nem volt olyan sikeres sem klub, sem válogatott 

szinten, mint a korábbiakban, de még mindig az egyik legkedvel-
tebb hazai sportág, ami, remélem, él az adott lehetőségekkel és a 
világ élvonalában tudunk maradni.

17. Ki a példaképed?
 Michael Jordan.

18. A csapatsportban, a kézilabdában mi a szép?
 Az, hogy bár egyedül is lehetsz remek teljesítményre 

képes, a legnagyobb sikereket csakis közösen érhetitek el, egy-
másra támaszkodva, a nehéz helyzetekben egymást kisegítve és 
támogatva. Hasonlóan az élethez.

19. Milyen hatással van a csapatsport az egyénre?
 Folyamatosan tanítja, formálja, próbára teszi és neveli.

20.  A gyermekeidet – habár még kicsik – próbálod  
 terelni a sport irányába?

A feleségem profi versenytáncos volt, s a mai napig rendkívül spor-
tos, így természetes, hogy a gyermekeinket is a sport és mozgás 

szeretetére ösztönözzük és neveljük. Hanna 4 évesen néhány kosá-
redzés után kijelentette, hogy az nem jó, ahol vannak nála ügyeseb-
bek, de a balettban egyelőre megtalálta a számításait, és itthon is 
remek előadásokat tart. Zalán 1,5 évesen Lionel Messit meghazud-
toló módon rúgja a labdát – sajnos, jobb lábbal, egyelőre. Szóval az 
utánpótlás feljövőben (felnövőben) van.

21.  Sör, bor vagy pálinka?
 Jó a sorrend.

Cservenyák katalin
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