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TovábbI éRdEkESSégEk:
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Tavaszra elkészül az 
állatpark fejlesztése
A több mint 381 millió forint 
összköltségű, 97 százalékban 
hazai és uniós támogatást él-
vező fejlesztési program alap-
kőletételén Gajdos László, 
az állatpark igazgatója el-
mondta, hogy mindkét beru-
házás része a 6,7 milliárd fo-
rint összértékű, az állatparkot 
érintő fejlesztési projektnek. 
Ennek részeként előkészítés 
alatt a 3 milliárd forintból fel-
épülő, a jégkorszakot bemu-
tató látványosság, illetve az 
egymilliárd forint beruházási 
értékű India-ház is.
A két létesítmény Nyíregyhá-
za emblematikus épületévé 
válhat, segítségükkel pedig 
–  a remények szerint – akár 
több százezerrel emelkedhet 

a látogatók száma – tette hoz-
zá az igazgató. Gajdos László 
megjegyezte, hogy a parkban 
rinocérosz születését várják, 
a kis orrszarvú világra jö-
vetelére (mintegy 16 hónap 
múlva) remélhetőleg már az 
India-ház is felépül.
Kovács Ferenc polgármes-
ter az ünnepségen elmond-
ta, az önkormányzat már 
2012-ben meghirdette az ál-
latparkot is magában foglaló 
Sóstógyógyfürdő fejlesztését. 
Az akkor elindított, 2,1 mil-
liárd forint értékű fejlesztés-
nek köszönhetően épült meg 
a fókashow és a park előtti 
parkoló. – Az állatpark rég-
óta megérdemelt egy ilyen 
modern bejáratot és látoga-

tócentrumot, ami lehetővé 
teszi a nagyobb látogatócso-
portok egyszerű, kényelmes 
és gyors bejutását az állat-
parkba – utalt a jelenlegi 
beruházásra a városvezető. 
Az új, teljesen akadálymen-
tesített főbejáratnál modern 
pultokat, pénztárakat, bank- 
automatákat, értékmegőrző-
ket és kerékpártárolókat he-

lyeznek ki, kialakítják a be-
léptető vonalakat, fejlesztik 
az informatikai rendszert és 
új igazgatási, adminisztráci-
ós és gépészeti helyiségeket 
építenek. A beruházás másik 
eleme egy nyitott hópárduc-
kifutó építése lesz.
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varázsfelhővel 
a stresszmentes 

gyerekekért
A debreceni tihanyi edittel, 

a Varázsfelhő című, 
nagy sikerű gyermek- 
(vagy felnőtt)könyvről 

beszélgettünk, ami immár 
a tízezer eladott példányhoz 

közelít, és készül 
a nyomdában 

az újabb négyezer.

SzabolcsiCafé: A könyv óriási siker. 
Mit gondol, miért?

Tihanyi Edit: Ha az ember egy va-
lóságos tanítást olvas, felnőttként, ak-
kor ahogy rátalál, felismeri. Ez a belső 
igazság jelentkezik a gyerekeknél is.  
Ők még sokkal jobban érzékelik a spi-
rituális világot, közelebb állnak hozzá. 
Én valójában nem akartam könyvet 
írni. A történet az unokáimnak szüle-
tett eredetileg – vigasztalásul az öreg 
kutyánk elvesztéséért –, de előtte keres-
tem a könyvesboltokban idevágó törté-
neteket, és nem találtam.

SzabolcsiCafé: A könyv tulajdonkép-
pen a spiritualitás mesébe foglalva. 
Miért tartja fontosnak, hogy ezekről a 
dolgokról (meditáció, halál utáni élet) 
a gyerekek is számukra érthető 
módon halljanak?

Tihanyi Edit: 
Ezzel a témával én 
kb. 30 éves korom-
ban ismerkedtem 
meg. Addig gya-
korlatilag ateis-
ta voltam, bár 
néha-néha el-
mentem temp-
lomba. Ahogy 
ezeket az új 
ismereteimet 
b e é pí t e t t e m 
az életembe, 
úgy lettek 
k ö n n y e b -
bek, stressz-
mentesebbek 
a mindennapjaim. Hiszek abban, 
hogy ha a gyerek egész piciként ta-
lálkozik ezekkel a dolgokkal (nevez-
hetjük viselkedési vezérelvnek is), 
könnyebben fogja venni az életében 
jelentkező akadályokat. 

SzabolcsiCafé: A kerettörténet (egy 
kutya halála) szomorú, a könyv maga 
mégsem az. Sokan azonban azt 
gondolják, a gyereknek is idejekorán 
meg kell ismerkednie az élet kevésbé 
napfényes oldalával: a halállal, a 
fájdalommal, az árulással. Hol lehet az 
igazság?

Tihanyi Edit: Én abszolút elfoga-
dom, hogy ilyen is van. Sokan gondol-
ják, hogy az emberi élet a halállal véget 
ér. Talán nem volt olyan tapasztalatuk, 
ami ezzel ellentétes. Nem kell szerin-
tem senkit semmiről meggyőzni. 

SzabolcsiCafé: Mi visz rá valakit 
arra, hogy (alapvetően életmód-ta-
nácsadóként, egészségmegőrzési 
szakemberként) könyvet írjon, 
ráadásul gyerekkönyvet?

Tihanyi Edit: Amikor a kutyánk 
nagyon beteg volt, tudtuk, hogy már 
nincs sok hátra; az unokáimat ez na-
gyon megviselte. Őket akartam meg-
óvni az elvesztés fájdalmától. Én biztos 
vagyok abban, hogy nincs halál. De 
hogy magyarázzam ezt el egy kisgye-
reknek? Próbáltam mondani, hogy csak 
a teste hal meg, de a kicsi akkor is azt 
kiabálta, hogy „a teste is nem akarom, 
hogy meghaljon”. Amikor nem talál-
tam nekik a témába illő gyerekkönyvet, 
vettem egy nagy levegőt, és megírtam 
az első fejezetet. Próbaképp rajzoltam 
is hozzá, bár nem vagyok grafikus, 

mindig is szerettem rajzol-
ni. Még ekkor sem 
könyvnek készült. 
A gyerekeknek na-
gyon tetszett, és kö-
vetelték a folytatást. 
Intim, csak a család-
nak szóló történe-
tek születtek. Hiszek 
abban, hogy ami az 
ember sorsában van, 
ahhoz az „isteni szál-
lító” adja a következő 
lépcsőfokot. A gyerekek 
rendes, keményfedeles 
könyvet követeltek, ezért 
a rajzot, és persze a kéz-
iratot megmutattam egy 
grafikus barátnőmnek, 

Nagy Klára Máriának. Ő biztatott; nem 
is változtatott semmit. Mivel ő akkor 
épp ezt tanította – hogyan lesz a kéz-
iratból könyv – teljesen rábíztam ma-
gam. A kéziratot elküldtem Gunagri-
hának is (dr. Fülöp Sándor, spirituális 
tanító). Pozitív választ kaptam tőle; azt 
mondta, ő is egy ilyen könyvről álmo-
dott, még ajánlást is írt hozzá. Ez ne-
kem óriási megtiszteltetés és öröm volt.

SzabolcsiCafé: A nagy siker után 
lesz-e folytatás?

Tihanyi Edit: Már sok olyan téma 
gyűlik a fejemben, amit szeretnék 
ugyanígy feldolgozni. Még nem kezd-
tem hozzá az íráshoz, talán október-
ben, de ez nagyon hosszadalmas mun-
ka. A címe már megvan: Varázsfelhő 2.
 Gulyás-Czibere Anikó



Társasházi lakás:

Nyíregyháza-Belvárosban, 62 m2-es, 2 
szobás, 6. emeleti, távhős (egyedi mérővel) 
lakás, panel építésű társasházban eladó! 
IÁ: 12,9 M Ft. Tel.: 0670/396-7008 (Ref.
sz.: 120648)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 56 m2-es, 3 
szobás, 4. emeleti, távhős (egyedi mérővel) 
lakás, panel építésű társasházban eladó! 
IÁ: 12,9 M Ft. Tel.: 0670/327-2123 (Ref.
sz.: 123453)
Nyíregyháza-Érkertben, 54 m2-es, 2 szobás, 
9. emeleti, távhős (egyedi mérővel) lakás, panel 
építésű társasházban eladó! IÁ: 8,4 M Ft. Tel.: 
0670/395-7008 (Ref.sz.: 123677)
Nyíregyháza-Belvárosban, 35 m2-es, 2 
szobás, 1. emeleti, gázfűtéses (cirkós) la-
kás, tégla építésű társasházban eladó! IÁ: 
8,6 M Ft. Tel.: 0670%336-8940 (Ref.sz.:  
124180)
Nyíregyháza-Malomkertben, 74 m2-es, 
4 szobás, 2. emeleti, gázfűtéses (konvek-
toros), erkélyes lakás, csúsztatott zsalus 
társasházban eladó! IÁ: 16,1 M Ft. Tel.: 
0670/395-7008 (Ref.sz.: 121020)
Nyíregyháza-Belvárosban, 61 m2-es, 3 
szobás, 4. emeleti, távhős (egyedi mérővel) 
lakás, panel építésű társasházban eladó! 
IÁ: 12,5 M Ft. Tel.: 0670/342-0700 (Ref.
sz.: 124005)

Nyíregyháza-Belvárosban, 74 m2-es, 3 
szobás, 3. emeleti, gázfűtéses (cirkós) la-
kás, tégla építésű társasházban eladó! IÁ:  
15,5 M Ft. Tel.: 0670/336-8940 (Ref.sz.:  
122392)

Nyíregyháza-Malomkertben, 56 m2-es, 2 
szobás, magasföldszinti, gázfűtéses (kon-
vektoros) lakás, tégla építésű társasházban 
eladó! IÁ: 15,9 M Ft. Tel.: 0670/395-7008 
(Ref.sz.: 123969)
Nyíregyháza-Bujtoson, 98 m2-es, 4 szo-
bás, 2. emeleti, gázfűtéses (cirkós) lakás, 
tégla építésű társasházban eladó! IÁ: 21,9 M 
Ft. Tel.: 0670/342-0700 (Ref.sz.: 122742)
Nyíregyháza-Jósavárosban, 45 m2-es, 2 
szobás, 2. emeleti, gázfűtéses (cirkós) la-
kás, tégla építésű társasházban eladó! IÁ: 
9,9 M Ft. Tel.: 0670/395-7008 (Ref.sz.:  
120889) 
Nyíregyháza-Északi körúton, 51 m2-es, 
2 szobás, 1. emeleti, távhős (egyedi mérő-
vel) lakás, tégla építésű társasházban eladó! 
IÁ: 13,5 M Ft. Tel.: 0670/327-21 23 (Ref.sz.: 
123692) 
Nyíregyháza-Bujtoson, 66 m2-es, 2 szo-
bás, földszinti, gázfűtéses (cirkós) la-
kás, tégla építésű társasházban eladó! IÁ: 
23,99 M Ft. Tel.: 0670/396-7008 (Ref.sz.: 
122907)
Családi ház:

Nyíregyháza-Oroson 147 m2-es, 4 szo-
bás, 2003-ban épült, klimatizált, teraszos 
családi ház eladó! Garázzsal, automata 
kertkapuval. IÁ: 41,9 M Ft. Tel.: 0670/342-
0700 (Ref.sz.:101891 )
Nyíregyháza-Kertvárosban 240 m2-es, 6 
szobás 2 szintes, két fűtési rendszerű, kli-
matizált, dupla garázsos családi ház eladó. 
IÁ: 29,9 M Ft. Tel.: 0670/327-2123 (Ref.
sz.: 102181)

Nyírtelken 180 m2-es szilikátból épült, 
hőszigetelt, műanyag nyílászárós, szintes 
ház, 50 m2-es garázzsal 1000 m2-es telken 
eladó. IÁ.: 29,5 M Ft. Tel.: 0670/342-0700 
(Ref.sz.: 118443)
Nagykállóban 100 m2-es téglából épült, 
hőszigetelt, műanyag nyílászárós csalá-
di ház garázzsal 1000 m2-es telken eladó. 
IÁ.: 14,2 M Ft. Tel.: 0670/395-7008 (Ref.
sz.: 123925)
Nyíregyháza-Ókistelekiszőlőben 170 m2-es, 
4 szobás, 2005-ben épült, filagóriás, gará-
zsos családi ház eladó 640 m2-es telken! 
IÁ: 39,9 M Ft. Tel.: 0670/395-7008 (Ref.
sz.: 123054)
Telek:

Nyíregyháza-Borbányán 1473 m2-es telek 
eladó. Villany és víz bevezetve. IÁ.: 6,2 M Ft. 
Tel.: 0670/396-7008 (Ref.sz.: 119371 )
Nyíregyháza-Sóstófürdőn 1000 m2-es 
építési telek közművesített utcában eladó. 
IÁ.: 7,69 M Ft. Tel.: 0670/396-7008 (Ref.sz.: 
114549)
Nyírszőlősön 2100 m2-es, aszfaltozott út 
mellett található, kerítéssel körbehatárolt, 
összközműves telek eladó. IÁ.: 4,5 M Ft. 
Tel.: 0670/342-0700 (Ref.sz.: 122235)

Nyíregyháza, Szegfű utca 58/B

Telefon:  06-70/600-6502 

06-42/459-882
Nyitva tartás: H-P.: 9:00-18:00
Hétvégi nyitva tartás:  
előzetes egyeztetés alapján
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Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Dinamikusan bővülő irodánkba 

ingatlanértékesítő  
kollégákat

KERESÜNK.

ha fontos  
az önállóság és változatos munka,  

ha szívesen kommunikálsz emberekkel,  
akkor csatlakozz sikeres csapatunkhoz.

Nemcsak állás,  
életforma.

Jelentkezés, érdeklődés:  

nyiregyhaza@oh.hu vagy  

06-70/600-65-02
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TovábbI éRdEkESSégEk:

www: civishir.hu

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
munkatársai készítették ezt a remek ételt a 
Sóstói Múzeumfaluban, A régi Magyarország 
ízei című rendezvényen. (Megjegyezzük: a 
csökkentett mennyiségeket a hozzávalókhoz 
már mi írtuk oda, az csapat „mértékegysége” 
ugyanis egy hatalmas kondér volt. Ámbár egy 
idő után az is kicsinek bizonyult, olyan rohamo-
san fogyott az étel.)

Hozzávalók: 75 dkg csirkemell vagy ser-
téscomb, 50-75 dkg zöldbab, 2 fej hagy-
ma, 2 db paradicsom, 2 db paprika, 20 
dkg gomba, só, pirospaprika, provence-i 
fűszerkeverék, kevés zsír vagy olaj, 2 db 
tojás, 2-3 evőkanál tejföl, 2-3 evőkanál 
zsemlemorzsa.

Elkészítése: A zöldbabot megtisztít-
juk, 2-3 cm-es darabokra vágjuk, sós 
vízben puhára főzzük. A hagymát fel-
kockázzuk, a zsiradékon megdinsz-
teljük. Beletesszük a csíkokra vágott 
húst (mintha tokányt készítenénk), 
megszórjuk őrölt pirospaprikával, 
végül a feldarabolt paprikát, paradi-
csomot és gombát. Sózzuk, teszünk 
bele provence-i fűszerkeveréket, zsír-
jára sütjük, majd átrakjuk egy mázas 
cserépedénybe (ez fontos!), ráhal-
mozzuk a leszűrt babot. A tojásokat 
elkeverjük a tejföllel, ez is mehet az 
edénybe, majd megszórjuk a préz-
livel. Sütőbe toljuk, és addig sütjük, 
míg a teteje szép piros nem lesz. Friss, 
puha kenyérrel, krumplipürével kí-
náljuk. Illik hozzá az uborkasaláta, 
a kovászos uborka, a csalamádé, de 
bármilyen befőtt is.
A babot helyettesíthetjük rózsáira 
szedett, főtt karfiollal is (a főzőlébe a 
són kívül tegyünk egy evőkanál cuk-
rot is). Az étel nevét a férjem találta 
ki, mert a hozzávalók sokféle színe 
miatt olyan „balhésan” mutat.

 Jó étvágyat kíván: Cseka

Hozzávalók: 3-4 szelet zsírszalonna és 
húsos szalonna, 4-5 fej hagyma, 8-10 
paprika ,4-5 paradicsom, kb. 75 dkg so-
vány sertéshús vagy csirkemell, 1 szál 
füstölt kolbász, 1-2 pár virsli, só, bors, pi-
rospaprika, vörösbor.
Elkészítése hasonló a lecsóhoz, csak 
több a hozzávaló. A húsos és zsírsza-
lonnát felkockázzuk, zsírjára sütjük, 
majd kiszedjük, a tepertőt félretesszük.
A zsíron megdinszteljük a sallang-

ra vágott hagymát, rátesszük a sze-
letekre vagy csíkokra vágott húst, s 
addig sütjük, míg meg nem puhul, 
pirul. Ekkor beletesszük a feldarabolt 
paprikát, sózzuk, borsozzuk, piros-
paprikát szórunk rá, hozzáöntjük a 
ledarált paradicsomot, végül nyakon 
öntjük vörösborral. Ha túl savas len-
ne, egy csipet cukrot teszünk hozzá.
Miután az egészet jól összeforraltuk, 
beledobjuk a karikára vágott kolbászt 
és virslit. Tálaláskor megszórjuk a fő-
zés elején kisütött tepertővel. Friss, 
fehér kenyérrel fogyasztjuk.
 Jó étvágyat kívánunk!

Legényfogó 
lecsó

babos balhé
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Soros György arra akarja rávenni 
Brüsszelt, hogy Afrikából és 

a Közel-Keletről évente legalább 
egymillió bevándorlót telepítsen 

az Európai Unió területére, 
így Magyarországra is.

Ön mit gondol erről?

1. kérdés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN  
ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

192x269mm_NK_soros.indd   1 2017. 10. 03.   17:49:29
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TovábbI éRdEkESSégEk:
www.szabolcsihir.hu

Az állatkínzás ellen fellépő szurkolók 
először a Szabolcs megyei Nagycser-
keszen hallattak magukról, amikor 
hatalmas demonstrációt szervez-
tek Fülöp emlékére. Eltelt 90 nap, és 
mára országossá nőtt a Szurkolók az 
állatkínzás ellen mozgalom, melynek 
Facebook-oldalához csaknem ötven-
ezren csatlakoztak.
A hűséges nagycserkeszi házőrző 
nyakára rövid madzagot kötöttek, 
amely az idők során belenőtt a húsá-
ba, amitől végül a nyelőcsöve is meg-
bénult. A feltehetően elviselhetetlen 
fájdalmaktól szenvedő kutyus feje 
az ödémától a felismerhetetlenségig 
eltorzult; fotója bejárta az országot.
Egy bejelentés alapján a Nyíregyhá-
zi Állatbarát Alapítvány mentette ki 
őt lelketlen tartóitól, majd páratlan 
adakozás kezdődött a kutyus gyógy-
kezelésére. Sajnos, az orvosok leg-
nagyobb erőfeszítése ellenére, Fülöp 
szervezete épp akkor, amikor sorsa 
végre jobbra fordult volna, feladta a 
küzdelmet.
Fülöp sorsára, tragédiájára figyeltek 
fel a szurkolók is, akik, félretéve a 
lelátókon, focimeccseken tanúsított 
ellentéteket, sokszor ölre menő vi-
tákat, konokul és elszántan beálltak 
egy ügy mögé. Ez pedig nem más, 
minthogy a hatóságoktól határozott 
fellépést várnak az állatkínzással 
szemben, letöltendő börtönbünte-
tést követelnek az állatkínzókra.
Június 25-ére demonstrációt hirdet-
tek Nagycserkeszre, az állatkínzó 
háza elé, felhívásukhoz civilek, állat-
védő szervezetek, magánszemélyek 
csatlakoztak. Talán maguk sem szá-

mítottak arra, hogy ezren érkeznek 
az ország minden tájáról. Megindító 
volt a fekete pólós tömeg látványa.
Egyre szélesedik a mozgalom, már 
az ország határain túlról, Erdélyből 
is keresik őket az állatvédő focidruk-
kerek. A szerveződés motorja a bu-
dapesti Katin Richárd és az ongai 
Csik Zoltán.
– Néhányan, fradisták sétáltunk a 
Margitszigeten, Fülöpről beszélget-
tünk – idézte fel a kezdeteket Katin 
Richárd. – Egy hét múlva meghalt 
Fülöp. Eljöttünk Csik Zolihoz Mis-
kolcra, s megállapodtunk, hogy 10-
20 kocsival elmegyünk Nagycser-
keszre. Aztán ez lett…
Az egyszeri megmozdulás mozga-
lommá vált, miután az állatbarát 
szurkolók sorra gyűjtik az infor-
mációkat állatkínzásokról, és adják 
tovább egymásnak. Nemrég nyolc 
kutyát hoztak el egy bicskei lakó-
telepről, ahol esélyt sem látták rá, 
hogy tartóik gondozzák őket. Hív-
ták már őket Pest környékéről, Bé-
késcsabáról, Pécsről. És ők mennek, 
saját költségen, segíteni. A mentett 
kutyákat ideiglenes gazdikhoz, men-
helyekre viszik, de az a céljuk, hogy 
minden brigádnak legyen egy saját 
kis rehabilitációs központja.
Jó lenne egy saját telep – mondta Ka-
tin Richárd, hozzátéve: ígéretet kap-
tak egy területre, ahol felállíthatják a 
kenneleket.
Jelen vannak Diósgyőrben, Békés-
csabán, Pécsett, Kispesten, Újpesten, 
Veszprémben, Győrben, Sopronban, 
Zalaegerszegen és Nyíregyházán. Ka-
tin Richárd azt mondja, ha kell, 500-
1000 embert tudnak mozgósítani.

 Cservenyák katalin

Új erő:  
dagad  

az állatbarát 
szurkolók  

tábora
letöltendő börtönt kérnek 

minden állatkínzóra.

A Nyíregyházi Törvényszéken szep-
tember 27-én kezdődött a Fülöp ügyé-
ben indított per. A vád állatkínzás. A két 
vádlott, B. A. és élettársa, M. Á. az első 
tárgyalási napon azzal védekezett, 
hogy a kutya három héttel korábban 
elkóborolt otthonról. Ezt követően ta-
núkat hallgattak meg, majd a bíró no-
vember 29-re napolta a tárgyalást az-
zal, hogy bekéri az ügyben keletkezett 
összes orvosi iratot, illetve szakértőt 
rendel ki.
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TIPPMIXELJ A POSTÁN, ÉS NYERJ 
KÉTFŐS UTAT A BL-DÖNTŐRE!

A
 n

ye
re

m
én

ye
k 

ké
pe

 il
lu

sz
tr

ác
ió

.

NE FELEDD! A kijelölt postákon nem csak a Tippmix, hanem egyéb 
szerencsejáték-szelvényed is feladhatod!

Most nem csak tippjeiddel, de a szelvényeddel is nyerhetsz! Fogadj a Tippmixen 
a postán, hogy esélyed legyen megnyerni a fődíjat, a két főre szóló varázslatos 
utazást a 2018. május 26-i kijevi labdarúgó BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐRE!  
A további szerencsés tippmixelők között 20 db BL-labdát is kisorsolunk.

Töltsd fel adataidat és Tippmix szelvényed azonosítóját a posta weboldalán, 
és máris részt veszel a sorsoláson!

A promóció időtartama: 2017. október 13. – november 24.
További részletek: www.posta.hu/tippmix_nyeremenyjatek

JÁTSSZ TIPPMIXET A POSTÁN,
ÉS NÉZD A HELYSZÍNEN A BL-DÖNTŐT!
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20 DB LABDA

posta_tippmix_192x269mm.indd   1 2017. 10. 10.   17:26:07

NE FELEDD! A kijelölt postákon nemcsak a Tippmix, hanem egyéb 
szerencsejáték-szelvényed is feladhatod!
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Hatalmas kis hazugságok
Big Little Lies
Főbb szerepekben: Alexander Skarsgard, Nicole Kid-
man, Reese Witherspoon, Laura Dern, Adam Scott, 
Shailene Woodley
Az HBO saját gyártású,titkokkal teli sorozata három közép- 
osztálybeli anyukáról szól, akiknek gyerekei most mennek 
iskolába. Látszólag tökéletes életük azonban döbbenetes 
titkokat rejt. A sorozat Liane Moriarty bestselleréből ké-
szült.

Azt azonban mindannyian tudjuk 
ugyan, hogy lehetetlen. Hiába tűnik an-
nak, és talán el is hisszük, hogy az, mégis 
mindig kiderül, hogy valami sántít. Túl 
szép ahhoz, hogy igaz legyen. 
Az egyik adón futó sorozat húsbavágó-
an rávilágít a valóságra. Az idén nyolc 
Emmy-díjat nyert, neves színészek ál-
tal fémjelzett Hatalmas kis hazugságok 
(Big Little Lies) minisorozat nagyon 
sok mély, társadalmunkat érintő prob-
lémát feszeget. Tökéletesen szép felesé-
gek, gazdagok, teljes sminkben viszik a 
gyermekeiket a fantasztikus, gyermek-
barát suliba, majd hazamennek óce-
ánparti otthonukba, ahol a csodálatos 
férjük várja őket. A főhősnők nagyon 
jó barátok, még a nem egészen közéjük 
való fiatal anyukát is beveszik a körbe, 
mert ők elfogadók, melegszívűek és 
mindent megtesznek a közösségért, a 
családjukért. Mindent.
De ezek a családok titkot rejteget-
nek. Olyan titkokat, mely megkese-
ríti mindennapjaikat, ott táncolnak 
a szorongató gondolatok, képek, né-
ha-néha megvillanva a szemük előtt. 
És közülük olyan is van, akit a jóképű, 
gazdag, kívánatos, ugyanakkor domi-
náns, erőszakos és erőszaktevő férje 
várja otthon. Ebből azonban kívülről 
semmi sem látszik. Az igazság és rej-
tett tragédiák azonban utat törtnek 
maguknak, és az, amit megpróbálnak 
elrejteni, elodázni, elfojtani, felüti a 
fejét egyre sűrűbben, egyre erőtelje-
sebben és egyre kezelhetetlenebbül. 
Áldozatokról beszélünk. Az erőszak 
áldozatairól.
Azt gondolhatnánk, hogy azok a nők, 
akik áldozatul esnek bántalmazásnak, 

halk szavúak, magukba fordulók, visz-
szafogottak, gyengék, erőtlenek, ti-
pikusan behódolók. A film azonban 
megmutatja a másik oldalát is ennek 
a sztereotípiának. Itt az áldozat erős, 
okos, társaságban mozgó magabiztos 
feleség, aki felveszi a kesztyűt férje el-
len, és visszaüt, még ha jeges félelem 
is járja át a tagjait. De nem szabad 
azt hinnünk, hogy a nő nem fél. Fél, 
retteg attól, hogy a családját elveszíti, 
széthullik az élete. Szereti a férjét. Sze-
reti az életét. De az erőszaknak nincs 
határa. Egyre súlyosabb, egyre fájdal-
masabb lesz, és egyre látványosabbá 
válik, hogy valami nincs rendben.  
A tökéletesség mögött ott bujkál a sö-
tét titok, amit senki sem sejt.
Miért marad a nő?
Sokan gondolják azt, hogy az érintett 
nők mártírok, megszokták, esetleg 
élvezik is (főleg a mostanában oly di-
vatos mindenféle árnyalatú ponyva- 
irodalmak hatására), de szó sincs erről. 
Reménykednek és félnek. Remény-
kednek abban, hogy választottjuk 
megváltozik, olyan lesz, mint régen. 
És az első pofon után nem lesz több, 
mert megígérte. De lesz. Lesz bizony. 
Az erőszakos férfiak nyelve az ütés, 
az agresszió. Nem tudják másképpen 
kifejezni dühüket, egyszerűen csak ezt 
ismerik. És maguktól nem változnak 
meg. Segítség nélkül biztosan nem. 
Ahhoz nem elég a házastársi szeretet. 
A házastárs maradhat azért is, mert 
retteg, mi lesz a gyermekeivel, a közös 
házzal, az eddig felépített egzisztenciá- 
val. Tehát ne ítélkezzünk afelett, aki 
még nem tud eljönni egy bántalmazó 
kapcsolatból. Inkább segítsük!
A film is remekül rámutat a társas tá-
mogatás fontosságára: merjünk beszélni 
róla, osszuk meg titkainkat; legyen, aki 
tud róla. Akihez egy bántalmazott nő 
fordul, és megtiszteli a bizalmával, ne 
legyen vele szemben ítélkező. A bántal-
mazott nő retteg, össze van zavarodva, 
érzelmei kaotikusak. Támogassuk és se-
gítsük! A lenti oldalak lehetőséget adnak 
a változtatásra, mutassuk meg nekik! És 
legfőképpen biztosítsuk arról őket, hogy 
mindig mellette állunk. Adjunk neki ér-
zelmi biztonságot, mert a biztonság az, 
amelyben egy bántalmazott nő sosem 
érzi magát. - FGYN -

Mindenki  
hazudik.  

Mert szeretjük 
a tökéletességet.
 

szeretnénk 
tökéletes munkahelyet,

tökéletes házasságot,
tökéletes gyereket, 

tökéletes életet.

http://nane.hu/ | www.bantalmazas.hu
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„Szelet a Vitorlába” 
pályaválasztási interaktív kiállítás
2017. október 18-19. (szerda, csütörtök) 
LOVARDA

„Mi a pálya?”
műszaki pályaválasztó fesztivál  
2017. október 25. (szerda)
D. E. SPORTTUDOMÁNYI OKTATÓKÖZPONT, DEBRECEN, DÓCZY JÓZSEF U. 7.

„Állásbörze”
2017. november 17. (péntek) 
NYÍRPLAZA

„Európai Szakképzési Hét”
2017. november 20-24. között

VÁLTÓZÓ HELYSZÍNEK

„Szakmára Hangolva”
interaktív pályaválasztási kiállítás  

a szolgáltatás területén
2017. október 26-27. (csütörtök, péntek)

DEBRECENI IFJÚSÁGIHÁZ

„Állásbörze” 
2017. október 20. (péntek)

FÓRUM DEBRECEN

„Építsd a jövőd”
építőipari interaktív kiállítás 
2017. november 20. (hétfő ) 10:00-15:00 óra között
DEBRECENI SZC ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI ÉS MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, 4028 DEBRECEN, KASSAI ÚT 25. SZ.

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos u. 12.

Tel.: +36 52 437 311
E-mail: dszc@dszc.hu, www.dszc.hu,          Debreceni-Szakképzési-Centrum

Szakképzésé a jövő!
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Pályafutása eddigi legjobb szezonját 
futja a nyíregyházi Suták Csenge. 
A fiatal, mindössze 25 éves zsoké 
szeptember elején a budapesti Kin-
csem Parkban megrendezett galopp-
versenyen My Luck nyergében meg-
nyerte az Imperiál Díjat, de előtte 
augusztusban még a női lovas világ-
bajnokság lengyelországi futamán is 
győzött, és így bejutott a vb döntő-
jébe, amit novemberben az Egyesült 
Arab Emírségekben, Abu-Dzabiban 
rendeznek majd meg.
Csenge – a laikusok számára talán 
meglepő módon – az Imperiál-Díjat 
és nem a vb-részvételt tartja eddigi 
legnagyobb sikerének. – A legrango-
sabb hazai középtávú, 1600 méteres 
versenyen tudtam győzni, ráadásul 
egy magyar tenyésztésű ló nyergében 
– magyarázta. Nagyon sok külföldről 
behozott kiváló telivér indul egy-
egy ilyen versenyen, de végre van 
egy olyan magyar ló is, amelyik még 
azoknál is jobb.
A futamon a 4 éves angol telivér, My 
Luck volt a favorit, de nem kezdett 
valami jól, sokáig a vert mezőnyben 
haladt, és úgy tűnt, hogy nemigen 
szólhat majd bele az első helyért folyó 
harcba. Egy pillanatra Csenge fejé-
ben is megfordult, hogy ebből bizony 
baj lehet. – Az utolsó kanyarban még 
aggódtam egy kicsit, hogy mi lesz, 
ha az élen haladó ló végig bírja azt 
az iramot, amit addig ment, és eset-
leg nem sikerül utolérni – idézte fel 
a hajrát. – Aztán négyszáz méterrel 
a vége előtt elkezdtük a felzárkózást, 
és amikor már csak két-háromszáz 

méter volt hátra, tudtam, hogy meg 
is nyerjük a versenyt.”
Csenge sorsa tulajdonképpen már 
születése után, egészen kicsi korá-
ban eldőlt, hiszen otthon, Nyíregy-
házán lovak között nőtt fel, így szá-
mára természetes volt, hogy ezekkel 
a nagyszerű állatokkal foglalkozik 
majd. A szülei jelenleg is Nyíregy-
házán élnek; a fiatal zsoké, ha teheti, 
hazalátogat, hiszen kedvenc saját lo-
vai ott vannak. Pokolfajzatra például 
havonta egyszer felül, többre viszont 
nem nagyon van ideje, mivel távol 
a Nyírségtől, Dunakeszin egy lovas 
tréningközpontban dolgozik, mi-
közben gondolatban talán már egy 
kicsit az év utolsó nagy versenyén, a 
november 10-i Abu Dzabi-i világbaj-
nokságon jár.
– A hasonló képességű lovak közül 
sorsolással döntik majd el, hogy 
a döntő 12 résztvevője közül ki, 
melyikkel versenyez – avatott be a 
részletekbe. – Mivel a lovak szinte 
egyforma tudásúak, nagy hang-
súlyt kap a lovas személye. Alap- 
esetben ugyanis elsősorban a lovak 
képességén múlik az eredményes-
ség, de így, hogy nincs közöttük 
nagy különbség, a zsoké szerepe 
felértékelődik; az lesz a győztes, aki 
a legtöbbet tudja kihozni a lovából.
Csenge esélylatolgatásra nem vál-
lalkozott, azt viszont elmondta, 
hogy a világbajnoki döntő óriási 
lehetőség számára. Bekerül a neve 
a köztudatba, így könnyebben kap-
hat munkát külföldön is, ahol va-
lamikor a jövőben mindenképpen 
szeretné kipróbálni magát. Távo-
labbi célja, hogy itthon bajnok, 
champion legyen. Ezt a címet az 
érdemli ki, aki a vasárnaponkénti 
galoppversenyek közül a szezonban 
a legtöbbet megnyeri.
Arra a kérdésre, hogy nem fél-e 
versenyzés közben, hiszen irtóza-
tosan gyorsan vágtáznak ezek a 
lovak, azt válaszolta, hogy termé-
szetesen nem, noha az olykor 60-
70 kilométer/órás sebesség valóban 
félelmetes tud lenni a nyeregben. 
„Ha félnék, nem versenyeznék, de 
az biztos, hogy egy ilyen vágta köz-
ben nem túl jó érzés leesni a ló há-
táról – mondta.
 takáCs tibor

Nő 
a nyeregben: 

„Ha félnék, nem 
versenyeznék!”

 
A nyíregyházi  

suták csenge élete  
a lovak körül forog.
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Vaján sétálunk. Abban a beregi kisvá-
rosban, melynek történelme évszáza-
dokra szorosan összekapcsolódott a 
Vay családdal. A 17. században emelt, 
többször átalakított, gyönyörű, ba-
rokk várkastélyuk, melyet a 20. század 
derekáig laktak, ma múzeum. Parkja 
és a benne sorakozó, a kuruc kor jeles 
személyiségeit bemutató szobrok ma-
radásra, hosszas időzésre csábítanak.
Régi pompájában
Az évről évre több ezer látogatót 
vonzó műemlék kastélyt 2000 és 
2004 között teljesen felújították, 
így ma eredeti pompájában látható. 
A rekonstrukció során derült fény 
arra, hogy az első emeleti nagyterem 
mennyezetét – ahol hajdan a Rákó-
czi-féle tárgyalások folytak – sgrafitto 
eljárással díszítették. A visszakarcolá-
sos technika lényege: sötét vakolatra 
világosat húznak, majd annak eltávo-
lításával, karcolásával rajzolják meg a 
fal mintázatát. Ugyanebben a terem-
ben egy 1600-as évekből származó 
cserépkályhát is megcsodálhatunk; 
kerámiadarabjai a füzéri vár rom-
jai alól kerültek elő. A szobát Mária  
Terézia-korabeli bútorokkal rendez-
ték be, a legidősebb darab viszont egy 
1658-ból származó kelengyeláda a 
Vayak címerével.
S ha már Mária Teréziát említettük: 
az egyik lépcsőfordulóban találjuk 
azt a 18. századból származó barokk 
szánt, amelyen a hagyomány szerint a 

gyermek Mária Teréziát szánkóztatta 
nyáron a Vay család egyik tagja Gö-
döllőn. Hogy csússzon a szán, sóval 
szórták fel előtte az utat.
Találunk az épületben egy csodála-
tos világórát is. Az óra 64 világváros 
pontos idejét mutatja egyszerre.
Apa és fia
De ejtsünk most már szót arról is, ki-
nek, minek köszönhető, hogy ez a 
gyönyörű építészeti alkotás, melyben 
az államosítás után voltak szolgálati 
lakások, orvosi rendelő, borbélymű-
hely, sőt, még iskola, az egyik bástya-
szobájában pedig KISZ-klub is, ma 
múzeumként látogatható... Ebben elé-
vülhetetlen és elvitathatatlan érdeme-
ket szerzett Molnár Mátyás, akit 
gyakorlatilag büntetésből helyeztek a 
településre. A Túristvándiban tanító 
férfit ugyanis az 1956-os forradalmi 
események aktív cselekvésre késztet-
ték, amiért 1957-ben fizetnie kellett. 
Eredetileg a Tyukod melletti Zsíros-ta-
nyára száműzték volna, de felesége 
akkor már nagyon beteg volt. Az ille-
tékesek méltányolták a pedagógus ké-
rését, hogy legalább olyan településre 
helyezzék, ahol van állandó orvos. Így 
került Vajára… Szinte azonnal hozzá-
kezdett a múzeumszervezéshez. Nem 
volt könnyű dolga az adott gazdasági, 
társadalmi és politikai körülmények 
között, amit nehezített az emberek kez-
deti közömbössége is. 1961-re azonban 
sikerült megszervezni a támogatókat, 
hozzáláttak a kastély restaurálásához, 
1964-ben pedig felavatták a Kuruc 
Vay Ádám Múzeumot. Molnár Mátyás 
1982-ben hunyt el, így már nem láthat-
ta, hogy legkisebb gyermeke a nyom-
dokaiba lép. A múzeumot immár las-
san negyedszázada ugyanis Molnár  
Sándor vezeti. Szabadkozik, amikor 
azt mondjuk, csodát tett a kastéllyal, 
mert szerinte csak annyi történt, hogy 
ő és édesapja más-más időben, törté-
nelmi, gazdasági környezetben, politi-
kai környezetben éltek.
Édesapja 1960–62 között meg tudta 
menteni a kastélyt, így múzeumként 
1964 óta funkcionál az épület. A vár 
együtt él a település lakosságával, a va-
jaiak örömmel mutatják meg vendé-
geiknek, szívesen sétálnak parkjában, 
erdejében. A település meghatározó 
kulturális, tudományos műhelye.
 Cservenyák katalin

Régi  
pompájában  

a vajai  
csodakastély

 
Kastélyról kastélyra járunk 

szabolcs-szatmár-Beregben. 
sorozatunkban tájak, korok, 

történelmünk nagy alakjai 
elevenednek meg.

A múzeum október 31-éig hétfő kivételével naponta 10-
18 óráig látogatható, november 1-től
március 31-ig keddtől péntekig 8-16 óráig. Ettől eltérő, 
előre bejelentett és egyeztetett időpontban is fogadnak 
látogatókat.
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Nyíregyházi 21-es: 

Ráskó 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.

Beindultak a nők a dumával, helyet köve-
telnek maguknak a stand up comedy-ben, 
amiről korábban valamiért azt gondoltuk 
– talán a feledhetetlen, páratlan, pótolha-
tatlan és felülmúlhatatlan Hofi Géza miatt 
–, hogy a férfiak műfaja. Szórják a humor-
bombákat a „csajok”, akik között feltűnt 
egy fiatal nyíregyházi hölgy, Ráskó Eszter, 
aki magát nemes egyszerűséggel nyíregyi 
tini Oprah-nak nevezte. De miért is? Tőle 
kérdezünk most 21-et.

1. Tehát miért is vagy nyíregyi tini 
Oprah?
Én nem hiszem, hogy az lennék. Egy 
cikkben írtam egy ilyen hasonlatot a 
tinédzser kori küzdelmeimmel kap-

csolatban. Azóta már eltelt úgy 15 
év, és a hormonjaim is a helyükre 
kerültek.

2. Önéletrajzodban az áll: pszicholó-
gus, szexuálpszichológus, HR-es. 
Mind komoly ember. Hogy kerül 
egy pszichológus, egy HR-es a Du-
maszínházba?
Szerintem abszolút mindegy, mivel 
foglalkozik egy humorista „civil-
ben”, a lényeg, hogy tudja, mikor 
minek van itt az ideje. Van, hogy az 
embernek hallgatnia kell, van, hogy 
beszélnie. Nem érzem sótlannak a 
HR-t, fantasztikus emberekkel dol-
gozom együtt, és örülök, hogy ilyen 
mikroklímában létezhetek nap mint 

nap. A komolyságra pedig ugyanúgy 
szükségünk van, mint az őrültségre. 
Legalábbis nekem biztosan.

3. Egy tehetségkutatóban robbantál 
be a köztudatba.
Részt vettem egy 2016-os tehetség-
kutatón, amit Magyarország, sze-
retlek! néven ismerhetnek a nézők. 
Ennek kifutásaként pedig leszer-
ződtetett a Dumaszínház, a Comedy 
Central és a Showder Klub. Azóta 
azon dolgozom, hogy ne bánják meg.

4. Az ember azért megy dumaszín-
házba, mert arra számít, hogy leg-
alább egy órán keresztül folyama-
tosan dolgoztatni fogják a 
rekeszizmait. Röhögni akar. A má-
sik, a szórakoztató oldaláról ez 
nem olyan egyszerű. Nagyon ko-
moly felkészülést igényel. Hány 
poénnak kell a tarsolyban lennie 
ahhoz, hogy az ember biztonság-
gal kiálljon a színpadra?
Egyén, műsor és idő kérdése. Min-
den előadó más poén/perc rátával 
dolgozik. Én alapvetően a flow él-
ményt keresem, nem statisztikai 
alapon ítélem meg az este sike-
rét. Szerintem akkor sikerül jól egy  
előadás, ha a nézők velem tudnak 
jönni egészen végig, be tudnak vo-
nódni a gondolatmenetembe, meg-
szűnik az időérzékük, aztán már 
csak azon vesszük észre magunkat, 
hogy véget ért az előadás.

5. Milyen a jó közönség? Mielőtt ki-
lépsz a függöny mögül, elképzeled, 
milyennek szeretnéd azokat, akik 
az asztaloknál ülnek?
A jó közönség időben érkezik, és nem 
fogja vissza magát. A többi az én dol-
gom.

6. Egy dumaszínházi előadáson pár 
éve rezzenetlen arccal ült épp a né-
zőtér közepén egy férfi. Vagy nem 
tudta, hol van, vagy feltett szándéka 
volt, hogy azzal fogja idegesíteni a 
fellépőt, hogy nem veszi a poénjait. 
Ez feltűnt az előadónak, és ne-
gyedóra elteltével már mindenki a 
faarcú férfi reakcióit figyelte.  
De lehetnek ettől szerencsétlenebb 
helyzetek is. Fel lehet ezekre ké-
szülni? Mit tesz ilyen helyzetben 
egy stand upos?
Egy dumaszínházas előadáson átla-
gosan 250 ember van, ha csak egy 
ember nem nevetett, az egy szuper 
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előadás lehetett. Azt viszont szeretik 
csinálni a kollégák, főleg Csenki Atti-
la, hogy kiszemel valakit, aki számára 
érdekes és párbeszédet kezdemé-
nyez vele. Ezek olyan show-elemek, 
amik az improvizatív előadók műso-
rait színesítik.

7. A nagydumásoknak általában van 
egy-két figurájuk, akikre a poéno-
kat fűzik. Keresztapa, feleség, 
szomszéd. Neked ki az?
Nem ismerek ilyen humoristát; azt hi-
szem, az ilyen jellegű karakter-humor 
még a Markos–Nádas–Boncz idősza-

kában volt népszerű. Én az úgyne-
vezett „observational comedy”-ben 
utazom, ami a hétköznapi élet ösz-
szefüggéseit kutatja és karikírozza. 
Legalábbis erre törekszem.

8. Készült veled egy interjú, amit vé-
gül – feltehetőleg a meglehetősen 
bugyuta kérdések miatt – nem 
hoztak le, aztán mégis felkerült az 
internetre, és azóta ott kereng. Je-
lentkezett a szerző?
Váltottunk még néhány emailt, de 
nem sikerült megértenie a problémát, 
bár erre azért lehetett számítani.

9. Anyukádék megszokták már, hogy 
káromkodsz a színpadon?
Anyukámék útjai kifürkészhetetlenek.

10. És azt, hogy az akadémiát vándor-
cirkuszra cserélted?
Tudok adni közvetlen elérhetőséget 
hozzájuk, ha kell.

11. Hogy érzed magad a színpadon?
Mint Korda Gyuri a pókerasztalnál.

12. Mi a tipped, tíz nyíregyháziból 
hány ismer meg az utcán?
15.

13. Ki a példaképed?
Higgins a Magnumból.

14. Ha utazás, akkor északra, délre, 
keletre, vagy nyugatra?
Mindegy, csak fogadják el a SZÉP- 
kártyát.

15. Mi a legjobb Nyíregyházában?
A kiflis gyros!

16. Mi a legrosszabb?
Alacsonyak a fizetések, és nincs elég 
munkalehetőség.

17. Bicikli, motor vagy autó?
Villás targonca.

18. Lassan egy csapatra való szabolcsi, 
nyíregyházi stand upos látható a té-
vében. Nincs olyan terv, hogy támad-
tok itthon egy közös fellépéssel?
Tudtommal jelenleg én vagyok az 
egyetlen nyíregyházi a Dumaszínház-
ban, de majd egyszer mindenképpen 
támadok!

19. Eszterházy-rostélyos vagy káposz-
tás cvekedli?
Töltött káposztás rostélyos cvekedli.

20. Sör, bor vagy pálinka?
Pálinka.

21. Hogy van a cicád?
Egy ideje mozdulatlan, de bizakodó 
vagyok.

 Cservenyák katalin

Nyíregyházi

A Szabolcsihírírrrbemutatja:
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Adjon (új) esélyt magának!

NYÍR PLAZA

S H O P P I N G  C E N T E R
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