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SzabolcsiCafé
Mátészalkán született; jelenleg egy
Nyíregyházához közeli kis faluban
él. Sokan talán ott sem tudják, hogy a
misztikus thriller és horror zsánerben
a legolvasottabb magyar író. Eddig öt
könyve jelent meg, és a megjelenést követően mindegyik vezette a Bookline
tematikus sikerlistáját. 2018-ban a Rekviem egy halott lányért című regénye az
Aranykönyv-díj közönségszavazáson
500 regény közül jutott be a legjobb
10-be. Legújabb regénye, A boszorkány
hagyatéka alig négy hete jelent meg, de
máris az újranyomását készítik elő, mert
sok helyen már nem lehet beszerezni.

Gyomorhűtés
thrillerrel,
horrorral –
egy nyírségi
faluból
Interjú John Cure íróval.

SzabolcsiCafé: Írt egy könyvet
Hontalan lelkek címmel, megjelent
2007-ben, és rögtön az év egyik
sikerkönyve lett. Ez aztán a beugró!
John Cure: Ábrándoztam arról, hogy
egy napon majd ismert író leszek, és
nagyon sokan fogják olvasni a regényeimet, de tudtam, hogy ez több ezer
próbálkozó író közül csak nagyon keveseknek adatik meg. Abban pedig, hogy
ma már büszkén mondhatom, nekem
sikerült, tudatos, kitartó munka, és sok
lemondás van. Igazság szerint a Hontalan lelkeket még 1999-ben írtam, így
azt mondhatom, hogy hosszan pihent a
fiókban. A történetmesélés vizuális megjelenítésben pedig mindig is része volt az
életemnek. Gyerekkoromban képregényeket rajzoltam, aztán az ezredforduló
után rajzfilm-mozdulattervezőként dolgoztam, majd egy kommunikációs céget
vezettem, így az írásra is kevesebb időm
maradt. Egyébként az írás eleinte versek
és novellák formájában jelentkezett nálam, és csak évek múlva jöttek a nagyobb
lélegzetvételű történetek. Viszont a siker
nem jött könnyen sem nekem, sem a
könyvnek. Első körben 50 példányt sem
tudtam eladni, de küzdő típus vagyok,
nem adtam fel, a regény pedig egyre
több rajongót szerzett magának, és az
elégedett olvasók elindították a „hólabdát”, amely az elmúlt évek alatt folyamatosan csak egyre nagyobbra duzzad.
Végül az említett első regényem azóta
több kiadást élt meg, és hamarosan újra
a könyvesboltok polcaira kerül, hiszen a
mai napig sokan keresik.
SzabolcsiCafé: Kicsoda Győrffy-Kiss
József, és kicsoda John Cure?
Miért fontos, hogy egy író angol
álnevet válasszon Magyarországon?

John Cure: Manapság egyáltalán nem
fontos, hogy egy író angolszász álnéven
írjon. Azt látom, hogy magyar szerző
könyvét ugyanúgy leveszik a polcról.
Nekem a nagy áttörést végül épp az
hozta meg, hogy az olvasók megtudták,
magyar író van a név mögött. Mivel a
történetek elnyerték a tetszésüket, jó
szívvel ajánlották, és szinte kuriózumnak tekintették, hogy magyar író írta az
egyik kedvenc regényüket. Mindemellett a közösségi oldalon aktívan jelen
vagyok, és sok időt töltök azzal, hogy
építsem az olvasói bázist. A Facebookon majdnem 20 ezren követnek, és a
Szürkületi Zóna nevű csoportomnak
is már több mint 1 500 tagja van; számuk napról napra gyarapszik. Nálam az
írói álnév elsősorban arról szólt, hogy
Győrffy-Kiss Józsefnek szüksége van
arra, hogy ne kelljen minden helyzetben írónak lennie, íróként viselkednie,
hiszen az írás csak egy szelete az életemnek, bár egyre nagyobb teret követelt az
évek során magának.
SzabolcsiCafé: Misztikus thrillereket
és lélektani horrort ír.
Miért pont ezeket?
John Cure: Olyan történeteket akarok
elmesélni, amiket szívesen olvasnék.
Azt szoktam mondani, hogy nem is íróként tekintek magamra, hanem inkább
mesélőként. Olyan, mintha ülnénk a
tábortűz körül este, én pedig elmesélnék egy történetet. Persze este, a tábortűz körül azok a történtek a leghatásosabbak, amik kicsit ki tudják hűteni a
gyomrunkat. Nagyon sok ötletem van,
elég csak megnézni a napi híreket, és
máris van alapom három másik könyvhöz. Mindig arról írok, ami érdekel, és
olyan témákat próbálok boncolgatni,
ami hatással lehet azok életére, akik
olvassák. A misztikus thrillerek pedig
nagyon széles skálán hagyják dolgozni
az írót. Talán ebben a zsánerben van a
leginkább tere a mesélőnek, hiszen korrajzot éppúgy tartalmaznak a könyveim, mint csípős társadalomkritikát, és a
történet során az olvasókat mindig sikerül érzelmi hullámvasútra ültetni. Egyik
pillanatban szorong kicsit, a következőben viszont felszabadultan nevet, majd
megrökönyödve olvas valamit, és újra
valami nyomasztóval találja szemben
magát, amit megint egy kis humor, vagy
szerelmi szál old fel, aztán ennek ellenére még lehet, meg is ríkatom a végén.
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SzabolcsiCafé: Jelenleg az írás mellett egy védelmi kutatással
és bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezet műveleti igazgatója.
John Cure: Ez az örök kettősség mindig is megvolt bennem. Az
alkotás és a harc. Az ecset és a kard. Ahogy a hazaszeretet is, és ehhez jött, hogy otthon azt láttam, az emberek, a közösség szolgálata
nemes dolog. A küldetéstudat és egy kis kalandvágy pedig mindig
is lobogott bennem, ami aztán az évek során egyre erősebb lett, és
elvitt ebbe az irányba. Arra pedig különösen büszke vagyok, hogy
elismert és kiváló védelmi-biztonsági szakemberekkel dolgozhatok együtt fontos célok érdekében, ahogy az is büszkeséggel tölt el,
hogy a fent említett szervezetek a soraikba fogadtak. Az írásomra
pedig tagadhatatlanul hatása van, hiszen ez egy nagyon inspiráló,
izgalmas közeg, ami csak jó hatással tud lenni az alkotási folyamatra. Azon túl pedig, ha egy történtben a hitelesség megőrzése
érdekében szakmai segítségre van szükségem, azonnal tudom,
kihez forduljak, legyen szó akár tapasztalt nyomozóról, katonai
szakpszichológusról, válságövezeteket megjárt kommandósról,
hírszerző tisztről, vagy igazságügyi szakértőről.
SzabolcsiCafé: Bestseller-gyanús a legújabb könyve:
A boszorkány hagyatéka. Luca napja előtt épp aktuális a téma.
John Cure: Szerencsére nem csak gyanús, hiszen a megjelenést
megelőzően már hónapokig az előjegyzési sikerlista élén volt,
majd a megjelenést követő harmadik napon már a thriller kategória toplistáját vezette a Bookline-on. Épp annyira élnek közöttünk
boszorkányok, mint évszázadokkal ezelőtt, most is vannak, akik
ebben az infokommunikációs társadalomban is jobban együtt élnek a természettel, értenek a gyógynövényekhez, házi gyógymódokhoz, vagy épp előre megéreznek dolgokat. Olyan sokoldalú
személyek, akik bölcsességükkel, tudásukkal, látásukkal messze
meghaladják a korukat.
De talán nem állok messze az igazságtól, ha úgy vélem, minden
nőben ott rejtőzik egy ilyen boszorkány valamilyen mértékben.
Csak az egyéntől függ, hogy mennyire ismeri ezt fel önmagában,
és ad neki teret. Ezért is szól a regény elején így az ajánlásom:
„Minden boszorkánynak. Minden nőnek.”
SzabolcsiCafé: Mátészalkán született, egy Nyíregyháza
melletti kis faluban lakik. Miért pont ott?
John Cure: Nagyon sok lehetőségem lett volna már Budapestre,
vagy akár külföldre költözni. A munkám, a hivatásom és az egyetemi tanulmányaim most is a fővároshoz kötnek, de én nagyon
szeretek itt élni. Jármiban nőttem fel, és most is egy kis településen
lakom. Néhány évig éltem Nyíregyházán, és 17 éve szinte naponta megfordulok ott. Barátságos, élhető városnak tartom, viszont
jobban érzem magam egy kisebb faluban, ahová az útjaim és találkozók után kicsit vissza lehet vonulni. Szerencsére a könyveimet
mindenhol veszik az országban. A legeldugottabb kis falvaktól a
fővárosig. Napjainkban, azt gondolom, az esélyek egyre jobbak,
hiszen az internet a könyvkereskedelem résztvevőivel és az olvasókkal éppúgy megkönnyíti a kapcsolattartást. Az olvasónak
pedig mindegy, hogy azt a regényt valaki a budai hegyekben írta,
vagy épp itt, a Nyírségben.
SzabolcsiCafé: Az interneten válogatás nélkül ömlik ránk az
olvasnivaló. Sorra jelennek meg az e-könyvek. Mi a helyzet a
nyomtatott könyvekkel?
John Cure: Azt látom, hogy az olvasók nagyon is válogatnak. Olvasnak ma is regényeket, az igazi könyvmolyok pedig
továbbra is a nyomtatott könyvek mellett teszik le a voksukat.
Mára már bebizonyosodott, hogy az e-könyvek nemzetközi

viszonylatban sem tudták kiszorítani a nyomtatott könyveket. Külföldön az arányuk a könyvesbolti eladásokhoz képest
évek óta 20 százalék körül mozog, Magyarországon pedig ez a
szám 2-3 százalék körül van. A nyomtatott könyvek pedig attól
függően eladhatók, hogy mennyire keresik az íróját az olvasók. Nekem eddig öt regényem jelent meg, és ezek közül van,
amelyik már több mint 13 ezer példányban kelt el. Mindez egy
olyan könyvpiacon, ahol az 1000-1500 körüli példányszámok
eladása már nagyon jónak számít.
SzabolcsiCafé: Elég sérülékeny terület a nyomtatott
könyvkiadás. A sor végén pedig mindig a szerző kullog, akit
a kiadó vagy kifizet, vagy nem.
John Cure: Ezt sajnos én is megtapasztaltam. Az első regényem megjelenése után ment csődbe az akkori terjesztőm, amelyik egyébként a harmadik legnagyobb szereplő volt azokban az
években a könyvpiacon. Több millió forintom maradt bent náluk,
amihez soha nem jutottam hozzá. Ezt követően nagyon körültekintő voltam, és évekig vártam egy újabb megjelenéssel. Jelenleg
kiváló és megbízható partnereim vannak a megjelenésben és az
országos terjesztésben egyaránt.
SzabolcsiCafé: Következő regénye miről szól majd?
John Cure: A hatodik regényemen dolgozom, címe: A lány,
akit élve ástak el. Várhatóan jövő év tavaszán fog megjelenni.
A történetben egy Vérbrigádnak nevezett titkos társaság rabol el
nőket a saját otthonukból, hogy aztán válogatott kegyetlenséggel
végezzenek velük, amit videóra rögzítenek, hogy az úgynevezett
dark weben tegyék közzé. Szörnyű ténykedésük egyetlen túlélője
egy fiatal nő, akit egy holttesttel együtt kaparnak ki a sáros földből. Vélhetőleg elrablói és megkínzói azt hitték, hogy végeztek
vele. Amikor a lány túlélésének a sajtóban híre megy, a rendőrség
versenyt fut az idővel, és egy különleges műveletekben edződött,
volt titkosszolgálati elhárítótisztet kér meg, hogy bármi áron próbáljon a Vérbrigád nyomára akadni. Izgalmas és néhol sokkoló
thriller lesz, ami ismét magyar helyszíneken játszódik, és hitelesen fogja bemutatni a hírhedt dark web sötét bugyrait, valamint
bepillantást enged abba is, hogyan végezhetik gyanútlan nők az
emberkereskedelem gátlástalan és mocskos hálójában, ahonnan
nem mindig van visszaút. És persze, ahogy tőlem ez megszokott,
támadáselhárításban jártas szakemberként megpróbálok iránymutatást is adni, mintegy defenzívebb gondolkodást erősítve az
olvasókban, hogy hogyan lehet az ilyen helyzeteket tudatosan
elkerülni, megelőzni.
Cservenyák Katalin

LUXUSINGATLAN DEBRECENBEN,
AZ M3-AS FELHAJTÓHOZ ÉS A BMW GYÁRHOZ KÖZEL
– új építésű, modern megjelenésű,
minimalista stílusú,
161 m2-től 236 m2-ig
nappali + 4 hálószobás,
3 fürdőszobás ház
dupla garázzsal,
kétszintes sorházban eladó.
315 m2 saját kert,
magas műszaki tartalom.
Átadás: 2019 végén. CSOK igénybe vehető! Irányár: 91 M Ft-tól 135 M Ft-ig.

Tel.: +36 20 9552411, +36 30 737 5768
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Káposztaleves
Karácsonykor nálunk mindig káposztaleves volt a vacsora karácsony vigíliáján. Ezen a szokáson csak három éve változtatott
az anyukám.
Hozzávalók: 75 dkg savanyú káposzta, 1 pár füstölt kolbász,
jó fél bögre gersli (hántolt árpa), 1 kisebb füstölt bordaközi porc
vagy bármilyen füstölt hús, só, bors, csípős paprika a rántáshoz
liszt, zsír vagy olaj, pirospaprika, tejföl
Elkészítése: A savanyú káposztát, ha hosszúak a szálak, kisebbekre vágjuk, majd egy nagyobb fazékba tesszük. A kolbászt karikára vágjuk, és a káposztához tesszük. Felöntjük
vízzel, hogy jól ellepje, és felrakjuk a gázra főni.
A gerslit szűrőben alaposan átmossuk, egy edényben, bő, enyhén sós vízben odatesszük főni. A bordaközi porcot kisebb darabokra vágjuk, és puhára főzzük. Azért érdemes külön megfőzni a hozzávalókat, mert nem biztos, hogy egyszerre fognak
megpuhulni. Amikor már minden kész, a gerslit a főzőlevével
(ha nem túl sok, akkor minddel) együtt a leveshez öntjük, a
bordaközi porcokat is átrakjuk, és öntünk a levesbe a főzővízből is. Összeforraljuk. Lisztből és zsiradékból világos rántást
készítünk, a végén egy teáskanál pirospaprikát is teszünk bele,
s vagy a füstölt hús főzőlevével, vagy vízzel felengedjük, jól
elkeverjük, hogy ne legyen csomós, majd a leveshez adjuk. Ha
úgy látjuk, túl sűrű a leves, még önthetünk bele a főzővízből.
(A maradékot lefagyasztjuk; vétek kiborítani). Amikor a rán-

Lecsós szelet
Hozzávalók: 1 kg sertés
szűzérme vagy egy nagyobb,
filézett csirkemell, 2-3 db
paprika, 2 paradicsom, 2-3 fej
hagyma, 1-2 szelet szalonna
vagy sertészsír (lehet olaj is),
só, pirospaprika, liszt.
A lecsószezon ugyan véget
ért, de a nyár ízeit még szívesen visszacsempésznénk ételeinkbe. A lecsós szelet pont
alkalmas erre.
Elkészítése: A szalonnát apró
kockákra vágjuk, megsütjük,
majd a szalonnakockákat kivesszük. A húst ujjnyi vastagra
szeleteljük (a szűzérméket enyhén klopfoljuk), sózzuk, majd
paprikás lisztbe forgatjuk, és
a zsiradékon mindkét oldalát
megsütjük, félretesszük.
A hagymákat megtisztítjuk,
félbevágjuk, karikázzuk. A
paprikát, paradicsomot feldaraboljuk, és ahogy a lecsót szoktuk, a zsiradékon,
amelyikben a húst sütöttük,

előbb a hagymát dinszteljük
meg, majd a paradicsomot
és a paprikát is beletesszük.
Sózzuk, megszórjuk kevés
pirospaprikával. Megvárjuk,
míg paprika és a paradicsom
kicsit összeesik, visszatesszük
az edénybe a hússzeleteket
és a szalonnakockákat, tehetünk egy pici vizet is hozzá,
ha úgy látjuk, majd lefedve,
lassú tűzön készre főzzük az
ételt. Néha óvatosan megkeverjük vagy rázzuk. Amikor
már majdnem megpuhult
minden, levesszük a fedőt, és
zsírjára sütjük.
Krumplipüré, rizs, tarhonya
illik hozzá.

tással is felforrt (de nem zubogott!) a leves, készen is vagyunk.
Tejföllel és friss, fehér kenyérrel kínáljuk.

Jó étvágyat kíván: Cseka

SzabolcsiCafé

HIRDETÉS 7
Az esemény főtámogatója:

8 HELYBEN JÁRÓ

SzabolcsiCafé
Nem cáfolta a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága (BvOP),
hogy Ózd mellett a Szabolcs megyei
Kemecse és a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Kunmadaras szintén kikerült
az amúgy is financiális nehézségekkel
küszködő börtönépítési programból.
A borsodi és a szabolcsi járásközpont
a döntéssel egy-egy 3,9 milliárd, míg
Kunmadaras egy 7,8 milliárd forintos
beruházásnak inthet búcsút.

Potyognak ki
a települések
a börtönépítési
programból
Rabok ezrei után fizetjük
a napi 1200-1600 forintos
„heringpénzt”, miközben
2016 óta egyet sem sikerült
felhúzni a beígért
bv-intézetek közül.

2015 végén már több ezer eljárás zajlott
Magyarország ellen a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán a fogvatartás
rossz körülményei és a hazai jogorvoslat
hiánya miatt. A Magyar Helsinki Bizottság egy akkori sajtóközleményében
például arról számolt be, hogy 43 fogvatartottnak összesen 731 ezer eurónyi
(akkori árfolyamon 230 millió forint)
kártérítést ítéltek meg. A fejenkénti
átlagosan 5 milliós összeget látva, a
kormányzat jogalkotásba kezdett; és a
parlament jóváhagyása után az állam
2017 januárjától – a megindított uniós
eljárások felfüggesztése érdekében –
kártalanítja azokat, akiknek az elhelyezése megsértette az alapvető jogokat.
Márpedig ebbe a körbe a magyarországi rabok jelentős része beletartozik.
A normatív alapú kártalanítás a gyakorlatban napi 1200-1600 forintot jelent, a jogosultságot egyszerű igazolni,
az így besöpörhető összeget a börtönszleng heringpénznek nevezi.
Az alapvető probléma a túlzsúfoltság
(az egy főre eső szabad mozgástér átlaga
2,5 négyzetméter), a zárkán belüli elkülönített vécé és a meleg víz, továbbá a
természetes fény, a szellőzés, a megfelelő
fűtés hiánya, kiegészítve a tetvesedés és
a poloskák, a korlátozott fürdési lehetőségek (heti 1–2) okozta problémákkal.
Kellenek a „kemecsei” milliárdok
A kormány 2016 derekán a zsúfoltság
enyhítése érdekében indította el a börtönépítési programot, mely révén Békésen,
Csengerben, Hevesen, Kemecsén, Komádiban, Komlón, Kunmadarason és
Ódzon terveztek bv-intézeteket építeni
összesen 4500 rab számára. A projektre
46 milliárd forintot szántak, ám menet
közben kiderült: az építőipari árdrágulás
miatt a pénz nem lesz elegendő. További
30 milliárd forintot a szükséges személyzet felvételéhez, 17,7 milliárdot dologi kiadásokra biztosítottak.

A börtönök kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásokat mind tavaly májusban, mind idén februárban azért
kellett eredménytelennek nyilvánítania a BvOP-nek, mert bár érkeztek
ajánlatok, azok mind meghaladták a
rendelkezésre álló pénzforrást. Ezek
után az volt a kérdés, melyik utat választják a döntéshozók: megemelik az
anyagi keretet, vagy néhány helyszín
kihúzásával értelemszerűen több pénz
jut a rostán fennmaradt bv-intézetekre. Bár a kormányzat mélyen hallgat,
október 10-én az ózdi jobbikos polgármester és a térség fideszes országgyűlési képviselőjének csalódott nyilatkozata választ adott a kérdésre.
Az ozd.hu beszámolója szerint Janiczak
Dávidot és Riz Gábort a Belügyminisztériumban Kontrát Károly és Felkai László
államtitkárok a borsodi projekt leállításáról tájékoztatták, s kiderült az is, hogy
sem Kemecsén, sem Kunmadarason
nem épül bv-intézet, egyelőre. A kormánypárti Riz szerint „a rendelkezésre
álló pénzügyi csomag nem tette lehetővé,
hogy mind a nyolc börtön megépüljön”.
Bár az említett települések eredményesen pályáztak, a kiválasztás szakmai elven történt, és semmi köze nincs a politikához – tette hozzá nyilatkozatában.
Ezek után szerkesztőségünk – egyebek
mellett – szerette volna megtudni, ki és
milyen szempontok alapján döntött arról, hogy Kemecse, Kunmadaras és Ózd
kerüljön le a listáról? Miként arról is érdeklődtünk a BvOP-nél, hogy milyen
fázisában tart jelenleg a börtönépítési
projekt, várható, hogy a közeljövőben
újra kiírják a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre?
A kommunikációs főosztály munkatársa, Orosz Zoltán szóvivő azonban az
előbbiekre ismételt kérdésünkre sem
kívánt válaszolni. Ahogyan arra sem
szeretett volna reagálni, hogy megfelel-e a valóságnak, amit a borsodi
politikusok a szabolcsi és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei beruházás lefújására vonatkozóan mondtak.
Mindebből az a logikus következtetés
vonható le, hogy jelen pillanatban a
nyolc emlegetett börtönhelyszín közül
három lekerült a napirendről. Az egyetlen pozitívum, hogy a hajdú-bihari kisváros, Komádi, ahol nagyon számítanak
a beruházásra, még fenn van a listán.
Ratalics László
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MVM KONCERTEK

2019 MÜPA - BÉRLET
YULIANNA AVDEEVA | BALÁZS JÁNOS
EVGENY KISSIN | RÁNKI DEZSŐ
GRIGORY SZOKOLOV | ARCADY VOLODOS
BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:

AZONGORA.HU OLDALON

10 HEJ, DE JÓ HELY

Kétévesek
lettek
a debreceni
négyes
ikrek
Szaladgálnak,
csacsognak,
és imádnak
vásárolni.

Méretek:
Boda Jázmin: 11,8 kg 85 cm
Boda Boglárka: 11,5 kg 83 cm
Boda Pistike: 12,7 kg 86 cm
Boda Flóra: 11,1 kg 83 cm

SzabolcsiCafé

Hazánkban minden négy-ötszázezredik szülésre jut egy négyes ikerpár.
A Boda családba nem először hozott
ekkora csomagot a gólya: a gyerekek
apja, István is négyes ikerként látta
meg a napvilágot. Még a nemek megoszlása is azonos: egyetlen fiúként nevelkedett három nővére mellett. Flóra,
Jázmin, Boglárka és István 2016. november 24-én született a Debreceni
Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. A picik édesanyjával,
Boda Beáta Boglárkával beszélgettünk.
SzabolcsiCafé: Az ikrek második
születésnapjukat ünneplik. Mennyit
fejlődtek egy év alatt?
Boda Beáta: A tavalyi képet nézegetve külsőre nem változtak sokat. Nyilván nőtt a hajuk, van szép kis csurijuk;
Pistike igazi kisfiú lett. Most már tudunk velük kommunikálni, folyamatosan csacsognak, napról napra egyre
ügyesebbek. Azt mondhatom, hogy
egyre könnyebb velük. Mindannyian
jól vagyunk, a rokonok és a gondozónő
sokat segít a mindennapokban; mindig
többen vagyunk a kicsik körül.
SzabolcsiCafé: Az első szó mi volt?
Boda Beáta: Mindenkinek az apa
volt az első szava körülbelül másfél
éves korukban. Azóta be nem áll a szá-

juk, egész nap mennek, szaladnak. Elkezdték felfedezni egymást, így most
már nem csak mi vagyunk azok, akik
le tudják kötni a figyelmüket. Nagyon
szeretnek fogócskázni, csikizni egymást. Szeretik, hogy többen vagyunk
körülöttük, igénylik a babusgatást,
harcolnak, hogy rájuk összpontosuljon a figyelem. Természetes irigység
van bennük, civakodnak a játékokon,
és hogy ki legyen apával és anyával.
SzabolcsiCafé: Négy gyereket mivel
lehet egyszerre lekötni?
Boda Beáta: Nyáron elkezdtük felfedezni a játszótereket, emellett vannak
babusgató programok a Vojtinában,
amit nagyon szeretnek. De nekünk
az is nagy program, ha kézen fogva
elmegyünk sétálni.
SzabolcsiCafé: Nem lehet könnyű
elindulni otthonról.
Boda Beáta: Szerencsések vagyunk,
körülbelül 15 perc alatt mindenki elkészül. Már tudják, kinek hova kell állni
öltözésnél, szépen sorakoznak egymás
mellett. Az utcán sétálást még gyakorolnunk kell, ha ketten megyünk négy
gyerekkel, az komoly kihívás. Célszerű legalább három emberrel elindulni,
de legjobb az egy gyerek, egy felnőtt
felállás. Minden sétálást ennek megfelelően alaposan meg kell terveznünk.
Jól bevált rendszerünk van, megvan

HEJ, DE JÓ HELY 11

SzabolcsiCafé
a szigorú napirend. Anyósom is négyes
ikreket nevelt, így van tapasztalata, melyet szívesen megoszt velem. Emellett a
gondozó néni finoman terelget, hogyan
legyünk következetesek.
SzabolcsiCafé: Az étvágyuk töretlen?
Boda Beáta: Most már mindent esznek,
gyakorolják a kanállal evést, mindenkinek
meg van a maga tálkája. A „társaság” fele
már nagyon szépen eszik önállóan, a többiek még segítséget igényelnek. Nagyon jó
étvágyuk van.
SzabolcsiCafé: Négy hónapos koruktól
átaludták az éjszakát. Ebben történt
változás?
Boda Beáta: Hatalmas szerencse, de
nagyon jó alvó gyerkőceim vannak; ez a
csoda továbbra is tart. Lefektetjük őket fél
nyolc-nyolc körül, és reggel fél nyolckor
ébredeznek. Ez is megkönnyíti a dolgunkat, mert fel tudunk készülni a másnapi
izgalmakra. Reggel felkelnek, megjön a
gondozónő, együtt felöltöztetjük őket,
megreggelizünk, délelőtt pedig igyekszünk valami programot találni nekik.
El szoktunk menni bevásárolni, nagyon
szeretnek boltokba járni, vagy pékségbe.
Kukásautó-fanok, szeretik a buszokat, a

rendőrautókat, mindig sikítunk, ha meglátjuk valamelyik járgányt. Kedvenc helyünk ebből adódóan a Segner tér.
SzabolcsiCafé: Egymáshoz hogyan
viszonyulnak?
Boda Beáta: Minden lefekvés előtt fogócskáznak, majd kuncognak, és utána
tudják, hogy megyünk aludni, keresik
az ágyukat. Megvannak a kis csapatok
a csapaton belül is, hogy ki kivel szeret
játszani. Az A és B baba Pistike meg Bogi
volt, ők nagyon „egyben vannak”, a C és
D baba, Flóra meg Jázmin szintén egy
párost alkotnak.
SzabolcsiCafé: Jut idő egymásra,
magatokra?
Boda Beáta: Minden este együtt vagyunk, miután lerakjuk a gyerekeket. Volt,
hogy a déli alvásnál elmentünk szaunázni
vagy a fürdőbe, olyankor a nagyszülők vigyáztak rájuk, de ritkák ezek a pillanatok.
Nyaralni még nem jutottunk el. Itthon kialakítottunk magunknak mindent; kertes
házban lakuk, az udvaron is le tudjuk kötni
a figyelmüket, nyáron volt felfújható medence, van csúszda, hinta. Nagyon szeretik
a vizet, az esti fürdés alkalmával is legalább
hárman vannak a kádban.

SzabolcsiCafé: Áprilisban felröppent
egy pletyka, mely szerint a
babák betegek.
Boda Beáta: Megdöbbentünk a hír
hallatán. Húsvétkor küldték nekünk az
erről szóló cikkeket ismerősök és ismeretlenek a Facebookon. Mi tudtuk, minden rendben, ezért igyekeztünk minél
hamarabb túltenni rajta magunkat. 2-3
nap után szinte el is felejtettük. Nem
tudjuk, miért találták ezt ki, nem tudtuk
kideríteni, honnan indult a rosszindulatú pletyka.
SzabolcsiCafé: A második születésnapot
hogyan ünnepeltétek?
Boda Beáta: A szűk családdal, vagyis
négyes ikrek négyes ikrekkel. A közeli
családtagokat láttuk vendégül egy finom
ebéddel; a gyerekek természetesen tortát
is kaptak.
SzabolcsiCafé: Kihagyhatatlan kérdés:
terveztek még babát?
Boda Beáta: Nem. Köszönjük szépen,
négy gyerekkel egész családot alkotunk.
Még egy évig itthon vagyok velük, utána
mennek a picik óvodába, én pedig vissza
a munka világába.
Fogarasi Renáta

Hanza-Twin Kft.
Munkaruházati és védőeszköz kis- és nagykereskedés

Kellemes ünnepeket
kíván
a Hanza-Twin Kft.

4400 Nyíregyháza, Szent István u.1.
(Luther Üzletház)

Tel.: +36-42/410-257,
+36-30/499-6881
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Kiadták Szabó Magda
eddig ismeretlen regényét
Irodalmi szenzáció
és felfedezés!
Mindmáig az irodalmárok és az olvasók is úgy tudták, hogy Szabó Magda
költőként kezdte pályáját, és első prózai
műve a 1957-ben megjelent Freskó című
regény volt. Most azonban újra kell írni
a magyar irodalomtörténetben a Szabó
Magda életéről és munkásságáról szóló
fejezetet. A hagyatékból ugyanis előkerült egy fehér dosszié, s abból két szürke
borítójú füzet. Rajtuk a cím: Csigaház, az
évszám: 1944 és az SzM szignó.
S hogy mit rejt a két füzet? Egy kisregényt, amely 1939-ben játszódik, Bécsben. Egy zaklatott fiatal lány érkezik a
Csigaház nevű panzióba. Júlia Budapestről menekült az osztrák fővárosba,
régi ismerőséhez, a panzió tulajdonosnőjéhez. Odahaza megrázó élményben
volt része: a vártnál korábban hazatérve
a családi villába, rajtakapta fiatal mostohaanyját, Dollyt és szeretőjét, Dorner
András ügyvédet, apjának, az országos
hírű sebészprofesszornak a barátját. Júlia felháborodása és kétségbeesése annál is nagyobb, mert ő azt hitte, hogy
Dorner az ő kedvéért jár a házhoz.
A fiatal lány abban reménykedik, hogy
a Csigaházban menedéket és nyugalmat

talál, ám a panzióban további „veszedelmes viszonyok” bolygatják fel a mindennapok megszokott rendjét, újabb
szerelmi háromszögek formálódnak.
A politikai helyzet is nyugtalanító, hiszen a bécsi Burgon már horogkeresztes
zászló leng, és a németek egyre jobban
érdeklődnek a Csigaház lakói iránt.
A háború fenyegető árnyéka borul egész
Európára.
A szerelmi és politikai szálból biztos
kézzel összeszőtt kisregényt minden bizonnyal Szabó Magda 1935 és 1938 közötti bécsi tartózkodásainak élményei
ihlették, ezeket öntötte (valószínűleg itt

Visszatér
a Grincs!
Az Illumination nyolcadik egész estés animációs filmje A Grincs, amely
Dr. Seuss közkedvelt karácsonyi klasszikusa alapján készült. A Grincs egy cinikus, zsémbes zöld szőrmók története, aki
el akarja lopni a karácsonyt, ám végül
egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése
szívhez téríti. Vicces és szívmelengető
történet a karácsony lényegéről és az
optimizmus megtörhetetlen erejéről.
A Grincs magányosan éldegél barlangjában a Kobak hegyen; egyetlen társasága
hűséges kutyája, Max. A barlang tele van
mindenféle találmánnyal és szerkentyű-

vel, melyek a házigazda mindennapi
kényelmét szolgálják, így a Grincs csak
akkor látja szomszédait Kifalván, amikor kifogy az élelemből. Kifalva minden
évben karácsonykor megzavarja hősünk
magányát az évről évre egyre nagyobb,
fényesebb és hangosabb ünnepléssel.
Amikor a Kik bejelentik, hogy idén
háromszor nagyobb lesz a karácsony, a

először) prózai formába. Sorait olvasva
tanúi lehetünk a regényíró születésének.
Nyomon követhetjük, hogyan talál rá
saját hangjára, hogyan dolgozza ki írói
módszerét. A sokféle élményt, érzést,
hangulatot egybesűrítő mű már magán
viseli Szabó Magda írásművészetének
jellemző jegyeit: kivételes megfigyelőképességét, éleslátását és ábrázolókészségét.
Szabó Magda: Csigaház
kisregény
Jaffa Kiadó 168 oldal
Megjelenés: december 4.
Kötés: keménytáblás

Grincs rájön, hogy csupán egy módon
biztosíthatja a csendet és a békességet: el
kell lopnia a karácsonyt. Úgy dönt tehát,
hogy Mikulásnak adja ki magát, sőt, terveihez csapdába ejt egy nyafka rénszarvast is, hogy legyen, aki húzza a szánját.
Eközben odalent Kifalván Cindy-Lou
Ki, egy kislány, akiben túlcsordul a karácsonyi vidámság, a barátaival azt tervezi,
hogy csapdába ejti a karácsonyi köreit
rovó Mikulást, hogy megköszönhesse neki a sok segítséget, amit túlterhelt
édesanyjának nyújt. Ahogy közeledik a
karácsony, félő, hogy a jó szándékú terv
ütközni fog a Grincs jóval ármányosabb
ügyködésével. Vajon Cindy-Lounak sikerül végre találkoznia a Mikulással? És
vajon sikerül-e a Grincsnek egyszer s
mindenkorra elnémítani a Kik karácsonyi jókedvét? Decemberben kiderül!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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házi muzsikus lelkek, és ez független attól,
hogy ma hol élnek, hiszen Lajos és Csépány
Tamás Budapestről jöttek. Van a muzsikus
lelkek között egy-két „zenészcsemete” is:
az Antal-lányok, Mester Tamás, és „nagy
öregek” is megjelentek: Rozsnyai Gyuri,
Bárkányi Feri.
Miért fontos egy ilyen összejövetel?
Mit mondanak a résztvevők?
Somos Péter: Nincs ma olyan hely Nyíregyházán, ahol a mi korosztályunk szórakozhatna most, mikor már lenne rá időnk. Egyáltalán: kevés hely van, ahol élőzene szól,
a vendéglátós műfaj pedig kihalt. A zenei
élményen túlmenően persze találkozásokra
is alkalmat ad egy ilyen buli, régen látott
emberekkel. Mindkét eddigi rendezvény
rendkívül jó hangulatban, baráti légkörben
zajlott, vidám emberekkel.
Tömve volt a vendéglátóhely, úgy
tudom, még sértődés is előfordult,
amiért nem jutott mindenkinek szabad
asztal.
Pastrovics Zoltán, a Nyíri Fészek vezetője
az első megkeresésre szívesen rendelkezésünkre bocsátotta a vendéglőt. Titkon reméltük, hogy megtölti
a közönség, de arra nem
számítottunk, hogy kicsinek bizonyul a
hely, hiszen az utcán
is több tucat ember
állt, és hallgatta
a zenét. Valóban
voltak sértődések,
mert nem tudtak
asztalt biztosítani a
későn jelentkezőknek,
de aki nem fért be az első
alkalommal, eljöhetett a második bulira.
Közösségi ember vagy, programokat,
kiállításokat szervezel, előadásokat tartasz, ami egyébként nem is
lenne a feladatod. Úgy érzed jól magad,
ha pezseg körülötted az élet.
Feladatom éppen semmi nem lenne, mert
tavasztól végleg(?) nyugdíjba mentem. Minden, amit szerveztem, élénk érdeklődést
váltott ki. Fontos csak addig lesz számomra
bármilyen rendezvény, amíg ez az érdeklődés tart, ha megérzem, hogy már nincs rá
igény, ígérem, abbahagyom.
Most újabb nagy dobásra készültök,
a titeket befogadó vendéglővel közösen jótékonysági akciót hirdettetek.
Ismét Pastrovics Zolira hivatkozom, akit
még a 70-es évekből, zenész koromból,

3.

Nyíregyházi 21-es:

Somos Péter

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.
Nyíregyháza közösségi életének egyik meghatározó egyénisége. Fiatalabb korában
– ahogy fogalmaz – volt kocsmazenész,
a legutóbbi 12 évben pedig a zsidótemető
gondnoka, közel 10 évig a hitközség vallási
vezetője és alelnöke. Fotózza a várost, kiállításokat, könyvbemutatókat szervez. És újra
zenél barátaival, akikkel fejükbe vették, hogy
visszahozzák Nyíregyházára az élőzenét, feltámasztják a vendéglátós műfajt. Nincs ma
olyan hely, ahol a korosztályuk szórakozhatna most, mikor már lenne rá idejük.

1.

Szeptemberben csaptatok egy
retró bulit, amire Nyíregyházán
még nem volt példa. Az első hívó szóra
jöttek össze a 40-esek, 50-esek és 60asok az egyik vendéglőben, és fantasztikus élmény volt egyszerre találkozni
azokkal az emberekkel, akik életünk
egy szakaszának meghatározó alakjai
voltak. Barátok, osztálytársak, ismerősök, vagy éppenséggel olyanok, akiket
csak arcról ismertünk. Hirtelen egyszerre szembejött velünk az elmúlt 30-40 év.
Furcsa időutazás, zenei kísérettel.
A Facebookon – szokásomtól eltérően –
nyáron egyszer elkezdtünk nosztalgiázni
korombeliekkel. Írtam néhány rövid vis�szaemlékezést a 60-as, 70-es évek ven-

déglátós zenészeiről és
zenepártolókról, és mivel nem várt érdeklődést váltott ki, arra
gondoltam, jó lenne
találkozni. Az ötletet
osztatlan lelkesedés
fogadta. Innen már
csak a nagyja maradt
hátra:
megszervezni
a nagy létszámú alkalmi
csapatot (18 zenész és énekes
adott műsort, de a végén színpadra lépő
alkalmi kollégákkal együtt közel harmincan
voltunk), összeállítani a műsort, próbálni…
Egyedül nem tudtam volna végigcsinálni,
szerencsémre voltak segítők: az első buliban
Adler Laci és Bari Lajos, a másodikban Bary
Ernő vállalt oroszlánrészt a szervezésből.
Próba lehetőséget Csernák Tibi és Majoros
Jani biztosított számunkra az otthonukban;
szóval, több ember munkáját dicséri a végeredmény.
Azóta már lezajlott az újabb
találkozó, melynek szervezői
magukat úgy aposztrofálják:
„Mi, muzsikus lelkek”. Kik ők?
Az elnevezés Bari Lajostól származik, és
nemcsak a szervezőkre, de az egész csapatra vonatkozik. Hozzátehetném: nyíregy-

2.

4.

5.

6.
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a Koronából ismerek. Ő minden évben karácsony előtt ételt oszt a rászorulóknak a
Nyíri Fészek előtt. Nagyon szép gesztus.
Amint lezajlott nála a második fellépésünk,
megkérdezte, lesz-e következő, és ha igen,
mikor. Előbb egy pótszilveszter került szóba, aztán gondoltam, megkérdezem a többieket, vállalják-e az önkéntes részvételt
egy újabb esten, ami persze az említett
előkészületekkel jár. Percek alatt összeállt
a csapat, így a december 8-i rendezvény
– a nosztalgiázáson túlmenően – nemes
célért folyt, a karácsonyi ételosztás szolgálatában állt.
Kutattad és Nyírzsidók címmel
meg is írtad a nyíregyházi zsidóság történetét. Szívesen megnyíltak?
Jövőre lesz tízéves a kis interjúkötetet. Annak
idején nagy dolognak számított – de talán
ma is az –, hogy rajtam kívül kilenc, Nyíregyházán élő zsidó vallású ember az arcát
merte adni egy ilyen könyvhöz. Másrészt ez
arról is tanúskodik, hogy Nyíregyházán nem
kell tartani antiszemita megnyilvánulásoktól.
Amiért nem volt egyszerű szóra bírni őket, az
a zsidó családokon belüli kibeszéletlen múlt,
a szülőktől örökölt szorongások és aggodalmak, no meg a bennünk maradt kérdések,
amiket nem tettünk fel a szüleinknek.
Mekkora súlya volt Nyíregyházán
a zsidóságnak a holokauszt előtt,
és milyen szerepet játszik most?
Közel ötezren voltak, ma nagyjából hatvanan
vannak. Kívülállókat kérdezve általában azt
a választ kapom, hogy ma is több százan,
sőt, több ezren élnek a városban. Szó sincs
róla, azok a valós adatok, amiket említettem. Természetesen ennek megfelelően
alakult a szerepük: amíg a holokauszt előtt
tekintélyes súllyal voltak jelen Nyíregyháza
akár gazdasági, akár kulturális életében,
a háború után ez a szerep a létszámukkal
arányosan drasztikusan csökkent.
A Facebook-háttérképeden három
férfi portréja látható.
Apai nagyapám, apám és én. Vannak közös
vonásaink, nem csak a bajuszok árulkodnak
a rokonságról. Nagyapámat nem ismertem,
apám 1973-ban halt meg, nem érte meg
az 51. születésnapját. 45 éve, belegondolni
is szörnyű. Ennek ellenére élnek bennem a
közös élmények, a mozdulatai. Érdekes, a
hangját viszont nem tudom felidézni, sokszor
bánt, hogy elfelejtettem.
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Ha utazás, akkor észak, dél,
kelet,vagy nyugat?
A cél minden esetben kelet. Nem a Távol-,
hanem a Közel-Kelet, pontosabban: Jeruzsálem. 23 évig éltem ott; ez azért nem
múlik el nyomtalanul. Az óváros az egyik
vonzerő, de az is eltörpül három másik ok
mellett, amiért oda utazom: a lányom és két
unokám.
Motor, autó, bicikli vagy
tömegközlekedés?
Egy hét évvel ezelőtti gerincsérvműtét miatt
főként autó, az is olyan, aminek magas az
ülése, könnyű ki- és beszállni. Amúgy megfelelne az autóbusz.
Mi a legjobb Nyíregyházában?
Számomra egyértelműen Sóstó.
Nemrég vittem oda vendégeket, ők is el voltak ragadtatva. Sokat voltam ott, volt időm
megismerni, mert ott lakott Szikszai Gyula,
a legjobb barátom, aki már nem él. Nélküle
persze nem ugyanolyan, mint rég.
Mi a legrosszabb?
Nem tudok igazán rosszat mondani. Megszűntek bizonyos dolgok, például
régi épületek, de vannak helyette újak, vagy
más formában léteznek. Ez nem mindig tetszik nekem vagy másoknak, de tudomásul
kell venni, hogy vannak egyéb elképzelések
és igények is.
Neked mi hiányzik
Nyíregyházáról?
Egy olyan étterembe eljárnék, ahol állandó
zenekar van, mint a régi időkben. Vagy esetleg több formáció: este zongora-dob felállás
mondjuk egy énekessel, máskor cigányzene vagy halk dzsessz a háttérben, persze
mindez élőben.
Tippelj, tíz nyíregyháziból
hány ismer meg az utcán!
Tíz véletlenül szembejövő közül vélhetően
egy sem, de sosem volt célom az ilyenféle
népszerűség.
Marhapörkölt vagy
túrós derelye?
Nem nehéz a döntés, mivel húst nem eszem.
Sör, bor vagy pálinka?
Az már jó régen volt, a kocsmazenész korszakban. Akkor bármit, de évtizedek óta absztinens vagyok.
Mit jelent számodra
Nyíregyháza?
Döntően szép emlékekkel teli múltat és kellemes jelent.
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Rengeteg fotód van a városról,
a zsidó temetőről.
Mindig nálam van a fényképezőgép. Nehéz elmenni jobb sorsra érdemes házak
mellett úgy, hogy ne vegye észre az ember a leromlott állagukat. Egy új épületnél ez nem annyira bosszantó, de a régi
házakra jobban oda kéne figyelni, akár
magánkézben, akár városi tulajdonban
vannak. Ennyi a cél: figyelemfelkeltés.
És ha már a temetői fotókat említetted:
a napokban jelent meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidó emlékek nyomában – két keréken címmel egy könyv a
MAZSIKE kiadásában; szerzői Cseh Viktor
és Mózes Krisztián. 15 színes fotóm van
benne a megye zsidó emlékeiről, főként
temetőkről.
Hosszú ideig voltál a temető
gondnoka, elláttad a hitközség életével kapcsolatos teendőket.
Munka, hivatás vagy küldetés?
A vallásunk szerint a halott körüli foglalatoskodás az egyik legnagyobb jó
cselekedet, hiszen nem várhat viszonzást
az ember. Ha csak munkának tekintem azt
a 12 évet, amit temetőgondnokként eltöltöttem, bizonyára nem találok ki önként
plusz feladatokat. Csaknem egy évtizeden
át a gondnoki munka mellett a hitközség
vallási vezetője és alelnöke is voltam. Az
utóbbi tisztségem lehetőséget adott rá,
hogy a Városvédő Egyesülettel közösen
kérelmezzük az önkormányzattól közterület elnevezését Bernstein Béla főrabbiról.
Újabban Kisvárdán is gyakran
megfordulsz.
Jó kapcsolatot tartok Leleszi Tibor polgármesterrel és Vofkori Máriával, a Rétközi
Múzeum vezetőjével. 5-6 éve tevékenyen
részt veszek a helyi holokauszt-megemlékezések szervezésében és bonyolításában.
Idén májusban erre már magánemberként
kértek fel. A jeruzsálemi fotókiállításomat,
amit ott bemutattak, már kölcsön kérte a
múzeumtól Suhajné Szoka Margit tanárnő,
aki áprilisban Újfehértón rendez hasonló
megemlékezést, egy konferenciával egybekötve. Mit mondjak? Nyugdíjasként sem
unalmas az élet.
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Cservenyák Katalin
További érdekességek:
www.szabolcsihir.hu

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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