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Ide süss! Diótorta;  
gesztenyés sütinyalóka 

(6. oldal)

Szajol: 25 éve 31 ember  
életét követelte  
a halálvonat  (10–11. oldal)

Szemüveg:  
Veled vagyok, Greta!

(12–13. oldal)

Nyíregyházi 21-es:  
Magyar Nóra

(14–15. oldal)
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Meggyújtottuk a második adventi gyertyát is, ami azt je-
lenti, hogy a szeretet ünnepe megállíthatatlanul és nagyon 
gyorsan közeledik. Sokan beszerezték a karácsonyi aján-
dékokat, kitalálták az ünnepi menüt, dekorálták a házat 
és megálmodták az idei karácsonyfa öltözékét. Ám aki 
még nem tudja, hogy mégis milyen színt válasszon idén 
a fenyőfa és az ünnepi asztal díszítésére, annak nagy se-
gítség lehet a Csillagporos karácsonyunk című kiállítás. 
December elején ugyanis varázslatos karácsonyi hangu-
lat költözött a nyíregyházi városházára. Aki ellátogat az 
ingyenes tárlatra, többféle stílusú, meseszép karácsonyi 
enteriőröket láthat. Kedvünkre fotózkodhatunk is a cso-
daszép díszletekben. A karácsonyi hangulatokat Gerlicz-
ki Zoltán mestervirágkötő és csapata álmodta egységbe.  
A kicsiket modellvasút, Szatmári Istvánné saját tervezé-
sű babái, macik és gyűjtemények kedves darabjai várják, 
míg a nagyokat karácsonyi dekorációs ötletek és Nádas 
Hajnalka különleges mézeskalácsai és tortái bűvölik el.  
Ötféle ünnepi díszítésben láthatunk karácsonyi hangulatot 
idéző fenyőfákat, melyek vintage fehér és púder színekben 
századfordulós és skandináv jellegű, valamint gyermek-
szobát megidéző hangulatot teremtve várják a látogatókat. 
A városháza dísztermében berendezett kiállításra szere-

Dísz és fény:  
ünnepi programok  

Nyíregyházán

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



3RÖVID HÍREKSzabolcsiCafé

Kóderné Dienes Mária pályázatkészítő • telefonszám: +36 20 482 6961 • e-mail: maricadienes@gmail.com

A jövő  
a fiatalok kezében van!
pályázzon  

a szakképzett fiatalok 
foglalkoztatásának,  
pályakezdők 
munkához jutásának 
és munkatapasztalat-
szerzésének 

támogatására.
Részletekkel kapcsolatban, keressen bizalommal!

tettel várnak minden kedves érdeklődőt 
december 17-ig, hétköznapokon 9 és 
19 óra között. Aki viszont már túl van 
a nagybevásárláson is, és már csak han-
golódna a közelgő ünnepre, az is számos 
programot találhat Nyíregyházán.
Advent eddigi vasárnapjain városunk-
ban járt már Csonka András, Gájer Bá-
lint és Zoltán Erika. December 22-én, 
advent negyedik vasárnapján is sztár-
vendég érkezik Nyíregyházára, hogy 
még emlékezetesebbé, hangulatosabbá 
tegye az ünnepélyes gyertyagyújtást. 
Mészáros Árpád Zsolt lesz városunk 
vendége. A programok 16.30-tól kez-
dődnek. De addig is, hétfő kivételével, 
minden napon különféle koncerteket, 
műsorokat láthatnak azok a városlakók 
vagy Nyíregyházára látogatók, akik a 
Kossuth téren járnak, és persze az ad-
venti forgatag faházai is nyitva vannak 
még. December 22-ig a Mikulásházban 
9.00-12.00 és 15.00-19.00 óra között a 
Mikulást is meglátogathatják a gyerekek. 
A városháza ebédlőjében pedig karácso-
nyi kézműves foglalkozásokon vehetünk 
részt 9.00-12.00 és 13.00-18.00 óráig. A 
programok sorából nem maradhat ki a 

hagyományos városi karácsonyi koncert, 
amit december 20-án 19 órától rendez-
nek meg a Római Katolikus Társszékes-
egyházban. Közreműködik a Szabolcsi 
Szimfonikus Zenekar, a Nyíregyházi 
Cantemus Kórus Pro Musica Leánykara, 
valamint a Cantemus Vegyeskar. Az ad-
venti programsorozat december 31-én,  

a 20 órakor kezdődő városi szilveszter-
rel zárul a Kossuth téren. A 2020-as évet 
– a hagyományoknak megfelelően, – 
 éjfélkor tűzijátékkal köszönthetjük, és 
akik az egész estés, remek hangulatról 
gondoskodnak: DJ HAJNAL, Folkfusion 
Band, LifeStyle és Curtis.

Székely AndreA
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Ami kifelé látszik – és ami befelé van
A népszerű tengerparton – a szezon kifulladását követően – 

felállítottak egy hatalmas méretű üvegkockát, a helyieket 
pedig arra buzdították, hogy töltsék meg tartalommal. De nem 
akármilyennel! A lakberendezési áruházak faláról letéphető 
ingyenes papír mérőszalagokból vágjanak le egy akkora dara-
bot, amekkora a különbség az életükben a között, ami kifelé 
látszik, és ami befelé valójában van. Aki úgy érzi, hogy 4 mil-
liméter hibádzik a teljes fedésből, az dobjon be az üvegkockába 
négy millimétert a mérőszalagból, aki szerint pedig nála bő  
5 méter is megvan a differencia, az annyit. Hogy legyen mi-
hez viszonyítani: egy milliméternek olcsó kis ferdítést vegyünk, 
mint mondjuk, ha a bolti sajtos pogácsát a sajátunkként tálal-
juk az ünnepi asztalra.

Bevallani semmit sem volt szükséges: a mérőszalag vágását 
nem kellett a nyilvánosság előtt végezni, nevet sem kértek 

a hátuljára. Persze, hogy nem. Sokak neve ki sem férne egy 
ekkora fecnire, más meg egy kisebb város komplett választási 
névjegyzéket is rá tudná pingálni a végeláthatatlan papírkígyó-
ra. Nem ajánlottak ezért a tárgyi vallomásért cserébe semmit. 
Se plüssállatot, se kedvezményre jogosító kupont, de még egy 
sápadt köszönömöt se. Mégis jöttek a népek. Igaz, az első na-
pokban csak gyéren szállingóztak. Egy pár kézen fogva, ők a 
hátizsák aljáról csak nehezen tudták előkotorni az apró két-
két és fél centijüket; utánuk viszont a hajlott hátú 
néni festett hajjal egy egész tekercset hozott. 
Volt, aki csak az éj leple alatt merte 
bedobni a maga „ e l t é ré s é t” , 
ám amikor s z e m b e -
sült vele, hogy a 
k o c k a 

már harmadáig telt, felbátorodott, és reggel vitt még egy fél 
métert. Kis idő múlva már sorban álltak az emberek; sárga 
kordonokat volt kénytelen kihúzni a hatóság, hogy a tüleke-
dők agyon ne tapossák a parti homokban vonuló teknősöket. 
Negyednapra a környékbeli parkolókat le kellett zárni, nem 
fért több autó, pedig már egész messziről is érkeztek. Kitele-
pült a vattacukros. A városközpont felől a víz felé szó szerint 
hömpölygött a tömeg. Egy ráncos hittérítő prospektust osztott 
a türelmetlenül ácsorgóknak. Annyian vártak a sorukra, hogy 
bemutatta a híradó is. 

Az ötödik reggelre az üvegkocka megtelt. Pedig nem jelen-
tett ez az égvilágon senkinek semmit. Nem számonkérés 

volt, nem kötelesség, nem látlelet, tanulmány sem készült belő-
le. Csak meg akarták mutatni, mekkora a konkrét mértékegy-
ségben kifejezhető távolság az én és a vágyott én, vagy ha úgy 
tetszik, a világom és az univerzumom között. 

Miután kibontották az üvegkockát, az izgatott önkéntesek 
egymás mögé illesztették a szalagdarabokat:  mit ad Is-

ten, a hossza körbeérte a Földet. Háromszor.  Benne volt ebben 
az irdatlan méretben a bányász és a bankár, az örömlány és 
az akadémikus, a szép és a ronda, az ostoba és a nagyon okos. 
Valós átlagot nem lehetett számolni, de az önkéntesek úgy 
ítélték meg, a többség tíz centi alatt szállított. Persze, egészen 
kiugró csíkokat is találtak: a leghosszabb 4,6 kilométeres volt. 
Ebből az emberből bizonyára semmi sem igaz: amit kérdez, az 
sem. Nincs is vagyona, se felesége, se hotelszoba-örökbérlete. 
Valamiért mégis eljött. Pedig ekkora hosszt napokba telik pa-
pír mérőszalagokból összeragasztani – rengeteget dolgozhatott 
vele. Mégis elhozta a papírját. Azt a dokumentumot, ami min-
dennél hitelesebben igazolja őt. 

Ez legyen a mi karácsonyunk: hozzuk közelebb egy-
máshoz azt, ami az életünkből kifelé látszik, és ami 

befelé van! Kegyetlenül nehéz; borzasztóan kényel-
metlen. Hiszen ehhez meg kell mérni a saját 
életünket. (Másokét miért sokkal könnyebb…?)  
A vásári komédiásról ilyenkor szokott kiderül-
ni, hogy zord egy alak. A csokoládéárus ki nem 

állhatja a kakaóvaj szagát. A szűz menyasszony 
inkább csak menyasszony. A harapós szomszéd 

pedig külön tepsiben süt a kutyának. Húst.

Akik az idők során míves színházat épí-
tettek látszatból és álarcból, azok olyan 

távol járnak a maguk valóságától, hogy 
ezen a napon, a mérés napján, szinte be 
kell mutatkozniuk önmaguknak. De ne-

hogy bánják! Egy pillanatra sem! Újra lehet 
kezdeni önmagunkkal is. Bármikor.

Bereczki-cSák HelgA
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Diótorta
Hozzávalók a piskótához: 6 tojás, 
6 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás 
cukor, 15 dkg darált dió, 6 evőkanál 
zsemlemorzsa, 1 csomag sütőpor.

Elkészítés: Ugyanúgy készítjük, 
mint a hagyományos piskótát: a to-
jásfehérjét a sütőporral robotgépben 
kemény habbá verjük, közben kézi 
mixerrel a tojássárgáját a cukrokkal 
fehéredésig verjük. A darált diót és a 
zsemlemorzsát egy külön edényben 
összevegyítjük, majd a cukros ke-
verékhez adjuk. Ezután óvatosan és 
apródonként – hogy össze ne törjön 
– hozzáadjuk a tojásfehérjét, érdemes 
kézi habverőt használni. Sütőpapír-
ral kibéleljük egy kapcsos tortaforma 
alját, beleöntjük a masszát, és rövid 
ideig előbb nagyobb (kb. 220 fok), 
majd kisebb 160-180 fokon megsüt-
jük. Tűpróbával ellenőrizzük, teljesen 
átsült-e a piskóta. Hagyjuk teljesen 
kihűlni, és csak azután vágjuk fel há-
rom lapra.

Hozzávalók a krémhez: 12 dkg vaj 
vagy margarin, 6 evőkanál cukor,  
1 csomag vaníliás cukor, 25 dkg da-
rált dió, 2 teáskanál zsemlemorzsa, 
0,5-1 dl tej, 1 evőkanál rum vagy  
rumaroma.

Elkészítés: A cukrokat és a vajat 
vagy margarint kikavarjuk (villával 
is lehet), miközben a darált diót és 
a zsemlemorzsát elvegyítjük, majd 
a tejjel (amit nem egyszerre öntünk 
hozzá, ha nem szükséges, elég keve-

sebb is 1 dl-nél) megfuttatjuk. Ehhez 
keverjük a cukros vajat/margarint; 
nem kell megvárni, míg kihűl. A kré-
met elfelezzük, és a három tortalap 
közé kenjük. A végén az egészet be-
vonjuk csokimázzal.

Hozzávalók a csokoládémázhoz: 
10 dkg porcukor, 2 púpos evőkanál 
kakaópor, kb. 0,5 dl víz, 1 evőkanál 
vaj/margarin.

Elkészítés: A cukrot a kakaóporral 
és a vízzel (ha úgy érezzük, tehetünk 
még bele pici vizet) sűrűre főzzük, 
végül, még forrón, egy evőkanál va-
jat vagy margarint keverünk hozzá. 
Még melegen bevonjuk vele a tortát. 
Óvatosan, lassan dolgozzunk, hogy ne 
csorogjon le.

Díszítés
Nagyon látványos, ha apró csoko-
ládéval, csokoládéba mártott mézes-
kaláccsal, tallérral díszítjük a tortát. 
Karácsonykor szaloncukrot, mesefi-
gurákat, állatfigurákat is tehetünk 
rá. Akár havat is varázsolhatunk az 
egészre, rászórt kókuszreszelékkel.
A tortát érdemes néhány órára hűtőbe 
tenni, hogy a krém és a máz megszi-
lárduljon. Éles késsel szeleteljük! 

cServenyák kAtAlin

tipp: Idén aranyárban kínálják a diót, mert egy 
betegség elvitte a termés jelentős részét. Helyettesít-
hetjük a diót „dejó”-val, akár a krémben, akár a piskó-
tában, akár mindkettőben; ugyanolyan finom lesz. De 
megtehetjük azt is, hogy a diós piskótát vanília- vagy 
csokikrémmel töltjük; megéri kipróbálni.

Gesztenyés sütinyalóka, 
sütés nélkül
Nem mindenki őstehetség a konyhában. Ebben 
a tekinteteben sokakat még a karácsony sem 
ihlet meg, és decemberben (is) nagy ívben ke-
rülik a sütőt. Hiába: lehet rém a keverőtál, dé-
mon a tojás szétválasztása és mumus a kocka 
Rama a bolt polcán. A cukrászati antitalentu-
mok arra apellálnak – többnyire jó érzékkel –, 
hogy a rokonoknál lesz majd sütemény rogyá-
sig, a nagymama pedig még csomagol is egy kis 
sós ezt-azt, és jut elvitelre a zserbóból, a mézes 
krémesből, a fénylő bejglirudakból. Aki mégis 
vinne az ünnepi családlátogatásra egy kis házi 
készítésű kedvességet, az jól jár a sütinyalóká-
val, amit még sütni sem kell. Vendégvárónak, 
egyszerű desszertnek kávé mellé tökéletes, az 
apró falatok a gyerekek kedvencei is. Hozzá-
adott cukor nélkül készül.

Hozzávalók: 250 gramm gesztenyemassza,  
125 gramm darált keksz, 2 evőkanál marga-
rin, 2 evőkanál zabpehely – ez a hozzávaló 
akár el is hagyható. Ízlés szerint rummal/
rumaromával, meggyel, kakaóporral.

Elkészítés: A gesztenyemasszát a marga-
rinnal alaposan kikeverjük, majd elegyítjük 
a darált keksszel. (Vaj nem jó, mert a magas 
zsírtartalma miatt könnyen megolvad!) Ízlés 
szerint ízesítjük. A masszából diónyi golyókat 
formázunk, a közepébe meggy vagy mandula 
is kerülhet. A golyókat hurkapálcikára szúrjuk. 
A hurkapálcika ne legyen se hosszú, se rövid 
– meg lehessen fogni! Egy pálcikát nagyjából 
4 darabra jó törni, de a sütikellékesben kapha-
tó kifejezetten sütinyalókához való (többször 
használatos) pálcika is. A golyókat dekorcu-
korkában, de kókuszreszelékben is megforgat-
hatjuk, bevonhatjuk olvasztott csokival. A pál-
cikára kerülő kis papír írószerben is kapható; 
nem- csak díszít, de takarításbarát: a sütinya-
lókáról esetlegesen lehulló dekorációt felfogja. 
A sütinyalókákat pár órát hűtőszekrényben 
hűteni kell fogyasztás előtt.
 Jó étvágyat!
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”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.

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu
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Beolvadni vagy különbözni? Örök 
kérdés. Kihívás minden egyes napon: 
illeszkedjen hozzám, tükrözzön en-
gem, üzenjen rólam. És üzenjen jól. 
Felöltözni tehát nem könnyű.

SzabolcsiCafé: Ne finomkodjunk:  
a mai fiatalok java zombinak öltözött 
– a fekete motoros bőrdzseki fekete 
farmerral és fehér edzőcipővel mikor 
megy ki a divatból?

Fehér Tünde: Van egy olyan sejté-
sem, hogy soha, hiszen annyira köz-
kedvelt. Nem is kell hogy kimenjen, 
hiszen önmagában ezekkel a dara-
bokkal nincs semmi probléma, a leg-
több fiatal lány és hölgy gardróbjában 
megvan a helye ezeknek a daraboknak, 
mert kényelmesek, praktikusak, és na-
gyon jól kihasználhatók. Inkább an-
nak a szemléletváltoztatásnak kellene 
megtörténnie, hogy mindenhová nem 
viselhető ez a szett, és bizony, vannak 
olyan alkalmak és helyzetek, amikor 
a bőrdzseki-tornacipőt illik mellőzni. 
Továbbá ha egy hölgyben megjelenik 
az igény a nőiesebb megjelenésre, ak-
kor érdemes másban gondolkodnia.

SzabolcsiCafé: A két számmal  
nagyobb méretű pulóverek mitől 
trendik? A lazaság nem megy  
az igényesség rovására?

Fehér Tünde: Az úgynevezett overs-
ize stílusirányzat napjainkban igen 
népszerű, azonban, ahogy említettem, 
ennek is megvan a helye az öltözkö-
désünkben, ahogy annak is, hogyan 
kell ezt viselni, hogyan mutat(na) jól. 
Az oversize nem azt jelenti, hogy az 
üzletekben két mérettel nagyobb pu-
lóvert veszünk, annak ellenére sem, 
hogy valóban egy bő szabású laza és 
lezser viseletről van szó. Ez korántsem 
jelenti azt, hogy az S-es méretünkre 
L-es pulóvert veszünk, mert fontos 
tudni, hogy ezeknek a pulóvereknek is 
kell egy-két ponton igazodniuk az ere-
deti mérethez. Például a vállnál, az ujj 

hosszánál vagy a derék hosszánál eltér 
a méret, és így sokkal bővebb, lazább, 
nagyobb méretet mutat. Az oversize 
korántsem azt jelenti, hogy igénytele-
nek vagyunk, azonban tudni kell visel-
ni, ellenkező esetben viselője valóban 
igénytelenséget tükrözhet.

SzabolcsiCafé: A nemzetközi  
divathetek kifutóit elnézve egy laikus 
megdöbben: hordhatatlan darabok 
jönnek szembe. Átemelhető ezekből 
valami a hétköznapokba?

Fehér Tünde: A divatbemutatók lé-
nyege a show, és nem feltétlenül az utca 
emberéhez szólnak. Sokkal inkább a kre-
ativitás megélése a tervezők részéről, de 
természetesen mindig van egy-egy olyan 
forma vagy szín, ami a hétköznapokba is 
beilleszthető, amikor a színpadról az ut-
cára kerül egy-egy elem. De alapvetően 
nem ez az irány: sokkal inkább a divat-
tervezők számára ez egy nagy játszótér. 
Aki esetleg nyomon követi a nemzetközi 
divatbemutatókat, láthatja, hogy az üzle-
tek kínálatába a legritkábban kerülnek be 
ezek a darabok.

SzabolcsiCafé: Ünnep: mi van  
a rénszarvasos kötött pulóveren túl?

Fehér Tünde: A csúnya pulóverek 
viselése jó móka, és érdemes is ez-
zel bolondozni. Viszont az ünnepek 
nemcsak erről szólnak: adjuk meg a 
méltóságát! Úgy ahogy a lelkünket ün-
neplőbe öltöztetjük, a megjelenésünk 
is legyen ünnepi, és sugallja ezt a han-
gulatot, az emelkedettséget. Tiszteljük 
meg magunkat és a körülöttünk élőket 
azzal, hogy egy szép ünnepi ruhát öl-
tünk magunkra, olyat, ami eltér attól, 
amit a munkában vagy egy átlagos hét-
köznapi napon viselünk.

SzabolcsiCafé: A december a céges  
évzárók ideje is. Mit viseljünk egy 
ilyen partin? 

Fehér Tünde: A céges ünnepségekre 
vonatkozóan leginkább azt javaslom, 
hogy a munkában viselt ruházatunkat 
egy fokkal tegyük elegánsabbá! Valahol 
a hétköznapi es az alkalmi megjelenés 
között találjuk meg a helyes irányt. A 
alkalmi/báli viseletet túl soknak talá-
lom, míg abban sem illik elmenni egy 
ilyen esti programra, amiben egész nap 
dolgozunk. Nem kell nagy dolgokra 
gondolni! Apró kiegészítőkkel, egy szép 
ékszerrel, egy magas sarkú cipővel és al-
kalmi táskával a legegyszerűbb szett is 
alkalmivá varázsolható. – BcSH –

A fekete-fehér, 
a show,  

az oversize  
és az ünnep

 Fehér Tünde  
stílustanácsadóval  

beszélgettünk.
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1994. december 2-án a magyar vasút történetének egyik legsúlyosabb és az 
egész országot megrázó balesete történt. Délután 16 óra 46 perckor kisiklott  
a Szajol állomáson áthaladó, Nyíregyháza–Budapest Nyugati pályaudvar között 
közlekedő 603-as számú gyorsvonat második kocsija. A kocsik körülbelül  
110 km/órás sebességgel egymásba, az állomás épületébe, valamint egy la-
kóházba rohantak. A baleset következtében a helyszínen, kórházba szállítást 
követően, illetve a kórházi ápolás alatt összesen harmincegyen haltak meg. 
Ötvenegyen könnyebb vagy súlyosabb sérülést szenvedtek.

Ma már tudjuk: a balesetet egyértelműen emberi mulasztás okozta.
A vizsgálatok kiderítették, hogy a vonat érkezése előtt tizenöt perccel az első 
vágányon szabálytalan tolatást végeztek. A váltókezelő korábban már átállí-
totta a váltót a második vágányra, melyen a gyorsvonatnak át kellett volna 
haladnia, ám a szabálytalan szerelvény a kerekeivel átállította a váltót (ezt ne-
vezik váltófelvágásnak), így az visszaállítódott az első vágány irányába. Erről 
a körülményről a forgalomirányítás nem tudott, a tolatást végzők pedig nem 
ellenőrizték a váltók állását a felvágást követően. Ez vezetett oda, hogy az egye-
nes haladásnál engedélyezett 110 km/órás sebességgel érkező vonat ráfutott  
a váltóra, de az legfeljebb 40 km/órás sebességgel lett volna járható kitérő irány-
ban. A nyolc kocsiból az első a mozdonyon maradt, a többi azonban kisiklott.
Por, vér és segélykiáltás
A kisiklott vonat először egy lakóépületet tarolt le, majd – felsővezeték-oszlo-
pokat kidöntve – az állomás váróterem felőli, sarki részét semmisítette meg.  
A harmadik kocsi felfordult, és az a vagon, amely a lakóházat romba döntötte,  
a törmelék alatt teljesen megsemmisült. A helyszínre szinte azonnal megérkeztek 
a mentők, a tűzoltók, a polgári védelmisek, a rendőrök, akik közös erővel elkezdték  
a mentést. A résztvevők később azt nyilatkozták, szinte nem is tudták, mit csi-
náltak, a sötétben és a mínusz 10 fokos decemberi hidegben csak egy cél hajtotta 
őket: segíteni a túlélőknek. A halottakat egy közeli katonai objektumba vitték,  
a sérülteket a szolnoki, a törökszentmiklósi, a karcagi, a mezőtúri és a ceglé-
di kórházakba szállították. Kárándi Béla nyugalmazott alezredest, baleseti hely-
színelőt is Szajolba rendelték. Egy korábbi riportban azt mondta, az áldozatok 
többnyire 18-22 éves fiatalok voltak, akiknek az arcát az üvegszilánkok összeszab-
dalták. Neki és csapatának az volt a dolga, hogy az elhunytakat olyan állapotba 
hozzák, hogy felismerhetők legyenek az azonosításnál. Sminkkészletet és púdert 
használtak. Mint elmesélte, szavakkal leírhatatlan érzés volt, amikor az egyik fiatal 
mellé lefeküdt a földre az édesanyja, átölelte, és perceken át zokogott. Több túlélő  
a vagonok alá szorult, belső vérzést szenvedett, vagy elfagytak a végtagjai.
Rengeteg helyi érkezett az állomásra, sokan bámészkodtak, míg le nem zárták 
a környéket. Az egyik közelben lakó szemtanú visszaemlékezése szerint éppen 
tévéztek, amikor hirtelen mintha megmozdult volna a föld, majd az ablakon 
kinézve meztelen, rongyos, véres embereket láttak szaladni az úton. Jöttek  
a mentők, tűzoltók, az állomáson minden egymás hegyén-hátán volt, az épü-
letek lerombolva. Egy másik emlékező szerint a porfelhőbe burkolt, ledőlt ál-
lomás úgy nézett ki, mintha lebombázták volna. Este 10 órára, a baleset után  
5 órával huszonegy halottat találtak a romok alatt, és hatvannál is több sebe-
sültet láttak el vagy szállítottak el a mentők. A mentést nehezítette, hogy nem 
tudták megközelíteni a kisiklott szerelvényt a leszakadt vezetékek miatt.
A pápa részvétét fejezte ki
Az 1994. december 3-i Új Néplap című napilapban leírták, a baleset estéjén közel 
százan álltak sorba a Véradóállomáson, hogy a megsérült betegek vérellátása fo-
lyamatosan biztosítva legyen. A tragédia helyszínén a vezetőkön kívül megjelent 
Kuncze Gábor belügyminiszter és Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi 
miniszter is, aki nem zárta ki, hogy a tragédiát emberi mulasztás okozta. A helyi 
sajtó közölte: áldozatok után másnap délig kutattak, mert akkorra kiderült, a 
romok alatt már nincs senki.
Szombat délutánra a baleset pontos okát is meg tudták állapítani, ami miatt 
három MÁV-dolgozó ellen indult eljárás halálos tömegszerencsétlenséget oko-

Épp 25 éve 
31 ember 

életét  
követelte  
a szajoli 

halálvonat
Több nyíregyházi fiatal is 

meghalt a balesetben.
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zó, a közlekedés biztonsága elleni bűn-
cselekmény alapos gyanúja miatt. A 24 
éves, törökszentmiklósi Sz. Ferenc vál-
tókezelőt, a 42 éves, szolnoki F. István 
tolatásvezetőt és a 26 éves, örményesi 
I. Ferenc tolatásvezetőt gyanúsították. 
A MÁV ötmillió forintot osztott szét a 
károsult családok között, a hat családot, 
mely a letarolt lakóházban lakott, pedig 
a szolnoki önkormányzat és a honvédség 
segítségével elhelyezték Szolnokon, vala-
mint a MÁV 250 ezer forint gyorssegélyt 
biztosított nekik. December 5-re megálla-
pították: az anyagi kár megközelítőleg 250 
millió forint volt. A hatalmas összefogást 
jelképezte az is, hogy a győri vasútállomás 
dolgozói egyhavi fizetésük egy százalékát 
felajánlották az áldozatok családtagjai és a 
sérültek megsegítésére. Rengetegen csat-
lakoztak a kezdeményezéshez, volt, aki 
pénzt, más konyhai felszerelést vagy ruhát 
adományozott. A tragédia után pár nappal 
Angelo Sodano bíboros, vatikáni államtit-
kár táviratot küldött Seregély István egri 
érseknek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
elnökének, melyben azt írta: II. János Pál 
pápa fájdalommal értesült a szajoli vasúti 
szerencsétlenségről, és mély részvétét fejezi 

ki az áldozatok hozzátartozóinak. A pápa 
szentmiséjében imádkozott az elhunytak 
lelki üdvéért, a gyászolók részére pedig 
kérte az örök életbe vetett hit vigaszát, s 
szeretettel küldi mindnyájukra apostoli 
áldását.
Bűnös, bűnös, bűnös
A büntetőperben 1995 májusában első 
fokon eljárt Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Bíróság az ügy mindhárom vádlott-
ját bűnösnek találta vasúti közlekedés 
halálos tömegszerencsétlenséget okozó 
gondatlan veszélyeztetése vétségében. 
Az elsőrendű vádlottat, Sz. Ferenc váltó- 
kezelőt öt és fél év fogházbüntetésre ítél-
ték, és mellékbüntetésként ötévi foglalko-
zástól eltiltással sújtották. A másodrendű  
vádlott, F. István tolatásvezető két év, míg 
Illyés Ferenc kocsirendező, harmadren-
dű vádlott másfél év fogházbüntetést 
kapott. Az ügyész az elsőrendű vádlott 
esetében elfogadta a büntetést, a má-

sod- és harmadrendű vádlottnál súlyos-
bítást indítványozott. Sz. Ferenc védője 
enyhítésért fellebbezett, míg F. István és  
I. Ferenc védői egyaránt felmentést, il-
letve enyhítést kértek. 1996. február  
28-án a Legfelsőbb Bíróság helybenhagy-
ta a szajoli katasztrófa ügyében kimondott 
elsőfokú ítéletet, így az jogerőre emelke-
dett. A MÁV az elhunytak hozzátartozói-
nak, a sérülteknek és az anyagi veszteséget 
szenvedetteknek – összesen 96 esetben – 
fizetett kártérítést. Az esetenkénti összeg 
20 ezertől 6 millió forintig terjedt.
1996. június 29-én avatták fel az áldoza-
tok emlékét őrző emlékművet a vasút- 
állomáson, ahol minden év decem-
ber 2-án közös megemlékezést tarta-
nak. Az emlékmű betonból kialakí-
tott része az égbolt egy letört darabját,  
a 32 áttörés az elhunytak lehullott csil-
lagzatát jelképezi.

FogArASi renátA

az elhunytak névsora:
Bagdi Jenőné, 46 éves biharnagybajomi; Balogh Katalin, 18 éves törökszentmiklósi; Bekő Andrea, 19 éves nagykőrösi; Csók Noémi,  
19 éves nyíregyházi; Darcsi Margit, 84 éves budapesti; Havasi Gyuláné, 65 éves budapesti; Herczeg Károlyné, 57 éves budapesti;  
Juhász Józsefné, nyíregyházi; Károlyi Magdolna, 8 éves kisújszállási; Király Károly, hajdúsámsoni; Kujbini Diala Gyula, ukrán állampol-
gár; Magyar János, 45 éves szajoli; Maksa Sarolta, 21 éves ceglédi; Márföldi Péter, 19 éves nyíregyházi; Márkus Mária, 18 éves nyíregy-
házi; Nagy Roland, 17 éves debreceni; Nagy Sarolta Adrienn, 17 éves budapesti; Nagy Szilvia, 28 éves szentendrei; Nemes Ferencné,  
41 éves berettyóújfalui; Pádár Tünde, 17 éves szolnoki; Seremetné Kunyi Krisztina, 20 éves debreceni; Sólyom Emma, 29 éves haj-
dúsámsoni; Szabó Gabriella, 19 éves tiszavasvári; Szádvári Ágnes, 21 éves jászboldogházi; Zima Katalin, 18 éves dunakeszi lakos.

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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Hogy is érdekelhetné az embereket, 
mivé lesz a vajkrém doboza és a tak-
nyos zsebkendő, amikor az sem ér-
dekli őket, ki lakik a szomszédban? 
Honnan is tudhatnák, hová kerül a 
kukából a műanyagra épített életünk 
összes műanyag tartozéka, amikor azt 
sem tudják, hol van szelektív sziget. 
Olyan helyen élünk, ahol a „gondo-
san” válogatott hulladék újabb válo-
gatásra szorul, és a maradék megdöb-
bentően kis százaléka hasznosítható 
csak újra. Mintha ennek az országnak 
csak az analfabéták és színvakok ju-
tottak volna, akik nem tudják elolvas-
ni, mit és melyik konténerbe szabad 
dobni. Négyből lehet választani: tény-
leg sok, tényleg zavaró, szinte riasztó 
a sokféleség.

Léteznek, kevesen, persze, akik tánto-
ríthatatlanul bíznak, és – mivel csak 
ott van gyűjtő – a település távolab-
bi pontjára hurcolják a heteken alatt 
összeválogatott szemetüket. Autóval. 
Logikus, nem?
Greta Thunberg az, aki. Az anyja 
meg az apja lánya. Egy 16 éves svéd 
lány, aki olvas, tájékozódik, amit pe-
dig leírva lát, azt képes összevetni a 
valósággal, amiben él. Erről véle-
ményt alkot, kiáll, elmondja. Elné-
zést, manapság hány 16 éves képes 
is erre? Nézzük részleteiben: hány 
16 éves olvas? Sok? És mit? Hány 16 
éves tájékozódik? Sok? És honnan?  

A X-Faktor veszélyzónájából? Hány 
16 éves képes összevetni a Facebook 
arcukba hányt infóáradatát a realitás-
sal? Hány 16 éves képes a tapasztala-
tairól, a kétségeiről véleményt alkot-
ni? Hány 16 évest érdekel a saját szűk 
életterén kívül bármi tágabb? Na, és 
a lényeg: hány 16 éves képes össze-
szedetten elmondani 12 mondatot a 
nyilvánosság előtt? Szóval, ez a gyerek 
semmi különös, csak épp rendelkezik 
azokkal a képességekkel, amivel egy 
tök átlag 16 évesnek illik rendelkez-
nie. Mi több: érdekli valami.
Greta ezzel együtt újat nem hozott: 
nem áll szándékában megváltani, 
majd egy durvább munkahét alatt újra 
megteremteni a világot, vagy kedvez-
ményes csomagban elnyerni a bűnök 
bocsánatát. A végtelenül ellenszenves 
Messiás-kényszerképzetet a világ azon 
fele aggatta rá, amelyik ráér a neten 
fél napon át ütős Thunberg-méme-
ket gyártani, de amúgy zavarba jön, 
ha a boltban (arccal) kérni kell egy fél 
kiló kenyeret. Greta annyit szeretne 
elérni, hogy a válságot válságként ke-
zelje a média és a politika. Vélhetően 
annyit ugyanis a hülye is sejt, hogy a 
primer energiaforrásaink készlete vé-
ges, ráadásul nem az autók kipufogója 
a legnagyobb gond: a teherhajók és a 
repülők által kibocsátott üvegházha-
tású gázok kinyírják felettünk az eget, 
amitől besüt a Nap, attól elolvad a jég, 
és mindennek a végén majd nagyon 
bambán fognak nézni a jegesmedvék a 
rotterdami halpiac parkolójában. Ez a 
most még túlzónak tűnő kép nagyon is 
valóságos; simán megérhetjük. Ráadá-
sul a tömeghez pont ebben a puritán 
stílusban kell szólni egész egyszerűen 
azért, mert másképp nem érti meg. 
Greta rávilágít: bárhol is tart a techno-
lógia, nem tart ott, hogy miután elfo-
gyasztottuk a Földet, legyen megoldás 
rá, hogy mivel pótoljuk az energiafor-
rásokat. Magyarul: se Trumpnak, se 
Kínának, se Soros Györgynek, se Or-
bán Viktornak, se a NASA-nak, se a 
technokraták sokaságának gőze sincs 
róla, hogyan tovább. Nemhogy alter-
natívák nem állnak rendelkezésre, de 
egy fia félmegoldás sem.    
Az Ég a házunk című könyv egyrészt 
megrázó családregény: Greta és húga, 
Beata is komoly nehézségekkel küzd: 
Asperger, autizmus, ADHD, mutiz-

Apa, mi az  
a hóember?

Veled vagyok, Greta!  
Úgyhogy  

már ketten vagyunk.  
A semminél az is több.
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mus, mizofónia – míg az egyik heteken 
át nem eszik, a másikat a legkisebb zaj is 
kikészíti idegileg. Máskor Greta aggasz-
tóan sokáig nem szólal meg, Beata pe-
dig csak fáradhatatlanul táncol; az egyik 
utazni nem szeret, a másik otthon lenni 
– ilyen keretek között szervezzenek meg 
egy életet, amiben dolgozni, enni, utaz-
ni, szeretni lenne jó, de főleg: élni… Az 
agyondicsért skandináv szociális hálóból 
ezek a gyerekek jó kis kelet-európai mód-
ra csusszannak ki: se az ellátórendszer, 
se az oktatás nem tudja őket hova tenni, 
kezelni, azaz a szülők úgy oldják meg, 
ahogy tudják. Malena és Svante Thun-
berg azonban, bármi is jön, mindvégig 
a gyerekeik mellett áll. Greta eltökélt 
klímavédelmi szándékát se nem gyen-
gítik, se nem erősítik, csak kísérik. Van 
ebben valami bámulatos távolságtartás, 
amit minden szülőnek el kell sajátítania, 
akinek nem átlagos a gyereke, az ellen-
kezőjébe ugyanis hamar bele lehet pusz-
tulni. Állni a járda szélén, míg a lányod a 
parlament előtt ülve sztrájkol, nem tenni 
egy plédet a feneke alá, nem tukmálni 
rá egy szendvicset. Csak figyelni. Ehhez 
rengeteg erő kell.

A könyv másrészt Greta részletekbe 
menő eszmefuttatása a klímaválságról 
és csalódásainak gyűjteménye ennek 
kommunikálásáról. Jegyezzük is meg 
gyorsan: Magyarország több nagyvá-
rosában a napokban épp klímasztrájk 
zajlott: erről az állami hírközlő Magyar 
Távirati Iroda két fotóval számolt be, a 
kormányközeli médiumok pedig kizá-
rólag a nevén sem nevezett eseményhez 
kapcsolódó forgalomkorlátozásokról. 
Korrekt. Amiről nem szólunk, az nincs. 
Hogy hatan voltak vagy ötvenen, nem 
lényeges; a szándék a fontos, hogy tu-
domást akarunk-e venni az ügyről, amit 
képviselnek.
Greta története nem szépirodalmi igény-
nyel megírt remekmű, nem is letehetet-
len regény, mégis hasznos, mert nagyon 
mai. A gyerek is. A probléma is. A család 
vesszőfutása az idővel, a hatósággal, az 
egészségüggyel, az iskolával főleg.
Aki klímaügyileg marketingfogást em-
leget Gretát illetően, a szerint jól van az 
úgy, hogy november végén villámlik, 
minden nyár újabb melegrekordot hoz, 
egy vihar 15 perc alatt letarol egy me-
gyét. Miért érdekelne ez bárkit? Jólvan-

azúgy. llyenek vagyunk: legyen fizetés, 
tévéműsor, csend, néha meg nevetés. 
Nagyobban képtelenek vagyunk gon-
dolkodni.
Ezért vagyunk kicsik.
Nem is látszunk. Greta legalább kilóg a 
sorból.

Bereczki-cSák HelgA
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Nyíregyházi 21-es:  
Magyar Nóra
Minden évben elhatározzuk, hogy okosabban osztjuk 
be az időnket ünnepek előtt: korábban hozzálátunk 
az ajándékvásárláshoz, a menü fogásainak összeállí-
tásához – legalábbis gondolatban, hogy szenteste ne 
romokban üljünk a karácsonyfa alatt. Ez persze a leg-
ritkábban sikerül. Arra voltunk kíváncsiak, egy átlagos, 
kétgyermekes anyuka, akinek férje és maga révén is 
népes a családja, hogyan oldja meg az ünnepek előtti 
készülődést. Olyan hölgyet kerestünk, aki sok anyuká-
val tartja a kapcsolatot, így egymásnak is tudnak hasz-
nos tanácsokat adni. Magyar Nórától kérdeztünk 21-et.

1.  Sokszor jegyezzük meg viccesen, 
 milyen jó volna, ha ünnepek előtt 

lenne még egy harmadik kezünk is.  
A kisgyermekes anyukák persze már 
két szabad kézzel is beérnék, ám az 
egyikben általában a picit tartják.
A Lógjunk Anyuval Egyesületet tavaly nyá-
ron hoztuk létre. Sok tagot számlálunk már. 
Mindannyian hordozós anyukák vagyunk. 
Közös célunk – a hordozás mellett – a moz-
gás, a tánc, a kikapcsolódás, megélni az 
anyai lét összes pozitívumát, összegyűlni, 
közösséget formálni, más szemszögből is 
megismerni dolgokat, saját fejünkben ren-
det rakni. Szeretnénk a hordozás kultúráját 
elmélyíteni Nyíregyházán, hisz a kicsiknek 
is jó, hogy anyával ennyire szoros kapcso-
latban élnek 1-2 éves korukig.

2.  Nem mindenki fogadja el  
 a hordozást.

Pedig minden anya hordozó, ugyanúgy fel-
veszi a gyereket, csak nem hordozóeszköz-
ben, amiből ma már rengeteg van, hanem 
a vállán, kezében, karjában, ölében tartja. 
Mi annyiban változtattuk, hogy a két karunk 
szabad lett, miközben megvan az ölelő kö-
zeg. Egy eszközzel kiváltottuk a karunkat, 
így tudunk főzni, mosni, takarítani, a na-
gyobbal játszani.

3.  Két kicsi gyermeked van.
 A pici 1,5 éves, a nagy 3,5. A nagyob-

bik lányomnak már izgalmas az ünnephez 
kapcsolódó mesevilág, a jézuskavárás, a 
karácsonyfa-állítás, a szeretet, hogy mi 
együtt, egy asztalnál, boldogan, beszél-
getve fogunk ünnepelni a fa alatt, és arra 

odafigyelünk, hogy ne az ajándékon legyen 
a hangsúly. A kicsi még nem sokat érzékel 
az ünnepvárásból; az ő esetében majd arra 
kell figyelni, hogy ne vegye le, egye meg a 
díszeket.

4.  Nem lehet könnyű.
 Szerintem minden édesanya álma  

a karácsonyvárás – jó lehetőség a moti-
válásra, a gyerek számára ez egy kevésbé 
hisztis időszak.

5.  Díszítitek a lakást?
 Együtt díszítjük. Fontos, hogy annyira 

nagyon ne változtassam meg a lakás han-
gulatát, hogy a biztonságérzete el ne vesz-
szen a gyerekeknek, hiszen ez az ő kuc-
kójuk. Kiegészítő díszítéseket használunk, 
nincs minden kilincsen Mikulás-sapka, 
fagyöngy. Ajtódísz van, és egy kis havas 
„tájat” alakítottunk ki a lépcsőházban; a 
csizmát felakasztottuk, hogy megtalálja a 
Mikulás. A nagyobbik gyerekek már kérdez-
te: anya, ugye, amikor jön a Mikulás, nem 
riasztjuk be a házat? Mert tudja, hogy a 
Mikulás a kéményen mászik be, ha viszont 
megszólal a riasztó, visszafordul.

6.  Az ajándékozás okozza  
 a legtöbb fejtörést.

Az ajándéklistát megírtuk a Mikulásnak. Az 
én dolgom volt, hogy a listát eljuttassam 
hozzá. Nagy segítség, hogy a gyerekek 
elmondták, mit kérnek. Nincsenek teljesít-
hetetlen kívánságaik. A nagyobbik megkap-
hatja a jégvarázsos játékát, amire nagyon 
vágyott, az ágyneműt a kedvenc figuráival. 
Nem vagyok híve a sok ajándéknak és a 
csokinak sem, inkább gyümölcsöt kapnak. 
A kicsinek még azt hozza a Mikulás, amit 
anya megbeszél vele, a kedvenc ennivalóit. 
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Az ajándéklistát a család is megkapja, és 
nem vesznek felesleges dolgokat. Ez min-
denkinek segítség. Ha esetleg nagyobb, 
drágább ajándékról van szó, akkor azt kö-
zösen vesszük meg a családdal.

7.   Valamikor el sem lehetett képzelni  
 a karácsonyt könyvek nélkül.  

Gyönyörű mesekönyvek vannak ma is  
a piacon, mégsem ezek előtt tolonganak 
hosszú sorokban az emberek.
A gyümölcs mellett mindig mesekönyvet 
kérek apróságnak. Nagy híve vagyok az 
esti meseolvasásnak, de lassan kifogyok 
az olvasnivalóból, így nagyon örülök, ha 
meséskönyvet ajándékoznak a kicsiknek a 
rokonok.

8.  Habár nagycsaládosoknak nem 
 mondanánk benneteket, mind-

kettőtök révén népes családotok van. 
Mekkora összeget szántok ajándéko-
zásra?
Családon belül próbáljuk erőltetni, hogy le-
hetőleg minél kisebb legyen az az összeg. 
Három testvérem van, mindegyiknek csa-
ládja, anyukám, a férjem szülei… Ajándék-
ra 50-60 ezer forintot szánunk, igyekszünk 
személyes ajándékot adni. A nagyszülők 
mindig megkapják azt a falinaptárt, melyet 
unokáik legfrissebb fotóiból állítunk össze, 
így egész évben nézegethetik a képeiket.

9.  Sokan hasonlítják a karácsonyt 
 húsvéthoz abból a szempontból, 

hogy ilyenkor mindenki felkerekedik.
A szentestét mindig a párom családjánál 
töltjük, a 25-ét az én családommal, de a 
26-a már a miénk. Kell egy kis pihenés. Az-
tán két ünnep között vissza kell rázódni a 
hétköznapokba.

10.  Klasszikus ünnepi menü lesz 
 az asztalon?

 Mindkét oldalon töltött káposzta, de külön-
böző módon elkészítve. Anyukám paradi-
csomosan főzi, párom édesanyja a savanyú 
káposztával töltöttet preferálja. A halászlé 
karácsonykor természetes. Szegedi lány 
vagyok, ott nőttem fel, így az ott készülő 
halászlevet szeretem, de már nem állnék 
neki passzírozni, az időmbe sem fér bele. 
Alaplevet hozatok Szegedről, ízesítem, és 
halszeleteket főzök bele. Karácsonykor még 
kacsasült is készül.

11.  Sör, bor vagy pálinka?
 Ha választani kell, akkor én inkább 

boros vagyok, bár mióta a gyerekek meg-
vannak, nagyon ritkán iszom, maximum  
1 pohár könnyű bort, rozét vagy pezsgőt.

12.  Ha utazásról van szó, melyik 
 irányba indulsz szívesen?

Nagyon szeretem a külföldi nyaralásokat, 
mert bombabiztos az időjárás. Fontos, 
hogy ne ugyanazt csináljam ott, mint itthon. 
Szeretem a belföldi szállodákat, ahol gye-
rekfoglalkoztatók is vannak, játszóházzal. 
Ilyenkor egyik szülő mindig a gyerekekkel 
van, míg a másik tud pihenni. Jövőre már a 
kicsivel is tudunk menni külföldre, és akkor 
biztosan dél felé vesszük az irányt, Török-
országba.

13.  Hogy tudod elkerülni, hogy  
 az ünnepre ne légy romokban?

Megosztjuk a munkát a családban. Az is 
nagy segítség, hogy általában mi megyünk 
a szülőkhöz. De elosztjuk a feladatokat, van, 
aki süteményt készít; én levest viszek. Arra 
is figyelek, hogy egy nagyobb ajándékot 
kapjanak a lányok, egy helyre kelljen értük 

menni, és azt az egyet-egyet könnyebb be-
csomagolni.

14.  A legnehezebb feladat, hogy mit 
 vegyen az ember a párjának.

Egész évben azt figyelem, minek örülne. 
Januártól irkálom, listám van arról, mire 
lehet szüksége. Aztán, ha elkezdem szű-
kíteni a listát, kihúzok belőle, s mikor már 
csak 2-3 marad a papíron, döntök, és azt 
megveszem neki. Nagyon fontos, hogy a 
karácsonyi ajándék mindig meglepetés. 
Ő természetesen megkérdezi, mit sze-
retnék.

15.  És mi lesz az idén?
 Nem vagyok nagy ajándékvárós. 

Mindenem megvan: egészséges gyermeke-
im, párom. Van hol laknunk, van mit ennünk. 
Ettől nem kell nagyobb ajándék.

16.  Kedvenc süteményed?
 A krémeseket szeretem. Kedven-

cem a franciakrémes.

17.  Ha közlekedésről van szó, bicikli, 
 autó vagy tömegközlekedés?

Mindenhová kocsival megyek. A praktikum 
mindig előbbre való. Nem praktikus szá-
momra két gyerekkel a bicikli és a busz, 
mert néha annyi holmival megyek, mint 
egy málhás szamár. A kocsit pulyaszállító-
nak hívom. Néha kicsit szégyellem is, hogy 
sokszor a közeli boltba is autóval megyek, 
de nekem ez működőképes, mert a gyor-
saság, hatékonyság, amit képviselek, így 
kivitelezhető csak.

18.  Szerinted ki a legjobb fej  
 Nyíregyházán?

Nem tudnék egy embert kiemelni, mivel 
az egyesületen keresztül rengeteg kedves, 
segítőkész embert ismertem meg az elmúlt 
egy évben. Bármerre indulunk, segítenek, 
lehetőséget adnak, támogatnak.

19.  Mi a legjobb Nyíregyházán?
 Szeretem, hogy sok segítőkész 

ember él itt. Szeretem, hogy ennyire látvá-
nyosan fejlődik. A színességét, a programo-
kat, azt, hogy minden évszaknak megvan a 
maga varázsa a városban is. Igazán izgal-
mas itt élni.

20.  Mi a legrosszabb?
 Talán a délutáni csúcs az, ami ki-

maradhatna az életemből, mikor a nagyért 
rohanok az oviba.

21.  Van-e kedvenc helyed  
 a városban?

Egyértelműen Sóstógyógyfürdő, mivel ott 
is élek.
 cServenyák kAtAlin

további érdekeségek:
WWW.SZABOLCSIHIR.HU
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