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Újra edz Nyíregyháza kiváló gyaloglója
Berlini balesete után két hónapot hagyott ki.
Mindenki emlékszik arra a baleset-
re, ami miatt a tehetséges nyíregyházi 
gyalogló, Helebrandt Máté a máso-
dik helyről kényszerült feladni a berlini 
versenyt augusztus elején. Egy elhajított 
flakon miatt eltört a lábfején a közép-
csont, így, bár próbálta, nem tudta foly-
tatni a versenyt az egyébként kirobba-
nó formában lévő sportoló. Egyértel-
mű volt, hogy hosszú kényszerpihenő 
következik a sérülés miatt. Miután két 
hónap telt el a berlini EB óta, megkér-
deztük a fiatal nyíregyházi sportolót, 
hogy van. – Már minden rendben van – 
válaszolta Helebrandt Máté, hozzátéve:  
– a héten kezdtem az edzéseket. Eljöt-
tünk 5 napra „edzőtáborozni” Deb-
recenbe. A törés helye már egyáltalán 
nem fáj; most már csak a 2 hónap kény-
szerpihenőt kell bepótolnom. Hogy ez 
mennyi időt vesz majd igénybe, nem le-
het tudni, de biztos több hónapot. Feb-
ruárban azonban már szeretne rajthoz 
állni, a fedett pályás országos bajnoksá-

gon, amit Budapesten rendeznek. Igaz, 
az csak 5 kilométer, márciustól azonban 
kezdődik a rendes versenyszezon – tette 
hozzá a sportoló.
Az egyébként azóta sem derült ki, az 
ominózus flakont ki hajította el, de – 

mint fogalmazott – igazból nem is a 
versenyző a hibás, inkább a szervezők, 
mert az ő feladatuk rögtön eltávolítani 
minden szemetet, ami a pályára kerül.
További érekességek:
WWW.SZABOLCSIHIR.HU

Bluebell Textil:  
az otthonom én vagyok
Hogy ne csak a hazaérés legyen öröm, 
hanem az otthonlét minden pillanata, 
ahhoz jelentős mértékben hozzájárulnak 
azok az anyagok, amikkel körbevesszük 
magunkat. A jó ízléssel, előrelátással 
kiválasztott darabok harmóniát terem-
tenek a lakásban, és egyedi hangulattal, 
ugyanakkor mély személyességgel töltik 
meg a mindennapi életteret. A lakás at-
tól lesz igazán harmonikus, ha a benne 
lévő lakástextilek kiválasztására is nagy 
hangsúlyt fektetünk. Mindenkinek más 

és más az ízlése; ne féljünk használni, 
kombinálni a színeket!
Ágytakarók, díszpárnák  
széles választéka
A Bluebell Textil webáruháznál célunk, 
hogy az általunk forgalmazott minősé-
gi termékek hosszú távon megfeleljenek 
a vásárlóink igényeinek és elvárásainak. 
Webáruházunkban kizárólag az EU-ból 
származó termékeket áruljuk. Terméke-
inket – többek között – Franciaországból, 
Lengyelországból, Angliából szállítjuk. 

Októbertől elérhetők nálunk az angliai 
Grace&Favour Home gyönyörű termé-
kei. A tervezők merész, fényes és modern 
terveinek középpontjában az elegáns ki-
egészítők és a stílusos otthon kialakítása 
áll. Termékeik között megtalálhatók a 
díszpárnák, konyhai textíliák, lámpaer-
nyők, neszesszerek. Minden egyes darab 
egyedi, kézzel készített.

BlueBell TexTil

www.bluebelltextil.hu 
Facebook: www.facebook.com/bluebelltextil.hu/
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Szavazzon a szabolcsi egészséghősökre!
A HáziPatika.com egész-
séghősöket keres ország-
szerte. Szavazni több kate-
góriában lehet a jelöltekre  
a házipatika.com oldalon.
Bemutatjuk a szabolcsi  
jelölteket:

Dr. Újhelyi János, nyíregyházi gyer-
mekorvos. 67 évesen is naponta fut, 
évente több maratont is, az igen fon-
tos gyermekorvosi munkája mellett, és 
másokat is arra biztat hogy a rendsze-
res sportolást soha nem késő elkezdeni. 
Sportorvos-szakvizsgával is rendelke-

zik, a futóklub orvosa; együtt készülnek 
a maratonokra. Évente több maratoni 
versenyen is részt vesz, jó eredmeny-
nyel. Büszke rá, aki ismeri, és példa a 
fiatalok számára az egészségtudatos 
életmód megvalósításához – írták róla 
az oldalon.

Bakné Répási Ágnes, tiszavasvári Msc 
ápoló/asszisztens. Folyamatosan képzi 
magát, holott már diplomás ápoló. De 
még precízebben, még képzettebben 
szeretné ellátni a betegeket, mert ez 
az élete. Maximálisan elhivatott; mun-
káját pontosan, precízen végzi. Teljes 
mértékben empatikus, betegbarát, két 
lábon járó angyal.

Tóth Judit, mátészalkai gyógysze-
rész-asszisztens, Fecske patika. Élet-
mód-tanácsadóként glutén- és lak-
tóz-intoleranciában szenvedőknek 
segít és ételreceptjeivel a normális, 
nélkülözésmentes, egészséges életvi-
telben. Receptjei megmutatják, hogy 
nem kell lemondani a finom fogások-
ról, diéta vagy ételtolerancia esetén 
sem. Óvodai, iskolai egészségmegőr-
ző programokon bebizonyítja, hogyan 
tehetjük egy kis odafigyeléssel a főzést 
élvezetessé, szervezetünket egészsége-
sebbé. Megmutatja, hogy a főzés és az 
egészséges táplálkozás egy nagyszerű 
kalanddá és örömmé válhat mindany-
nyiunk számára.

www.szabolcsihir.hu



4 SzabolcsiCaféHEJ, DE JÓ HELY

A miskolci születésű Szendrei Judit 
három gyermek boldog édesanyja, 
emellett bélyegek ezreiből készít lenyű-
göző képeket, melyet egy mini, házi kiál-
lításon tekinthetnek meg az érdeklődők 
ingyenesen a Piac utcai Inkubátorház-
ban. Első képét 2015-ben készítette, me-
lyet újabb és újabb követett.

– Debrecenben dolgozom közgazdász-
ként; pusztán hobbi szinten foglalko-
zom a képzőművészettel. Van egy 23 
éves Down-kóros lányom, miatta kezd-
tem el ezt az egészet, vele 
akartam közös tevékenysé-
get csinálni, és a bélyegek 
válogatása, áztatása még 
mindig az egyik kedvenc 
időtöltésünk. Velünk él a 
93 éves édesanyám is, így 
együtt bélyegezik a család; 
az előválogatásban, a rend-
szerezésben segédkeznek. 
A kiállítást két hete lehet 
megnézni, körülbelül szá-
zan látták már, és olyannyi-
ra inspirál a fogadtatás, hogy ez alatt a 
rövid idő alatt már két képet készítettem 
– mondta.
Szenvedélyévé akkor vált, amikor rájött, 
rengeteg bélyege van, melyet kár lenne 
a szekrényben dugdosni, így elkezdte 
átnézni őket, s szembesült vele, milyen 
kincsek vannak a kezében.
A munkafolyamatban a tervezés a leg-
nehezebb, erre fordítja a legtöbb időt: 
megrajzolja, gyűjti hozzá a bélyegeket, 
majd rápakolgatja a tervre, hogy a szí-
nek stimmeljenek.
Elmondása szerint a ragasztás már 
könnyen megy, viszont az odáig vezető 
út göröngyös. Mindegyik kép kicsit más, 
hiszen fejlődik a technika, és sokat tanul 
az előző munkáiból.

– Az elmúlt hetekben sok emberrel 
találkoztam, és nagyon meglepett a 

pozitív fogadtatás; negatív kritikát 
nem kaptam. Az érdeklődők kö-
zül mindenki talál kedvenc képet, 
melyben meglátja önmagát, de 
van egy abszolút közönségked-
venc is, ez a „Tudás fája”. A gondo-

lataink, melyeket ki sem mondunk, 
nagyban alakítják a mindennapjain-

kat, az életünket, és örülök neki, hogy 
azonosulni tudnak a művészetemmel. 
Nagyon jó érzés számomra, hogy képe-
immel örömet tudok szerezni; jó látni, 

amikor a látogatók vidáman, mosolyog-
va mennek ki az ajtón. A legtöbb ember 
életéből hiányzik az alkotás, pedig erre 
nagy szükség van, és bátorítok is min-
denkit az önkifejezésre, hiszen ha látja 
maga előtt megjelenni a művet, az cso-
dálatos érzés – folytatta.
Rengeteg képen nem egészben vannak 
felhasználva a bélyegek, hanem kivágott 
részletek és minták sokasága adja a vég-
eredményt.
Juditot megihleti egy kiállítás, egy uta-
zás, de egy tortalapát is. Alapvetően 

kedveli a szimmetriát, de 
olykor eltér tőle.
– A legtöbb kép témáját 
maga a bélyeg adja. Volt 
például egy 60-as évekbeli 
bélyegsorozat, amely a cir-
kusz világát mutatja be. Ez 
annyira szép és különleges 
volt, hogy úgy éreztem, 
ebből kell csinálni valamit, 
így lett a cirkuszi sátor. Az-
tán volt sok magyar olim-
pikont ábrázoló – valahogy 

be kellene őket mutatni –, s megszületett 
az olimpiai képem. De van egészen elté-
rő is: a trójai falovat ábrázoló alkotás úgy 
készült, hogy volt sok lovas bélyegem, 
melyet szerettem volna felhasználni, de 
a végén ezekből egyetlen egy sem került 
fel a képre. Az a különlegessége, hogy itt 
már az alapanyagokkal mozgást is kife-
jezek, mely nem volt szándékos, csak a 
munkafolyamat közben alakult ki.
A kezdeti bökkenők ellenére ma már 
a bélyegek beszerzése adja a nagyobb 
feladatot, hiszen sok ritkaság van az el-
készült képeken, melyekhez nehéz hoz-
zájutni.
Ha Judit kifogy az alapanyagból, akkor 
gyűjtő ismerőseitől kér segítséget, akik 
minden kapcsolatukat bevetik, hogy 
támogassák. A kiállítás alatt is több 
kiló bélyeget kapott, melyből újabb mű 
születhet. Tervei szerint a jövőben egy 
katalógus készül az eddigi alkotásokból, 
melyhez kollégája készített fényképeket. 
Az albumba – az egész képet ábrázoló 
fotókon túl – egy-egy részletet bemutató 
nagyítás is kerül, melyen jobban látható 
a bélyeg valódi szépsége.
A bemutatkozó kiállítást megnézte An-
tal Péter műgyűjtő is, akinek nagyon 
tetszettek a képek; elsősorban újszerű-
ségük, a bennük lévő dinamika miatt.

Fogarasi renáta

Debrecenben  
megcsinálták 

a Bábel 
tornyát – 

 bélyegekből
Különleges kiállítás látható  

a belvárosban.
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JEGYEK KAPHATÓK:
Dallas BiliárD CluB, 
Nyíregyháza, Bethlen Gábor u 24.

Kelet–Magyarország szerKesztőség 
Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 4–6.).

99,4 sunshine FM szerKesztőség
Nyíregyháza, Szabadság tér 11. V. emelet
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További érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Gyors  
szilvalekváros  
és diós kifli

Hozzávalók: 50 dkg liszt,  
1 dl tej, 1 sütőpor, 1 vanília-
cukor, 2 tojás, 20 dkg vaj,  
3 evőkanál cukor.

Elkészítése: A hozzávalók-
ból tésztát gyúrunk, semmit 
nem kell vele várni, 4 részre 
osztjuk, és kerekre nyújtjuk, 
cikkekre vágjuk, aztán mehet 
bele a töltelék. Nem csak a vé-
gére teszünk lekvárt vagy dió- 
tölteléket, hanem végigken-
jük rajta, és így tekerjük fel. 
A kiflik mehetnek a sütőbe; 
pillanatok alatt megsül. Aki 
szereti, tálaláskor porcukrot 
szórhat rá.

Bajor kifli
Hozzávalók: 25 dkg finom-
liszt, 25 dkg rétesliszt, 2 dl 
tej, 5 dkg élesztő, 3 evőkanál 
olaj, 1 teáskanál só, 2 kávés-
kanál cukor, 1 dl langyos víz.

Elkészítése: A tejet meg-
langyosítjuk, hozzáadjuk 
az élesztőt, tejet, cukrot, az 
összes hozzávalóból dagasz-
tunk egy közepesen lágy, ru-
galmas tész-
tát. 

Ezt 30 percig kelesztjük, 
majd 12 darabra vágjuk, 
kigömbölyítjük, és még  
10 percig hagyjuk kelni. Ezu-
tán négyszögletesre nyújtjuk, 
jó vékonyra, majd feltekerjük.  
1 liter vízbe teszünk 40 g szó-
dabikarbónát és 1 kávéskanál 
sót, felforraljuk. Ebbe rakjuk 
a kifliket, mind a két olda-
lukat főzzük 10(!) másod-
percig. Kivesszük egy lapát 
segítségével, és sütőlappal 
bélelt tepsire sorakoztatjuk 

őket. A kiflik tetejét be-
vagdossuk, megszórjuk 

durva szemű sóval 
és valamilyen (sze-

zám-, len)maggal, 
majd előmelegí-
tett sütőben, 200 
fokon, 20 perc 
alatt szép piros-
ra sütjük.

Jó étvágyat  
kíván:  

Boros Vali

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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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF 
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd

euj_alap 192x269.indd   1 2018. 09. 13.   14:03
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Ez fájni fog!  
Ilyenek a mérgező szülők
Mindig megpróbálunk mások lenni, mint a szüleink. 
De egészen mások lenni nem tudunk.

Gyakran hallom újdonsült anyukáktól, 
hogy rettegnek. Attól félnek, nem elég 
jó anyák. Talán valami maradandó lelki 
kárt okoznak. Valami olyat, amely miatt 
a gyermekük fejlődése zátonyra fut. Vagy 
felnőtt korukban visszatérnek a megrázó 
emlékek, amelyet ők, az anyjuk elkövetett. 
Traumatizálni nem nehéz a gyermeket. 
Tele vagyunk traumákkal. Ez ma már 
szinte a köznyelv része. Azonban a sú-
lyos traumizáltsághoz kicsit több kell az 
„idegesen kiabáltam vele” pillanatoknál. 
Ahhoz mérgezés kell, amely vagy egysze-
ri nagy adag, vagy folyamatosan adagolt, 
apránként mindent átmaró, de annál mé-
lyebb sérülést okozó, kicsi kortyocskák.  
Ez a hasonlat a nemrég elkezdett Éles tár-
gyak című sorozat átvitt értelem nélküli 
leírása. Érdemes megnézni, hogyan tesz 
tönkre egy édesanya egy gyermeket és 
hogyan öl meg a gondoskodni vágyásával 
egy másikat. Azonban tudnunk kell azt is, 
hogy nem a tudatosság vezérli. Ahogyan 
a többi mérgező szülőt sem.
A tudattalan motiváció rejtve marad, leg-
többször azonban ők is egy súlyos trauma 
áldozatai, akik ezzel nem tudtak megbir-
kózni és az élet – mint oly sokszor teszi 
– olyan helyzetet teremt, ahol ezek a trau-
mák felidéződhetnek. Anyukák lesznek, 
és a csecsemőjük, gyermekük előhívja 
azokat a helyzeteket, amelyeket ők is el-
szenvedtek, és bár igyekeznek jó szülők 
lenni, a berögzült negatív sémáikat, visel-
kedésmódjaikat nem tudják leküzdeni. Is-
mételnek. Mindig megpróbálunk mások 
lenni, mint a szüleink. De egészen mások 
lenni nem tudunk. Hiszen vannak a szü-
leinknek jó tulajdonságai is, amelyeket ta-
lán érdemes magunkkal vinni az életünk 
nehéz, megterhelő, mégis izgalmas útján.

Mitől is mérgező a szülő?
Honnan tudjuk, hogy amit édesanyánk, 
édesapánk tesz, azzal árt nekünk? Onnan, 
hogy azt érezzük, valami nincs rendben. 
Nem jól érzem magam. Félek, szorongok, 
dühös vagyok, sírok. Ezek mind-mind 
jelzések. Arra vonatkozólag, hogy valami 
nem jó történik velünk. Azonban úgy va-

gyunk kitalálva, hogy védekezzünk. Kü-
lönböző fifikás módszereket találunk ki, 
csakhogy megvédjük magunkat a széte-
séstől. Elfojtunk. Hiszen amiről nem be-
szélünk, nem létezik. Tagadunk. Ez nem 
velem történik, meg sem történt. Mintha 
két anyánk lenne: egy jó és rossz. Hiszen 
ha egyben tartanánk, akkor mi marad-
na nekünk? Hogy tudnánk megküzdeni 
azzal a gondolattal, hogy ugyanaz bánt 
bennünket, aki tegnap még olyan jó volt 
hozzám? Ezen kívül számos taktikát al-
kalmazhatunk, csak azért, hogy védjük 
magunkat, védjük őket. Ezeket termé-
szetesen tudattalanul. Muszáj védekezni, 
hiszen hogy lehet az, hogy aki a legköze-
lebb áll hozzám az bánt is? Ez a gondolat 
annyira megterhelő és félelmetes, hogy 
szinte kibírhatatlanul feszíti a gyermeket. 
Akinek szeretni kellene, aki biztonságot 
jelentene, bánt engem. Fizikailag, szexu-
álisan, verbálisan. Vagy épphogy sehogy 
sem, mert semmibe vesz. Elhanyagol. 
Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyet 
a mérgező szülők tesznek. A gyermek-
ben kialakulhat az érzés, hogy biztos ve-
lem van a baj. Inkább magát hibáztatja, 
minthogy a bántó másikat. Hiszen ha arra 
gondol, hogy apa vagy anya rossz, bántó, 
akkor mi marad neki? Egyedül marad. 
Akkor ennél még az is jobb, ha magát 
bántja. Talán ő nem elég jó. Hiszen ha jó 
lenne, nem bántaná. Akkor tényleg sze-
retné. A gyermek mindent megtesz, hogy 
felmentse a szülőt. Akár a saját magát is 
bántja. Hiszen a harag és a düh attól még 
ott munkál benne. És annak ki kell va-
lahogyan jönnie. Vágásokkal, ütésekkel a 
testen. A sajátján vagy éppen más társán.
A gyermek olyannyira ki van szolgáltatva 
a szülőknek, hogy az első években kizá-
rólag a szülőktől függ. Istenként tekint 
rájuk. Náluk van a hatalom. Tökéletes-
nek gondolja a gyermek őket. Nyilván 
tapasztalata sincs a többi emberről, ezért 
nem tud hasonlítani sem, tehát nem veszi 
észre a hibákat sem. Bármit is tesznek, az 
úgy van jól. Ez adja a biztonságot. Ételt, 
otthont, meleget, szeretetet, gondosko-
dást ad, mindent, amire egy gyermek-

nek szüksége van. Ebben az időszakban 
a szülőnek az a dolga, hogy kielégítse 
ezeket az elemi szükségleteket. Ha ezek 
kielégítése sérül, azaz nem táplál, nem ad 
meleget, biztonságot, nem gondoskodik 
megfelelően, már elindít egy hosszútávra 
ható, súlyos bántást, mivel hiányállapo-
tok keletkeznek. Az éheztetés legalább 
akkora hiányt okoz, mint a gyengédség, 
az oltalmazás hiánya. Mindkettő nagyon 
súlyosan visszaveti a fejlődést. A második 
világháború után rengeteg gyermek ma-
radt árván, a gyermekotthonok telítetté 
váltak. Azonban hiába voltak a fizikai, 
higiéniai körülmények megfelelőek ezek-
ben az otthonokban, nem fejlődtek ezek 
a gyermekek úgy, mint a szegényes csalá-
di körülmények között, de családban élő 
gyermekek. Az anyai gondoskodás, oda-
szentelődés hiánya beszéd és értelmi fej-
lődési visszamaradásokat okozott. Hiszen 
hiányállapot lépett fel, mégpedig érzelmi 
hiány, amely súlyos károkat okozott. Több 
pszichológiai megfigyelés létezik ezzel 
kapcsolatban, amely mind ugyanarra ju-
tott: az érzelmi elhanyagolás az egyik leg-
súlyosabb problémát okozza a csecsemők 
és kisgyermekek fejlődésében, annak elle-
nére, hogy a fizikai szükségletek ki voltak 
elégítve. Tehát nagyon kevés az a gyermek 
fejlődésének szempontjából, hogy tiszta a 
pelus, meg van etetve a gyerek és meleg-
ben van. A csecsemő egyik legfontosabb 
szükséglete az anya teljes odaszentelődé-
se fel, az érzelmi jelenlét, a válaszkészség. 
Ennél többet egy anya nem tehet és nem 
is kell tennie. Azonban ha ez nincs meg, 
már elkezdődik az, amely mérgező szü-
lők egyik legfontosabb jellemzője: az el-
hanyagolás.

- FgYn -
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar

hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát.

Most a határvédelem jogát is el akarják tőlünk venni.

VÉDJÜK MEG
MAGYARORSZÁGOT!

NE ENGEDJÜNK A ZSAROLÁSNAK!
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Szolgáltatásaink:
-  Díjmentes hitelügyintézés, nem csak nálunk vásárló ügyfeleknek;  
egyedi, kedvezményes hitelkonstrukciók

- Ingatlanjogi tanácsadás és közreműködés
- Hatósági értékbecslés
- Energetikai tanúsítvány elkészítése

Kérjük, keressen minket, hogy élete egyik legnagyobb döntése során megköny-
nyíthessük ingatlaneladását, -vásárlását, így kényelmes és minőségi kiszolgá-
lás mellett időt is megtakaríthassunk önnek!

Ne döntsön nélkülünk, akciós ingatlanaink is önre várnak!

Nyíregyháza belvárosának szívében 
1. emeleti, 63 nm-es, 3+1 szobás lakás (U0033757)

Várható átadása: 2018. október

Nyíregyháza-Oroson 

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, 
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ

Jellemzői:
3 nagy szoba, nappali+étkező,  

külön gardróbszoba, fürdő, épített zuhanykabin,  
8 nm-es garázs,10 cm homlokzati hőszigetelés,  

550 nm-es telek

Átadás: 2019 tavasza. 

Sipos  
Edit

ARANYFOKOZATÚ  
OTTHONSZAKÉRTŐ

+36 70 412 7459
sipos.edit@oc.hu

Bákány  
Zsoltné  

Edina
ARANYFOKOZATÚ  
OTTHONSZAKÉRTŐ

+36 70 412 7454
bakany.zsoltne@oc.hu
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Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!

KENO reminder sajto 192x269.indd   1 2018. 09. 20.   16:12

Szolgáltatásaink:
-  Díjmentes hitelügyintézés, nem csak nálunk vásárló ügyfeleknek;  
egyedi, kedvezményes hitelkonstrukciók

- Ingatlanjogi tanácsadás és közreműködés
- Hatósági értékbecslés
- Energetikai tanúsítvány elkészítése

Kérjük, keressen minket, hogy élete egyik legnagyobb döntése során megköny-
nyíthessük ingatlaneladását, -vásárlását, így kényelmes és minőségi kiszolgá-
lás mellett időt is megtakaríthassunk önnek!

Ne döntsön nélkülünk, akciós ingatlanaink is önre várnak!

Nyíregyháza belvárosának szívében 
1. emeleti, 63 nm-es, 3+1 szobás lakás (U0033757)

Várható átadása: 2018. október

Nyíregyháza-Oroson 

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, 
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ

Jellemzői:
3 nagy szoba, nappali+étkező,  

külön gardróbszoba, fürdő, épített zuhanykabin,  
8 nm-es garázs,10 cm homlokzati hőszigetelés,  

550 nm-es telek

Átadás: 2019 tavasza. 

Sipos  
Edit

ARANYFOKOZATÚ  
OTTHONSZAKÉRTŐ

+36 70 412 7459
sipos.edit@oc.hu

Bákány  
Zsoltné  

Edina
ARANYFOKOZATÚ  
OTTHONSZAKÉRTŐ

+36 70 412 7454
bakany.zsoltne@oc.hu
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El tud képzelni egy olyan futball-
pályát, amelyen csak nők kergetik a 
labdát? Nem kell, mert bemutatjuk 
Nyíregyházán. A régi vasutas pályán 
hétfőn, szerdán és pénteken edzenek. 
Nyolcvanfős a szakosztály, plusz a 
szakmai stáb. A legfiatalabb játékos 
8, a legidősebb 29 éves. Nyilván kí-
váncsiak voltunk arra, miért adja a 
fejét valaki arra, hogy lányokat edz-
dzen, meg arra is, hogy irigylik-e vagy 
sajnálják kollégái, mert női csapat 
kispadján ül.

– Bonyolult – hangzott Makay Robin 
válasza. A női foci Magyarországon 
még mostohagyerek. Viszont a mai 
fiatal lányokban éppen ezért sokkal 
nagyobb az alázat a sportág iránt. Be 

akarják bizonyítani, hogy őket 
is komolyan kell venni. 

Mint mondta, már csak 
ezért is hálás munka 

lányokat edzeni. 
Persze, a női ter-

mészet minden 
formája jelen 
van az edzése-
ken, de ezeket 
tudni kell kezel-
ni. Beleértve a 

hisztit is.
A szakmai félté-

kenység viszont nem 
jellemző a női és férfi 

fociedzők között. A férfi 
és női foci alapelvei, szabályai 

ugyanazok, legfeljebb az egyes kor-
osztályokban mások a képzési célok. 
A kérdésre, hogy edzőtársai sajnálják 
vagy irigykednek, amiért női csapatot 
edz, bizony, hogy úgy felelt: irigyked-
nek, és ez a jelenlegi brandnek szól. 
Stabil, biztos alapokon áll a női foci 
Nyíregyházán. Monopolhelyzetben 
van a csapat, elég jó feltételek mellett 
tudják biztosítani a szakmai munkát. 
A tehetséges játékosok előszeretettel 
igazolnak Nyíregyházára. Makay Ro-
bin azt is elmondta: a megyében az 
a gyakorlat, ha a helyi csapat edzője 
tudja, hogy tehetséges játékosának 
nem tudja biztosítani a fejlődést, ja-
vasolja, folytassa náluk. A másik vég-
let, amikor a saját eredményeit tartja 
szem előtt, és nem engedi el, inkább 
ott tartja a tehetségeket.
Miért kezd el futballozni  
egy lány?
Egyszerű a válasz: mert szeret focizni. 
És ezek a lányok nagyon sokat áldoz-
nak ezért. A nyíregyházi Szpari játéko-
sai közül többen Hajdú-Biharból, Bor-
sod-Abaúj-Zemplénből (Sajószentpé-
terről, Felsőzsolcáról) járnak át, de akik 
Fehérgyarmat és környékéről is járnak, 
több órát utaznak oda-vissza. Botpa-
ládról például háromszor kell átszállni 
Nyíregyházáig. Hogy a női focistákra 
mi, kívülállók miért csodálkozunk rá 
még mindig, az jó kérdés.
Merthogy vajon miért nem nézünk 
furcsán a női röpisekre, kézisekre, ko-
sarasokra, kalapácsvetőkre, atlétákra 
és távolugrókra, úszókra? Miért csak 
a női foci számít szenzációnak? Mert 
a focinál később indult el a női vonal. 
De jó az irány: a női focit egyre töb-
ben szeretik. A legelső generációból 
sokan már szülők, és hozzák a lányai- 
kat edzésre. Az is kiderül: a női focis-
ták ugyanolyan technikásak, mint a 
fiúk. Ez a mostani gárda, amellyel Ma-
kay Robin három éve dolgozik, már 
tényleg egy csapat. Teljes mértékben 
elfogadták a lányok azt a rendszert, 
amelyben az edzőjük dolgozik. Az 
átlagéletkoruk 20 év, fiatalok, tehet-
ségesek.
Még van idő
A csapat most az NB II-ben játszik, 
a cél viszont az volt, amikor Makay 
Robin átvette a lányokat, hogy az ötö-
dik évben már stabilan az NB I-ben 
játsszanak. Még van idő. Ha feljutnak 

Lányok  
a focipályán: 

miért?
Az alázat magasiskolája:  
borsodiak, debreceniek, 

vidékiek – van, aki  
három átszállással ér  

a nyíregyházi edzésre.
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az NB I-be, akkor hivatásos játékosok 
lehetnek a lányok. Edzőjük azonban azt 
mondja: ne azért legyenek profik, mert 
sok pénzt kapnak, hanem azért kapjanak 
pénzt, mert profik lettek. A feljutás azért 
is lenne jobb a csapatnak, mert most bi-
zony, sokat utaznak azért, hogy a heti 
három edzésen és a hétvégi meccseken 
részt vehessenek. A nyíregyházi csapat-
ra felfigyelt az MLSZ is; kiemelt képzési 
központtá tette a szakosztályt. A lányok 
felkerültek az ország focitérképére. A 
stabilitáshoz, sikerhez azonban még sok 
munka kell.
– Azt a lányt, aki kijön a pályára, nem 
kell noszogatni – mondja Makay Robin, 
akinek játékosai civilben egyetemisták, 
középiskolások, dolgozók – van köztük 
autószerelő is. Ám itt nemcsak a fociról 
van szó, bármilyen csapathoz tartozik 
valaki fiatal korban, nagyon pozitív 
irányba formálja az egyéniséget. És per-
sze mindez áldozatot is kíván a családtól, 
hisz a nyaralást, a közös programokat is 
az edzésekhez, meccsekhez igazítják.
A nézők? Többnyire szülők, hozzátarto-
zók, de voltak már 300-an is egy mecs-
csen. A lányok szerint, ha valaki egyszer 
eljött, a következőn is ott lesz.
Makay Robin Nyírvasváriban kezdte 
edzői pályafutását, az ifjúsági fiú foci-
csapatnál, majd sportelnök lett. Női fo-
cistákat Nyírbátorban kezdett el edzeni. 
Közben Cigándra került pályaedzőnek, 
sikerült az NB III-as csapattal kiharcolni 
a feljutást. Még az NB II-be jutott férfi 
csapatot edzette, mikor elkezdte a nyír-
bátori lányok edzését. Mindeközben hét 
évig dolgozott a megyei rendőrkapitány-
ságon, helyszínelőként.
2017 júliusában vette át a Nyíregyháza 
Spartacus női csapatát, azóta edzi a lá-
nyokat.
Elképesztő csak belegondolni is, hogy 
a lányok jelentős része más városokból, 
sokszor több órai utazással jut el Nyír-
egyházára. Hetente háromszor, plusz a 
meccsek!
Edzés előtt bekukkantottunk a lányok 
öltözőjébe. Fél órával edzés előtt még 
kevesen voltak, aztán hirtelen elkezdtek 
gyűlni. Az egyik első, Szanyi Mária – aki 
Miskolc közelében nőtt fel – már Nyír-
egyházán lakik, de az előző fél évben még 
Kecskemétről járt edzeni a városba. Idén 
felvették az egyesületbe technikai ügyin-
tézőnek. Végzős az egri egyetemen, már 
csak a szakdolgozat és az államvizsga van 

hátra. A fiúk, mikor csapatot választottak, 
sokszor inkább őt hívták, mint valamelyik 
társukat; tudták, hogy ügyesen játszik. A 
foci szeretete édesapjáról ragadt rá:
– Én vagyok, aki szurkol vele a meccsen 
vagy a tévé előtt – mondja huncut mo-
sollyal a lány, aki legalább öt évet letagad-
hatna a korából. 
Bódig Dorka általánosban kezdett focizni, 
a bátyja hatására, aki vitte magával, mikor 
a srácokkal kergették a labdát Balatonvi-
lágoson. Dorka tehetsége hamar meg-
mutatkozott, már általánosban igazolta a 
helyi csapat. Ő is Egerbe jár egyetemre, 
most épp passzív hallgató, hogy játszani 
tudjon. Marcsival öt éve egy csapatban 
fociznak az egyetem színeiben, így talált 
rájuk az edző. Dorka kihívásnak tekinti a 
focit, szeret csapatban játszani. Rengeteg 
kapcsolatot köszönhet a sportnak. Annak 
örül, hogy akármerre járnak, mindenütt 
szeretik a focit.
Marcsi szerint egyre kevésbé csodálkoz-
nak azon, hogy egy lány focizik; már tel-
jesen elfogadott ez. Dorkára viszont, aki 
a postán dolgozik, rendszeresen rácsodál-
koznak, amiért a női focit választotta.
Nem nehéz ma már az edzéshez szük-
séges holmit sem beszerezni. Legfeljebb 
azok járnak jobban anyagilag, akiknek – 
mint a Marcsié – gyerekméretük van. Aki 
viszont 41-es lábbal áll a földön, többet 
fizet a cipőért – is. Ő egyébként kapus, 
és egyetértünk abban, hogy neki min-
denképp kevesebbet kell szaladnia, mint 
a többieknek.
Egymást erősítik
Miközben beszélgetünk, lassan kezd 
megtelni az öltöző. Az újonnan érkezők 
körbejárnak, a lányok egymás tenyeré-
be csapnak, így üdvözlik egymást. Tóth 
Cintia, aki korábban egyéni sportot űzött, 
18 évig atletizált, úgy látja: jó döntést ho-
zott, amikor váltott.
– Az atlétikában csak magamra számí-
tattam, a csapatsportban viszont egy-
mást erősítjük – mondja, hozzátéve: itt 
egymásra vannak utalva, egymást segítik 
a sikerhez. A lány eladó, üzletvezető Nyír-
egyházán. Most épp gyengélkedik, elka-
pott valamit, de egy percet sem hagyna 
ki az edzésből, inkább elköltött egy halom 
pénzt gyógyszerre. Azt is elárulja, szülei 
annyira nem örülnek a választásának, 
mert gyakran sérüléssel megy haza. Egy-
szer még agyrázkódása is volt, amikor ő 
a labdát akarta fejelni, az ellenfél két játé-
kosa viszont az ő fejét…

„Berobog” a hajdú-bihari különítmény 
is, megérkezik Gégény Zsuzsa, a má-
sik kapus, aki még gyakran találkozik 
emberekkel, akik rácsodálkoznak a női 
focira. Ugyanakkor azt állítja, aki egy-
szer kiment egy női meccsre szurkolni, 
az legközelebb is ott lesz. A társaság 
miatt járnak át Debrecenből, Hajdú-
böszörményből Nyíregyházára. Zsuzsa 
Debrecenben dolgozik, a testvére vállal-
kozásában. Munka után jön Nyíregyhá-
zára, naponta este tízre ér haza. Persze, 
hogy fárasztó, mégsem tudná elképzelni 
az életét foci nélkül, ovis kora óta ezt 
csinálja. Mint ahogy a fehérgyarmati 
Czvik Zsanett sem, akiért az édesapja is 
komoly áldozatot hoz: minden edzésre 
és meccsre – így hetente ötször – autó-
val hozza lányát Gyarmatról, megvár-
ja az edzés végét, majd együtt utaznak 
haza.
Hogy mit feleltek a lányok arra, mit ten-
nének, ha soha többé nem focizhatná-
nak – azt inkább nem írom le…

CservenYák katalin
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Nyíregyházi 21-es:  

Bakó Levente
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 választa-
nak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

Életre szóló döntést hozott 10 éves korá-
ban. Megszámolta, hány billentyű van a 
trombitán és hány a zongorán. És válasz-
tott. Milyen jól tette! Ma Liszt-díjas trombi-
taművész, karmester, a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje címmel kitüntetett művész; 
háromszoros Artisjus-díjas, Prima Juni-
or-díjas – augusztustól pedig Nyíregyháza 
történetének eddigi legfiatalabb díszpolgá-
ra. És akkor még nem számoltuk azokat a 
díjakat, eredményeket, amelyeket zeneka-
raival közösen ért el.

1. Egy egész sor díjat mondhatsz  
 már magadénak, miközben alig 

múltál 41. Augusztus 20. óta pedig te 
vagy minden idők legfiatalabb díszpol-
gára Nyíregyházán. Milyen érzés?
Már júliusban kész tények elé állítottak. Fel-
hívtak azzal, hogy gratulálnak a díszpolgári 
címhez, de megkértek, a Facebookra azért 
még ne dobjam fel. Már nagyon fiatalon sok 
díjat kaptam, de ez teljesen más érzést vál-
tott ki, mint az előző évek elismerései. Hogy 
Nyíregyházán, az ember szülővárosában,  
41 évesen az adható legmagasabb díjat 
odaítélik, arra a legjobb szó, hogy nagyon 
szívmelengető. Nem számítottam egyik díj-
ra sem, mert azt gondoltam, nagyon fiatal 

vagyok, de különö-
sen nagy öröm volt 
számomra, hogy 
a városvezetés és 
a kulturális terület 
ennyire odafigyel, 
törődik velem, érté-
keli és díjazza a pálya-
futásomat. A Liszt-díjra, 
amit 25 évesen kaptam 
meg, nagyon büszke vagyok: 
ez szakmai elismerés, de a díszpolgári 
cím sokkal többet jelent, hisz a szülőváros 
adja, nekem most ez a number one.

2.  Tudod már, milyen előnyökkel, 
 kedvezményekkel jár  

a díszpolgári cím?
Maga a cím annyira elvonta a figyelmemet, 
hogy ennek még nem is jártam utána. Azt 
az egyet tudom, hogy ingyen parkolhatok 
a városban, de nekem még jogosítványom 
sincs.

3.  Hogy kerültél kapcsolatba  
 a zenével?

Rossz gyerek voltam, de nem a szó szoros 
értelmében, ma azt mondanák, hiperak-
tív. Az akkori 4-es iskolában volt rajztanár 
szüleim ismerőse, Lukácskó Zsoltné, an-

nak reményében adtak oda, hogy legyen 
egy ismerős az iskolában, aki néha rám 
néz. Szabó Dénes felesége, Ági néni volt 
a felvételiztető tanárnő, dallamot énekelt, 
visszaénekeltem; ritmust tapsolt, vissza-
tapsoltam jól, és szép lassan kiderült, hogy 
tehetségem van a zenéhez. Nagyon nagy 
lökést adott, hogy abban az iskolában in-
dulhattam el.

4.  Miért pont a trombita?
 Az egy nagyon vicces történet. Édes-

apámmal együtt mentem beiratkozni a 
zeneiskolába. Úgy volt, hogy zongorázni 
tanulok, mert a nagyinál volt egy zongora, 
s a szüleim úgy gondolták, jobb, ha délután, 
gyakorláskor is szem előtt van a gyerek.  
A zeneiskola akkor a Széchenyi utcán volt, 
és ott egy plakáton megláttam egy trombi-
tát. Nem a színe vagy a csillogó szépsége 
fogott meg a kép alapján, hanem hogy csak 
három billentyű van rajta, a zongorán meg 
hatvan – úgy logikáztam, hogy akkor keve-
sebbet is kell rajta gyakorolni. Mindössze 
10 éves voltam ekkor.

5.  Bejött a számításod?
 Akkor még nem tudhattam, hogy azért 

nem olyan könnyű trombitán 
játszani, mert az igaz, hogy 

csak három billentyű 
van rajta, de az ösz-

szes többit a szánk-
kal képezzük. Eh-
hez nagyon sokat 
kell gyakorolni. 
Talán még többet, 
mint a zongorán, 

de rögtön egymás-
ba szerettünk, és ez 

tart 31 éve. Otthon 
gyakoroltam trombitálni 

– kertes házban laktunk, te-
hát a szándéknak az a része, hogy 

legyen szem előtt a gyerek, megvolt.

6.  A 4-es iskolát már említetted.  
 Mi következett ezután?

A nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola, 
majd a Liszt Ferenc Zeneakadémia, Bu-
dapesten. Miközben 12-13 éves korom-
ban már játszottam a Szabolcsi Koncert  
Fúvószenekarban.

7.  Kétlaki vagy, hetente kétszer 
 ingázol Nyíregyháza és a főváros 

között. Koncertezel, járod a világot.
Egy évre előre megvan a programom, már 
tudom, mit csinálok 2019-ben vagy 2020 
elején. Szimfonikus zenekarban játszom, 
van egy rézfúvós együttesem, az Operában 
is kisegítek, hét éve pedig Fábry Sándor 
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műsorában közreműködünk: az Ewald rézfúvós együttes vezetője 
vagyok. A nyíregyházi fúvószenekar művészeti vezetője, a buda-
pesti Vienna Konservatorium trombitatanára vagyok. Mindenhon-
nan hiányzom egy kicsit, hogy mindenhol ott legyek.

8.  Milyen Fábryval együtt dolgozni?
 Nagyon jó, amikor az emberek a színpadon látják, az Fábry 

Sándor, az előadóművész. A kulisszák mögött maníroktól mentes, 
kellemes, jó hangulatú, nagyon közvetlen ember. Nagyon jó a kap-
csolat az egyes szekcióvezetői között, mindig nagy bizalommal 
elfogadja a javaslatokat, ha ő kér valamit, megpróbáljuk azzal a 
lendülettel megoldani.

9.  Jut időd magánéletre?
 Igen, de még nincs hivatalosan családom.

10.  Ki a példaképed?
 Szabó Dénes. Ő az én szememben olyan élő legenda, 

olyan ikon, akitől diákéveim alatt rengeteget kaptam. Nagyban 
elősegítette a zenei ízlésem formálását, példaértékű, hogy – a mai 
facebookos világban – ennyi évtizeden át ennyi gyerekbe beoltja a 
zene szeretetét; ezek a gyerekek szeretnek, tudnak énekelni.

11.  Bicikli, motor vagy autó?
 Bicikli.

12.  Rántott hús  
 vagy rántott karfiol?

Rántott hús.

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

Szerintem négy.

14.  Mi a legjobb Nyíregyházában?
 Nagyon élhető városnak tartom. Elfogult vagyok, biciklis-

ként nagyon örülök a sok új kerékpárútnak. Annak örülök a legjob-
ban, hogy nagyon sok, kiemelkedően magas színvonalú művészeti 
együttese van a városnak, akikkel öröm együtt dolgozni. A civil 
együttesekben szinte élvonalban vagyunk, hasonló méretű váro-
sokban ennyi színvonalas együttessel, amelyben ilyenfajta minő-
ségi munka folyik, ilyen széles skálán – néptánc, balett, énekkar, 
mazsorett, zenekar – nem találkoztam.

15.  Mi a legrosszabb?
 Inkább hiányát mondanám: egy hivatásos szimfonikus 

zenekart hiányolok. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar létező együt-
tes, de szerintem a városban lenne igény arra, hogy egy hivatásos, 
folyamatosan működő szimfonikus zenekara legyen, ami nemcsak 
a város, a megye, hanem a színház a kulturális életét is tudná zenei 
darabokban szolgálni. Nem tudom, felvetette-e ezt már valaki, de 
érdemes lenne elgondolkodni rajta.

16.  Szerinted ki a legjobb arc Nyíregyházán?
 Tarczy Gyula. Gyula egy komplex tehetség, felkészültsé-

gében, megjelenésében, előadásában és nyitottságában mindenre 
kiválóan reagál, mellette nagyon jó humorú.

17.  Sör, bor, pálinka, esetleg valami más?
 Málnaszörp. Nem iszom alkoholt. Nem elvi alapokon, ha-

nem mert nem ízlik. Apai nagyapám csodálatos málnaszörpöket 
tudott gyártani. Egyébként a Piroska nagy rajongója vagyok.

18.  Ha utazás, akkor észak, dél, kelet vagy nyugat?
 Nekem csak Nyíregyháza. Utazom egész évben, a fúvós- 

zenekarral mindig tengerpartra. Nekem a Sóstó a Riviéra, nagy sze-
relmese vagyok, a tó a mindenem, itt tudok kikapcsolódni, nagyon 
jó a társaság, este pedig nagyon jó körbetekerni.

19.  A legemlékezetesebb fellépésed?
 Hátborzongató volt. Ötödikes koromban, a 4-es iskolában 

komolyzenei versenyt rendeztek: minden kategóriában az első há-
rom helyezettet díjazták, de volt a versenynek egy nagydíja is, és 
én akkor azt megnyertem. Kammerer András, a Debreceni Egyetem 
trombitatanára volt a zsűri elnöke, és az egy nagyon nagy pillanat 
volt az életemben, amikor a nagydíjat átvehettem tőle. Negyedik-
ben, vagyis egy évvel korábban kezdtem el trombitálni. Azóta nincs 
életem tulajdonképpen… Ez persze vicc volt.

20.  Ha azt mondom, Nyíregyháza?
 Nekem a család és a nagymamám lekvárja. Engem itt 

mindenki szeret. Nagymamám tavaly halt meg, 93 éves korában, de 
szinte az utolsó pillanatig tevékeny volt. Azon az őszön is eltette a 
lekvárt és a befőtteket. A ringlószilváját ettük minden karácsonykor 
az ünnepi fogáshoz. Nagymamám szerepét idén édesanyám vette 
át az én kedvemért. Szerető családom van. Kilenc évvel idősebb 
tőlem a bátyám, engem dédelgettek, szeretgettek, önbizalomban 
nem volt hiányom soha.

21.  Hobbid?
 Buszokat gyűjtök. Az egyik szoba a relikviák, oklevelek, 

buszok tárhelye. Nincs sok, összesen vagy húsz, de mindenféle 
van: kiránduló, csuklós, sportos; legtöbbjét ajándékba kaptam, 
vagy egy közreműködésért, vagy egy vezénylésért. Egy évben egy-
szer-kétszer még játszani is szoktam velük. Imádtam a buszokat 
gyerekkoromban. Volt egy buszsofőr bácsi, akit ismert a család; 
én beálltam mellé, és jártam vele a várost. Sokáig tudtam mind a  
24 járat menetrendjét. Utcára lebontva!

CservenYák katalin

TermészeTes, benToniT agyag alapú  
SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK  

az egész család számára.

www.axibent.hu

Már a Herbária üzletekben is kapható!



16 RÖVID HÍREK SzabolcsiCafé

2018. október 17–21.
nyíregyháza, bujtosi szabadidőpark

ELŐADÁSOK:
hétköznap: 18:00 

szombat: 15:00; 18:00 | vasárnap: 11:00; 15:00
Szeretettel vár mindenkit RICHTER FLÓRIÁN Magyarország első és egyetlen Monte-Carló-i 

Arany és Ezüst Bohóc-díjjal kitüntetett artista művésze!

rfcirkusz |Info telefon: +36 70 243 8212 |További információ: www.richterfloriancirkusz.hu

ÚJRA NYÍREGYHÁZÁN  
A RICHTER FLÓRIÁN CIRKUSZ!


