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Búcsúzik a mester  
a nyíregyházi női focistáktól
Makay Robinra új kihívások várnak.
Távozik a Nyíregyháza Spartacus FC női 
labdarúgóitól Makay Robin – a hírt az 
egyesület közölte. A vezetőedző azért 
adja át az irányítást, mert váratlanul új 
lehetőséget kapott.

– Nehéz döntés volt, mert a Spartacus 
keretein belül a női focit valahol a saját 
gyermekemnek tekintem. De a folyama-

tos fejlődés mindig megkívánja az ilyen 
döntések meghozatalát, viszont ez új sze-
replőknek ad lehetőséget a bizonyításra. 
Elkezdődött egy folyamat, és nagyon 
fontos, hogy ez ne törjön meg! Ami-
kor elkezdtük ezt az egészet, elsődleges 
cél volt, hogy saját utánpótláshátteret 
biztosítsunk; ez stabilitást ad. Büszkén 
mondhatom, hogy felraktuk a Nyíregy-

háza Spartacust a futballtérképre, jegy-
zik mind a felnőtt, mind az utánpótlás- 
csapatot. Korosztályos válogatottjaink 
vannak, és biztos vagyok abban, hogy 
éremmel zárnak a felnőtt lányok, és a 
feljutásért is harcban lesznek. (...) Érzel-
mileg soha nem fogok elszakadni a Szpa-
ritól, és a következő feladatom – melyről 
még nem szeretnék beszélni – összefügg 
majd az utánpótlással, így kapcsolatban 
maradok a klubbal. Köszönöm minden 
kollégámnak a munkáját, és nyugodt 
szívvel bízom rájuk a folytatást, mert re-
mek emberek és szakemberek. Szurko-
lóként, amikor csak tehetem, ott leszek 
a Szpari meccsein – fogalmazott Makay 
Robin.
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Szentek násza Nyíregyházán:  
Németországból hoztak feleséget
Feleség érkezett az or-
szágban csak itt látható 
hulmán hímhez.

A Hannoverből érkezett 5 éves nőstény 
az Európai Fajmegőrzési program ke-
retében került Nyíregyházára, s  most 
a karanténidőszak után csatlakozott a 

tenyészcsapathoz. A hulmánok (Sem-
nopithecus entellus) zárt tartási körül-
mények között ritkaságnak számítanak, 
hiszen az egész világon összesen 183 
egyed él ebből a közepes termetű ma-
jomfajból, s közülük – a most érkezett 
egyeddel – három itt, a Nyíregyházi Ál-
latparkban él.
A faj alkalmazkodó képessége bámula-
tos. A természetben éppúgy megtalálha-
tó a Himalája 4000 méter feletti hófödte 
hegyei között, mint Ázsia félsivatagos 
vagy trópusi esőerdőiben, sőt Észak-In-
dia sűrűn lakott városaiba is bemerész-
kedik, köszönhetően annak, hogy a hin-
duk szent állata.
Annak ellenére, hogy élőhelyén szent ál-
lat, természetes élőhelyének pusztulása 
miatt egyre inkább visszaszorul. A helyi 
lakosság  is egyre kevésbé tűri el a földe-
ken és kertekben garázdálkodó állatokat, 
így a faj egyedszáma Indiában időköz-
ben nagyjából 200 ezerre csökkent, ezért 
is fontos, hogy zárt tartási körülmények 
között szaporítsuk őket.

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu

”ZOLEND,  
a jó megoldás!”

Elismerést és tudást adunk,  
hogy együtt teremtsünk értéket!

Gyártócégünk töretlen növekedésének  
titka a bizalom.  
Megrendelőink már tudják.

Idén már 10 éve szállítunk  
megoldásokat partnereink  
számára.
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A 8 éves fülöpi kislány, Tifani 
boldogan élte mindennapjait, 
óvodába járt, semmi probléma 
nem volt vele, ám 2017 augusz-
tusában egy duzzanat alakult ki 
a nyakán. Kezdetben arra gyana-
kodtak, a fogáról duzzadt be a 
nyirokcsomója, ám a duzzanat 
egyre nagyobb lett. Ezt követően 
elkezdődött a kislány kivizsgálása, 
vérvételek sorozata. Mivel egyér-
telműen nem derült ki, mi a baj, 
műtétet javasoltak. A szövettani 
vizsgálat egyértelművé tette: Tifa-
ninak rosszindulatú daganata van. 
A gyermek ezután 9 kemoterápiás 
kezelést kapott. Idén június 6-án 
újabb nyaki műtét, újabb szövet-
tani vizsgálat következett. Kide-
rült: újabb rosszindulatú daganat, 
azaz kiújult a betegsége – a kis-
lány ügyét a Remény a Leukémiás 
Gyermekekért Közhasznú Alapít-
vány karolta fel. Általuk jutottunk 
el a kislány édesanyjához.

Ruha Nikolett a SzabolcsiCafé ér-
deklődésére elmondta: édesapja 
is daganatos volt, így nem isme-
retlen számára a szörnyű beteg-
ség. A 8 éves Tifanit a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központjában, a 
Gyermek Hematológia-Onkológia 
tanszéken kezelik. A kislány na-
gyon nehezen viseli a kezeléseket, 
nincs jól; folyamatos a hányás és 
a végtagfájdalom egy-egy kezelés 
után. 4 éves kisöccsének eleinte 
nehéz volt megértenie, hogy oly-
kor miért nem láthatja hónapokig 
nővérét és édesanyját. Nikolett 
egyedül neveli két gyermekét. 
Amíg ők a kórházban vannak, 
addig húga és édesanyja felügyeli 
a kisfiút; telefonon tartják a kap-

csolatot. A kórházi kezelések alatt 
Nikolett természetesen végig Tifa-
nival marad. Kölcsönösen erősítik 
egymást.
Rendszeresen ellenőrzik a kislány 
vérképét, és annak eredményei 
alapján döntik el az orvosok, hogy 
hazamehet-e. Az otthoni környe-
zetben természetesen jobban érzi 
magát a kislány. Amikor otthon 
vannak, Fülöpön, háromnaponta 
járnak vizsgálatokra, ellenőrzések-
re Debrecenbe. Az utazást beteg-
szállítóval oldják meg, néha azon-
ban tudnak segíteni a rokonok is.

Nikolett elmondása szerint 
Tifani sokkal erősebb, mint ő.
Amikor a két napon át tartó első 
kezelést követően kihullott a kislány 
haja, az édesanya nem bírta magá-
ban tartani a sírást, ám ekkor a gyer-
mek megölelte őt, és azt mondta, ne 
sírjon. Bíznak benne, hogy ha túl 
lesznek ezen a nehéz életszakaszon, 
nem kell újra megbirkózni a ször-
nyű betegséggel. Jelenleg újabb szö-
vettani eredményre várnak, ugyanis 
csak annyi bizonyos, hogy rosszin-
dulatú daganatról van szó. De hogy 
milyen fajtáról, egyelőre nem tud-
ják. Az is lehet, hogy nem ugyanaz, 
mint két évvel ezelőtt. Most min-
denesetre 5-6 hónapig kemoterápia, 
majd sugárkezelés következik, így a 
kezelések összideje 8-9 hónapig is 
eltarthat.
Mivel az édesanya állandóan a 
gyermek mellett van, nem tud dol-
gozni, így a család nehéz anyagi 
körülmények között él. Bármilyen 
segítséget örömmel fogadnak, le-
gyen az pénz, élelmiszer, játék 
vagy akár ruhanemű.

Székely AndreA

Súlyos beteg 
kislány  

édesanyja  
kér segítséget

Tifanit Debrecenben kezelik.

ElérhEtőségEk

Ruha Nikolett, 4266 Fülöp, Deák Ferenc u. 47. 
Telefonszám: 06-30-281-8876 

Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítványnak,  
banki átutalás
Bank: Erste Bank, számlaszám: 11993001-02325172-10000001 
Közlemény: Tifani 732
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A Boldogasszony csipkéje  
Magyarország Tortája
Málna, málna, málna.

Idén Tóth Norbert dunaföldvári 
cukrászmester alkotása, a Boldog- 
asszony csipkéje viselheti a kitüntető 
címet. A Magyarország Cukormentes 
Tortája versenyt Gyuris László szegedi 
cukrászmester nyerte a Kicsi Geszte-
nye tortával. A döntőben a verseny-
zőknek a zsűri jelenlétében, élőben kell 
elkészíteniük a tortákat, melyeket szak-
mai szempontok alapján pontoznak.
A Boldogasszony csipkéje a málna 
népies elnevezése. Nevét csipkézett 
leveleiről kapta, és – ízletessége mel-
lett – gyógyhatása is figyelemre mél-
tó; magas vitamintartalma miatt az 
egyik legegészségesebb gyümölcsünk.  
A nyertes torta méltán viseli ezt a ne-
vet, hiszen az összes rétegében megta-
lálható ez a rendkívül ízletes gyümölcs. 
Egy torta több mint 600 gramm mál-
nát tartalmaz. Roppanós réteg, málnás 
áztatóval átitatott piskóta, málnás-fe-
hércsokoládés krém, citromos-bazsa-
likomos felvert ganache, málnalekvár 
és málnás meringue alkotják a tortát. 
A csipkét a torta tetején a citromos, 
bazsalikomos felvert ganache idézi, 
melyek közeit málnalekvár tölti ki. 
Liofilizált málnadarabokkal megszórt 
meringue-gekkel és zöldre színezett fe-
hércsokoládé-lapkákkal díszítik. Üde, 
friss és nagyon gyümölcsös az idei 
győztes, mely jellegében közelebb áll a 
hazai tradicionális sütemények világá-
hoz, készítésének technológiája viszont 
ötvözi a hagyományt és az új trendeket.

Cukormentes
A Magyarország Cukormentes Tortája 
versenyen idén Gyuris László, a sze-
gedi A Cappella Cukrászda aranyko-
szorús cukrászmestere győzött a Kicsi 
Gesztenye elnevezésű kreációjával.  
A torta ízvilágát a gesztenye alapozza 
meg, melyet a kellemesen savanykás 
áfonya és a mogyorós ropogós teszi 
teljessé. Az édesség tetejét cukormen-
tes tejcsokoládé borítja, amit korona-
szerűen vesznek körbe a csokoládéí-
vek. Így a torta a harmonikus, egyedi 
ízvilágához elegáns küllemet is kapott.  
A hozzáadott cukor nélkül készült Ki-
csi Gesztenye szeletenként csupán 14,9 
g szénhidrátot és 204 kcal-t tartalmaz. 
Augusztus 18-ától lehet megkóstol-
ni a tortákat, országszerte több száz 
cukrászdában. Az árusító cukrászdák 
listáját augusztus 14-étől megtalálják a 
www.cukraszat.net oldalon.

Habkönnyű 
málnafagyi
Enni? Hát azt nagyon sze-
retünk. A sütés-főzésbe pe-
dig jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: 60 dkg málna, 6 dl tej,  
5 ek. cukor, 2,5 dl habtejszín.

Elkészítése: Ez egy nagyon egyszerű, de 
annál finomabb fagyi. 5 evőkanál cukrot és 6 
dl tejet felforralok. Forrás után 5 percig elég 
főzni, aztán alaposan le kell hűteni. 60 dkg 
málnára tettem 2 lapos evőkanál cukrot, majd 
hagytam ráolvadni, majd összeturmixoltam. 
Ha nem szereted a málna magját, akkor egy 
sűrű teaszűrőn nyomd át! Engem nem zavar, 
tehát nálunk benne maradt. Mikor a tej telje-
sen kihűl, összekeverem. Felverek 2,5 dl tej-
színt habbá, és azt is hozzákeverem, majd fagy- 
laltgépbe teszem. Nagyon finom, habkönnyű 
fagyi lesz belőle. Akinek nincs gépe, tegye egy 
nagy műanyag tálba, majd mehet a fagyasztó-
ba. 30 percenként legalább 3-4 alkalommal át 
kell keverni egy habverővel.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali
http://borosvalikonyhaja.blogspot.com



7SzabolcsiCafé SZEMÜVEG

Delia Owens regénye Észak-Karoli-
na ritkán lakott, mocsaras partvidé-
kén játszódik az 1950-es és 
’60-as években. A történet 
főhőse a lápvidéken sor-
sára hagyott kislány, Kya 
Clark, aki az évek során 
elszigeteltségében önel-
látásra rendezkedik be, s 
alig érintkezik a környék-
beliekkel. Az első szerelem 
azonban Kya életét is felforgatja: a 
közeli kisvárosban élő Tate megtanítja 
olvasni, és ő az, akivel a lány osztozni 
tud a természet és a költészet szere-
tetében is. Ám nem Tate az egyetlen, 
aki érdeklődik a különleges, magának 
való lány iránt…
Egy rejtélyes gyilkosságot követően a 
helyi közösség felbolydul, és a gyanú 
hamarosan a mocsárban magányosan 
élő lápi lányra terelődik.
Az Ahol a folyami rákok énekelnek 
egyszerre fordulatos krimi, érzékeny 
fejlődésregény, valamint a vadon és 
az emberi lélek lenyűgöző természet-
rajza.
Delia Owens 1949-ben született az 

egyesült államokbeli Georgiában. Je-
lenleg Idahóban él. Eredeti foglalko-

zása zoológus. Férjével, Mark 
Owensszel közösen három 

dokumentumkönyvet 
jegyeznek, amelyek af-
rikai kutatásaikat örö-
kítik meg naplószerűen. 

Természettudományos 
írásaiért megkapta a John 

Burroughs-díjat. Publikált  
– többek között – a Nature-ben és az 
African Journal of Ecologyban is.
Az Ahol a folyami rákok énekelnek 
az első regénye. A kötetet 39 nyelvre 
fordították le, s hosszú ideig vezette a 
New York Times, valamint az Ama-
zon sikerlistáját is. Néhány hónap 
alatt több mint kétmillió példány kelt 
el belőle, Reese Witherspoon pedig 
beválogatta könyvklubjának ajánlott 
olvasmányai közé, sőt: a színésznő 
produkciós cége filmet készít a tör-
ténetből.

Sam, Ava! Indulás fölfelé! Meg-
mostátok a fogatokat? Fésül-
ködés? Cipő? Gyerünk, gye-
rünk, gyerünk! Már megint 
iszonyúan el fogunk késni! 
Nem, nem láttam Opti-
musz fővezért, és nem is 
érdekel, merre lehet. Sam, ab-
bahagynád a testvéred szekálását, 
és eltennéd végre a felhőkarcoló-modellt, 
amit a múlt éjjel gondosan összeraktam 
helyetted, hogy ne kerüljünk bajba a ta-
národnál? Nem, nem olyan a szaga, mint 
a romlott bornak. Na jó, talán egy kicsit. 
Sam, nincs időm vitázni. Csak emeld 
meg a feneked, és szállj be a kocsiba, 
oké? Ava! 
Fogmosás! Fésülködés! Cipő!
Gemma éppencsak egyben tartja az éle-
tét: egyedülálló anya, mindjárt betölti a 
40-et, és a hétéves lánya egy kegyetlenül 
pontos rajzon a melleit valahol a térde 
környékén ábrázolja. Amikor Gemma 
újdonsült szomszédja, Becky azt java-
solja, hogy kezdjen el újra randizni, 
Gemmának komoly önuralomra van 
szüksége, hogy ne röhögje képen. De 
Becky nagyon meggyőző tud lenni, 
és Gemma hamarosan ott találja ma-

gát, zsonglőrködve, egy teljes 
munkaidős állásban, az is-

kolatársak egyre őrültebb 
igényeket támasztó anyu-
káinak Facebook-csoport-
jában és az új randizás vilá-

gának trükkös etikettjében. 
Ha ez nem lenne elég, Gem-

mának valahogy kezelnie kell a 
vonzódását a lánya tanárához, Tom-
hoz, aki a nagyvárosi életét arra cse-
rélte, hogy egy osztálynyi hétévesnek 
nyelvtant és matekot tanítson, meg azt, 
miért nem jó ötlet a másikat büdös pu-
kimajomnak nevezni. Ez hosszú évnek 
ígérkezik, amiben Gemma és Becky 
egy nagyon fontos leckét kap az élettől: 
hogy végül is jó szülőnek lenni csupán 
annyit jelent, mint elég jónak lenni.
Kathryn Wallace blogját, Face-
book-, Instagram- és Twitter-oldalait 
200 000 rajongó követi nap mint nap. 
Első regénye, amelyben minden anya 
könnyedén magára ismerhet, egy ki-
hagyhatatlan, vidám és kedves történet, 
és amely a megjelenést követően azon-
nal az Amazon sikerlistájának élére 
ugrott, most végre elérkezett a magyar 
olvasókhoz is. 

Vannak 
tökéletes 

anyák...  
Hát mégis.

Mit jelent jó szülőnek lenni?

Régen 
aratott 
könyv  

ekkora  
sikert!

Ahol a folyami rákok  
énekelnek: már 39 nyelvre 

lefordították.

DElia OwEns: 
ahOl a fOlyami rákOk énEkElnEk

Keménytábla, védőborító, 3999 forint, Libri 
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Egy kisvárdai fiatal hölgy, a 23 éves Purgel Réka lett az idei balaton-
füredi Anna-bál szépe. A nagy múlttal rendelkező, elegáns bál már a 
194. volt, melynek szépét elcsíptük egy beszélgetésre. Réka személyé-
ben ismerjenek meg egy mérhetetlenül kedves, belül is ragyogó lányt!

– A kulturális örökség tanulmányok mesterszakos hallgatója vagyok 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Most végeztem el az első 
évet. Az Anna-bálokról írtam egyébként az alapszakos szakdolgo-
zatom. Valójában ez vezetett a bálokhoz, illetve ahhoz, hogy testkö-
zelből, személyesen is megtapasztaljam. Az idei balatonfüredi An-
na-bálon elsőbálozóként vettem részt, ám mivel Anna-napi bálokat 
rendszeresen tartanak országszerte, így Kisvárda is rendezett egy sa-
játot, ahol 2016-ban engem választottak az Anna-bál szépének. Ezt 
szép emlékként őrzöm, de tervben volt, hogy a balatonfüredi bálra 
is eljussak, hiszen számomra az az igazi.
Élmény élmény hátán
– Júliusi születésű vagyok, ezért egyfajta születésnapi ajándék volt 
számomra a bálon való részvétel. Édesapám kísért el az eseményre; 
nagyon vegyes érzelmekkel indultunk el. Szerencsém volt, mert a 
szakdolgozatom révén megismertem Horváth Évát, az 1977-es füredi 
Anna-bál szépét, ő segített nekem felkészülni, ellátott tanácsokkal. 
Ő javasolta például a kesztyűt is, amit viseltem: ez a reformkori bá-
lok hangulatát idézte. Ehhez igyekeztem egy hagyományos, hímzett 
ruhát választani. Balogh Adrienn budapesti divattervező készítette 
el: arany-hófehér alkalmi ruha, a felső részét kalocsai hímzés díszíti.
Vissza Kisvárdára!
A fotók és Réka elmondása alapján minden lány álma, hogy egy ki-
csit visszamenjen az időben ezekért a ruhákért. Na, de most hagyjuk 
magunk mögött picit Balatonfüredet, és utazzunk Kisvárdára, hiszen 
korábban itt is királynő lett.
– A szervezők Kisvárdán is törekedtek rá, hogy a klasszikus Anna-bál 
emelkedett hangulatát idézzék meg. A fiatal lányok itt is sorszámozott 
nyakéket kapnak, ám annyi különbség van, hogy végül a győztes nem 
a hagyományos almát kapja meg, hanem egy vándorkoronát, amit 
én is továbbadtam a következő éveben. Szüleim fiatalként Kisvárdán 
telepedtek le, és itt alapítottak családot, úgyhogy én kisvárdai szü-

Mit csinál az 
Anna-bál  

szépe  
a Kisvárda- 

táblánál?
Purgel Réka belül is ragyog.
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letésű vagyok. Itt végeztem az iskolát, a 
gimit is. Számomra nagyon meghatáro-
zó volt Kisvárdán gyermekként minden 
nap, és hálás vagyok, hogy elképesztően 
jó gyerekkorom volt. Bár most életvi-
telszerűen Budapesten tartózkodom, 
amilyen gyakran csak tudok, hazajárok 
Kisvárdára. Ilyenkor mindig igyekszem 
érdemi időt tölteni a barátaimmal és a 
családommal.
Megnyugvás számomra, amikor meglá-
tom a Kisvárda-táblát.
A nagyobb ünnepeket mindig itthon 
töltjük, és hagyomány már, hogy teljes 
létszámban, közösen ünneplünk. Né-
gyen vagyunk testvérek, én a második 
– hatalmas öröm volt ilyen nagy csa-
ládban felnőni. Amikor itthon vagyok, 
mindig ellátogatunk a római katolikus 
templomba. Vallásos családban nőttem 
fel, úgyhogy ez egy eléggé meghatáro-
zó pont. Nekem nagyon sokat adott ez 
a város, és nagyon büszke voltan Bala-
tonfüreden rá, hogy ilyen messzire ke-
rülhetett az alma. Meglepetésemre az 
egész báli közönség tudta, melyik város-
ból érkeztem. Tervben van, hogy Pesten 
maradok, hiszen most kurátori képzé-

sen veszek részt, amivel, remélem, hogy 
a múzeumok világában el tudok majd 
helyezkedni.
Igazi vadalma
– Az egyetem mellett mindig szakítok 
időt olyan dolgokra, amik szívből jönnek 
és építenek. Nekem ilyen a művészet. Volt 
egy kiállításom is pár éve Budaörsön a 
festményeimből, és zongorázom is. Most 
itthon vagyok, Kisvárdán. Augusztusban 
önkéntes leszek egy sérült gyermekekkel 
foglalkozó táborban, ami szintén hálás 
feladat. Nagyon szeretjük a Nyíregyházi 

Állatparkot és a környékbeli múzeumo-
kat. Már gyerekként is „vadalma” voltam. 
Mindig megpróbálok mosolygósan és 
nagyon pozitívan hozzáállni a dolgok-
hoz, a környezetemhez, amiért végtelen 
szeretetet kapok ezért cserébe. Úgyhogy 
szerintem mindenképpen megéri pozi-
tívnak lenni, én mindenkit erre buzdítok. 
Réka elmondta azt is, a szépségverseny 
számára hobbi marad. Nem győzni ment 
oda, hanem egy bakancslistás álmát  pi-
pálta ki.

Székely AndreA

Hirdetési  

lehetőségekért,  

megjelenésért,  

egyedi ajánlatokért
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Kivel ne fordult volna már elő, hogy 
megcsapta az orrát egy ismerős il-
lat, mely emlékezetéből régi, szép 
emlékeket csalt elő? Vagy, hogy egy 
kellemetlen szagtól az étvágya is el-
ment? Az illatok intenzív hatással 
vannak ránk, ami egyik alapját képe-
zi az aromaterápiának. A nyíregyházi  
Beleznai Ágnes, miután megsze-
rezte természetgyógyász végzettséget, 
úgy döntött, elmerül az aromaterápia 
világában is. Tavaly óta ő a 2015-ben 
alakult Aromaterapeuták Magyaror-
szági Egyesületének elnöke.

– Diplomás közgazdász vagyok. Sze-
rettem volna jobban elmélyedni az il-
latok világában, mert nagyon érdekelt. 
Egy amerikai aromaterápiás iskola 
képzésén vettem részt Magyarorszá-
gon 2012-ben. Ez volt az első tanfo-
lyam ezen a területen, amit elvégeztem 
természetgyógyász-fitoterapeuta vég-
zettségem mellett – mondta bemutat-
kozásul.
Először is két fogalmat tisztáztunk: 
mi az illóolaj és mi az aromaterápia. 
E szerint: az illóolajok az aromás nö-
vényekből lepárlással (jellemzően víz-
gőz-desztillációval) vagy sajtolással 
kinyert tömény kivonatok, az aromate-
rápia pedig a testi, lelki, fizikai egészség 
fenntartását, megőrzését, valamint a 
betegség megelőzését támogató termé-
szetes alternatíva, ami aromás növényi 
kivonatokat alkalmaz. – A különböző 

illatoknak más-más hatásuk 
van – mondta Ágnes. 

Csak a legismertebb 
növények közül 

néhány:
• A francia le-

vendula na-
gyon jó égé-
si sérülések 
kezelésére, 
f á j d a l o m 
csillapításá-

ra, továbbá 
g y u l l a d á s -

csökkentő, és 
nyugtató hatással 

is rendelkezik. Segít, 
ha az ember nem tud el-

aludni, ugyanakkor érdekes tény, 
hogy nem mindenkire gyakorolja 
ugyanezt a hatást.
• A muskotályzsályát női illóolajnak is 

tekintik; nagy segítséget nyújt menst-
ruációs fájdalmak esetén.
• A cickafark illóolaja kiváló gyulla-
dáscsökkentő, sebgyógyító tulajdon-
ságokkal is rendelkezik.
• A főként sajtolással előállított citrom - 
illóolaj – többek között – immunrend-
szert erősítő, vírusellenes hatású illóolaj.
• A mézelő citromfű illóolaja eredmé-
nyesen alkalmazható herpesz kezelé-
sére, és tapasztalat igazolja, hogy akár 
teljesen meg is szüntetheti azt, kiváló 
vírusellenes összetevőinek köszönhe-
tően. A citromfű gyógynövény-illó-
olajhozama ugyanakkor nagyon ala-
csony, ezért 1-2 milliliternyi mennyi-
ség 4-7 ezer forint is lehet akár, mert 
nagyon sok növényre van szükség, 
hogy illóolajat nyerjünk ki belőle.
– Nagyon fontosnak tartom, hogy az 
aromaterápián belül az illóolajokat és 
a hidrolátumokat (virágvizeket) meg-
felelő célra és módon alkalmazzuk – 
hívta fel a figyelmet a fenntarthatóság 
szempontjára Beleznai Ágnes, hozzá-
téve: a természet tisztelete rendkívül 
fontos. Mivel gyógynövénykészletünk 
véges, ha lehet, csak a lejárt szavatos-
ságú természetes illóolajokat használ-
juk pl.: háztartásunk tisztán tartására, 
fertőtlenítésre. Vallja: a természetben 
megtalálható gyógynövények, növé-
nyek az emberek segítői, ezért úgy és 
arra alkalmazzuk őket, amire és ami-
kor szükséges. Ne használjuk ki a ter-
mészetet; gazdálkodjunk a Föld kész-
leteivel felelősen!
Miért fontosak az illatok  
az ember életében?
Ágnes azt mondja: mert az illatok 
egész életünkben végigkísérnek, éle-
tünk szerves részét képezik. Emléke-
ket ébresztenek, hatással vannak ránk. 
A frissen sült kenyér, a tejbegríz illata 
például a nagyit idézheti, ugyanakkor 
már születésünkkor az édesanyánk 
hangja mellett az illata ad biztonságot, 
megnyugvást számunkra. A szaglás az 
ösztönvilágunkhoz kapcsolódik, az il-
latok pedig a limbikus rendszerünkön 
(mely – többek között – érzelmeinket 
és idegrendszeri folyamatainkat is sza-
bályozza) keresztül is hatnak szerveze-
tünkre.
Vannak számunkra kellemes és kel-
lemetlen illatok, szagok. Az, hogy ki 
mit érez kellemesnek vagy büdösnek, 
egyénfüggő. Mindenki saját illatvi-

Nyíregyházi 
szakemberrel 

merülünk  
az illatvilágba

Beleznai Ágnes  
az aromaterápia  

jótékony hatásairól.

AromAterápiA

Az aromaterápia külön-
böző aromás növények-
ből kivont illóolajokat al-
kalmazó kiegészítő terápia. 
Az illóolajokat a legtöbben 
főként nyugtató hatásukról, vagy 
esetleg hangulatjavító (pl. citrom, 
narancs, bergamott) tulajdonságaikról 
ismerik, és jellemzően e célból használ-
ják. Ugyanakkor egyre inkább ismertté válnak 
hazánkban is az illóolajok egyéb terápiás tulajdonságai, 
mint például, hogy az ausztrál teafa illóolaja az egyik leg-
hatékonyabb légfertőtlenítő is és kiváló vírusellenes hatása 
van, így a meghűléses időszakban kiváló segítőnk lehet.
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lággal rendelkezik, melynek ismerete se-
gítséget nyújthat abban, hogy a hasonló 
terápiás tulajdonságokkal rendelkező 
illóolajok közül kiválasszuk azt, amelyet 
el tudunk fogadni és használni. Ugyanak-
kor egy-egy illat elutasítása sokszor akár 
mélyebb érzelmi traumák, negatív élmé-
nyek eredménye is lehet. Az illóolajokkal, 
illatokkal történő belső munka segíthet e 
traumák feldolgozásában, elengedésében 
is.
Ebből hogyan lesz terápia?
Az illatokban lévő vegyületekről egyre 
bővülő ismereteink vannak, így már tud-
juk, hogy ezek a vegyületek az egészség-
megőrzésben, betegségmegelőzésben is 
segíthetnek minket. Fontos a biztonságos, 
a megfelelő alkalmazási mód megtalálá-
sa, hiszen bár természetes anyagokról van 
szó, mégsem lehet az illóolajokat korlát-
lan ideig használni, s a mennyiség is na-
gyon fontos.
Vajon miként jutnak el az emberek az 
aromaterápiáig? Szájról szájra adják a te-
lefonszámát annak, aki ezzel foglalkozik. 
Beleznai Ágnest legtöbbször nők keresik 
meg bőrproblémákkal, ízületi fájdalmak-
kal, hormonrendszerhez kapcsolódó pa-
naszokkal, amelyekre először természetes 
megoldást szeretnének találni. Ugyanak-
kor nagyon fontos tudni, hogy az illóola-
jok nem mindent gyógyítanak; sok össze-
tevőtől függ, tudnak-e segíteni.
Fontos tisztázni még egy fogalmat. Olyan 
szakma, hogy aromaterapeuta, jelenleg 
nem létezik hazánkban; hivatalosan ter-
mészetgyógyász-fitoterapeuta foglalkoz-
hat ezzel a tevékenységgel.
Nagyon fontos az illóolajok minősége. Ta-
lán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy 
ezeket is hamisítják. Lepárlás közben mó-
dosíthatják őket, illetve szintetikus anya-
gokat adhatnak hozzájuk. Szerencsére 
Magyarországon is vannak olyan hazai 
és nemzetközi illóolajmárkák, lepárlók, 
amelyek megbízhatóak.
– 2015-ben alakult az egyesületünk; 
2019-től már képzéseket is tart. Az egye-
sület legfontosabb célja a biztonságos 
aromaterápia elterjesztése hazánkban, az 
aromaterápiával foglalkozó szakemberek 
összefogása, szakmai fejlődésük biztosí-
tása. Az aromaterápia most divat, de na-
gyon lényeges a biztonságos alkalmazás, 
mert vannak illóolajok, melyek kellemet-
len mellékhatásokat okozhatnak, ha nem 
megfelelően alkalmazzuk őket. Ilyen pél-
dául a citrom illóolaja, melyet, ha sajtolás-

sal nyernek ki, fényérzékenyítő tulajdon-
sággal rendelkezik, ezért bőrön történő 
használatát követően legalább 12 óráig 
nem szabad, hogy érje az érintett területet 
napfény, UV-sugárzás (szolárium), mert 
tartós elváltozásokat okozhat a bőrön.
Céljuk még, hogy az aromaterápia az 
egészségügy terén is ismert alternatíva 
legyen, természetesen a jogszabályok 
betartása mellett. Az érdeklődést jelzi, 
hogy az egyesület képviseletében tavaly 
és idén is előadást tartottak védőnőknek 
(az egészségügyi alapellátás keretein be-
lül) és leendő védőnőknek a Debreceni 
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, 
mellyel kapcsolatban nagyon pozitívak a 
visszajelzések. Nemrég akkreditáltatták a 
védőnőknek szóló szakmai továbbkép-
zést; ősszel már indulhat is a tanfolyam.
Fogyatékossággal élő, eltérő fejlődésű 
gyermekek számára is, illetve a hospice- 
ellátás keretén belül is segítséget nyújthat 
az illatok megfelelő terápiás alkalmazása. 
A fogyatékossággal élő gyermekeknek és 
családjuk számára – többek között – a 
stresszcsökkentésben, alvási nehézségek, 
szorongás, túlpörgés kezelésében nyújt-
hatnak segítséget az illatok. A hospice- 
ellátás keretében a fájdalomkezelés, a 
depresszió, étvágytalanság csökkenté-
sének kezelésében vannak már pozitív 
tapasztalatok, de nem csak ezeken a te-
rületeken nyújthat segítséget az aroma-
terápia. Hollandiában például a hospice- 
ellátás kiegészítéseként, egészségügyi 
szakemberek, ápolók alkalmazzák siker-
rel az aromaterápiát, mely kapcsán már 
szakirodalmat is találunk. Hamarosan 
tájékoztató kiadványok készülnek e té-

makörökben az egyesület kiadásában, 
segítséget nyújtva a szülők, szakemberek 
számára a biztonságos aromaterápiás al-
kalmazás területén.
Aromaterápia – otthon
Ha valaki az aromaterápiát akarja az ott-
honába vinni, már 2-3 illóolajjal is széles-
körűen támogathatja családja egészségét. 
Jolly joker lehet köztük a levendula, ami 
stressz, alvási nehézségek esetén nyújthat 
kiváló segítséget, de hatásosan csökkenti 
a fájdalmat égési sérülések esetén, ugyan-
akkor szúnyogcsípésre is használható 
nyugtató hatása miatt. Párologtatáskor, 
belélegezve jótékonyan, nyugtatólag hat 
az idegrendszerre. Jó, ha tudjuk, az illó-
olajokat bőrön csak hígítva szabad alkal-
mazni, és fontos, hogy tudatában legyünk 
az esetleges mellékhatásoknak, kontrain-
dikációknak (ellenjavallatoknak) is.
Csak minőségi, természetes, nem ma-
nipulált illóolajat használjunk! Fontos, 
hogy legyünk tekintettel más illatvilágá-
ra; nem mindenkinek tetszik ugyanaz az 
illat. Különösen párologtatáskor fontos 
erre odafigyelni, ha nem egyedül élünk a 
lakásban. Párologtatásnál figyelembe kell 
vennünk a szoba méretét is, illetve, hogy 
az egész tevékenység ne tartson tovább 
15-20 percnél. Ha pedig fejfájást okoz 
az általunk kiválasztott illóolaj, azonnal 
hagyjuk abba a párologtatást, szellőztes-
sünk ki, és menjünk ki a szabad levegőre.
Az aromaterápia gyengéd, mégis ha-
tékony alternatív módszer, mely ki-
egészítheti otthoni házipatikánkat – 
megfelelő ismeretekkel biztonságosan 
alkalmazható.

CServenyák kAtAlin
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„ É n -
n e k e m 
C s é c s e 
marad a 
tündérsziget, 
ahová min-
dig visszavágytam, 
ahová mindig úgy tér vissza 
az emlékezet szárnyán a lelkem, 
mint a boldogság és a béke kedves 
szigetére”– így vall szülőfalujáról 
Móricz Zsigmond író, újságíró, 
szerkesztő, a 20. századi realista 
prózairodalom legismertebb alak-
ja, aki – a hivatalos iratok szerint – 
pontosan 140 évvel ezelőtt, 1869. 
július 2-án látta meg a napvilágot. 
De nem! Móricz Zsigmond június 
29-én született, csak éppenséggel 
nem volt pap a faluban, aki anya-

könyvezze. Aratás volt ugyanis, 
és a pap is ott dolgozott a földe-
ken. Így lett aztán július 2. Móricz 
születésnapja. Anyja Pallagi Er-
zsébet, református lelkész leánya, 
apja Móricz Bálint ötholdas gazda, 
földműves, építési vállalkozó, aki 
egy ideig módos parasztgazdának 
számított, ám vállalkozásai rendre 

kudarcot vallottak, így a csa-
lád nyomorba került. 

Móriczék három-
szor költöztek 

Csécsén. Első 
házuk a mi-

lotai falu-
végen volt, 
itt szüle-
tett az író, 
ám ezt az 
1960–70-

es évek 
fordulóján 

lebontották. A 
falu közepén, a 

református templom 
(szintén műemlék) köze-

lében álló, taposott szalmával fe-
dett ház, amely most Móricz-em-
lékházként működik, a harmadik 
volt, ahová a „tündérszigeten” köl-
tözött a család.

Ekkor már nagyon szegények 
voltak. A csepp, háromosztatú 
házat Móricz édesapja a két ke-
zével építette (egy ideig ezt jelöl-
ték Móricz szülőházának, később 
azonban levették a táblát). Ám 
innen is költözniük kellett: a kö-
zeli Túristvándiba, a nagybácsi, 
Pallagi László kovácsműhelyébe, 
majd onnan a Borsod megyei 
Prügyre. Móricz Bálint itt már 
napszámosként tartotta el hét 
gyermekét. Keményen dolgozott, 
hogy – felesége kívánságára – az 
összes gyermeket taníttatni tud-
ják. A házat, ami ma Tiszacsécsén 
Móricz emlékét őrzi, olyan búto-
rokkal rendezték be, melyek az 
író korából valók. Az egyetlen 
eredeti tárgy egy bölcső, mely-
ben Pallagi Erzsébet ringatta a kis 
Zsigmondot. Tiszacsécsét Móricz 
Zsigmond tette híressé, amikor 
1942-ben így írt róla: „Csécse ott 
fenn, a Tiszaháton, a szőke Tisza 

Tiszacsécse, 
Móricz  

tündérszigete
Ma 280 lakosa van;  

az író emlékét  
nagy szeretettel ápolják.
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partján a 62 házból álló kis falu, amely 
úgy körül van véve gyümölcsösökkel, 
szilvásokkal, hogyha az ember szekér-
rel közeledik felé, semmit sem lát belőle 
távolról, csak a gyümölcserdőt és annak 
a közepén a pompás falutornyot, hegyi-
ben egy kopjagombbal.”
Az egy főutcás, orsós alaprajzú Ti-
szacsécse 108 lakásában ma mintegy 
280-an élnek. Móricz emlékét hűségesen 
ápolják. Ha szeretnénk többet megtud-
ni, csörgessük meg Magos Jenőné tele-
fonszámát (ott találjuk, a ház kapuján). 
Ida néni szívesen megmutatja a házat, és 
élvezetesen mesél arról, hogyan élt a tün-
dérszigeten a Móricz család, mekkora 
meglepetés volt, amikor egy Móricz-ün-
nepség alkalmával bemutatkozott a szín-
padon Móricz Imre, akit állítólag le sem 
tagadhatna az apja. Ha már itt járunk, 
kukkantsunk be a közeli református 
templomba is, amelyet a XIX. század első 
harmadában építettek. A mellette álló fa 
harangtorony 24 méter magas; építésé-
nek pontos ideje nem ismert. S ha már 
a tündérszigeten járunk, kanyarodjunk 
el Túristvándiba, nézzük meg működés 
közben a XVIII. század végén épült, ipa-

ri műemlék vízimalmot, álljunk meg a 
malom udvarán magasodó, hatalmas 
platán előtt, amely láthatta a cseperedő 
Móriczot is, aki számára Túristvándi 
volt a „jellemformáló kohó”. Innen már 
csak egy ugrás Szatmárcseke, a Himnusz 
„szülőhelye”, ahol Kölcsey emléke előtt 

tiszteleghetünk a csónakfejfás temető-
ben. Ezen a tájon különösen szép rózsák 
nyílnak. Hajoljunk föléjük, hunyjuk be a 
szemünket, szívjuk be az illatukat, kép-
zeljük azt, hogy épp egy tündér suhant 
el mellettünk.

CServenyák kAtAlin
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Képzeld el magad 
csapatunkban,  
és valósítsd meg terveidet!
Fémipari szakemberként nálunk a helyed, ha,

• ipari gépész
• épületszerkezet-lakatos
• festő
• karosszéria-fényező
• technológiai csőszerelő
• hegesztő (111;125;141;134;135;136) vagy, 

akkor jelentkezz hozzánk!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 
debrecenben. itthon. 

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu 
www.zolend.hu

A mi sikereink  
veled kezdődnek!
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Nyíregyházi 21-es:  
A nyíregyházi két Lotti
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és 
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi 
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan 
címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kér-
dezünk. Huszonegyet. Ezúttal Trizner-Szabó Anitától.

1. Egész életetek a sportról, főként 
 az úszásról szól. A közelmúltban 

viszont futottál, nem is keveset.
Kollégáimmal elindultunk az Ultra Balato-
non, 13-an összesen 221 kilométert fu-
tottunk, és úgy döntöttem, jövőre átúszom 
a Balatont. Fantasztikus élmény volt. Én 
voltam a befutó, s hiába volt közben zá-
por, zivatar, szélvihar, egy csapat, egy lélek 
voltunk, együtt gondolkodva tettük meg a 
távot, ami még inkább összekovácsolt min-
ket, éreztük, összetartozunk. Ez egy igazi 
csapatépítő program volt. Az egészség és 
a sport összefügg. Ha nem aktívan élünk, 
akkor nincs energiánk. Ha sportolok, ener-
gikus leszek, akkor tudom élvezni az életet. 
Minden reggel 6 órakor már edzek, hogy 
frissen kezdjem a munkahelyemen 7.30-
kor a napot.

2.  Könnyebb annak közösségben 
 gondolkodni, aki már a megfogan-

tatása pillanatában sem volt egyedül.
Soha nem fordult elő, hogy unatkoztunk vol-
na, igaz, szabad időnk sem volt. Aktívan élek 
most is, munka mellett kikapcsolódásként 
felnőtt nőket tanítok úszni. Mindig vágytam 
arra, hogy oktassak, most már ez az álmom 
is valóra vált. Elhatároztuk, be fogjuk illesz-
teni a Mozdulj, Nyíregyháza! programjába. 
Fantasztikus a hangulat egy ilyen oktatáson, 
azt szoktam mondani a többieknek: ha fele 
annyira jól érzitek magatokat, mint én, ak-
kor már jó. Biztonságos közeg a víz, élvezni 
kell, s erre tanítom meg őket. Tündének sem 
volt soha szabad ideje, talán azért csinál 
annyi mindent. Én is, ő is úgy vagyunk vele, 
hogy amit hitelesen, érzelemmel, szívünk-
kel tudunk adni, azt megtesszük.

3.  Mikor lettél a  
 „Tünde ikertestvére”?

Mikor az olimpián ezüstérmet szerzett. De 
ez sosem zavart, nem szoktunk rivalizálni.

4.  Szoktak benneteket  
 összekeverni?

Akik ismernek, nem. Egyszer viszont na-
gyon összekevertek. A gyerekemet kísér-

tem úszóversenyre. Egerszegi Krisztinával 
ültünk egymás mellett, beszélgettünk. Oda-
jött egy férfi, autogramot kért. Mondtam, én 
a Tünde ikertestvére vagyok. Ő viszont váltig 
erősködött, hogy ez nem igaz, én vagyok az 
olimpikon. Végül addig győzködött, hogy én 
vagyok Tünde, hogy nem akartam megbán-
tani. Aztán felhívtam Tündét, és elmondtam 
neki: tudjon róla, úszóversenyen volt.

5.  Volt olyan, hogy úgy tettetek, 
 mintha egyikőtök lenne a másik?

Egyszer próbálkoztunk. A hangunk is na-
gyon hasonlít. Én feleltem volna helyette az 
iskolában, de őt is kihívták a táblához, ezért 
gyorsan „visszacserélődtünk”, a végén már 
a tanár is összekavarodott. Ezt az egy pró-
bálkozást leszámítva nem csináltunk ilyet, 
nem éltünk vissza a lehetőségeinkkel sem-
milyen téren. Az ikerség jó oldalait láttuk.

6.  Milyen az, amikor  
 kettő van belőled?

Fantasztikus ikernek lenni, mindig ikreket 
szerettem volna, végül Tündének születtek. 
Ők nem egypetéjűek. Fantasztikus egyszer-
re, együtt nevelkedni, egyforma hatások érik 
az embert, mégsem lesznek egyformák.

Sosem próbáltunk mindig különbözni, kü-
lönbözőképp öltözni, másképp kinézni.
Ugyanazt az illatot választjuk, és volt már, 
hogy egymástól függetlenül ugyanazt a 
cipőt vettük meg, majd büszkén mutattuk: 
nézd, milyen jó cipőt találtam! Nagyon ha-
sonló az ízlésünk. Egy karácsonykor Tünde 
megjegyezte: de jó sálad van. Én viszont a 
ruháját dicsértem meg. Aztán átadtuk egy-
másnak az ajándékokat: ugyanazt a sálat és 
ruhát, amit egymáson megdicsértünk.
Szavak nélkül is megértjük egymást, megé-
rezzük a másik gondolatait. Soha nem félté-
kenykedtünk egymásra. Kérdezték tőlem a 
világbajnokságon, amikor második lett, nem 
irigylem-e, hogy ott áll a dobogón. Nem is 
értettem a kérdést. Hogy irigylem-e? De 
hisz tudtam, mennyit dolgozott érte. Haj-
nalban kelt, hatra járt edzeni, úszni, én már 
abbahagytam, amikor ő még járt a sóstói 
uszodába. Gyerekeimmel ugyanezt végig 
jártam. Csak munkával lehet sikereket el-
érni, és csak úgy, hogy akarom és szeretem, 
nem félig-meddig.

7.  Egymás tökéletes hasonmásai 
 vagytok. De miben különböztök?

Tündi két centivel magasabb, neki van-
nak ikrei. Az én arcom kerekebb, az övé 
hosszúkásabb. Tündi balkezes, én pedig 
jobbkezes, de igazából mindkettőt tudom 
használni. Tündi az idősebb, 20 perccel. 
Ügyesebb, gyorsabb volt, az úszásban ez 
meg is mutatkozott, ő volt a sikeresebb. 
Tünde hátúszásban, én gyorsban és pillan-
góban voltam jobb. De sosem vetélkedtünk 
egymással.
Én érzékenyebb vagyok, ő céltudatosabb, 
reálisabb, nagyon jól átlát dolgokat. Bal-
kezes, és a balkezesek szerencsések. Na-
gyon szerencsés volt mindenben. Az egy-
petéjűség egyébként nem örökletes, mi a 
tudomány szerint genetikai rendellenesség 
vagyunk, nem öröklődik, mert véletlenszerű. 

8.  Nemrég vetted át  
 az ötödik diplomádat…

Média- és közszolgálati kommunikáció 
szakon végeztem a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. Elhatároztam, hogy a nyelvta-
nulásra szeretnék koncentrálni, valamint 
egy tehetséggondozó központ létrehozá-
sában is fogok segíteni itt, Nyíregyházán. 
Hiszem és vallom, fontos, hogy kihozzák 
a maximumot minden gyerekből. Meg kell 
adni az esélyt, hogy megcsillanjon a benne 
rejlő tehetség. Segíteni fogom ezt minden 
tekintetben. Nagyon fontos a tehetséggon-
dozásnál a pedagógus, a családi környezet, 
a mentorálás. A gyerekeket segíteni kell, 



15SzabolcsiCafé NYÍREGYHÁZI 21-ES

felemelni. Ugyanígy nagyon fontos, hogy a 
munkatársai higgyenek az emberben, segít-
sék őt, hogy meg tudja valósítani önmagát. 
De mindig tudnunk kell, ha sikert érünk el, 
azt nem csupán magunknak köszönhetjük. 
Ott vannak mellettünk a családtagok, a 
partnerek, a munkatársak.

9.  Munka, család, közösségépítés  
 és segítés, mi a sorrend?

A két gyerekem az első: a joghallgató lá-
nyom, a középiskolás fiam. Utána a mun-
ka, a munkahelyem a második otthonom. 
A megyei kormányhivatalban 2011 óta 
dolgozom, 6 évig az oktatási főosztályon, 
majd 2017-től a főigazgatói titkárság ve-
zetőjeként. 

10.  A hivatal pont az a hely, ahová 
 általában nem szívesen megy 

az ember. Munkahelynek milyen?
A közigazgatás nagyon sokat változott az 
utóbbi években. A közigazgatás ügyfélba-
rátabb lett, az ügyintézők kedvesek, segí-
tőkészek, szakértelemmel, odafigyeléssel 
dolgoznak. Ma már a munkatársak az ügy-
felekért vannak. Szeretek kívülállóként is 
bemenni a hivatalba ügyet intézni. Gyors 
és hatékony munka folyik.

11.  Neked azért nehéz észrevétlenül 
 megjelenni, legalább kétszer 

annyian ismernek fel, mint egy 
átlagembert.
Ez igaz, de akkor is, látom, az ügyintézők 
odateszik magukat. Korábban a Nyírségi 
Többcélú Kistérségi Társulásnál dolgoztam, 
8 önkormányzat társulásaként jött létre 
a szervezet. Mindig vágytam a jelenlegi 
munkámra, örülök, hogy itt dolgozhatok. A 
munkámban maximalista vagyok, ahogyan 
Tünde. Mindig azt kell csinálni, amit szeret 
az ember. A szabad időmben pedig igyek-
szem olyat csinálni, ami maradandó.

12.  A Facebookra posztolt képek 
 alapján elég szokatlan 

hobbid van.
Homokot gyűjtök, abból is várat lehet 
építeni. Korábban csak a nyaralásokról, 
utazásokról hoztam homokot, most már 
a barátok, ismerősök is hoznak nekem a 
világ minden tájáról. Ezeket megformálva 
üvegekbe töltöm. Élvezem, ahogy az apró 
részek összeállnak egésszé, rendszerré. 
Szeretem a meleg színeket, a romantikát. 
Emellett gobelinezek, a „Tűvel festünk” 
című kiállításon egyik képem már szerepelt 
is. A kreativitásomat anyukámtól örököltem.

13.  Említetted, hogy te érzelmesebb 
  vagy. Ez miben nyilvánul meg?

Arra törekszem, hogy harmónia legyen kö-

rülöttem. A segítő szándék nagyon fontos. 
Mi szeretetben és harmóniában nevelked-
tünk, amiért nem tudok elég hálás lenni a 
szüleimnek. Anya és apa sosem veszeked-
tek. Anya volt az az angyali ember, aki arra 
vezetett, hogy álljunk meg a saját lábunkon, 
saját erőnkből jussunk előre, higgyünk ma-
gunkban. Hagyta, hogy akár hibázzunk is, 
mert azokkal is erősödünk. Elfogadó volt, 
alázatos és nagyon jóindulatú.

14.  Fájdalmasan fiatalon 
  veszítettétek el.

Anya már 8 éve nincs nekünk, 59 éves ko-
rában halt meg.  Ő azóta angyalként fogja 
a kezünk. A mai napig, ha bemegyek a kór-
házba – vegyészként ott dolgozott -, a mun-
katársai behívnak, s nagy-nagy szeretettel 
fogadnak. Ebből is érzem, igazán szerették 
anyát. Szerencsére Tündével nagyon sokat 
vagyunk együtt. Mindent úgy teszünk, hogy 
anya büszke legyen ránk.
Szerencsére apukánk makkegészséges, 
sportos. Örül, ha együtt az egész család, 
ilyenkor az unokákkal is tud foglalkozni. És 
van egy bátyánk is, aki nagyon büszke volt 
mindig az ő iker húgaira. Bár ránk kicsit 
több figyelem fordult a családban, gyerek-
korunkban ő mindig vigyázott ránk, óvott 
mindentől bennünket. Már neki is van két 
gyönyörű kislánya.

15.  Sosem zavart, hogy „valakinek 
  a valakije” vagy? 

Nem. Sőt! Büszke vagyok rá, és boldog va-
gyok, hogy ilyen ikertestvérem van, mint ő. 
Óriási dolog, ha nekem gratulálnak a test-
véremhez. Példakép lehet mind a sportban, 
mind a munkájában.

16.  Sör, bor vagy pálinka?
 Soha nem dohányzom, egy kortyot 

sem iszom, még szilveszterkor sem. Tünde 
sem. Ünnepekkor kölyökpezsgővel koccin-
tunk – természetesen pezsgős pohárral.

17.  Étel?
 A Nutellát, a mákos bejglit és a 

fagyit mindketten szeretjük. Tünde szereti 
a paradicsomot, én nem. Gyerekkorunkban 
én a szilvalekváros gombócot szerettem, ő 
a nudlit.

18.  Mint jelent neked Nyíregyháza?
 Mindent. Itt születtem, itt éltem 

mindig, itt él a családom, itt szeretnék a 
későbbiekben is élni, boldog lenni, az itt 
élőknek segíteni. Mindig megcsodálják a 
vendégek, milyen gyönyörű Nyíregyháza. 
Hiába megyeszékhely, mégis megmaradt 
olyannak, amilyen volt, barátságosnak, 
élhetőnek. Nyíregyháza a boldogságot je-
lenti. Olyan szép helyei vannak. Imádok 

úszni Sóstón, a tóban, a természetben, ez 
szabadságot ad. Szeretem az állatkertet, a 
város tereit, s hogy hamar oda lehet érni 
mindenhová.

19.  Mi hiányzik Nyíregyházáról?
 A versenyuszoda hiányzott, de az 

őszre most már meglesz. Csodálatos lett 
volna annak idején ilyen körülmények kö-
zött edzeni. A sóstói egy varázslatos környe-
zet, az a miliő gyönyörű, de télen hidegben, 
a sátor alatt edzeni kemény volt. Az új uszo-
da nagyon sokat fog jelenteni.

20.  Kettőtöknek összesen  
 5 gyermeke van. Sose fordult 

elő, hogy összekevertek benneteket, 
másik anyához mentek oda?
Az unokatestvérek imádják egymást, mikor 
együtt vannak, mindig megállapítjuk, hogy 
mennyire hasonlítanak, ami nem csoda, 
hiszen genetikailag „egy anyák” vagyunk, 
mintha mindegyiküknek mi lennénk az any-
juk. Nagyon pici korukban előfordult, hogy 
összekevertek bennünket, de ma már nem.

21.  Nem elég, hogy ikrek vagytok, 
 stílusosan még az Ikrek 

havában is születtetek.
Május 31-én, megjegyzem, egy napon a 
miniszterelnökkel, csak nem ugyanabban 
az évben. A névnapunkat is egyszerre ün-
nepeljük. Ami azért érdekes, mert amikor 
születtünk, az Anita még nem volt benne 
a naptárban. Később tették be, Tünde után 
egy nappal. Így aztán nálunk semmi nem 
volt egyedül, mindig minden együtt történt. 
Ha összevesztünk is, megvédtük a mási-
kat az iskolában. A két Lotti volt a kedvenc 
olvasmányunk, mindig szerettük az ikres 
történeteket. Sok mindent duplán veszek, 
akaratlanul is. Szép díszeket a lakásba, 
mindig mindenből kettőt. Mindent szeretek 
párosítani. CServenyák kAtAlin
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