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Szárnyára vette a hírnév
a nyíregyházi cumifát
Remek lehetőség az elválásra.
Több száz játszócumi lóg már
azon a fán, ami a Nyíregyházi Állatpark területén várja, hogy a kis tulajdonosok
megváljanak nyugtató-alvó,
mélyen személyes tárgyaiktól. Mivel a gyerekek rendkívüli módon tudnak kötődni

dolgaikhoz; az elválásnak érdemes megadni a módját, és
itt lehetőség is van rá. A cumifáról a csaknem 20 ezer követővel rendelkező, népszerű
Gyermekpszichológus blog is
beszámolt; remek ötletként
említi.

Rá sem lehet ismerni
erre a nyíregyházi
játszótérre!
A helyiek régen vártak a felújításra.
Közel 5000 négyzetméteren
újult meg a Jósaváros egyik
legrégebbi játszótere és parkja
a Korányi köz–Eperjes utcai
tömbbelsőben.
Négytornyú mászóvárat, mászóbástyát, új játékokat helyeztek ki, nagyobb lett és megújult
a zöldfelület, helyreállították a
sétányokat.
A munkálatok során közel
800 négyzetméterrel növelték
a zöldfelületet és 1 100 méter
hosszúságban szegélykövet
építettek. A korábbi gyöngykavicsos felületen – a talajcserét követően– 11 fát (kőris,

hárs, tölgy és juhar), több mint
1900 cserjét, 60 tő rózsát és
24 oszlopos gyertyánt telepítettek. A játszóteret négytornyú, kombinatív mászóvárral,
egy egytornyú mászóbástyával, forgó koronggal és rugós
játékkal bővítették; az eszközök alá 88 négyzetméter gumi
ütéscsillapítót helyeztek.
A területen 30 új pad és két
asztal kihelyezésével cserélték
az utcabútorokat is.
A felújítás másfél hónapig
tartott, és 22,6 millió forint
önkormányzati forrásból valósult meg.

Az első magyar bentonit alapú,
természetes

ÁLLATGYÓGYÁSZATI
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.
Próbálja ki Ön is kedvencén!
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu
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Kis pandák a Nyíregyházi Állatpark új kedvencei
A vörös macskamedve néven is ismert
faj igen ritkán szaporodik zárt tartási
körülmények között, így a 10 hetes ikerpár igazi szenzációnak számít. A két kis
nősténykölyök szüleikkel közös
kifutóban élnek; ivarérett
korukban 4-6 kilogrammosok lesznek
majd a vörös bundájú állatok.

A nyíregyházi
kis panda tenyészpár 4 éve él
együtt, Ting-ting
Pozsonyból, míg
Szecsuán a Dublin Zooból érkezett a
Nyíregyházi Állatparkba az Európai Fajmegőrzési Program keretében. Fogságban
nagyon nehezen szaporodnak, így hatalmas öröm és szakmai siker volt az ikerpár

születése. A vörös macskamedve (Ailurus
fulgens) néven is ismert állatok a Himalája, illetve Észak-Burma magashegyi erdeiben, valamint Szecsuán nyugati felén
és Jünnanban élnek 2000-4800 méteres magasságban. Bozontos,
hosszú farkukat fejpárnának vagy takarónak is
használják.
A vörös macskamedve név az állatok
medvére
emlékeztető külsejére utal, ráadásul ugyanolyan jól
másznak fára, mint
a macska. Táplálékuk
jórészt bambuszból áll,
alkalmanként azonban
előszeretettel fogyasztanak
tojást, rovarokat, madárfiókát és kisemlősöket is. A nap bármely szakában
aktívak lehetnek, de főleg alkonyatkor

járnak táplálék után. Jelenleg alig 10 ezer
egyed él vadon; számuk az utolsó 50 évben körülbelül 40 százalékkal csökkent.

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Nyíregyházán | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | Újságíró: Cservenyák Katalin +36 20/50 28011
Szerkesztőség: szerkesztoseg@szabolcsihir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 955 300
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Lapposta Kft.| Címlapfotó: Pixabay
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Átalakuló rádiós piac
A helyi rádiót hallgatják a legtöbben.
A közelmúltban lezárult hallgatottsági
mérésekből kitűnik, hogy Nyíregyháza
leghallgatottabb rádiója továbbra is a 99,4
Sunshine FM; az országos és a hálózatba
tartozó rádiók kevesebb hallgatót érnek el.
Bár január óta az NMHH megbízásából
a Média-Méter©Kantar-Hoffman végzi a
helyi rádiós kutatást, az ő felméréseik is azt
igazolják, hogy a 99,4 Sunshine FM minden korosztály körében a legnépszerűbb.
A felmérés arra is kitér, hogy a 15 év felettiek 77 százaléka naponta hallgat valamilyen
rádiót. A nyíregyházi rádióhallgatási szokásokat vizsgálva, a május–júniusi mérések alapján a nyíregyházi felnőtt lakosság
körében egy átlagos nap 30 ezer embert ér
el a 99,4 Sunshine FM. Arról, hogy minek
tulajdonítja ezt a kimagasló eredményt,
Balogh Bélát, a Sunshine Rádió Kft.
ügyvezetőjét kérdeztük.
– A hallgatók meghálálják azt, hogy száz
százalékban helyiek vagyunk. Ez nemcsak
szlogen, hanem valóban csak Nyíregyháza
és a megye lakosaira fordítjuk a figyelmet.
A híreink lefednek szinte minden fontos
eseményt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, legyenek azok fejlesztések, beruházások, programok, események vagy tragikus
esetek, mi beszámolunk róla. Helyi műsorvezetőink percről percre szolgálják ki a
hallgatókat, megkönnyítve ezzel a városlakók mindennapjait. Kiemelt figyelmet fordítunk az úton lévőkre, akiket naprakész
útinformációkkal látunk el. Mindezeket
úgy tálaljuk, hogy üde, lüktető és izgalmas
tud maradni a programunk. Ezt bizonyítja,
hogy a 99,4 Sunshine FM reggeli Keltető
című műsora kétszer annyi hallgatót ér el
a – felmérés szerint – mint az országosan
is ismert és helyben is hallgatható Rádió 1
Balázsék műsor.
A rádió nagy hangsúlyt fektet a hallgatókkal való kapcsolattartásra. Milyen
műsorelemekkel lehet az interaktivitást
erősíteni?
– Műsorainkban mindennap helyi, megyei vendégek szólalnak meg olyan témákban, amelyek helyben érintik a hallgatóinkat. Szívesen vesszük hozzászólásaikat és
véleményüket minden felvetéssel kapcsolatban. Minden műsorsávban játékokkal
fokozzuk hallgatóink aktivitását, ezzel erő-

sítjük a velük való kapcsolattartást. Ma már a játékaink
igen sokrétűek, és az egyre erősebb közösségi oldalainkon keresztül is elérhetők. A nagy létszámú
elérés kitűnő megjelenési
felület a reklámozó partnereink számára is. Ügyfeleink
60 százalékához 5 évnél régebbi
partneri kapcsolat fűz bennünket.
A 21. században kevés lenne egy dinamikus stáb a rádiózáshoz. Milyen
technikai fejlesztéseket kellett végrehajtani ahhoz, hogy piacképes
maradhasson a 99,4 Sunshine FM?
– Elengedhetetlen a technikai fejlesztés;
mi is lépést tartunk a kor elvárásaival.
Tavaly ilyenkor építettünk új helyen új
stúdiót. A stúdióban az analóg rendszereket teljesen felváltotta a digitális jelfeldolgozás; ezzel a hallgatók számára is
érezhetővé vált a minőségjavulás.
Nem titok senki számára, hogy Nyíregyházán is átalakulóban van a médiapiac.
Jelentős változások zajlottak és zajlanak a konkurens helyi frekvenciáknál.
Hogyan befolyásolja ez a
99,4 Sunshine FM működését?
– Valóban, Nyíregyházán is jelentős a piaci átalakulás. A korábbi konkurens, helyi
frekvenciák már nem helyi üzemeltető
vagy tulajdonos kezében vannak. Mint
ismert, egyikük már korábban országos
hálózat tagja lett, a másik pedig a nevét
adta el egy országos rádiónak úgy, hogy ő
közben egy debreceni központú, regionális
médium brandjével fut tovább itt, helyben.
Ennek tükrében különösen szép eredménynek tartom a május–júniusi mérési
adatokat, ahol minden rádió közül a teljes vizsgált célcsoportban (18+) a legtöbb
hallgatót értük el, és a 99,4 Sunshine FMmel töltik a legtöbb időt a megyében élők.
Nagy jelentőségű esemény előtt áll a
rádió, mégpedig újra pályáznia kell a
műsorszolgáltatási jogosultságra.
Hol tart a folyamat?
– Tizenkét év után, júniusban újra kiírták
a két helyi vételkörzetű rádiós frekvencia
(a 103,9 MHz-et és a 99,4 MHz) pályázatát. Az eljárás folyamatban van; azon
indult társaságunk is. Érdekes, hogy a

két nyíregyházi frekvenciára benyújtott
összes ajánlat közül csak egy pályázó, a
Sunshine Rádió Kft. nyíregyházi székhelyű. Bízunk abban, hogy ősszel,
amikor dönt a Médiatanács
a nyíregyházi frekvenciákról, figyelembe veszik
azt a munkát, melyet
kollégáimmal együtt
az elmúlt 12 évben a
99,4 Sunshine FM működtetésébe fektettünk,
melynek következtében
számos szakmai sikert értünk el, és nem utolsósorban
elnyertük a megye és a megyeszékhely hallgatóinak bizalmát. Ahogy egyik
hallgatónk mondta a minap „boldogságot hoztok minden nap a megye életébe,
….ti már családtagok vagytok mindenhol, része az életünknek…”
Ha már beszéltünk változásokról és
állandóságról, akkor nem mehetünk el
szó nélkül a nagyrendezvények mellett,
melyek már összeforrtak a rádió
nevével. Lesz idén Sunshine Szülinap
és Szépségverseny?
– Sokat gondolkodtunk, hogy legyen-e
akkor szülinap, amikor még a frekvencia
pályáztatása zajlik, de úgy döntöttünk,
megérdemlik hallgatóink, hogy egy évben legalább egyszer együtt ünnepeljünk,
szórakozzunk. A nyár szépét továbbra is
keressük, de idén – rendhagyó módon –
kihagyjuk a válogatást, és Sóstóra visszük
a versenyt. Szeptember 1-jén napközben
a Sóstói Parkfürdő területén keressük
a legszebb hölgyeket, akik előzetesen a
misssunshine.hu oldalon regisztrálhatnak, vagy a helyszínen jelentkezhetnek. Az
előzetesen regisztráltak a verseny napján
ingyen léphetnek be a strandra. Kapnak
egyenpólót, és a saját bikinijükben lépnek
majd fel a pool bárnál. Idén is értékes nyereménnyel gazdagodhatnak a szépségverseny részvevői és nyertesei. Többek között
a legszebb hölgy egy 100 ezer forint értékű
wellness utalvánnyal lesz gazdagabb. A
tavalyi késő esti, zárt helyen tartott Totál
Music Partyt az idén szabadtéren tartjuk
majd. Méghozzá Nyíregyháza legvonzóbb
helyén, a Sóstón található impozáns kerthelyiségben, a Sóstó Gardenben! Ott lépnek fel Magyarország ismert DJ-i (Jacwell,
SaberZ stb.), és élő koncertet ad a nyár legfelkapottabb zenekara, a Follow the Flow
és az évek óta újra népszerűvé vált, Amerikában is bemutatkozó Animal Cannibals.
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Palackba zárt savanyúságával robbant
be a köztudatba két éve. De hol van az
már!? Tarját présel, felvágottakat készít, kovászos kenyeret süt – és közel
százezren próbálják ellesni minden
mozdulatát a konyhában. Boros Vali
neve fogalom.
A kékcsei háziasszony két Facebook-oldalt működtet. A „Vali hagyományos konyhája” után elindította a
„Vali konyhája és kertjét”. Előbbinek
60 ezer, utóbbinak 30 ezer tagja van,
de a csoportok létszáma folyamatosan
emelkedik; mint mondja, naponta
százakat vesz fel, annyian jelentkeznek. Főképp lányok, asszonyok, de
azért megfordul a virtuális konyhában
néhány férfi is.

Maszatolós
főzés
helyett:
Boros Vali
A távoli nagynéni
Szabolcsból, aki minden
konyhai fortélyra megtanít.

Adalékok és tartósítószerek
nélkül
Receptjeit tízezrek próbálják ki, majd
posztolják az eredményt; várják a
véleményét. Ő pedig hihetetlen türelemmel válaszol mindenkinek. Szinte
nincs is az országnak olyan pontja,
ahonnan ne kérnék a tanácsát.
Olyan ő, mint egy gondoskodó, távol
lakó nagynéni, akihez bármikor fordulhatunk, biztos, hogy soha nem fog
visszautasítani.
Mi Boros Vali titka? – ennek igyekeztünk utánajárni.
– Három éve indítottam el az oldalamat – emlékezett a kezdetekre –, s
ma már olyanok szólítanak meg az utcán, akiket korábban nem ismertem.
Amikor Kisvárdán vásárolok a boltban vagy a Tescóban, rám köszönnek
a pénztárosok. Persze nem azért csináltam az oldalt, hogy kérkedjek vagy
ismert legyek, hanem szerettem volna
megosztani másokkal is, amit megtanultam, kitaláltam. Hogy akiket ér-

dekel, kövessék, vegyék a fáradságot,
mert lehet adalékok és tartósítószerek
nélkül élni. Akár a panelben is.
Táp elfelejtve
Vali maga termeli a hozzávalókat; a
kertben nem használ vegyszert, és
nem permetez. A jószágnak sem ad
tápot. Az a véleménye: ha már a saját étrendjükből kiiktatta a tartósítószert és az adalékokat, akkor a csirkéi,
pulykái se kapjanak. Igaz, így lassabban fejlődnek, de a húsuk sokkal jobb.
Ő nem 3, hanem 6-7 hónaposan vágja
le a csirkéket.
– Elszoktunk már a kertben kapirgáló
csirkéktől. Kapok olyan levelet, hogy
nem eszi meg a család az így nevelt
csirkét, mert rágós a húsa – meséli.
– Ilyenkor elmagyarázom, hogy én
tejben áztatom egy éjszakát a mellét, combját, a csontosabb részeket
– szárnyat, farhátat – pedig előfőzöm
a húslevesben. Így tették ezt anyáink,
nagymamáink is.
Beszélgessünk!
Napi 12 órát dolgozik. Hétkor kel, első
dolga, hogy megeteti a jószágot – csirkéket, pulykákat, gyöngytyúkokat –,
aztán következik a többi, napi teendő.
Sokszor maga sem tudja, hogy győzi,
hogy a munka mellett folyamatosan
figyelemmel kíséri az oldalait is. Naponta többször rájuk néz, válaszol a
kérdésekre, és beszáll a vitákba, moderál, igyekszik mederben tartani a
dolgokat. – Ahol ennyi nő van, muszáj odafigyelni – mondja nevetve.
De mindez nem esik terhére, mert
nagyon szereti csinálni. Moderál, pedig sosem tanulta. Olyan türelmesen
válaszol a kívülről sokszor nevetségesnek tűnő kérdésekre is, hogy sokan
tanulhatnánk tőle.
– Próbálok mindenkihez kedvesen
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szólni – meséli. – Ha valaki engem bánt,
azt nem veszem föl, de amikor egymásnak mennek a vita hevében, akkor már
beleszólok, hogy ne bántsák egymást.
Vitatkozni, érvelni lehet, de adjuk meg
egymásnak a tiszteletet. Ha valakire
egyszer-kétszer rászólsz, már tudja, mit
illik. Nem az a megoldás, ha kilökjük a
renitenst. Ha valaki nem tartja be a játékszabályokat, egy nap tiltást kap, de
utána visszajöhet.
Az volt a célom, hogy kezdjünk el beszélgetni: fiatal lányok, egyedülállók,
családanyák olyan témákról, amelyek
foglalkoztatnak bennünket. Legyen egy
hely, ahol jól érezzük magunkat. Vidéki,
zárkózott asszonyok sorra nyílnak meg
– sorolja.
Hol Vali, hol valamelyik tag dob be egy
témát. Sokszor egészségügyi problémákat is kitárgyalnak, egy olyan közösségben könnyebben megnyílnak az emberek,
ahol látják, mások is hasonló gondokkal
küszködnek. És persze dicsekednek is a
nagymamák az unokákkal, nyaralási fotókat, élményeket posztolnak, bemutatják
kedvenc cicájukat, kutyájukat.
Az országos lapokba is bekerültek, amikor az asszonyok sorra töltötték fel konyhájukról a szebbnél szebb fotókat.
– Millió meghívást kapok, amelyeknek
persze nem tudok eleget tenni, de nagyon jólesik a figyelem – mondja Vali,
hozzátéve: arra is volt már példa, hogy a
csoportból meglátogatták őt, beugrottak
hozzá egy köszönés erejéig. – Szeretem az
embereket. Vendéglátással foglalkoztunk
a férjemmel 13 évig. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, de a miénk volt Kisvárda legjobb helye. A mai napig megismernek a volt vendégeink az utcán.
Tolerancia
Hogy miért hagyták abba? Vali és férje,
Szabó Endre olyan, hogy ha belefognak
valamibe, akkor száz százalékban odateszik magukat, azt mindenkitől jobban
akarják csinálni. A vendéglátás pedig
olyan, hogy kivesz mindent az emberből,
ott nincs megállás, nincs lazítás.
Endrével 32 éve kötöttek házasságot. A
nap 24 órájában együtt vannak, hisz még
a munkájuk is közös. Vali 90 százalékban
háztartásbeli, de fodrász férje mellett adminisztrátorként is dolgozik. Boldogságuk titka: a végtelen tolerancia. Tolerancia nélkül nem működik semmi, de ezt
egyikük sem érzi tehernek. Még ennyi év
után is alkalmazkodni kell egymáshoz.

Mosolyog, amikor valaki azt mondja, az
ő kapcsolatuk tökéletes. És aztán kiderül,
hogy 2-3 havonta találkoznak… – Úgy
könnyű! – neveti el magát Vali.
A férje annyira hozzászokott Vali konyhájához, kihívás lenne, hogy keressenek egy
olyan éttermet, ahol hajlandó enni, másik
kihívás, ha találna is kedvére valót az étlapon.
Étteremben egyébként csak halat esznek
vagy sertésvelőt. Megszokták már, hogy
vegyszer- és adalékmentes alapanyagokból készült ételeket fogyasztanak. Vali még
a mustárt és a kechupöt is maga készíti.
Elég rövid az a bevásárlólista, amit boltban
szerez be, de azt is csak azért, mert maga
(még) nem tudja megtermelni: bio rizs,
hidegen sajtolt bio olaj, só, cukor.
– Tudatos vásárló vagyok, csak magyar terméket teszek a kosárba. Ha nem így cselekszem, hogy fog a magyar gazdaság fejlődni?
– kérdezi Vali.
Aki figyelemmel kíséri a receptjeit, csak
ámuldozik azon, hogy Vali lassan élelmiszeripari vállalkozásként működik. Kovászos kenyeret süt, felvágottakat készít,
olyan eszközöket használ, amelyeket nem
is ismerünk.
Megfordul az ember fejében, hogy egy ekkora táborral, ennyi követővel, ilyen men�nyiségű receptet publikáló asszonnyal az
ország neves szakácsai is keresik a kapcsolatot, de kiábrándít, ez nem így van. Igaz,
a Konyhafőnökbe egyszer már hívták, de
Vali nem érzi, hogy ott lenne a helye.
– Én egyszerű háziasszony vagyok, akit
nem vonz ez a „maszatolós” főzés – mondja
nevetve. Ugyanez a helyzet a receptkönyvvel, pedig már legalább kettőre való kering
a világhálón. Ráadásul precíz leírással.
Gondolt már rá, persze, hogy könyvet írjon, többen biztatják is, de úgy érzi, ehhez
egyelőre nincs meg a háttér.
Apja lánya
Valit senki nem tanította főzni, amit tud,
a saját tapasztalatai alapján tanulta meg.
Pedig, mint mondja, otthon mindig volt
meleg étel az asztalon, mert édesanyja
naponta főzött a négytanú családnak.
Vasárnap nem lehetett húsleves nélkül.
Otthon az apukám, aki sajnos már 19 éve
meghalt, megkövetelte, hogy mindig legyen meleg étel az asztalon – árulta el
Vali, akinek viszont nem kellett segédkeznie az asztal körül, mert nem vonzotta a főzés. Apás lány voltam. Mentünk
apuval pecázni vagy dolgozni a kertbe
– magyarázza Vali. Mikor férjhez ment,

édesanyja mintáját szerette volna követni, az első naptól főzött, hogy meleg
étel legyen az asztalon. Bevallja: ez nem
mindig volt sikeres. Az első bablevese
például ment a kukába. Hazatérő férje
kérdezte, miért tett annyi szemes borsot a levesbe. Ekkor derült ki, hogy a
paszullyal együtt a zsizsiket is megfőzte.
Endre, a főkóstoló
Kolléganőktől kapott receptekkel, anyukája tanácsaival, szájában az ő főztjének ízeivel kezdett el főzni tanulni. Az esküvő óta
eltelt 32 év alatt rengeteg ételt elkészített
már Vali, férje pedig nagyon élvezi, hogy
ő a főkóstoló.
– Nem válogatós, kedvencei az igazi szabolcsi „parasztkaják” – fogalmaz Vali, aki,
ha a férje kedvében akar járni, előveszi a
tízliteres fazekat, és káposztás bablevest
vagy töltött káposztát főz neki.
Endre szerencsés alkat, mert mióta Vali
ismeri, 70-72 kiló, nem hajlamos a hízásra.
– Ez genetika, nem tudod megerőszakolni – mondja. – Anyám 40 kiló, én apám
lánya vagyok, „gurulok”. De amikor férjhez mentem, 56 kiló voltam.
Tornácos ház
Valiék nyolc évig keresgéltek, mire megtalálták a kékcsei telket. Azonnal beleszerettek a tornácos házba. Széles az
utcafront, a kert pedig mélyen benyúlik.
2005 óta élnek itt. Közel van Kisvárda,
és közel a Rétközi víztározó. Hatalmas
fejlesztések folynak most a környéken,
melyek elsősorban a turizmust szolgálják majd. Óriási dolgok vannak készülőben – mondja Vali, aki annyit elárul:
nagy terveket dédelgetnek ők is. De erről
majd legközelebb.
Cservenyák Katalin
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Magyar csokoládé nyert
a világversenyen!
A zsűri fényűzőként jellemezte.
Sós-karamellás mogyorós trüffellel
nyert a magyar vállalkozás, a budapesti Bonbonier Csokoládé Manufaktúra a Great Taste Awardson. Bonbonokkal és csokoládékkal az utóbbi három évben tizenöt nemzetközi díjjal
gazdagodtak. Tavaly először neveztek
fagylalttal; idén a frissen kikísérletezett csokoládéjuk nyerte el legjobban
a zsűri tetszését.

Íme, az ország
tortája!
Gyömbér is van benne.
A Komáromi kisleány lett idén Magyarország
tortája. Az édességet a komáromi Jánoska
cukrászda cukrásza, Sztaracsek Ádám
készítette. A torta mézes-diós tészta alapú,
van benne körte, csokoládé, vaníliás krém,
fahéj és gyömbér. Az idei győztes cukormentes torta, a Három kívánság a budapesti Nándori cukrászda alkotása. A sütemény
nem tartalmaz hozzáadott cukrot és fehér
lisztet. Három domináns összetevője a chiamagos-diós mandulapiskóta, a meggy és a
darabos túró.

Az eredményhirdetésen a bírák kiemelték, a díjazott trüffelben mennyire harmonikus a töltelék krémessége
és a karamellizált mogyoródarabok
ropogóssága. Fényűzőként jellemez-

El(végre) hírportál!

www.szabolcsihir.hu

A Várhegyi Deres lett
2018 Szent István-napi kenyere
Idén is meghirdette augusztus 20-i termékversenyét a Magyar Pékszövetség,
aminek nyertese, egyben 2018 Szent István-napi kenyere a Várhegyi Deres lett.
A komlói (Baranya megye) székhelyű
Kurdy Family Pék Kft. fejlesztése friss kovásszal készül, 12 órás érlelelési folyamat
eredménye, cipó formájú, ropogós búzakenyér, egy csipet kukoricával és egyedi metszéssel. A fehér kenyér, rozskenyér
és innovatív termékekre kiírt megmérettetésre idén is több tucat pályamunka
érkezett. A nyertes receptúrák szabadon
hozzáférhetők minden sütőipari gyártó
számára, a termékek pedig augusztus 20.
után az ország számos pontján kaphatók.

Az idei győztes, a Kurdy Family Pék Kft.
Várhegyi Deres fantázianevű kenyere
a kiírásnak megfelelően egy hosszú,
– 12 órás, hagyományos kovászolással
készített fehér kenyér. A termék BL 80as világosabb és BL 160-as, sötétebb búzalisztből készül, de kis mennyiségben
búzasikért és kukoricalisztet is tartalmaz, míg a felület szórásához a fejlesztők
RL90-es, világos rozslisztet használtak.
A laza, ropogós héjú, gömbölyű és jellegzetesen metszett kenyér mindenben
megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv fehér kenyérre vonatkozó előírásainak,
miközben minőségben, élvezeti értékben csúcskategóriát képvisel.

ték a csokoládé aromáját és gazdag
kakaótartalmát. Fenséges csemege
mindenki számára.
– Idén sós karamellával és csonthéjas
termékekkel kísérleteztem, így jelent
meg a csokoládéban a sós karamell,
fagylaltban pedig a pisztácia. Munkám során mindig az újításra törekszem, miközben megtartom a bevált
recepteket. A jól sikerült bonbonokat
általában fagylaltként is elkészítem,
így jött létre idén legnépszerűbb
fagylaltunk, a pisztácia-sós karamella. Most is nagyon örülünk a díjnak
és a zsűri értékelésének, aki a luxus
érzetét fedezte fel a nyertes termékben – mondta az eredményhirdetés
után Erdélyi Nóra, a manufaktúra
chocolatierje.
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Mamma Mia! 2:
a port jobban bírjuk
Halászhajók, baklava, szőrös lábú nagymama
– Jó lett volna ez, ha nem énekelnek benne ennyit. És akkor ezzel el is hangzott
a jogerős végzés – a moziban mellettem
ülő két 9 éves kislány gömbölyűen így
összegezte a Mamma Mia! 2-t; gyakorlatilag minden további betű, amit ide írok
a filmről, tökéletesen felesleges. Lenne.
Ha nem akadt volna azért még egy-két
kis finomság ebben a tegnapi görögsalátában.
Az, hogy az ember úgy érzi, tíz évvel
ezelőtt már látta ezt a filmet, az annak
köszönhető, hogy tíz évvel ezelőtt már
látta ezt a filmet. Az ABBA ugyanúgy
szól, mint 2008-ban, a színésznők továbbra is szőkék, a sirályok meg azóta is
belefosnak a tengerbe.
A gyönyörű amerikai hobó útra kel, hogy
megajándékozza magát az élettel, ami, ha
Párizson keresztül – tegyük fel – Donna
Sheridan véletlenül nem Görögországba,
hanem Ózdra jut, azért egy kicsit körülményesebb lett volna. Holott lehet, arra a
feldolgozásra nagyobb várakozással ülne
be a néző. Mert itt minden unalmasan
ugyanúgy történik, ahogy már otthon
kigondoltuk, hogy történni fog. De hát
idegi feszültséget és pattanó drámát
nem lehet egy ragyogó görög szigetre
írni, ahol emberemlékezet óta hétágra
süt a Nap, és annyi az összes gondod,
hogy elsőként melyik két lábujjad közül
piszkáld ki este a parti homokot. Donna programja sem bonyolult: változatos
ágyakban fordul meg, a matek viszont
nagyon kéne, főleg a gyökvonás, hogy
kiderüljön, ki a gyerek apja. Rögtön
akad három is. Donnát mindezzel együtt
mégsem tartjuk délszaki boszorkánynak,
se romlott lotyónak, mindvégig egy üde
nő, aki úgy fekszik le minden este, hogy
tudja, reggel nem kelt fel hiába. (Tegyük
hozzá: jó neki). Erre az alapmotívumra
épül az időben ugráló film: hol a fiatal
Donnát (Lily James) látjuk, hol a már
felnőtt lányát, Sophie-t (Amanda Seyfried), aki épp beteljesíti anyja álmát.
Az álom pedig nem más, mint egy hotel nyitása a görög szigeten. Ha esetleg
nem tudnánk, hol játszódik a film, annyi

kék-fehéret kapunk a pofánkba, hogy a
110. percben nagy valószínűséggel kiég
tőle a szemünk. A hülye is ismeri a görögök színeit, ha másról nem, a joghurtról, minek ezt erőltetni lépten-nyomon,
tányéron, függönyön, táncruhán? Van
itt minden: halászhajók, baklava, szőrös
lábú nagymama. Ezen az alapon minden
olasz filmben főzzenek be paradicsomot,
a spanyol mozikban pedig mészároljon
bikát Sergio Ramos.
A hellén motívumkincset tehát kissé eltúlozták a Mamma Mia folytatásában,
persze, az is lehet, pusztán lelkiismeret-furdalásból, hiszen – kevésbé távollátóknak akár fel is tűnhet – mindvégig
Horvátországban járunk (Vis szigetén
forgattak).
A szereposztás olyan, amilyen. Amanda
Seyfried, holott a valóságban már maga
is anyuka, még ötöt is szülhetne, akkor
is gyanútlanul elhinnénk, hogy szűz,
annyira bamba és romlatlan arcokat tud
vágni, éppen ezért nem passzol hozzá a
férjét alakítót Sky (Dominic Cooper),
a színész ugyanis tipikus rosszfiú-alkat –
hiányzik is a mellényzsebéből egy aknavető, egy drogkartell, az ingéről az alvadt
vér, és hát az Isten se tudja, hogy jutott ő
idáig az Amerika kapitánytól.
A korai Donnát megtestesítő Lily James
bámulatos alakja, könnyed játéka és mozgása vigasz a hangjáért: tipikus példája
annak, hogy a port jobban bírjuk. A 29
éves színésznő, bár hozza a tőle elvárt gyönyörűt, ezen felül sok azért nincs rá bízva,
azzal együtt, hogy a Mamma Mia! 2-be színészi kvalitásból a kevés is elég volt.

Szerencsére örömjáték is akad bőven: a
három apuka (Pierce Brosnan, Colin
Firth, Stellan Skarsgard) és Donna két egykori barátnője (Christine
Baranski, Julie Walters) a helyzetkomikum nagymesterei, a koros Andy
Garcia pedig olyan férfias erővel van
jelen, hogy neki kvázi megszólalni se nagyon kellene, akkor is elhinnénk bármit.
A nagytotálokból kiderül egyébként,
hogy Hollywoodban egyszerűen valahogy mindenkinek túl sok foga van, a
hidrogén pedig kifejezetten szériatartozék. Az ellenállhatatlan Cher is szőkén
omlik a színre – Ruby Sheridant, Sophie
nagymamáját, tehát Donna anyját játs�sza. Röviden és káprázatosan. Na, érte
igazán érdemes volt megvenni a mozijegyet!
A 72 éves díva magasztos jelenség: ilyen
tökéletesen a legdrágább francia ingekből
sem lehet kivasalni a gyűrődéseket. Cher
arca egy tál keményre vert tojáshab, ami
180 fokon 10 perc alatt megszilárdult.
Még Krisztus előtt.
Noha a fizimiskája már nem moccan, és
emiatt úgy énekel, mint akinek 15 deka
anyacsavar van a szájában, a hang, ami a
torkán kijön… az tényleg mamma mia!
Minden más ebből a filmből úgy nagyjából másnap reggelre feledhető. A dalok
száma indokolatlanul sok, nagy részük
kevéssé (általam egyáltalán nem) ismert
ABBA-nóta. Ha ezek nincsenek benne,
vagy csak a fele, a híradóra hazaértem
volna. Kínos jelenetekből nincs hiány:
Donna erőltetett örömködése a hajón,
miközben egy szerelmes görög úszik a
tengerben, vagy a narancsligetben való
bénázás sok a jóból – már csak egy japán
cseresznyevirágzás kellett volna mellé,
mögé, alá, esetleg fölé. A csúcs mégiscsak
az, amikor még Párizsban friss bagettel
kardozik Donna szerelme a pincérrel,
atyaegyúristen, micsoda snitt… Na, meg
a mondatok: „Olyan a mosolyod, amitől
az emberek jó kedvre derülnek.” Ilyet mikor mond egy épelméjű férfi egy nőnek?
A finálé pedig egyenesen megbocsáthatatlan: a Budapest Pride résztvevői sírva
fognak könyörögni a receptért.
Kifelé úgy éreztem, a szőkeség ragályos.
Két órára megvettek. Ennyi örömük legyen.
De azért Önök se aludjanak nyugodtan!
A film alcíme, miszerint Sose hagyjuk
abba, elég fenyegető.
Bereczki-Csák Helga

Nyíregyháza,
Bethlen Gábor utcán
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3 szintes, 7 lakásos,
modern stílusú liftes társasház.

most épülő

A társasház első szintjén 2 db nagy alapterületű lakás
készül, melyekhez óriás méretű tetőteraszok is csatlakoznak.
A második szinten 3 db erkélyes, a harmadik szinten pedig
2 db penthouse jellegű, szintén tetőterasz-kapcsolattal
rendelkező lakásokat alakítanak ki.

Várható átadás: 2018. december.
elérhetőségek:

VASS ISTVÁN

briliáns fokozatú

értékesítő

+36 30 414 0183
VASS.ISTVAN@DH.HU
JONAGOLD OPTIMUM KFT.

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 112.
+36 42 430 176
WWW.DH.HU

Eladásra kínáljuk Nyíregyházán,

a Tesco és Mömax közötti területen, kellemes, zöldövezeti környezetben épülő

kosbor-völgy lakópark 56 db lakását.
A lakások mindegyike lifttel is megközelíthető
és valamennyihez tartozik loggia is.

A Kosbor-völgy lakópark az Ön és családja biztonságáról zárt udvarral
gondoskodik, melyben EU-szabványnak megfelelő játszóteret is
kialakítanak. A lakáshoz igény szerint választhat a földszinten található
41 garázs és 15 gépkocsibeálló közül.
A társasház lakásai 41, 31-78,
a garázsok 14,03-16,52 négyzetméter alapterületűek.

Várható átadás: 2019. december 31.

A lakások már 10% befizetésétől leköthetők!
50% feletti előrefizetés esetén kedvezmények
a vételárból!
Foglalja le nálunk kiválasztott otthonát, és érvényesítse
a Duna House-tól kapott 10 %-os kedvezménykuponját
a Praktikerben!
Lakásához teljes körű és díjtalan hitelés csok-ügyintézést biztosítunk.
elérhetőségek:

LIPTÁK ISTVÁN
arany fokozatú

értékesítő

+36-(30) 410-3407 •LIPTAK.ISTVAN@DH.HU
JONAGOLD OPTIMUM KFT.

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 112.
+36 42 430 176
WWW.DH.HU

NÁLUNK MINDEN IGÉNY TALÁLKOZIK!
Látogasson el a dh.hu/eladna-ingatlanat
oldalra, és döntsön ügyfeleink
véleménye alapján.
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Nincs
ettől
különb
úri lak
a Szamos
mentén!

Ki gondolta volna akár tíz évvel ezelőtt
is, hogy egyszer majd látogatók adják
egymásnak a kilincset a cégénydányádi
Kölcsey–Kende-kastélyban? A Kendék
által a második világháború végéig lakott kastélyban korábban úttörőtábor,
általános iskola, napközi működött,
1958-tól nevelőotthon volt.
Amikor a Kende Zsigmond által
megálmodott, 1833-ban épült, egykor
szebb napokat látott, majd az ezredfordulóra meglehetősen lelakott, romos, országos védelem alatt álló épületet 2004-ben a Hortobágyi Nemzeti
Park megvásárolta a megyei önkormányzattól, bizonyára voltak tervek
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és remények, de akkor a büdzséből
csak állagmegóvásra – tetőfedésre,
esővíz-elvezetésre – futotta. Pályázati
lehetőség nem lévén, évekig üresen
állt a kastély.
Aztán egy 560 millió forintos, európai
uniós pályázati forrásnak köszönhetően a pincétől a padlásig sikerült felújítani a klasszicista stílusú Kölcsey–
Kende-kastélyt. A munkálatokat az
örökségvédelmi hatóság irányította,
régészeti műemléki szakemberek felügyelték. Az eredeti bútorokból már
semmi nem maradt, mert elhordták,
így korabeli berendezési tárgyak díszítik a kastélyt, hogy el tudja képzelni
a látogató, milyen környezetbe érkezett a főúri kastélyba az egykori vendég. Cégénydányád felkerült hazánk
turisztikai térképére.
A kétszintes, különleges kialakítású,
többszárnyú kastélyt az egykori Szente–Mágócs nemzetségből származó,
egymással rokon Kölcsey és Kende
család tagja, Kende Zsigmond – aki
1916-ban bárói rangot kapott – építtette a Szamos partjára. Az akkor még
50 hektáros angolparkra néző homlokzatot Kölcsey Ferenc verssorai díszítik,
amelyeket rokona kérésére írt a Himnusz költője. Az eredetitől a kastély
annyiban tér el, hogy korábban csak
egy lépcsősor vezetett hátra, a védett,
14 hektáros parkba, ma viszont egy
szép teraszra nyílik a dupla üvegajtó.
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A kastély négy termében kiállításokat
rendeztek be. Az előtérből egy nemesi
szalonba lépünk; a falon az úri lak egykori lakói láthatók. Innen nyílik a családtörténeti szoba, ahol az egyik sarokban a
Himnusz költője üldögél – pontosabban
annak műanyag mása. Szemközt egy nemesi és egy paraszti konyha berendezései láthatók.
Az interaktív kastélyban akár saját címert
készíthetünk egy érintőképernyős installáció segítségével, de dédnagyanyáink
kiegyezés korabeli receptkönyveibe is
„belelapozhatunk”, akár el is küldhetjük
a kiválasztott leírásokat ismerőseinknek.
A természetismereti szobában a védett
területeket mutatják be, megismerjük
a természetvédelmi őrök munkáját, egy
sötétszobában pedig az erdők éjszakai
életébe nyerünk bepillantást.
A környéken ritka madarak is fészkelnek: holló, csóka, erdei fülesbagoly, fekete
harkály és négy fakopáncsfaj. A parkban
óriás platán, tulipán-, liliom- és páfrányfa, vérbükk, vörös tölgy, szelídgesztenye,
török mogyoró, virginiai borókafenyő,
kaukázusi szárnyas dió, jázmin és fürtös
bodza is látható. A fák alatt kora tavasszal
virágzik az ország legnagyobb állományú
téltemetője. A park büszkesége az a hatalmas platán, amely törzsének kerülete
közel 7 méter. Öreg hölgynek hívják a helyiek, nevezték már az Év Fája pályázatra,
a döntőig jutottak.
Ősidőktől lakott
A település és környéke ősidők óta lakott hely. A mai Cégénydányád két
szomszédos, a 19. században összeépült
településből, Czégényből és Dányádból
jött létre; hivatalosan 1912 óta ez a neve.
Czégény monostorát 1181-ben említik
először az oklevelek. A terület fő birtokosai a Kölcsey és a velük rokon Kende
család voltak.
Cservenyák Katalin

Hazajöttek – de még
mennyien – Panyolára
„Mintha hazajönnél” – ezúttal is ez volt az
augusztus elején tartott Panyolafeszt jelmondata. És jöttek is. Sokan haza, sokan
vendégségbe, és nagyon otthon érezték
magukat. Napokkal előtte már a környező településeken sem lehetett szállást
találni, annyian érkeztek augusztus első
napjaiban a hosszú hétvégére Panyolára.
Sorrendben a 13. volt ez a fesztivál, amit
több falunap előzött meg.
A házigazdák mindent meg is tettek azért,
hogy a hatalmas vendégsereg jól érezze
magát. A programot nagyon színvonalasan és körültekintően állították össze, két
színpadon ügyesen megszervezték a fellépéseket, hogy sehol ne legyen ütközés.
Étel, ital, minden volt, mi szem-szájnak
ingere, különösen a helyi specialitásoknak volt keletje: a tengeridarás (málékásás) töltött káposztának, a lapcsánkának,
kenyérlángosnak. Sokszor és hosszan kígyóztak a sorok az árusok előtt a templom mögötti szabad területen; sokszor
nem győzték kielégíteni az igényeket az
árusok.
Igényes munkákból sem volt hiány:
gyöngyfűzők, játékkészítők kínálták
portékáikat már a bejáratnál, a panyolai
asszonyok varrta kötények és táskák, különböző dísztárgyak pedig ajándéknak
és szuvenírnek sem voltak utolsók.
A szilvát minden formájában meg lehetett kóstolni a településen: a gyümölcsöt, a messze földön híres pálinkát és
a lekvárt – utóbbit süteményekben is.
A pálinkák versenyére pedig rekord

mennyiségű nevezés érkezett: 80 főzetből kellett kiválasztaniuk a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend képviselőinek a legjobbakat.
Presser és a Csík
A négynapos rendezvény házigazdája
Muhari Zoltán polgármester volt, aki
a Panyolafeszt csúcspontja, a Csík Zenekar és Presser Gábor fellépése előtt
köszöntötte a tengernyi vendéget. Teljesen természetes volt a szájából a tegeződő formula, hiszen ide már tényleg
mindenki hazajön – évente egyszer
legalább.
Cservenyák Katalin
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Nyíregyházi 21-es:

Fedor Rita

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 kérdezünk. Huszonegyet.
Nem éppen nőies szakmát választott; rendőr lett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, egy
éve avatták jogász doktorrá, mellette állatbarát és állatmentő, újabban pedig aktívan sportol. Hogy fér bele ennyi minden
napi 24 órába? Erről kérdeztük Fedor Rita
rendőr őrnagyot.

1.

Hogy kerültél kapcsolatba
a rendőrséggel?

Édesanyám egyik bátyja és az ő fia is rendőr. Gyermekkorom egyik szép emlékeként
őrzöm őket mint fess, egyenruhás rendőröket.
Eleve erre a pályára
készültél?
Nem készültem rendőri
pályára, egy barátnőm hatására adtam be a jelentkezésemet érettségi

2.

után a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába. Felvettek, de vegyes érzelmekkel
kezdtem meg a tanévet; nem voltam biztos
abban, hogy nekem való lesz ez a pálya.
Aztán néhány hét alatt megéreztem, hogy
jó helyen vagyok. Annyira, hogy kiváló eredménnyel végeztem, és így egyenes ágon
folytathattam tanulmányaimat a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán.
Rendőrségi szóvivőnek lenni napi
24 órás szolgálat, bármikor történhet súlyos baleset, bűncselekmény,
és neked nyilatkoznod kell. Elhasználódik az ember egy ilyen munkakörben.
Nekem már ez a „normális” üzemmód.
Előfordul, és azt gondolom, hogy ez természetes is – hiszen nem vagyunk
robotok –, hogy egy kiemelt
bűncselekmény okán, amikor jelentős mennyiségű,
szinte egy időben érkező sajtóérdeklődésre
kell reagálni gyorsan,
hogy elfáradok. De
szerencsére gyorsan
is regenerálódom.
Ha egy
mondatban
kellene megfogalmaznod a munkád szépségét,
mi lenne az?
Nehéz megfogalmazni, mert egyszerűen csak szeretem. Szerencsésnek érzem
magam, hogy olyan munkám van, amit minden nap örömmel végzek.
Szinte észrevétlenül végezted el
– munka mellett – a jogi egyetemet.
Nappalin sem könnyű, úgyhogy le a kalappal.
Köszönöm szépen. A jogi egyetem elvégzése rajta volt a bakancslistámon. Ha nem a
rendőri pálya felé indultam volna el, akkor
valószínűleg most jogász lennék, és nem
csak iskolai végzettségem szerint. Meg kellett csinálnom! Én soha, semmit nem adok
fel!
Ezzel a diplomával
mi volt a célod?
Tanulni, edzeni az agyat, új ismeretekkel
bővíteni az adatbázisunkat mindig remek
dolog. Hálás vagyok, hogy vezetőim támogattak ebben, és azt gondolom, a jelenlegi
munkakörömben is hasznomra válik, hogy
szélesebb körű jogi ismereteket szereztem.
Akik egy kicsit is ismernek,
tudják, kutyás vagy, ahová lehet,
magaddal viszed kedvencedet.
Szokták és én is szoktam mondani, hogy le-

3.

4.

5.

6.
7.
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het kutya nélkül élni, csak nem érdemes. Valóban, ahová csak lehet,
magammal viszem a Fröcsike alias Móki névre hallgató, immár 8
éves Bichon Havanese kiskutyámat. Egyre jobbak a tapasztalataim.
Napjainkban nagyon sokan tartanak – lakásban is – négylábú kis
kedvenceket, akiket – természetes módon – családtagként kezelnek. Kezd általánosan elfogadottá válni, hogy nyaralni-telelni, bevásárolni… stb. is a szőrös gyerekkel együtt megyünk. Szerintem
jó irányba haladunk.
Rendszeresen osztod a gazdikereső kutyusokról
készült posztokat, ugyanakkor te magad is segítesz
befogni elárvult jószágot.
Szívügyem az állatmentés, és elsősorban az ember legjobb barátainak, a kutyáknak a sorsa érint meg. Ha több szabadidőm lenne,
biztosan többet is tennék, de egy gazdikereső poszt megosztása
nem igényel sok időt, és mindig arra gondolok, hogy hátha pont
az én megosztásom segíti gazdihoz a kis árvát. Azért fontos, mert
imádom a kutyákat, és mert hiszek abban, hogy mindenkinek jár
egy esély. Soha nem indulok el autóval úgy, hogy ne lenne a csomagtartóban száraztáp, egy flakon friss ivóvíz és befogópóráz.
Gyakran van szükség ezekre. Több örömteli pillanat is volt már,
de talán Zsófika a legemlékezetesebb, aki a családomban talált
gazdára. Télen találtam rá, amikor a saját kiskutyámmal sétáltunk.
Csontsovány volt, az alultápláltságtól alig volt rajta szőr, reszketett a
dermesztő hidegben. Nem gondolkodtam, a kabátom alá bújtattam
a tacskólányt, és már vittem is haza, utána pedig az állatkórházba.
Az új gazdi szeretetétől és gondoskodásától aztán hamar kivirult, és
boldogan él jelenleg is, két hasonlóan szerzett „tesójával” együtt.
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége
híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”
Az idézetet Mahatma Gandhinak tulajdonítják.
Haladunk, de azért van még hová fejlődni. Mindig a két véglet között, azon a bizonyos arany középúton lenne jó.
Tízes skálán ezt hányasra értékelnéd?
Hat.
Bicikli, motor vagy autó?
Autó.
Sült csirke vagy rántott karfiol?
Sült csirke.
Mi a tipped, 10 nyíregyháziból hány ismer meg az utcán?
Nyolc.
Mi a legjobb Nyíregyházában?
Minden, mert imádom ezt a várost! De ha feltétlen mondanom kell valamit, akkor nem lehet más, mint Sóstógyógyfürdő
és a Sóstói Parkerdő.
Mi a legrosszabb?
Nincs még külön kutyapiszokkuka.
Ki a legjobb arc Nyíregyházán?
Jó arcok a nyíregyháziak.
Sör, bor vagy pálinka,esetleg valami más?
Nyáron sör, télen bor.
Ha utazás, akkor észak, dél, kelet vagy nyugat?
Dél.
Újabban többször teszel közzé magadról olyan fotót
a Facebookon, ami versenyen vagy edzésen készült.
Mindig része volt az életemnek a sport, de persze voltak ilyenolyan okok miatt passzívabb időszakok. Versenyeken jellemzően
nem indulok, de idén tavasztól rendszeresen, hetente 2-3 alkalommal futok. A Facebook-posztokkal szeretnék másokat is futásra

8.

9.

motiválni, és örömmel mondom, hogy több pozitív visszajelzést is
kaptam már.
Van-e álomtávod vagy -versenyed?
A futás rendben tartja a testet és a lelket egyaránt. Engem
rendkívül gyorsan kikapcsol, ugyanakkor feltölt energiával. Nincs
álomtáv, mindig annyit futok, amennyi éppen jólesik. Két szabályom
van csupán, ami a futáshoz kapcsolódik; nincs lógás és nincs 5
kilométer alatti táv.
Mennyire fontos az egészséges életmód számodra?
Elmúltam 40 éves, ezért egyre fontosabb. Figyelek arra,
hogy mit és mennyit eszem, valamint, hogy eleget mozogjak.

20.
21.
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TermészeTes, benToniT agyag alapú

SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK
az egész család számára.

www.axibent.hu

16 HIRDETÉS

SzabolcsiCafé

(el)V

égre

hírp

ortá

l!

M
E
T
N
I
R
E
Z
S
|
Z
S
U
Ó
ÁR KAKT SS
J
|
N
Ü
E
S
T
B
E
E
Y
L
D
L
I
|
N
É
Ű
HE KÖZ
D
|B
Ó
I
M
K
T
E
E
ÉL CU N RT
u
h
.
r
C
i
O
U
ih
s
SP
c
l
bo
a
z
s
.
www

