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Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elren-
dezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.  
Ár: 135 millió forint Telefon: +36 20 9552 411

Elegáns, mediterrán  
hangulatú luxusvilla

www.ingatlan.com 22755648  www.palmer.ingatlan.com

Beírták a nevüket 
a „nagy könyvbe”
Ismét eltelt egy év: a tavaly 
érettségizettek már lassan 
az egyetemi, főiskolai vizs-
gáikra készülnek, miközben 

hamarosan elballagnak, akik 
tavaly még őket búcsúztat-
ták a gimiből. Szép hagyo-
mány Nyíregyházán, hogy 

a végzős diákok évről évre 
bejegyzik nevüket a Ballagók 
Kapcsos Könyvébe, immár a 
másodikba, ugyanis az első, 
mely 2006-ban készült, be-
telt. Ezért az önkormányzat 
2015-ben elkészíttette a Kap-
csos Könyv „ikertestvérét”. 
Ebbe írták be április 11-én 20 
középiskola érettségiző diák-
jainak képviselői valamennyi 
osztály névsorát a Városháza 
Krúdy-termében. A Kapcsos 

Könyv megjelenése rendkí-
vül impozáns. Egyedi, A/2-es 
méretben készült, 260 oldal 
terjedelemben, antikolt, me-
rített papírból, sötétbarna 
bőrkötésben, rézveretes sar-
kokkal és rézcsattal ékesített 
fedőlappal. A „nagy könyv” 
egyébként egész évben meg-
tekinthető a városházán

Rabok takaRítanak SóStón
Fogvatartottak teszik rendbe az egyetem parkját. A 
Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet közötti megállapodás 
eredményeképpen büntetésüket töltők is részt vesznek 
az egyetem campusán kezdődött munkálatban, melynek 
eredményeképpen megszépül, megújul az intézmény 
Sóstói úti erdős parkja. A fogvatartottak elkezdték a park 
már kivágott, elöregedett fáinak összegyűjtését, illetve az 
erdős terület megtisztítását, rendezését.
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www.szabolcsihir.hu

KAKTUSZ

olvasóvá nevelnek
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete a 
Könyvtárosok Világnapja alkalmából rende-
zett ünnepi ülésén Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye könyvtári kultúrájáért díjban részesí-
tette dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ág-
nest (jobbra), a Nyíregyházi Egyetem okta-
tóját, valamint Csendes János életmű-díjat 
adományozott dr. Gál Józsefnének (balra), 
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár nyugalmazott osztályvezetőjének.

Szépül a máriapócsi hintó
A helybéli Tóth Miklós vezetésével 
máriapócsi közmunkások elkezdték 
a régi téesz hintó felújítását. A vá-
ros polgármestere, Papp Bertalan 
Facebook-oldalán adta hírül, hogy 

terveik szerint április végén, amikor 
átadják a civilek házát, már minden-
ki megcsodálhatja Juhász Mihály, 
a település egykori tanácselnökének 
faragott mestermunkáját.
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Immár négy éve működik a Nyíregyhá-
zi Kosár Közösség, ami egyre nagyobb 
ismertségnek örvend a városban. A Fa-
cebookon csodás zöldségfélék, saláták 
fotói bukkannak fel, nem csoda, ha so-
kan „rákattannak” az oldalra.
A vásárlói közösségnek honlapján min-
den termelő maga kezeli a médiafelüle-
tét, frissíti, fotókkal illusztrálja portékáit 
– kezdte a program ismertetését Zalat-
nay László önkéntes. Szezontól függő-
en 40-60 termelővel állnak kapcsolatban, 
valamint 120-140 vásárlóval. Ők már 
regisztráltak az oldalra, látják, tudják, mi 
az adott hét kínálata, amelyből minden 
szerdán éjfélig rendelhetnek. Addig tart 
ugyanis nyitva a webshop.
Ezt a megrendelést kapják meg csütör-
tökön a termelők, akik péntek reggelre 
szállítják az árut. Önkéntesek csoma-
golják be a zöldséget, gyümölcsöt, fel-
dolgozott terméket a vásárlóknak a saját 
ládáikba. Az így előkészített csomagokat 
péntek délután 14 és 18 óra között vihe-
tik el a vásárlók a Kosár Dózsa György 
utcai telephelyéről. Vagyis ez egy rövid 
ellátási lánc, ami önkéntesek közremű-
ködésével segít a legrövidebb úton és idő 
alatt összehozni a termelőt a vásárlóval.
Az egész rendszer önkéntességen alapul 
– hangsúlyozta Zalatnay László. Közös-
ségi rendszerre találták ki. Kérdésünk-
re, megélhetést biztosít-e azoknak, akik 
szervezőként önkéntesként vesznek részt 
a munkában, határozott nemmel felelt. 
Hogy akkor miért csinálják? Mert felis-
merték, ha nem változtatunk a termelés 
és fogyasztás szerkezetén, akkor kiszol-
gáltatottak leszünk. Számításuk szerint 
az elfogyasztott élelmiszer 10 százaléka 
az, amit helyben állítottak elő, 90 százalék 
külföldi termék. Ha nem jönnek külföldi 
szállítmányok, éhezni fogunk.

Kiszámolták: ha Nyíregyházán egy la-
kos egy nap csak ezer forintot költ élel-
miszerre, az városi szinten egy évben 
összesen 42,7 milliárd forint (csaknem 
annyi, mint a város éves költségvetése). 
Ennek a 90 százaléka 38 milliárd, ami 
kikerül, kivándorol a körforgásból. Ha 
pedig nem forog vissza ez a pénz, akkor 
az a megélhetést lehetetleníti el.
A Nyíregyházi Kosár Közösség célja, hogy 
a fiatalok itt maradjanak, itt boldoguljanak 
– hangsúlyozta Zalatnay László.
Teljesen mindegy, mi van az élelmiszer-
ben, ahhoz, hogy a szállítást kibírja, vegyi 
anyagokkal kell kezelni – figyelmeztetett a 
szakember. Ezzel szemben az élelmiszer, 
amit helyben termelnek meg, frissen, a 
legrövidebb idő alatt kerül a vásárlóhoz.
A közösség termelőinek 20 százaléka 
minősített biogazda, de aki nem az, az is 
minimális vegyszert használ. A gazdákat 
egyébként rendszeresen ellenőrzik a kö-
zösség tagjai, és bizony olyan is volt már, 
akit kizártak, mert a körülmények, ame-
lyek között a termékeit előállította, nem fe-
leltek meg annak a színvonalnak, amelyet 
célul tűzött a Nyíregyházi Kosár.
Cél: az igény  
meghonosítása
Zalatnay László egy nagyon szép kezde-
ményezésről is beszámolt. Volt egy gazda, 
aki tojást szeretett volna termelni, de nem 
volt pénze tyúkólra. Támogatójegyekből 
összegyűjtöttek számára 700 ezer forintot. 
Ő megépítette a tyúkólat, és már tojnak a 
baromfik. Most már tojást is lehet kapni 
a közösségben. Akik támogatójeggyel se-
gítették a megvalósulást, most tojásban 
kapják vissza az önfeláldozást.
Megkérdeztük az egyik termelőt, Ba-
lázsiné Évát, aki férjével szinte kezdetek-
től tagja a Kosárnak, milyen előnyöket 
rejt számukra a közösség. Ők egyébként 
most épp  fejes-, lollo-, jég-, tölgylevelű 
salátáikat kínálják zöldben és bordó-
ban a Kosárban, de hamarosan jönnek 
a káposztafélék, zöldségek is. Éva, aki 
egyébként családjával a Búza téri pia-
con is árul, elmondta: Zalatnay Lászlóék 
keresték meg őket, hogy van-e kedvük 
csatlakozni. Jó döntést hoztak, amikor 
beléptek, mert egyrészt van egy stabil 
vevőkörük az állandó vásárlók révén, 
másrészt a Kosáron keresztül a piacon 
is érzékelhetően nőtt a forgalmuk. Ők 
egyébként nem biogazdák, de minimális 
vegyszert és műtrágyát használnak.
 Cservenyák katalin

Benéztünk 
a kosárba 

– így  
működik

Friss és helyi, 
ez a nyíregyházi 

közösségi piac lényege.
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A rák az egyik 
legnagyobb biznisz
Interjú a debreceni indu-
lású  dr. lenkei Gáborral.
Miskolcon született, Debrecenben vé-
gezte az egyetemet, majd orvosként 
dolgozott hat évig, különböző beosztá-
sokban. De szűknek érezte a korlátokat, 
amelyeket a hivatalos orvoslás megen-
gedett, ezért döntött: a saját maga által 
kijelölt utat akarja járni. Sorra írja köny-
veit, közben pereket nyert az ÁNTSZ-
szel szemben. Erről is beszélgettünk.
 

CívisCafé: Hogy van az ÁNTSZ-szel?
Én mindig jól voltam velük, a kérdés va-
lójában az, ők hogy vannak velem. Most 
nyugalom van. Az ÁNTSZ 2008-ban az 
alaptalanul és jogsértően megrágalmaz-
ta a Dr. Lenkei készítményeket. Pereket 
indítottam ellenük, és 2014 nyarán a 
többéves jogi hercehurca a Dr. Lenkei 
vitamin győzelmével zárult.

CívisCafé: Ön szerint miért támadják azt, 
aki nem gyógyszerekkel akarja az emberek 
egészségét megőrizni, visszaadni?

Hosszú időbe telt felismerni egy egysze-
rű dolgot. 1986-ban végeztem a Debre-
ceni Orvostudományi Egyetemen, ahol a 
diploma megszerzését követően voltam 
kutatóorvos, klinikai orvos belgyógyá-
szaton, majd szülészet-nőgyógyászaton. 
1992-ben hátat fordítottam a hivatalos 
orvoslásnak; ezt követően más területen 
dolgoztam. Az újabb fordulat 2000-ben 
akkor következett be, amikor elolvastam 
A világ rák nélkül című könyvet egy brili-
áns oknyomozó újságíró tollából. Akkor 
állt össze bennem a kép. A riportkönyv-
ből kiderült: kiváló eredményeket lehet 
elérni rákbetegeknél B17-vitamin alkal-
mazásával. Summa cum laude végeztem 
az egyetemen, de addig nem is hallottam 
a B17-vitaminról, amely egyébként az 
USA-ban és az EU-ban is be van tiltva. 
A gyógyszeripar gyakorlatilag a betegség 
fenntartásában érdekelt. Abban, ha van-
nak beteg emberek. Ha mindenki teljes 
egészségben élné le az életét, a gyógy-
szeripar összeomlana. A figyelmem a vi-
taminok felé fordult.
Helyes alkalmazásuk révén bámulatos 

eredményeket értem el: 2007 végéig több 
mint 50 ezer köszönőlevelet kaptam. A 
tapasztalatok egyikét közzétettem egy 
általam írt magazinban, erre a Gazdasá-
gi Versenyhivatal 100 milliós büntetést 
szabott ki. Szerintük az általam publikált 
tapasztalat alkalmas az emberek megté-
vesztésére… Tilos népszerűsíteni és pláne 
bizonyítani a vitaminok jótékony hatását. 
(Akkoriban egy közismert bank „csak” 
30 milliós büntetést kapott valami miatt 
a GVH-tól. Csak összehasonlításképp 
említem). De minden harc megérte, min-
den, bármi történt, még akkor is megér-
te volna, ha sikerül eltaposniuk. Állítom, 
hogy a magyar orvosok a világ élvonalá-
ban vannak. 2012-ben 14 magyarországi 
orvosi szakmai társaság vezetője össze-
ült azzal a szándékkal, hogy összegezzék 
azokat azokat a vitaminokkal kapcsolatos 
ismereteket, amelyeket az orvostudo-
mány eszközeivel kétségbevonhatatlanul 
bizonyítottaknak tekinthetünk. A magyar 
tudóstársaságok első lépésként a D-vita-
min hatásait vizsgálták az ember egészsé-
gének megóvása, visszaszerzése tükrében. 
Megállapították: ha az emberek elegendő 
mennyiségű D-vitaminhoz jutnának, ak-
kor 35 százalékkal kevesebb lenne a daga-
natos megbetegedés.

CívisCafé: Ha ezt tudják, akkor…?
A rákbiznisz az egyik legnagyobb a 
világon. A kemoterápia, a rákkutatás 
döbbenetesen nagy üzlet. Egyetlen am-
pulla kemoterápiás szer 70 ezer forintba 
került 1989-ben. És egy betegnek 5-10 
ampullát adtunk.
A 14 tudós számításai szerint nemcsak a 
daganatos megbetegedések száma csök-
kenne 35 százalékkal, hanem 78(!) szá-
zalékkal az inzulinos cukorbetegeké, 90 
százalékkal lenne kevesebb az influenzás 
megbetegedés. Csak a megfelelő D-vi-
tamin-bevitellel 7-10 százalékkal csök-
kenne az összes megbetegedések száma, 
2-3 évvel élnének tovább az emberek. A 
professzorok további számításokat is vé-
geztek. E szerint a teljes magyar lakos-
ság ellátása megfelelő mennyiségű D-vi-
taminnal 15 milliárd forintba kerülne, 
ugyanakkor az egészségügy kiadásai 250 

milliárd forinttal csökkennének. Ugyan-
ilyen konferenciát lehetne tartani a C, A-, 
B-, stb. vitaminokról.

CívisCafé: Ez kinek lenne jó?
Ha ezeket a számokat a nagyjából  
500 millió lakost számláló Európai Uni-
óra vetítjük, akkor a megbetegedések 
elmaradása miatt el nem költött pénz 
hozzávetőleg 40 milliárd eurós összeget 
tenne ki. Ennek a hiányzó összegnek a 
túlnyomó része a gyógyszeripar pénz-
tárcáját tenné sokkal laposabbá. Nagy-
jából ez a válaszom arra, hogy kiknek áll 
érdekében harcolni a vitaminok ellen, 
az emberek állapotjavulása ellen. És ez 
14 orvos professzor válasza is. Aminek 
nem volt túl nagy médiavisszhangja.

CívisCafé: Gyógyszerreklámok nélkül 
néhány tévécsatorna le is húzhatná a 
rolót…

A gyógyszeripartól független vitaminfor-
galmazóknak tilos szabadon kommuni-
kálniuk, hogy a vitaminok alkalmasak a 
betegségek megelőzésére. Uniós szinten 
tilos, hogy egy vitaminkészítménnyel kap-
csolatban azt állítsuk, a szokványos étrend 
nem biztosítja a szükséges mennyiségben 
a vitaminokat. Holott több évtizede bizo-
nyított, mennyivel csökkent az élelmisze-
rek vitamintartalma.Csak néhány példa: 
1966 és 2005 között a tej karotintartalma 
81 százalékkal csökkent, a fejes káposzta 
karotintartalma 99 százalékkal kevesebb, 
a tojás B3-vitamin tartalma 96 százalékkal 
kevesebb, a tej B3-vitamin tartalma 95-tel, 
míg, a zabé 88 százalékkal, a paradicsom 
vastartalma 82 százalékkal csökkent 1962 
és 1995 között.

CívisCafé: Eltűnt ez a sok vitamin?
Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság 
agresszív profithajhászó, nem megen-
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ni, hanem eladni akarja a terméket. 
De közrejátszik ebben a földkirablás, a 
műtrágya és a génmódosítás is.
A lényeg, hogy a 14 professzor most 
valamit elindított. Olyan pozitív áttö-
rést értünk el, ami az embereket erősíti, 
hogy dönthetnek a saját sorsukról.

CívisCafé: Ön ott volt a professzorok 
között?

Nagyon jó, hogy nem voltam ott, tőlem 
teljesen függetlenül jutottak ugyanarra a 
következtetésre. Az Unióban szeretnék 
megszabni azt, hogy az emberek mennyi 
vitamint vehetnek magukhoz egy nap 
folyamán. Komoly érdekek fűződnek 
ahhoz, hogy ne fogyasszunk elegendő 
mennyiségben vitaminokat. Én aktívan 
dolgozom azon, hogy ez a törekvés ne 
nyerjen teret az Európai Unióban. Az el-
múlt 10 évben nem sikerült még megsza-
vazni a vitaminellenes törvényt, sikerült 
„botot dugni a küllők közé”, és a további-
akban sem adjuk fel.

CívisCafé: Az embernek néha az az 
érzése, hogy az orvosok a betegnél nem 
az okot keresik, hanem a tünetet kezelik.

Védem az orvosokat, hiszen nem az ő 
érdeke ez; a gyógyszeripar felépített egy 

rendszert, amelyben az orvos nem is tud 
másképp működni. Az egyetem tananya-
gát tudatosan, profi munkával 100 év 
alatt leszűkítették, és gyógyszerközpon-
túvá tették. Az alternatív vagy természet-
gyógyászat 100 éve még részét képezte az 
orvoslásnak. Kiszorították a tanagyagból. 
Az orvosok nagy része talán nincs is tisz-
tában azzal, mennyire. Az orvosi egyete-
men nincs olyan tantárgy, hogy egészség, 
egészség megóvása, megerősítése. Nem 
emlékszem olyan egyetemi előadásra, 
amely az egészségről szólt. Műtét, kemo-
terápia, sugárkezelés… Olyan ez, mint 
akikor a szakács elvégzi a tanfolyamot, 
és csak azt tud főzni, amit ott tanult. Ab-
ban a rendszerben, abban az étteremben 
más nem is kerülhet az étlapra. 2000-ben 
döbbentem rá, hogy semmit nem tanul-
tam a vitaminokról. Szent-Györgyi Al-
bert így fogalmazott 1939-ben: „Ha pon-
tosan megértjük a vitaminok működését, 
és megfelelően alkalmazzuk őket, akkor 
az emberi szenvedést olyan mértékben 
tudjuk majd csökkenteni, amit ma még 
a legnagyszerűbb elme sem képes elkép-
zelni.” Én megpróbálom a jóslatát valóra 
váltani.

CívisCafé: A médiából ömlik a gyógy-
szerreklám, az embernek egészségesen 
is olyan érzése támad, hogy beteg. Most 
a kanyaróval riogatnak. Szépen fogy az 
oltóanyag?

Ez egy nagy biznisz. De hozhatjuk a pél-
dát a méhnyakrák elleni védőoltásról. 
Ennek semmi köze az orvosokhoz, ők 
csak a fejük felett átívelő gépezet kiszol-
gálói, de szerencsére nagyon sokan van-
nak, akikre ez már nem igaz.

CívisCafé: Vajon belátható időn belül 
várható változás „gyógyszerügyben”?

Nem tudom, mennyi a belátható idő. Az 
USA egyik korábbi elnöke az egyik leg-
nagyobb gyógyszeripari cég jogtanácsosa 
volt – elég messzire elnyúlik a gyógyszer- 
lobbi keze, ha elnököt is tud székbe ültet-
ni. Nem látom azt, hogy intézményesen 
meg lehet változtatni a szemléletet. Az 
egyes embereket azonban kellő infor-
mációkkal felvértezve ki lehet szakítani a 
tudatlanság által generált csapdából. Kel-
lő ismeretanyaggal, tudással felvértezett, 
önálló döntéshozatalra képes emberekre 
van szükség. Én ezért dolgozom.
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Valahová tartozni nagyon jó. Kivált-
ságos csoporthoz még jobb. Attól mi 
magunk is kiváltságosnak érezzük 
magunkat. Azokhoz a csoportokhoz 
tartozni, amelyekbe nem mindenkit 
vesznek fel, mert nem elég gazdag, 
nem elég okos, nem elég szép, nagyon 
vonzó dolog. Talán Woody Allen fo-
galmazta meg ennek jelenségnek a 
különös voltát: „Sose szeretnék olyan 
klubhoz tartozni, amelyik elfogadna 
a tagjának”. Talán azért, mert mindig 
jobb egy olyan klubnak a tagja lenni, 
aminek tagjai nálam jobbak és külön-
legesebbek. Talán attól én is az leszek. 
Talán ez az egyetlen esélyem. Talán 
ezt gondolhatták a Kék bálna csoport 
tagjai is. 

A Kék bálna internetes játék, ami a 
fiatalokat arra buzdítja, hogyan le-
gyenek öngyilkosok, lépésről lépésre, 
igazi kihívást csinálva belőle.
Aki elfogadja a kihívást, egy sziszte-
matikusan felépített öngyilkossági 
módszerekből álló feladatsort kap-
hat meg egy mentortól vagy kurá-
tortól, aki felvállalja az ügyét és segít 
neki megoldani a kihívást úgy, hogy 
végigköveti „fejlődését”. Az első be-
szélgetés eleinte ártatlannak induló 
csínyekkel indul, kis kéréseket kap, 
mint hogy kiabálj ki az ablakon: „sze-
retem az őszt”.  Majd jön a feketele-
ves. A kihívás 50 napig tart, a vége az 
önkézzel véget vetett élet. Ezt persze 
dokumentálni kell, fényképekkel, vi-

deóval, majd azokat elküldeni a men-
tornak vagy kurátornak.
A 21 éves orosz férfi már a börtön 
szeretetét élvezi az oldal kitalálásá-
ért, de a műve vele együtt nem került 
hűvösre, pusztító hatása most is tart. 
Elterjedt Oroszországban, Romá-
niában, Lengyelországban és sajnos 
hazánkban is. Ez nagyon aggasztó, 
mivel hazánk első helyen szerepel az 
öngyilkossággal végződő halálozások 
tekintetében a világranglistán. Ezt az 
előkelő helyet ugyan nagyrészt a fel-
nőttek halálesetei adják, de serdülő-
korban a leggyakoribb halálok a bal-
esetek mellett az öngyilkosság.
A serdülők identitása nagyon inga-
tag, nem tudják pontosan, kik ők, a 
testük változik, a lelkük is. Ez a labilis 
időszak nagyon nagy sérülékenysé-
get rejt magában. Azok az ingerek, 
amelyek érik, mind-mind formálják 
a személyiségét, az önértékelését, az 
identitását. Képzeljük el úgy, mint 
egy alakuló agyagedényt, akit a fa-
zekas folyamatosan formál. Ha jó a 
fazekas, nagyon szép, stabil lábakon 
álló műalkotás lesz belőle. De ha a fa-
zekas nem megfelelően simogatja, fa-
ragja, akkor tele lesz horpadásokkal, 
vésésekkel, sérülésekkel. A fazekas itt 
maga az élet, a család, a környezet, a 
kortársak, a média. Mindaz a hatás, 
ami törékeny, zavaros, bolyongó lel-
két éri. Nem elég, hogy a teste válto-
zik, felborulnak a hormonok, még a 
szülők is folyton noszogatják. Ami 

CSErfES GyErMEkMűhELy
4024 Debrecen, Szent Anna u. 35. 
cserfesgyermekmuhely@gmail.com  
+36 (20) 298-6272

Tegyük  
tisztába!  
Mi a kék  

bálna?  
Mi a zöld 
elefánt?

szakértő az öngyilkosságra 
buzdító netes jelenségről
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persze nem mindig van így, csak a for-
rongó lélek ezt annak veszi.
Ha ilyeneket lát szülőként, tanárként 
vagy ezeknek a feladatoknak bármely 
jeleit észleli a gyermek testén, vagy lát 
üzeneteket bárkitől az alábbi szöveggel 
(de leginkább angolul):
•   Karcold rá egy pengével az alkarodra: 

f57.
•   Kelj fel reggel 4:20-kor és nézz félel-

metes videókat, amit a mentor/kurá-
tor küld!

•   Vágj három csíkot a kezeden, de ne 
túl mélyet és küldd el a mentornak a 
képet!

•   Rajzolj egy képet egy bálnáról egy pa-
pírra és küldd el a kurátornak!

•   Vésd a lábadra pengével azt, hogy 
YES, ha készen állsz arra, hogy bál-
nává válj, ha nem teszed, akkor vágd 
meg magad egészed addig, amíg nem 
akarsz az lenni.

Ezek a parancsok minden egyes nap 
egyre durvábbá válnak, van olyan nap, 
amikor már egy bálna képét kell az al-
karra pengével rávésni. Ez a kurátor 
mindent számon kér, csak a képekkel 
alátámasztott feladatokat tekinti elvég-

zettnek. Az utolsó napokban minden 
nap ugyanaz a feladat: kelj fel minden 
reggel 4:20-kor, nézz horrorvideókat, 
hallgasd a zenét, amit a kurátor küld 
neked, csinálj minden nap egy vágást a 
testeden, és beszélj a bálnához, akármit 
is jelentsen ez. 
Az utolsó kihívás az 50. napon követke-
zik: ugorj le egy épületről, vess véget az 
életednek!
Ennek a cikknek ugyan nem témája a 
21 éves alapító, de valószínűleg nagyon 
súlyos mentális zavar jellemzi. Min-
denestre a kár, amit okozott, szavakkal 
nem leírható. Az a több mint 130 fiatal, 
aki véget vetett az életének és teljesítette 
a kihívást, már sosem tudja meg, milyen 
lehetett volna az élet felnőttként, kitel-
jesedve, boldogan. Rossz csoportot vá-
lasztottak.
Mit tehet a szülő?
A kamaszkor így is egy nagyon nehéz 
időszak mindenkinek, szülőnek, gyer-
meknek, tanárnak egyaránt. A szülőnek 
ilyenkor nagyon oda kell a gyermekre 
figyelnie, nagyon nem is tehet mást, túl 
sok eszköze nincs. Egyszerűen ott kell 
állnia a gyermek mögött kősziklaként, 

akihez bármikor odamehet, elbújhat 
mögé. A figyelem a legfontosabb. Fi-
gyeljük, beszélgessünk vele, kérdezzük 
meg, mi bántja, akkor is, ha huszadjára 
is elutasító. Vegyük észre a viselkedés-
változást, figyeljük, kikkel barátkozik. A 
viselkedésváltozásnak mindig van oka, 
igyekezzünk kideríteni. Nagyon fontos, 
hogy akkor is, amikor azt hisszük, nincs 
ránk szüksége, akkor is van. Mindig ott 
kell állni mögötte vagy éppen mellette. 
Azért, hogy ezeket a tragédiákat meg-
előzzük.
Ennek a csoportnak a mintájára ugyan, 
de épp az ellentétére létrehoztak egy új 
kihívást, a Zöld elefántot. Ez a kezdemé-
nyezés épp azokra a dolgokra hívja fel a 
figyelmet, amitől a gyermek boldogabb 
lehet. A Zöld elefánt az élet apró szép-
ségeire való odafigyelést tűzte ki célul: 
mi az, amit tehetsz annak érdekében, 
hogy szebbnek lásd a világot és élvezd 
az életet. A szervezők azt remélik, 
hogy ehhez a csoporthoz való tarto-
zás ugyancsak kiváltságot ad: a bol-
dog élet kiváltságát.
 
 - FGYN -

TováBBI érDEkESSéGEk:

www.szabolcsihir.hu

Az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Területfejlesztési és Környe-
zetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit 
Kft., valamint a Középkori Templomok 
Útja Egyesület közös szervezésében 
április 29-én indul a háromnapos Be-
reg-vidék örökségtúra, amelynek célja 
a történelmi Bereg felfedezése. Ezen a 
területen ma két ország osztozik, egyik 
fele csodálatos középkori templomai-
val, patinás kúriáival Magyarországon 
maradt, másik fele Ukrajna legmagya-
rabb vidéke lett. Kárpátalja a középko-
ri templomok, a kastélyok, a várak és a 
történelmi emlékhelyek elsüllyedt para-
dicsoma. Középkori templomai jelentik 
a nyugati kereszténység keleti határvo-
nalát, itt ér véget a gótika és veszi kezde-
tét a fatemplomok földje és az ortodoxia 
– mondta el a Szabolcsicafénak Deák 
Attila ügyvezető. – A vérzivataros 
idők emlékét őrzik a várak, várromok, 
amelyek egykoron védték a határokat, 
fürkészték a hadak útját.
Kárpátalja káprázatos kastélyai a táj 
egykori gazdagságát idézik. – Örökség-
túránk most is a Középkori templomok 
útján halad, érintve e vidék kulturá-
lis- és természeti értékeit - folytatta az 

ügyvezető. Egy teljes napot töltünk el 
Kárpátalján Beregszásztól Nagyszőlő-
sig, a hazaút egy része pedig a Szatmári 
síkságon visz keresztül. Eddig legtöbben 
Budapestről érdeklődtek, de az örök-
ségtúrához csatlakoznak a Beregi Brin-
gások is, akik szintén a Felső-Tisza-vi-
dék megismertetését tűzték ki célul. Az 
örökségtúra Vásárosnaményban kezdő-
dik és Fehérgyarmaton ér véget.

Bringára, 
irány 

kárpátalja!
Felfedezik  

a történelmi Bereget.
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A frissen Kossuth-díjas – Jászai Ma-
ri-díjas, Érdemes Művész – idősebb 
Richter Józsefet telefonon érjük el; 
ki hinné, éppen kamiont vezet, Miskolc 
felé tart a produkció, a Magyar Nemze-
ti Cirkusz, ami nem kevesebb, mint az 
artistaművész élete. – Képzelje, a nép-
szavás Bóta Gábor (kulturális újságíró 
– a szerk.) kemény cirkuszkritikákat 
ír, eddig mindig talált valami hibát az 
előadásban, nem tudtam olyan műsort 
kitalálni, hogy az neki maximálisan 
megfeleljen, de megnézte a mostanit, 
és azt mondta, nincs gyenge pontja; ez 
nagy öröm. Mindent elkövetek azért, 
hogy a közönséget szórakoztassam. 
Sokan kérdezik, miért nem tudtam 
ezeket a világszámokat bevinni a Fővá-
rosi Nagycirkuszba, amíg én vezettem 
(2012-től 2015-ig), nos, azért, mert 
technikailag kivitelezhetetlen – ennyi 
állat egyszerűen nem fér be –, taglalja 
nevetve a művész.
 
Nem éppen minden kockázat nélküli 
megkérdezni egy cirkuszi embert, hogy 
van-e kedvenc műsorszáma vagy álla-
ta, mert a fenébe is joggal elküldhetne, 
de Richter József azonnal rávágja, hogy 
az elefántok; három hatalmas állattal 
előadott műsorában szaltózott is a há-
tukon. Igaz, ez nem most volt. Ahogy 
1974 sem, amikor az első Monte-carlói 
Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Ezüst 
Bohóc-díjat nyert a feleségével közösen 
előadott lovasakrobata produkciójával. 
A díjat 30 évvel később, 2004-ben na-
gyobbik fia, Richter Flórián is elhozta, 

akinek négy évvel később a fesztivál 
fődíját, a cirkuszvilág Oscarjának szá-
mító Arany Bohóc-díjat is sikerült 
megszereznie, első és eddig egyetlen 
magyar cirkuszművészként.
A család egyébként Richteréknél nem-
csak név és munka, hanem komoly 
összetartás is. – Gondoljon bele, 5-6 
produkció gázsiját megspórolom, hi-
szen legalább ennyit nálunk a Richter 
és a Castelli család együtt mutat be, ne-
kik ugye nem kell fizetni. Ha minden 
világszámért pénzt kellene adnom, azt 
a folyamatos teltházas előadások sem 
tudnák kitermelni – magyarázza Rich-
ter úr.
állatetetés  
és hoteligazgatás
Richter József a Magyar Nemzeti Cir-
kusz jolly jokere: ha kell, beáll a zene-
karba, trombitál, hiszen képzett zenész, 
konferál, hivatásos sofőr, vezet, a lo-
gisztikával kapcsolatos minden ügyet 
elintéz a területfoglalástól kezdve a vil-
lanybekötésig és az állatok etetéséig, a 
turné útvonaláig, javarészt csak a sátrat 
kell felépíteni, majd lebontani; ami e 
kettő között van, abban benne van az 
idősebb Richter keze munkája. És hogy 
ne maradjon hiányérzetünk, még hotelt 
is igazgat.
vasárnap munkanap
Sokat dolgozott, már ülhetne csendes 
méltósággal a nézőtéren vagy épp a 
tengerparton, de nem készül ilyesmire. 
Azt mondja, soha nem tudott elképzel-
ni mást pályájául, csak a cirkuszt. Hogy 
emlékszik-e arra a pillanatra, mikor 
először betette a manézsba a lábát? Ele-
ve banális feltevés, hiszen csaknem ott 
született, egy lakókocsiban. Az apja, a 
nagyapja, a déd- és az ükapja is artista 
volt. – Engem apám úgy nevelt, hogy az 
esti lefekvés előtt már 5-6 évesen is fek-
vőtámaszokat kellett nyomni és kézen 
állni, azaz készültem erre a hivatásra, 
ahogy később a fiaimat is készítettem, 
bár úgy nézett ki egy ideig, hogy József 
inkább teniszező lesz, de aztán 16 éves 
korában visszatért a cirkuszba.
Prózai érdeklődés marad a végére:  
Richteréknél van-e ugyan nagycsaládi, 
vasárnapi ebéd? – Flórián fiam a lovas 
cirkusszal külön üzletet visz, a szombat 
és vasárnap pedig nálunk egyébként is 
munkanap, hiszen ilyenkor érnek rá az 
emberek kikapcsolódni.
 BereCzki-Csák Helga

kamiont 
vezet, 

kossuth-díjat 
vesz át 

és cirkuszt 
igazgat

richter józsef 
Magyar nemzeti Cirkusza 

bejárja az országot.

Április 12–23.: Debrecen, Balmazújvárosi út 
(volt Baumax parkolója)
Előadások kezdete: hétköznap: 18 óra, szombaton: 15 és 18 óra, 
vasárnap: 11 és 15 óra 
 
2017 új műsorszámai
• A Richter-csoport új produkciója: repülő emberek az orosz hintáról
•  Rosi Hochegger (a monte-carlói Cirkuszfesztivál Ezüst-díjasa) a világ leg-

jobb kutyarevüje pas de deux, avagy balett lóháton.
•  Merrylu és Richter József jr. produkciója
•  Juan Pablo Martinez: zsonglőrprodukció Mexikóból
•  A The Michels bohóccsoport: vizes tréfa Spanyolországból, először  

Magyarországon
•  Kenia Boys: 8 afrikai akrobata ismét Magyarországon, akik legújabb pro-

dukciójukat mutatják be. A világ legnagyobb egzotikus állatprodukciója
•  Richter-csoport: az egyetlen magyar Arany Pierrot-díjas művészek lovas 

akrobataprodukciója
•  Rosi Hochegger Ausztriából és vicces lova, Scout: komikus lóidomítás 

(monte-carlói Ezüst-díjas)
•  René Casselly jr. vadonatúj produkciója mambóval, Bettyvel, Nandával, Ton-

gával és Kimbával, az 5 afrikai elefánttal egyszerre a porondon.
•  Sky Figthers - FMX motorosok extrém cirkuszi világszáma. Több mint  

20 méteres ugrás a cirkusz porondja felett. Ilyet még a hazai közönség soha, 
sehol nem láthatott. Lélegzetelállító produkciók motorokkal a magasban.

Cirkuszpénztár nyitvatartása: naponta 9-19 óráig
www.magyarnemzeticirkusz.hu
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www.pannonprodukcio.hu * mashaesamedve.hu * jegy.hu

2017. MÁJUS 1.
FONIX CSARNOK“

A MINIMAX, VG EVENTS és a TRIDA PROMOTIONS bemutatja
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Nyíregyházi 21-es: 

Bajnay Eszter 
nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaér-
tek, ahol most vannak. sorozatunkban a helyi közélet meg-
kerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, 
amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

Nem mondhatni, hogy kifejezetten lányos 
hobbija volna a nyíregyházi Bajnay Eszter-
nek. A 24 éves hölgy immár hat éve erő-
síti a Kelet-magyarországi Speciális Mentő 
Egyesület csapatát.. Közben egy nyíregy-
házi állatkórházban dolgozik, a Nyíregyházi 
Egyetemen tanul, és egyáltalán nem mel-
lesleg: készül az esküvőjére.

1. Hány kutyád van? 
Jelenleg két kutyám van: Nico, a 4 
éves német juhászkutya, akivel dol-
gozom, és a családi kedvenc, egy 4 
kilós Bichon Havanese.

2. Hány kutyád volt eddig?
Amióta a Kelet-magyarországi Spe-
ciális Mentők csapatában tartozom, 
Nicón kívül két kutyám volt.

3. Ki választotta, képezte ki erre a 
feladatra?
Nico Budapestről került hozzám, 
másfél évesen. Az eltűnt személyek 
utáni kutatásra én képeztem, és 
képzem folyamatosan, a csapatom 
segítségével. A folyamat az alkal-
masság megállapításával kezdődik. 
Ha az állat megfelelően ösztönerős, 
jó szimatú, stabil idegrendszerű, ma-
gabiztos, aktív és élvezi a tanulást, 
megkezdődik egy hosszú évekig tar-
tó, kemény munka. Először a jelzést 
tanítjuk meg, tehát azt, hogy a kutya 
valamilyen jelre, vezényszóra ugas-
son. Ezt követően tréningezzük arra, 
hogy nyílt terepen, romterületen a 
szokatlan testhelyzetben levő vagy 
mozdulatlan embert hangos, ritmu-

sos és kitartó ugatással jelezze. Az 
egészen egyszerű feladatoktól 
lassan jutunk el a teljesen el-

rejtett, szabad szemmel nem 
is látható személyek 

fe lkuta tásáig. 
Ezekkel a 

f e l a d a -

t o k -
kal párhuzamosan 
komoly irányítha-
tósági, ügyes-

ségi és engedelmességi kiképzést 
is folytatunk. A kutyák és vezetőik 
évente alkalmassági és minősítő 
vizsgákon vesznek részt, melyen a 
nemzetközi mentőkutyás szövetség 
tisztségviselői minősítik a kutyák 
munkáját, így szerezhetünk jogot a 
hazai vagy akár külföldi katasztrófa-
helyzetek helyszínein részt venni a 
mentési munkálatokban.

4. Mit keres egy nő a speciális men-
tők között?
Mindig is vonzottak a különleges 
szituációk, érdekelt a nehéz és ve-
szélyes körülmények között végzett 
munka, valamint a segítségnyújtás. 
A mentőcsapatok kutyás egységei-
ben egyébként sok női kutyavezető 
van. 

5. Egész fiatalon kapcsolódtál be a 
munkába.
Épp 17 éves voltam, amikor olvas-
tam egy fórumon, hogy a Kelet-ma-
gyarországi Speciális Mentő Egye-
sület egy eltűnt személyt keresett 
Erdőbényén. Annyira felkeltette az 
érdeklődésem ez a történet, hogy 
felkerestem az egyesület egyik ku-
tyását, tőle érdeklődtem. Nekem volt 
akkor egy belga juhászom, aki al-
kalmasnak bizonyult a mentési fel-
adatok ellátására, így csatlakoztam 
a csapathoz, és megkezdtük a kutya 
(és vezetője) kiképzését.

6. A szüleid hogyan fogadták a dön-
tésed?
Nagyon örültek neki, és nagyon büsz-
kék rám. A szüleim, akik Nyíregy-
házán élnek, minden elképzelhető 
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módon támogatják a tevékenysége-
met. Ettől függetlenül, ha bevetésre 
indulok, mindig nagyon aggódnak a 
lányukért.

7. A legnehezebb megoldandó fela-
datra hogyan emlékszel?
Számos nehéz szituáció adódik, de 
talán a legnehezebb azt átélni, mi-
kor olyan helyzetbe kerülünk, ahol 
már nem tudunk segíteni. Bár nehéz 
feldolgozni, ha valakit nem tudunk 
élve megtalálni, de a hozzátartozók 
számára gyakran az is nagy meg-
könnyebbülés, hogy megtudják pon-
tosan, hol és mi történt szerettükkel.

8. Valamitől speciális a speciális 
mentő; mitől?
Attól, hogy olyan szaktudással, tech-
nikai felszereléssel rendelkezünk, 
melyek segítségével nem hétköznapi 
helyzetekből tudunk menteni. Ma-
gasból, mélyből, romok alól; alpin- és 
búvártechnikával.

9. Kímélnek a fiúk?
Ha riasztás van, nem számít sem a 
kor, sem a nem, megyünk, ha hívnak. 
A nagyobb erőt igénylő vagy veszé-
lyesebb feladatokat természetesen 
inkább a férfiak végzik, de mi, nők 
is kivesszük a részünket mindenből. 
A csapat életének legnagyobb ré-
szében pedig semmilyen különbség 
nincs aszerint, hogy férfi vagy nő az 
ember, tábori körülmények között, 
közös sátorban alszunk, mindent 
együtt csinálunk a férfiakkal.

10. Adódik szép ebben a munkában?
Nagyon szép benne, hogy segíthe-
tünk bajbajutott embereknek, re-

ményt adunk kétségbeesett csalá-
doknak, ott vagyunk, ha baj van. Szép 
még ez a közösség, aminek így tagja 
lettem, nem csak csapattársakat, de 
barátokat is találtam. S számomra 
különös csodája, hogy milyen fan-
tasztikus teljesítményt tudunk elérni 
a kutyákkal a közös munka során, és 
milyen különleges kapcsolatot alakí-
tunk ki velük.

11. Tudják az ismerőseid, hogy speci-
ális mentő is vagy?
 Mivel gyakran tartunk bemutatókat, 
illetve a közösségi hálón általában 
megosztom az ezzel kapcsolatos hí-
reket, ezért valószínűleg az ismerő-
seim nagy része tudja.

12. Egy belvárosi állatkórházban asz-
szisztálsz. Az sem feltétlen egy 
gyönge nőnek való…
 Valóban nem mindig könnyű munka, 
de látni felépülni az állatokat, a leg-
szebb jutalom.

13. Kedvenc filmsorozat?
A skandináv és egyéb európai drá-
mai, bűnügyi témájú sorozatokat 
kedvelem. 

14. Ha utazás, akkor északra, délre, 
keletre, vagy nyugatra?
Leginkább dél. Tenger, meleg. De 
kedvelem az északi területeket, he-
gyeket is.

15. Mi a legjobb Nyíregyházában?
Élhető és zöld

16. Mi a legrosszabb?
Egy kicsit mindentől messze van.

17. Bicikli, motor vagy autó?
Télen autó, nyáron szívesen bicikli-
zem.

18. Szerinted ki a legjobb arc Nyíregy-
házán?
Számos embert fel tudnék sorolni.

19. Paprikás csirke vagy rántott gom-
ba?
Nem is kérdés. Rántott gomba.  

20. Sör, bor vagy pálinka?
Ritkán fogyasztok alkoholt, de ha 
igen, akkor egy finom, minőségi vö-
rösbor.

21. Májusban esküvőre készültök a 
pároddal. Változik majd valami?
Közeleg a nagy nap.  Nem tervezzük 
pontosan, de több gyermeket szeret-
nénk. Nem változik semmi, a men-
tőkutyás tevékenységem folytatása 
gyermek mellett is megoldható.
  Cservenyák katalin

TováBBI érDEkESSéGEk:
www.szabolcsihir.hu
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