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2 RÖVID HÍREK

SzabolcsiCafé

Olyan üzem nyílik Nyíregyházán,
amilyen még nincs az országban
Nyíregyházán, a Debreceni utcán
adják át Magyarország első gluténmentes zabot feldolgozó üzemét. Az
üzem – a „GOF-HUNGARY” Kft. és a
KOR-AN 98 Kft. konzorciumi együttműködésének keretében – 627,28 millió

forint vissza nem térítendő uniós támogatással, 1,3 milliárd forintos beruházásból
valósult meg. A K+F projekt keretében
finom és versenyképes gluténmentes pékáru előállítására alkalmas lisztkeverékeket fejlesztettek ki a gluténmentesség

valódi, 14 karátos arany ékszerek
valóban elérhető áron!
Ajándékozd meg magad vagy szeretteid egy
nyakékkel vagy karkötővel, esetleg mindkettővel!
Bármilyen alkalomról is legyen szó,
ékszerszalonunkban és webshopunkban
garantáltan megtalálod azt az egyedi és értékálló
arany vagy ezüst ékszert, amivel kifejezheted
egyéniségedet és mosolyt csalhatsz
bárkinek az arcára.

ARANY
ékszerek

EZÜST

ékszerek

20%,
30%,
40%

Egyes

BRILL

ékszerek akár

aranyvirág ékszerszalon

kedvezménnyel.

4024 Debrecen, Csapó utca 43.
+36 52 792 292 • WWW.ARANYVIRAGEKSZER.HU
Nyitva tartás: H–P.: 10:00-18:00, Sz.: 10:00-13:00

igazolásához és dokumentálásához szükséges nyomon követhetőségi rendszer
kialakításával, a gyártáshoz szükséges
malomipari technológiák kifejlesztésével.
további érdekességek:

WWW.SZABOLCSIHIR.HU
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SzabolcsiCafé

Ítélet a kómában fekvő
nyíregyházi kisfiú ügyében
A Nyíregyházi Járásbíróság május 8-án 10 hónap fogházbüntetésre és 1 év úszómesteri foglalkozástól való
eltiltásra ítélte N. A. vádlottat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A bíróság a fogházbüntetés végrehajtását 1 év próbaidőre
felfüggesztette – közölte a SzabolcsiCaféval dr. Resán
Dalma, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője.
A tényállás szerint 2016. június 21-én
egy gyermektábor keretében a városi
fürdőben több gyermek tartózkodott.
Az egyik gyermek a csúszdán lecsúszva
megérkezett az 1,2 méter mélységű vízbe, ahol felállt, majd néhány másodperc
elteltével rángatózni kezdett, s arccal lefelé a vízbe fordult, és lebegett a víz felszínén. Ezt a lebegést észlelte a vádlott,
azonban úgy gondolta, hogy a sértett
csupán „búvárkodik”. A gyermeket a
csúszdáról leérkező három ismeretlen fi-

atal emelte a medence szélére. A vádlott
ezt észlelte, s haladéktalanul megkezdte
a gyermek mentését. A gyermek 6 perc
13 másodpercen keresztül volt arccal a
vízbe fordulva.
A bíróság megállapította, hogy a vádlott
mulasztása és a gyermek állapotában
bekövetkezett maradandó fogyatékosság között nem lehetett megállapítani az
ok-okozati összefüggést, azonban a vádlott megszegte a foglalkozása szabályait
akkor, amikor a gyermek lebegését ész-

lelve nem gondoskodott a medencéből
való eltávolításáról.
A bíróság előzetesen mentesítette a vádlottat az elítéléséhez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól. Az ítélet nem
jogerős.

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: Délkelet-Press Kft., 45600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Lapposta Kft.| Címlapfotó: Pixabay
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SzabolcsiCafé
A Borsodból elszármazott magyar
operatőr, Hasulyó János – akit a
sztárok John Hasulyonak hívnak –
saját bevallása szerint minden olyan
álmát teljesítette, melyről hasonló
területen dolgozó magyar tévés operatőr valaha is álmodhatott. Rengeteg
hírességgel készített interjút, ott volt
a Golden Globe-on, az Oscar-díj-átadókon, rangos amerikai filmfesztiválokon vett részt. Kirekesztés-,
gyűlölet- és rasszizmusellenes dokumentumfilmeket forgatott, amerikai–magyar online televíziót alapított.
Beszélgettünk mindennapjairól, a
kezdeti nehézségekről és a sikereiről.

A borsodi
operatőr
Hollywoodban
faggatja
a sztárokat
Kalifornia, ahol
nincs kolbászból a kerítés.
Hasulyó János magyarként
váltotta valóra
az amerikai álmot.

SzabolcsiCafé: Itthon mivel
foglalkozott, honnan indult?
John Hasulyo: Kazincbarcikáról indultam, saját televíziót üzemeltettem
42 településén. Sok ismert emberrel és
magyar sztárral készítettünk beszélgetéseket, a munkám elismeréseként
Magyarország jelenlegi miniszterelnöke is eljött hozzám – a stúdiómba
– beszélgetni. Színes kínálatunk volt:
élő közvetítéseket is készítettünk például labdarúgó-mérkőzésekről, más
sport- és kulturális eseményekről. A
stúdióbeszélgetéseken ismert közéleti személyiségeket, gazdasági szakembereket láttunk vendégül, számos
civil eseményt szerveztem, városi
képviselő is voltam. Boldoggá tesz a
gondolat, hogy sikerült öregbítenem
városom hírnevét, és örömmel tölt el,
hogy nem feledkeznek meg rólam az
emberek. Szinte minden nap kapok
olyan levelet, melyben biztosítanak
arról, otthon büszkék rám.
SzabolcsiCafé: Mi késztette arra,
hogy Amerikában próbáljon
szerencsét?
John Hasulyo: Szerettem volna valóra váltani az álmomat, az angyalok
városában akartam forgatni, ki akartam próbálni, milyen Hollywoodban
dolgozni. Mindig is érdekeltek a nagy
kihívások. Rasszizmusellenes dokumentumfilmeket akartam készíteni,
mert szerintem egyre nagyobb a gyűlölet a világban. A filmeket először
Kalifornia egyik leghíresebb egyetemén, a University of California, Los
Angeles-en (UCLA) mutattunk be.
Olyan helyekre szerettem volna eljutni és olyan emberekkel forgatni,

amikről és akikről magyar operatőrként csak álmodozni lehet. Úgy gondolom, hogy Kalifornia a világ egyik
legjobb helye.
SzabolcsiCafé: Azért Amerikában
sincs kolbászból a kerítés...
John Hasulyo: Sok lemondással és
áldozatok árán vezetett idáig az út,
de soha nem adtam fel, akkor sem,
amikor lehetetlennek tűnt a továbbhaladás. Forgattam magyar televízióknak, és közben egyre több helyre
hívtak dolgozni amerikai producerek
is. Nem könnyű, hiszen több ezer
médiamunkás várja a lehetőséget.
De hiszek a kemény és kitartó munkában. A képsoraimat láthatták már
sok országban a legfontosabb filmes
eseményekről, fesztiválokról készült
helyszíni beszámolókban.
SzabolcsiCafé: A Golden Globe-on,
Oscar-dí-átadókon is forgatott.
Hogyan került kapcsolatba ezzel
a világgal?
John Hsulyo: Sokat dolgoztam, és
az elkötelezett munkának meglett az
eredménye. Egy idő után egyre többen kerestek, felkértek különböző
rendezvényeken való forgatásokra,
majd interjúkat készítettem. Sokszor
dolgoztam az Oscar és a Golden Globe vörös szőnyegén, a Cannes-i Filmfesztiválon, és nagyon sok hollywoodi
eseményen.
SzabolcsiCafé: Egy magyar és egy
hollywoodi operatőr/riporter élete
miben különbözik?
John Hasulyo: A körítés és látvány
más, na és, hogy itt világsztárokkal
forgathat az ember nap mint nap.
Több amerikai producerrel dolgozom együtt, olyan eseményeken veszünk részt, ami Magyarországról
csak vágyálom. A másik különbség
a mentalitás. A munkatársak nagyon
segítőkészek egymással, jó munkakapcsolatban, barátságban vannak
egymással a különböző stábok. Itt is
érezhető az a kaliforniai pozitív, toleráns, szívélyes magatartás, amit nagyon szimpatikusnak találok. Amikor
dolgozom, akkor nem érzékelem azt,
ki áll a kamerám objektíve előtt. Akkor a munkára koncentrálok. Inkább
utólag fog el az az érzés egy-egy jól
sikerült interjú után, hogy nagyszerű dolog, aminek a részese lehetek,
lehettem.
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SzabolcsiCafé
SzabolcsiCafé: A napjait,
a munkahetét hogyan képzelhetjük el?
John Hasulyo: Változó, hiszen ös�szevissza vannak forgatások: számos
esetben csak előtte egy nappal szólnak.
Élvezem, mert nem vagyok „megkötve”,
és ha van kedvem, akkor dolgozom. A
szabadidőmben a saját projektjeimmel
foglalkozom, jelenleg egy filmen. Sokat
mérlegeltem, és arra jutottam, nagyon
fontos számomra, hogy a magam ura
lehessek. Nem tudnám elképzelni, hogy
főállásban leszerződjek egy nagy televízióhoz, mert az túl sok kötöttséget jelentene. Kamerám fókuszába került már
számos híresség, a teljesség igénye nélkül
Jimmy Fallon, Tom Cruise, Mel Gibson,
Anthony Hopkins, Gene Simmons,
Sylvester Stallone, Ryan Gosling, John
Voith, Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington, Eddie Murphy, Nicole
Kidman, Adam Sandler, Dustin Hoffman, George Clooney, de John Travolta,
Paris Hilton, Antonio Banderas, Rihanna, Hillary és Bill Clinton is feltűnt már.
Ha gyors fejszámolást végzek, legalább
300 világsztár állt a kamerám előtt.
SzabolcsiCafé: Van olyan
vörös szőnyeges emlék, melyre
szívesen emlékszik vissza?
John Hasulyo: Ó, rengeteg van! John
Travoltával kapcsolatosan is őrzök egy
szép emléket: nagyon nagy késésben voltak, és a menedzsere a red carpeten felsorakozott televíziósokkal közölte, már
nincs idő interjúkra. Amikor előttem jártak, odaszóltam John Travoltának, hogy
Magyarországról jöttem. A menedzsere
szólt nekem, hogy senkinek nem adnak
interjút, de akkor Travolta félretolta őt
és hangosan mondta: Neki adok interjút!
Az első kérdése az volt felém, „Ugye, mi
már találkoztunk?”, erre én mondtam
neki, hogy igen, mert amikor a Golden
Globe színpadáról lejött, akkor „végig
követve” forgattam, mentem mellette,
ő pedig mutogatott és beszélt a kamerámba, innen emlékezett rám. A Jimmy
Fallon-interjú például ma is mosolyt csal
az arcomra: éppen elkezdtük volna az interjút a Golden Globe-on, amikor Jimmy
Fallon (a Golden Globe-gála házigazdája) az interjú kellős közepén kiugrott a
francia tévéstáb kamerája elől, kikapta a
kezemből a mikrofont, beállt két riportalanyunk közé, hogy majd ő megcsinálja
az anyagot. Gyakorlatilag elkészített egy
komoly interjút. Nagyon humoros volt a

jelenet, és ezt a dinamikát tartotta akkor
is, amikor nekem adott interjút. Utána
ő javasolta, készítsünk közös fotót. Úgy
tűnik, valami miatt nagyon szimpatikus
voltam neki. Amikor a világ összes stábja
felsorakozott a vörös szőnyeg mögött, és
elkezdtük a munkát (én valahol középen
álltam), egyszer csak azt láttam az élő
show-ban a kamera keresőjén keresztül,
hogy Jimmy Fallon egyre közelebb és
közelebb jön. Gyakorlatilag kétszer belecsücsörítve, csókot dobott az objektívbe, hogy így küldje üdvözletét a magyaroknak. A világ összes stábja rögzítette
a vicces jelenetet. Emlékezetes pillanat
volt Jon Voight (Angelina Jolie édesapja) interjúja is. Láttuk a kollégáinkkal,
hogy két híres televíziót is elhajtott, és
a producer azt mondta, oda se menjek,
úgyse fog szóba állni velünk. Én mégis
odamentem, bemutatkoztam, és ő azt
válaszolta, nagyon kedveli a magyar embereket, kérdezhetek tőle bármit. Gene
Simmonsszal, a KISS együttes sztárjával
többször is interjúztam, legutoljára már
barátjának nevezett, a nagyközönségnek
is bemutatott. A Hillary Clinton-forgatás után a média munkatársaival ott
maradtunk, és az elnökjelölt mindenkivel szelfizett. Amikor rám került volna
a sor, én megköszöntem a lehetőséget,
de viccesen azt mondtam, most nem
élnék vele. Majd akkor, ha elnök lesz.
Ezen a poénon mindketten nevettünk.
A New Port Beach-i Filmfesztiválon
pedig egy sokszoros Oscar-, Grammy-,
Emmy-díjas zeneszerző, Burt Bacharach
jutalomjátékát rögzíthettem egy méter
távolságból egyetlen operatőrként, mert
senki sem számított rá, hogy játszani fog
a legenda. A díjkiosztó után Burt egyszer
csak leült a zongora mellé, és puszta élvezetből eljátszotta néhány, arany szobrot elnyert zeneművét a vendégeknek. A
filmfesztivál főszervezője azt mondta,
történelmi felvételt készítettem.
SzabolcsiCafé: Úgy tűnik, a hollywoodi
sztárok szeretik a magyarokat.
John Hasulyo: Mindig nagy meglepetés ezekkel a színészekkel és ismert emberekkel találkozni, hisz sztereotípiákkal
élünk, mindenkiről már hallottunk valamit, mielőtt találkozunk vele – ez nagyon
jellemző egyébként a magyarokra. Sokszor teljesen más egy világsztár élőben,
mint amit a médiában mutatnak róla.
Számomra a mai napig meglepő, hogy a
legtöbb híresség mennyire emberi.

SzabolcsiCafé: A Country of Los
Angeles-kitüntetést is magáénak tudhatja.
John Hasulyo: Valóban kitüntetett Los
Angeles megye, azt írták: „Kulturális
híd vagyok Amerika és Magyarország
között”. Hatalmas megtiszteltetés volt,
de – sok egyéb mellett – kaptam díjat a
Los Angeles-i főkonzultól is.
SzabolcsiCafé: Nem bánta meg a
döntését, hogy elhagyta Magyarországot?
John Hasulyo: Eddig nem, hiszen
olyan élményeket szereztem, amit, ha
Magyarországon maradok, soha nem
kaphattam volna. A családom támogatott a döntésemben, amiért nagyon hálás vagyok nekik. Köszönettel tartozom
azoknak is, akik hozzájárultak, hogy sikeres lehessek. A jövőben is keményen
fogok dolgozni; terveim szerint hamarosan elkészül az új filmem. Legközelebb
arról beszélgetünk...
Fogarasi Renáta
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Cornflakes, ahogy
Boros Vali készíti
Hozzávalók: kb. 4 evőkanál kukoricaliszt,
bodzaszirup vagy bármilyen szörp.
Elkészítése: Egy kis tálba tesszük a kukoricalisztet, majd erre öntjük a bodzaszirupot vagy bármilyen szörpöt (ha az sincs otthon, akkor mézet
kell rá csorgatni, és hozzá vizet adni). Jó könnyűre
kell összedolgozni; nem szabad keménynek lennie. Akkor jó, ha éppen összeáll. Egy sütőpapírra
öntjük, ráteszünk egy másikat, majd kinyújtjuk
tepsi méretűre. Minél vékonyabb, annál jobb,
mert akkor nagyon jó ropogósra fog száradni. A
sütőpapírral együtt tesszük a tepsibe, egy derelyevágóval tetszőlegesre daraboljuk, így tesszük a sütőbe. Villanynál elég 170 fok, gázsütőnél 200 fok.
15 perc múlva kivesszük, megforgatjuk, visszatoljuk a sütőbe újabb 15 percre. Ekkor már nem
ragad, és már látszik, hogy kezd száradni. Ismét megforgatjuk, majd újabb 15 perc elteltével
megint. Ezután már kikapcsoljuk a tűzhelyet, és a
lezárt sütőben hagyjuk teljesen kiszáradni.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali

Kutyakeksz
Egészséges, finom
és mindenmentes.
Hozzávalók: 1 bögre teljes kiőrlésű
liszt, 1 bögre búzakorpa, 1 sárgarépa
reszelve, 1 kis csokor menta, 1 bögre
víz, leveskocka, benne egy fél csirkemell
főve vagy sülve, egy csirkemáj

Elkészítés: A májat, a mellet, a mentát
a leveskockás lével összeturmixoltam,
majd a lisztekhez és répához kevertem,
csipet sót is tettem bele. Ha nem áll ös�sze, mehet még hozzá liszt. Lehet reszelt
sajtot is keverni hozzá. Kinyújtottam
és kiszúrtam, ezt követően 200 fokon
megsütöttem jó alaposan, keményre.
Ezután a fűtőtestre raktam egy rácsra,
hadd száradjon ki teljesen. Megkóstoltam, finom lett.

Csirkehúskrém
A májkrémen felbuzdulva elkészült ez a
húskrém, de lehet pástétom is. Mivel most
készült először, kis adagban készítettem.
Hozzávalók: 2 db egész csirkecomb,
2 fej vöröshagyma, 3-4 cikk fokhagyma,
kevés zsír, csirke-fűszerkeverék, fehérbors, só
A csirkecombokat egy pecsenyesütő
serpenyőbe raktam, tettem mellé 2 fej
vöröshagymát, 3-4 cikk fokhagymát,
alá zsírt raktam, megszórtam csirkefűszerkeverékkel, fehérborssal és sóval. Kérget sütöttem mindkét oldalára,
majd apránként kicsi vizet öntöttem
hozzá. Lassú lángon egészen addig kell
sütni, amíg gyakorlatilag szét nem esik.
Akkor kihúztam a csontokat, a húst
széttépkedtem kézzel, hozzátéve a sült
hagymát és fokhagymát is. Ekkor újra
fűszerezem sóval és fehérborssal, tettem
hozzá csirkezsírt, és egy botmixerrel ös�szedolgozom. Sterilizált üvegbe tettem,
majd 2 órát abáltam 75-80 fokon. Száraz
dunsztban kihűtöttem. Mehet a polcra;
nem igényel hűtést, csak ha már fel van
bontva, gyakorlatilag a hőkezelés tartósítja. Felbontáskor, kenyérre kenve vagy
pirítósra, tökéletes reggeli vagy vacsora.
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Fotók: Fogarasi Renáta

8 KALANDOZÓ MAGYAROK

Az életigenlés,
ami átírja
az utazó
lelkét:
ez Ciprus
Rózsaolaj, flamingók
és sípálya egy helyen.
A szépség és a szerelem szigete
Debrecenből is elérhető.

Nemhiába a szerelem istennőjének, Afroditénak tulajdonított sziget,
hiszen a legendákkal övezett Ciprus azonnal rabul ejti minden érzékszervünket. Szicília és Szardínia után a harmadik legnagyobb sziget a
Földközi-tengeren, és stratégiailag fontos elhelyezkedése miatt már a
korai időktől fogva számos nép telepedett meg rajta, hagyta hátra kultúráját és építészeti emlékeit. Nicosia a világ egyetlen fallal kettéosztott
fővárosa, ettől függetlenül a helyiek nyugalomban élnek, amit az ENSZ
békefenntartók biztosítanak. A török ciprióták 1974-ben foglalták el
Észak-Ciprust, majd 1983-ban kikiáltották a Török Ciprusi Köztársaságot, am hivatalosan a mai napig nem elismert. A konfliktus hatalmas
áldozata Famagusta, hiszen az egykor virágzó üdülőhely ma szellemváros, 52 üresen álló luxusszállodával, lakatlan házakkal és háborús
nyomokkal.
A Ciprusi Turisztikai Minisztérium és a Wizz Air szervezésében négy
újságíró társammal együtt megtapasztalhattam azt a szépséget és nyugalmat, amit ma már Debrecenből is bárki el tud érni. A légitársaság
március végén indította el ciprusi járatát; a gépek hetente kétszer, szerdán és vasárnap közlekednek Debrecen és Lárnaka között, tavasztól
október végéig.
Napfény, napfény, napfény!
A reggel 6 órai indulás elég hajmeresztőnek tűnt, ám cserébe a felhők
felett csodálhattuk a napfelkeltét. Egy óra időeltolódás van a két ország
között, így gépünk 10 óra előtt pár perccel landolt a Lárnakai Nemzetközi Repülőtéren, ahol a terminálból kilépve azonnal „arcon ütött” a
mediterrán levegő. Az esős áprilisi tavaszból a csodálatos, napsütéses
kora nyári időbe érkeztünk, ahol helyi idegenvezetőnk, Kirner Zsuzsa
várt bennünket, aki 1985 óta él a szigeten. Utunk a Kalymos étterembe
vezetett a Governors tengerpartra, ahol egy kávé mellett gyönyörködtünk a táj szépségében. A türkizkék tenger, a csodás pálmafás tengerpart, a virágzó murvafürt rabul ejti a turistákat, a mosolygós helyieknek köszönhetően pedig azonnal otthon érzi magát az ember. Innen
indultunk a limassoli régi kikötőbe, ahol kezdetét vette a négy napon
át tartó lakoma. Amikor elkezdték a pincérek kihozni a finomabbnál
finomabb falatokat a To Kypriakon étteremben, rájöttem: ez a kirándulás nem a fogyókúráról fog szólni. Friss saláták, remek sajtok, ízletes
borok, tengeri különlegességek sorakoztak az asztalon. A kiszolgálás
pazar, az árak pedig nem sokkal haladják meg a hazaiakat. A kikötőben
a hal-mezét – mely egy komplett ételsort foglal magában – már 12-15
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euróért el lehet fogyasztani. A ciprusiak
mindig iszogatnak, de sosem részegek,
és folyton falatoznak, de nincsenek elhízva. Irigylem ezt tőlük!
A csapat jóllakottan úgy döntött, a hirtelen ránk rakódott felesleget egy kis biciklizéssel dolgozzuk le. Telefonos applikáció segítségével lehet bérelni. A kölcsönzés díja nagyon baráti: egy óra 2 euró,
ezután minden megkezdett óra plusz
1 euró, egy teljes napra pedig 8 euróért
használhatjuk a tökéletes állapotban lévő
járgányokat. Tíz kilométert tekertünk a
városban; ez épp elegendő volt ahhoz,
hogy a Nap sugarai nyomot hagyjanak
bőrünkön. A szigeten egy évben átlagosan 340 napon át süt a nap, októbertól
április közepéig tart az esős időszak, így
az áprilisi aratás (a helyieknek) teljesen
természetes. A közlekedésben a balra
tartás működik, jobbkormányos a közlekedés; ennek köszönhetően kalandos
tekerésben volt részünk. Meglepődve
tapasztaltam, hogy a part teljes hosszán
bicikliút van, mely mellett játszótér, kondipark, szoborpark helyezkedik el. A helyiek a turistákkal nagyon előzékenyek,
a kisebb utcákon tekerve sem dudáltak
le az útról.
Limassol a sziget legfiatalabb városa,
„csak” ezer éves történelemmel büszkélkedhet. Az idők során Ciprust rengeteg
földrengés sújtotta, emiatt az egyszintes
épületek vannak túlsúlyban. Az aprócska
városban – melynek hossza 21 kilométer,
a légszélesebb pontja pedig négy kilométerre nyúlik a parttól – elképesztő fejlődés zajlik: három toronyház váza csúcsosodik az ég felé, a tenger közepén pedig
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olajfúrók. Utóbbi
kissé rontja az
összképet, de a
várkerület tövében
megbújó hatméteres fikusz mindenért
kárpótol.
Luxus és kényelem
A városban rengeteg fekvőrendőr
„vigyáz” a turistákra, akik előszeretettel bérelnek autót, hogy a Bács-Kiskun
megye nagyságú szigetet felfedezzék. A
helyiek tökéletes módszert dolgoztak ki
a balesetek minimalizására: minden bérautó rendszáma piros alapon fekete, így
messziről ki lehet szúrni a látogatókat.
A kereszteződésekben a ciprusiak inkább megvárják, hogy a turisták eldöntsék, merre szeretnének haladni; ezzel is
kerülik a konfliktushelyzeteket. Autót
bérelni rengeteg helyen lehet, de biciklizésem után rájöttem: csak tapasztaltabb sofőröknek ajánlott. Az árak napi
20 eurótól indulnak, a nyári időszakban
50 euróig kúsznak fel, és főszezonban
már csak minimum három napra lehet
bérelni. Sok helyen hitelkártyára van
szükség, bankkártyával nem lehet fizetni,
érdemes utazás előtt tájékozódni a lehetőségekről. A buszokat 1-2 euróért igénybe
lehet venni, de lényegesen kényelmesebb
autóval utazni a szigeten. Az üzemanyagárak miatt sem kell megijedni, hiszen a
legtöbb benzinkúton 1,3 euróért lehet a
benzin literjét megvásárolni.
A várkerületből elindultunk Kourionba, mely Limassoltól 13 kilométerre
található. A településen ma rengeteg
ókori maradvány található, így például

színház, lakó- és
közösségi épületek. Az épségben
megmaradt, legendák és mítoszok szövevényes meséit rejtő
mozaikok művészi szépségükkel ma is elvarázsolják
az embert. Először Eustolios-házát
tekinthettük meg, mely villának épült a
4. században. Az idő múlásával közfürdővé alakították ki. A tengerre néző, 3 500
személy befogadására alkalmas színház a
ház szomszédságában található, mely a
Kr. előtti 2. században épült, de csak 400
évvel később alakították ki mai formáját.
A szigetet ért rengések miatt hosszú ideig föld borította a gladiátorjátékokra is
alkalmas színházat, így a régészek csak
1950-ben fedezték fel a maradványokat.
A felújított kőszínház jelenleg is alkalmas
színházi előadások megtartására.
Az este Páfoszban ért minket, ahol az ötcsillagos Coral Beach Resort Hotel vendégszeretetét élvezhettük. A 420 szobás
épületben úgy éreztem, térkép nélkül
elvesznék, de a csodás személyzet minden helyzetben segítségemre sietett. Az
elegancia, a luxus és a kényelem kedvelőinek ajánlom a hotelt, mely hatalmas
belső tereivel és csodálatos konyhájával
elvarázsolja a turistákat.
Jeeppel az Akamas-félszigeten
Páfosz a szép strandok mellett számos
történelmi emlékkel is büszkélkedhet,
hiszen az UNESCO Világörökségi listáján
szereplő nevezetességek is megtalálhatók.
Folytatás a következő oldalon.
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Nem csoda, hogy 2017-ben az Európa
Kulturális Fővárosa címet is elnyerte, a
dániai Aarhusszal együtt! Páfosz része
Kato Pafos, mely vonzza a turistákat. A
régészeti park felé sétálva idegenvezetőnk elmondta, a szigeten 1908-ban esett
utoljára annyi csapadék, mint 2018 telén
és 2019 tavaszán, így Ciprus azt az oldalát mutatta nekünk, amivel a ma élő helyiek is most találkoztak először. Minden
virágzott, gyönyörű zöld, sárga és piros
színben pompázott, a tenger sós illata
keveredett a virágokéval. Megtudtuk, a
sziget legszebb arcát mindig tavasszal
mutatja. A park területén található a Dionüszosz-ház, melyben rengeteg mozaik található. A legtöbb a második század
környékén keletkezett, de van hatezer
éves is, a legrégebbről megmaradt az emberiség történelmében. A mozaikpadlók
egy-egy ismert történetet mesélnek el a
görög mitológiából, melyről mindenki
hallott már valahol. A parkban található hófehér világítótornyot is érdemes
felkeresni. Ugyan nem látogatható, de
csodálatos fényképeket lehet készíteni a lépcsőjén, háttérben a tengerrel. A
pár perc autóútra fekvő, festői szépségű
kikötőben sok étterem és bár található,
valamint a Kasto tis Pafou, azaz a páfoszi erőd. A történelem során volt börtön, őrtorony, sóraktár is, ma leginkább
„csak” a festői kilátás miatt látogatják.
A Let Them Eat Cake cukrászdából kilépve egy piros jeep várt a kalandéhes
társaságra. Sofőrünk az Akamas-félsziget felé vette az irány, közben egyik ismerőse narancsületvényén is megálltunk,
hogy friss gyümölcsöt együnk. Utunk

során felkerestük Afrodité fürdőjét, ami
egy ingyenesen látogatható botanikus
kert legnagyobb látványossága. Utunk
Latchi faluba vezetett, ahol polippal,
tintahallal, friss salátával és mézédes borokkal vártak minket. Sofőrünk ezután
az óriásteknősök tojásrakó helyére vitt
minket, a Lara tengerpartra, ahol ugyan
teknőst nem láttunk, de egy sütkérező
gyík bátran pózolt a fehér homokban. A
kavicsos, egyenetlen, kacskaringós úton
igazi rali-élményben – és rengeteg nevetésben – volt részünk; személy szerint
az utazás fénypontjaként éltem meg ezt
a kirándulást. Az egész napos program
80 euróba kerül (mely része egy ebéd és
egy kis hajókázás is), de a hangulat és
az élmény miatt senki nem fogja megbánni a Land Rover-szafarit. Sofőrünk
a félsziget legszebb pontjain hagyta kicsit barangolni a társaságot, így közelről
megcsodálhattunk egy banánültetvényt
és egy megfeneklett hajóroncsot is. Este
Kato Páfosz pezsgésébe kóstolhattunk
bele a Ta Mbania étterem jóvoltából,
ahol isteni báránypörköltet és szuflakit
szervíroztak.
Rózsaillat lengi be a falvakat
A harmadik nap reggelén elköszöntünk
szállásadóinktól, hogy elinduljunk a
Troodos-hegység irányába, melynek
legmagasabb pontja 1952 méter. Talán
kevesen tudják, de a ciprusiak három
sípályával is büszkélkedhetnek, melyek
áprilistól ugyan zárva tartanak, de rengeteg kirándulási és túrázási lehetőséget
rejt a hegység a forró, nyári napokon.
Első megállónk Afrodité szülőhelye, a
Petra tou Romiou. A legenda szerint,
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aki itt szív alakú követ talál, az örökre
szeretni fog, és őt is viszontszeretik. Nem
gyönyörködhettünk sokat a habokban,
hiszen már vártak minket a Tsiakkas
Borászatban, hogy megkóstoljuk a sziget
leghíresebb borait és megismerjük a borkészítés hagyományát. A rengeteg napfénynek köszönhetően kiváló fehér, rosé
és vörösborokat is lehet itt vásárolni. A
helyiek törkölypálinkája a Zibania, des�szertbora pedig a Commandaria, mely
egy édes, ciprusi különlegesség. Jártunk
Agros faluban is, ahol a Nikis édesség–
manufaktúrában megnézhettük, hogyan
készül a mustkolbász, majd a To Pezema
étteremben költöttük el ebédünket. Látogatást tettünk a Chris Tsolakis rózsa–
manufaktúrába, ahol egy család mindhárom generációja azon dolgozik, hogy
a damaszkuszi rózsa jótékony hatása
bárki számára elérhető legyen. Különböző szappanokat, gyertyákat, kozmetikumokat, csokoládékat gyártanak a
növényből. Érdekességként elmondták,
naponta 15 ezer rózsát szednek le, és
1 liter rózsaolajhoz 3 és fél tonna rózsasziromra van szükség, mely 150 ezer rózsafejet jelent. A végterméket kincsként
őrzik. Nem csoda, hiszen – minőségtől
függően – 3-4 millió forint között értékesítik literjét.
Új szállodánk Lárnakában volt, a Palm
Beach Hotelben, melynek sekély, homokos tengerpartja azonnal úszásra
sarkallja a szállóvendéget. A vízparton
ücsörögve is macskákba „botlik” az ember: a legenda szerint Szent Helén három
hajónyi légylábút vitetett a szigetre, miután elszaporodtak a kígyók Akrotiti fa-
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luban. Azóta ott vannak a kertekben, az
utcákon, az éttermekben, vagy a szálloda folyosóján. Este felkerestük Lárnaka
„bulinegyedét”, ahol tizenéves fiatalok
békésen iszogattak egy-egy vízipipa társaságában.
A bulizós Nissi Beach
Negyedik nap felkerekedtünk, hogy
bebarangoljuk Ayia Napát. Útközben
megnéztük a 3000 éves kövekre emelt
templomot, ahol a halálából feltámasztott Szent Lázár csontjainak maradványát őrzik. A szentélyt a város központjában, a sírja fölé építették 890-ben, a
pincében megtalálható kőkoporsója is. A
szűk utcákon bandukolva betértünk pár
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kisboltba, hogy a helyi ízeket szeretteinknek és barátainknak is hazavihessük.
A városban egy 15. századi kolostort szerettünk volna megcsodálni, ahová ugyan
bemenni nem tudtunk, de sikerült legalább a kerítésen bekukkantanunk. A
lakosság 95 százalékban görög ortodox
vallású, de a szigeten muszlimok, katolikusok ugyanúgy szabadon gyakorolhatják vallásukat. Útközben flamingók fürdőzését csodálhattuk, és természetesen
nem hagytuk ki a Szerelem-hídját és a fehér homokos, kék zászlós tengerpartokat
sem (Nissi Beach, Makronissos Beach,
Landa Beach), melyek mentén nappali és
éjszakai zenés bárok sorakoznak. A saját

öböllel rendelkező strandok kristálytiszta vize méltán a fiatalok kedvence, hiszen
a vízisítől egészen a bungee jumpingig
számos kalandos programmal várják a
vendégeket. Kora este egy utolsót mártóztunk a sós Földközi-tengerben, majd
a csodálatos Zenon tavernában vacsoráztunk, ahol egy helyi zenekar húzta a
talpalávalót.
Ciprust bejárva megértjük, az ember miért szeretett itt élni már évezredek óta.
Az egészséges hednoizmus, a varázslatos környezet, a helyiek vendégszeretete
átjárja a turisták lelkét, melyből bárki
hazavihet egy csipetnyit magában.
Fogarasi Renáta
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Egy kutya négy útja

John Wick
visszatér
John Wick (Keanu Reeves), a rémkirály, a rettegett bérgyilkos még sosem volt ennyire szorult helyzetben. A világ
összes gyilkosa őt akarja, méghozzá holtan. A befolyásos nemzetközi bérgyilkos-szervezet, a Felső Kör ki akarja iktatni, mivel megszegte a legfőbb szabályt: a bűnözőknek menedéket
nyújtó Continentál szálloda területén gyilkolt. És ha mindez
nem lenne elég, a sebesült Wickre 14 millió dolláros vérdíjat
is kitűztek. A magányos harcos a hotel igazgatójától egy órányi
előnyt kap. Ám, ha a száműzött státusza életbe lép, egyetlen
ember sem lesz a városban, akitől segítségre számíthat. Wick
békét akar. A legenda utolsó esélye; egykori bajtársa, a dögös
bérgyilkos, Sofia (Halle Berry). A nő támogatásával a profi
gyilkos egy mindent elsöprő véres háborúra készül… Az alkotók még kreatívabb, még látványosabb harcművészeti jelenetekkel rukkolnak elő a John Wick-sorozat legújabb, legvadabb
részében. Keanu Reeves ezúttal is nagyon kemény és stílusos
akciókkal lepi meg a filmrajongókat.
A kultikus John Wick-sorozat 3. felvonásában Keanu
Reeves olyan sztárokkal az oldalán akciózik, mint Halle Berry,
Laurence Fishburne és Anjelica Huston. A rendezői
székben – az előző nagy sikerű akciófilmekhez hasonlóan –
most is az egykori kaszkadőr koordinátor, Chad Stahelski
foglal helyet. John Wick, az ikonikus bérgyilkos 2014-es bemutatkozása óta töretlen népszerűségnek örvend: a legenda
sztorijából azóta képregényt írtak, a rémkirály videójátékokban köszön vissza, és már egy tévésorozat is szerepel az alkotók
tervei között, a The Continental címmel.


(Forrás: port.hu)

John Wick 3: Parabellum

Amerikai akcióthriller, krimi, 130 perc. Korhatár: 18 év. Bemutató: május 16.
Szereplők: Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston,
Ian McShane
Rendező: Chad Stahelski

Vannak barátságok, melyek több életen át tartanak.Ilyen Bailey
története is, aki négy ebéleten keresztül talált vissza szeretett
gazdijához, Ethanhez (Dennis Quaid).A hétköznapok vidámabbak nem is lehetnének, hiszen a boldog család: Ethan,
felesége, Hannah és Bailey együtt éldegélnek michigani farmjukon. Sőt, Baileynek most még egy új játszópajtása is akad,
Hannah és Ethan unokája, CJ személyében. Egy nap azonban
CJ anyukája úgy dönt, hogy elviszi őt a farmról. Amikor Bailey
lelke készül elhagyni ezt az életet, megígéri Ethannek, hogy
megtalálja CJ-t, és megvédi őt mindenáron. Így kezdődik a
legendás kutya új kalandja, ami újabb életeken át tart, tele szeretettel, barátsággal, hűséggel és persze jó sok hasvakarással.

Egy kutya négy útja/A Dog’s Journey

Amerikai családi film, 108 perc. Korhatár: 12 év. Bemutató: június 6.
Szereplők: Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Abby Ryder Fortson, Betty Gilpin
Rendező: Gail Mancuso

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.
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Nyíregyházi 21-es:

zékenyülök. Mikor Szegeden katona voltam,
a feleségem oda is követett; megtanult varrni. A feleségem nélkül nem tudtam volna az
életben úgy haladni, ha ő nem a hátországom. Szeretek dolgozni, a fiaim is azt mondják, nyugdíjas korukban is dolgozni fognak.
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és
Csaba fiam még Tokajban született, majd
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi
1963-ban telepedtünk le Nyíregyházán. Ma
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan
is abban a sorházban lakunk, amelybe annak idején költöztünk. A feleségem, Literáti
címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kérNagy Etelka, a tokaji várkapitányok leszárdezünk. Huszonegyet.
mazottja; a levéltárban kikerestem.
Mint akit a skatulyából húztak ki. Béres a Zrínyibe, én a KossuthFelmenői biztosan katonák
József amellett, hogy mindent megtesz gimnáziumba jártam.
voltak. A feleségem a
szellemi fittségének megőrzése érdeké- (Akkor egyébként
gyerekeket nevelte,
ben, a külsőre is ad. Ahol a fejben rend úgy volt illő, hogy
rájuk figyelt, majd,
van, ott a megjelenésben sem lehet hiba. A a kossuthosok
amikor már felmai napig autót vezet, feleségével, első és a zrínyiseknek
cseperedtek,
egyetlen szerelmével 64( !) éve él boldog udvaroltak). Ő
a cégünk első
házasságban. (Tárcájában neje ballagási Tokajban szállt
igazgatója volt
fotója). Büszke a családjára, és arra, hogy fel a vonatra,
12 évig. Édestudomása szerint nincs haragosa. Csak szé- én Rakamazon.
apám ösztönpet mond, mert szerinte mondani szabad Timáron lakdíjas diák volt,
és kell is. Korábban tanácstagként, majd tunk, az állomás
fiaim örökölték
képviselőként 1985 és 2006 között aktívan 5 kilométerre volt
a
szorgalmát,
vett részt Nyíregyháza életének alakításá- tőlünk. Napi 10 kitehetségét, kiváló
ban. A közélettől a mai napig nem távolo- lométert gyalogoltam
szakemberek lettek,
dott el; állandó résztvevője a nyíregyházi oda-vissza. Biciklire nem
és hajtósak, mint én.
képviselő-testület minden ülésnek. Kovács is gondolhattam, hisz hatan
Mindent megadtak, megadFerenc polgármester külön köszönti is őt, A voltunk testvérek. Édesapám falusi kánnak a gyerekeiknek, az öt unokánknak,
Városlakót.
tortanító volt Timáron. Sok értelmes ember akik kitűnő tanulók voltak a gimnáziumban,
került ki onnan! Az érettségi után rögtön kitűnő eredményekkel végeztek, végeznek
Rendszerváltó politikus voltál.
össze is házasodtunk.
az egyetemen. Legidősebb unokánknak
1985-ben lettél tanácstag, amikor
A közösségi szellemet,
már van három kislánya, így három dédumár érződött a szele a változásnak.
amely végigkíséri életedet,
nokánk is van.
Hogy élted meg?
kitől örökölted?
Az egyetlen városlakó vagy, aki
Mindig független voltam. A rendszerváltás Apukától és anyukámtól. Anyukám Hajdúfolyamatosan figyelemmel kíséri
előtt is. A nyíregyházi tanács végrehajtó bi- hadházon született, ahol nagyapám gazda- a város képviselő-testületének munkáját.
zottságának munkájában is függetlenként tiszt volt a grófi uradalomban. Apám akkor Érdekel a város élete, érdekelnek a tervek.
vettem részt. Műszaki emberre volt szük- már kántortanító volt a közelben, anyámmal A városfejlesztési bizottság elnöke, a váség, és engem választottak. Igyekeztem meglátták egymást, egymásba is szerettek. rosüzemeltetési bizottság alelnöke voltam
mindig mindenkivel jó kapcsolatot ápolni,
Keveseknek adatik meg, hogy
hosszú ideig. A gimnáziumot 1950-ben
függetlenül a pártállásától.
64 év tapasztalattal a hátuk
kezdtem Nyíregyházán. Akkor mindössze
Korodnál fogva megengedheted
mögött mondhassák el,
40 ezer lakosa volt, talán még annyi sem.
magadnak, hogy mindenkit tegezz. mi a jó házasság titka.
Örült az ember, amikor fejlődött valamit.
De kéred, hogy vissza is tegezzenek.
Figyelni kell egymásra, és tudni kell megbo- Aztán, hogy részese lehettem a fejlődésBüszke vagyok a koromra; novemberben csátani. Haraggal sosem szabad lefeküdni. nek, valami keveset én is tettem érte, bolleszek 84 éves. A mai napig dolgozom, ez A harag nem jó tanácsadó. Két fiunk van. dogsággal tölt el. Végigülöm és hallgatom
tart szellemileg frissen. Szinte mindenkivel Mindkettő neves ember a szakmájában: a közgyűlést, néha persze bosszankodom.
tegeződöm. Szeretem az embereket; jó Csaba, az idősebb, építészmérnök, Zoli, a Amikor rosszat akarnak a városnak, azt
megállni, beszélgetni az utcán, a piacon. fiatalabb fiam neves kardiológus. Egyetemi nem szeretem.
Haragosomról nem tudok, pedig voltam bí- hallgatóként Nyíregyháza ösztöndíjasa volt, Sokszor már az ajtóban várnak. Polgármester
rósági szakértő is nagyon sokáig.
s bár hívták külföldre, marasztalták volna úr mindig külön köszönt is az ülés kezdetén,
Feleségeddel idén már 64 éves
az egyetemen, ő hűséges maradt Nyíregy- ilyenkor mindkét oldal megtapsol. Mindenházasok lesztek. Túl a gyémánt-,
házához. Rengeteg betege van.
kivel tartom a jó kapcsolatot. Én vagyok a
egy évvel a vaslakodalom előtt.
Mit jelent számodra a feleséged,
legidősebb élő képviselő Nyíregyházán.
Augusztus 6-án lesz az évfordulónk. Gima család?
Mit szeretsz Nyíregyházában?
nazista korunk óta ismerjük egymást. Ő Mindent. Elnézést, de ilyenkor mindig elérMindent. Itt élek, szép, tiszta a város,

Béres József, a városlakó
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a parkokat, virágágyakat szépen megtervezik. Mára pedig már egyeteme van
Nyíregyházának! Ez borzasztó nagy dolog,
hiszen mikor a gimnáziumot kezdtem, még
középiskolája is alig volt. Szélesek a járdák, gondozottak a növények, nincsenek
dzsungelek, biztonságban érzi magát az
ember este is, ha sétál. Passzolnak a létesítményekhez a parkok. Tetszik a felújított
szabadtéri színpad, és a Bessenyei tér is,
különösen a színház előtti rész. Nyíregyháza
élhető város. Gyönyörű Sóstó; erre mindegyik önkormányzat nagy figyelmet fordított.
Az állatpark sorsát is szívemen viseltem
mindig, és ez családilag is igaz: Csaba fiam
volt a műszaki ellenőr itt.
Mi az, amit nem szeretsz
Nyíregyházában?
Mi az, amit hiányolsz?
Mindent szeretek, ami új, lokálpatrióta vagyok. A villamost hiányolom. És a kisvasutat. Jó lenne, ha legalább Sóstóig járna, az
színfoltja volt a városnak.
Rántott hús krumplival,
vagy spenót tükörtojással?
Mindenevő vagyok. Szeretek főzni, és jókat
tudok. Nemzetközi halászléfőző versenyen
Tokajban pár éve első díjat nyertem. Bajai halászlevet főzök, a család egyik része
tésztával, másik anélkül fogyasztja. Zsíros
pontyból készül az alaplé, az adja meg a
zsiradékot.
Sör, bor, vagy pálinka?
Mértéktartó ember vagyok. Mindegyiket szeretem, de csak módjával. Egy
évig is elvagyok, hogy meg sem kóstolom
valamelyiket. Ha választhatok, akkor tokaji
bor. Alkalomadtán a feleségemmel vacsora
után megiszunk 1-1 deci tokajit.
Tudjuk, nagyon sokat teszel
azért, hogy az egészségedet
megőrizd.
Napi 4-5, van, hogy 7 kilométert sétálok, és
viszem a céget, a Nyírbéres Komplex Építőipari, Szolgáltatói és Tervező Kft.-t, hogy
szellemi frissességemet megtartsam. Januárban több mint 130 kilométert gyalogoltam
összesen, de általában havi százat. Ennek
köszönhető, hogy a cukorbetegségem szünetel. Zoli fiam azt is megszabta, hogy nem
lehetek több 70 kilogrammnál. Mérem a
súlyomat reggel, és, ha több vagyok, aznap
vacsorára már csak 3-4 kekszet eszem egy
csésze tea mellé. Akarni kell egészségesnek
lenni. Fegyelmezett vagyok. A fiam mondja
is a betegeinek: úgy csinálják, mint apám! A
feleségem nagyon fiatalos, még felmászna
a fára, ha engedném, de féltem.
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Ha utazás, akkor észak,
dél, kelet vagy nyugat?
Nosztalgiázni szoktunk a feleségemmel.
Mélyépítési irányító tervező voltam az egykori Agrobernél, termelőszövetkezetekben,
állami gazdaságokban, majorokban terveztünk törpevízműveket. El szoktunk menni
azokra a helyekre, most már inkább csak a
megyében, ahol én terveztem, mert kíváncsi vagyok, hogy néznek ki most. Hivatalos
úton, önkormányzati képviselőként Hollandiában, Svájcban is jártam.
Mikor szereztél jogosítványt?
1969-ben. Ötven éve vezetek, és
még mindig felmegyek kocsival Pestre.
Mikor a jogosítványomat újíttatom meg,
orvos fiam mindig megvizsgáltat más-más
orvosokkal, különböző osztályokon. Nagyon
szigorú.
Melyik döntésre vagy
a legbüszkébb, amelyikben
képviselőként részt vettél?
Mindenre, ami Nyíregyháza fejlődését szolgálta. A Korzóra és a városban épült nagyáruházakra is. Nagyon jó szakemberek
voltak a bizottságokban. Mikor a művelődési központ épült, mondták, hogy a beton
kiszögellések le fognak szakadni. Több,
különböző szakembert – köztük engem is
– kértek fel, hogy vizsgálja meg, a nehéz
betonszerkezet fogja-e bírni. Az élet igazolta
a számításokat.
Tippelj, tízből hány ember
ismer meg az utcán!
Nagyon sokan ismernek. Sokszor előfordul,
hogy megyek a feleségemmel az utcán, jönnek velünk szemben hölgyek, köszönnek:
csókolom, Jóska bácsi! Feleségem mindig
megkérdezi: ki volt ez? Nem tudom. Nagyon
sok embert ismerek arcról, de a névvel már
nem feltétlen.
Milyen érzés végigmenni
Nyíregyháza utcáin?
Van kedvenced?
Mindegyiket szeretem. Sokan dicsérik
Nyíregyházát, mikor jönnek vendégeim.
És tiszta! Ez nagyon fontos, ezt nagyon jól
csinálják a mostani vezetők. Azért van egy
utca, amelyen nagyon sokat jártam annak
idején: a régi Zrínyihez (ma ez a Vasvári Pál
Gimnázium) a vasútállomásról a Kiss Ernő
utcán kísértem a feleségemet minden tanítási nap, majd folytattam az utat a Kossuth
felé.
Nem hagyhatom ki a kérdést
a névazonosság miatt: Béres
József, a Béres-csepp feltalálója rokon?
Nagyon érdekes volt az első találkozásunk.
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Egy kisvárdai beruházáson iránytó tervező
voltam. Ott ismerkedtünk össze, kezet fogtunk, bemutatkoztunk egymásnak: Béres
József, Béres József. Én akkor még nem
tudtam, hogy rokonok vagyunk. Dr. Zilahi
József, a megyei közgyűlés akkori vezetője
egyszer hivatott az irodájába azzal, hogy
bemutatja a rokonomat. Kiderült: Béres
Jóska kinyomozta, hogy rokonok vagyunk.
Állítólag hasonlítunk is, csak nekem nincs
bajuszom.
Van hobbid?
A főzés. Anyukámtól tanultam, illetve akkor szerettem meg, amikor a megyei tanácson tervezőként dolgoztam. A
mezőgazdasági osztályon volt a halászati
felügyelő, ő tudott csak igazán halászlét
főzni. Tőle is tanultam, aztán hobbimmá vált.
Bográcsgulyás, húsleves, pörkölt. Ami húsétel, elkészítem. A gyerekek igénylik, imádják a halászlevet.
Miért fontos számodra,
hogy másokon segíts?
Aki itt él, olyan környezetben éljen, amit
szeret. Ami másnak jó, az nekem is jó. Aki
nem Nyíregyháza belvárosában él, megközelítőleg olyan jó dolga legyen, mint annak,
aki a belvárosban él. Igaz legyen ez Kistelekiszőlőben és a Malomkertben is. Képviselőként hatalmas terület tartozott hozzám:
a Tejporgyár, kórház, kórházi lakótelep, Tünde utca térsége, Kistelekiszőlő, Ókistelekiszőlő, egészen az ipari parkig az enyém volt.
Volt mit csinálni! Miután tervező is vagyok,
terveztem is, ha megkértek a területeken
lakók, a fizetség egy „köszönöm” volt. Előfordult, hogy augusztus 20-án én főztem
gulyáságyúban. Vettem egy fél disznót, és
megfőztük, mellé öt hordó sört, és mindenki ingyen kapta. A „lyányok”, idősebb
hölgyek persze segítettek, de a gulyást én
ízesítettem. Van egy alapítványom, a Kistelekiszőlői Óvodáért és a Beteg Gyerekekért
Alapítvány; támogattam mindkettőt.
A közösségért dolgozol több
évtizede. Elismerték-e a
munkádat?
Kilenc miniszteri, kiváló dolgozói kitüntetést kaptam életem során, illetve a Közéleti
Munkáért díj ezüst fokozatát. Jólesett, de
van itt annyi ember, aki többet tett a közért.
Nekem az épp elég elismerés, hogy tisztelnek az emberek, és ezt érzem, amikor
végigmegyek az utcán. Örülök, hogy a fiaim
itt maradtak, Nyíregyházán. Nagyon szeretik
őket az emberek, és ez nagyon fontos nekem. Büszke vagyok rájuk.
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