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

Soros György brüsszeli  
vezetőkkel együtt azt is el akarja érni, 

hogy az EU tagállamai,  
így Magyarország is, bontsák le  

a határvédelmi kerítéseket,  
és nyissák meg a határokat  

a bevándorlók előtt.

Ön mit gondol erről?

2. kérdés
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Hanza-Twin Kft.
Munkaruha és védőeszköz szaküzlet

www.hanzavedoeszkoz.hu

Munkaruházati 
és védőeszköz kis - 
és nagykereskedés
Workwear and Protective 
Clothing Retail 
and Wholesale Trade

4025 Debrecen, Pásti utca 2. (Hatvan u. 18.) 
Tel.: +36-52-530-348, +36-30-606-9239
E-mail: debrecen@hanzavedoeszkoz.hu, 

4400 Nyíregyháza, Szent István u.1. (Luther Üzletház) 
Tel.: +36-42/410-257, +36-30/499-6881
E-mail: nyhaza@hanzavedoeszkoz.hu

Hirdetési leHetőségekért,  
megjelenésért, 

egyedi ajánlatokért 

kErEssE kollégáNkat:
Szél-Szabó ErzSébEt  

+36 20 420 4332 
szabo.erzsebet@civishir.hu

PaPP-DorcSák NikolEtt  
+36 30 648 5874 
dorcsak.nikolett@civishir.hu
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Egy debreceni hölgy, aki abból alkot, 
amit más észre sem vesz. Kő, kavics, 
de neki babakocsi, szoknya, ló, kutya.  
A kavicsképeiről egyre ismertebb deb-
receni Papp Tímeával beszélgettünk.

CívisCafé: Hogy kezdődött a kavicsok 
képpé válása?

Papp Tímea: Talán egy fél éve lehetett, 
hogy a neten találtam egy kavicsképet, 
amit mindenképp meg akartam csinál-
ni magamnak, a lakásba. Egy macskás 
kép volt. Kreatív voltam mindig is; 
varrtam régebben. Anyukám is alkotó 
környezetben nevelt minket.

CívisCafé: Miért épp kő?
Papp Tímea: Valahogy adja magát. 
Ezeknek a hátterét én festem, színe-

zem, a kövek pedig mutatják magukat. 
Az első kép után nagyon megfertőződ-
tem a kővel. Gyerekkorom óta gyűjtöm 
a köveket, akkor még nem ilyen céllal, 
de volt olyan kövem, amit évtizedekig 
őrizgettem. Mostanában láttam meg 
benne a kiskutyát...

CívisCafé: Honnan van ennyi köved?
Papp Tímea: Gyakorlatilag mindenütt 
követ gyűjtök, szinte hajlongva járok az 
utcán. Sóderban, tüzépen, nyaraláskor. 
Az első nagy adagot a Tiszánál gyűj-
töttem; több adagban hoztam vagy 200 
kiló laposabb követ. De van alapanya-
gom a Bükkből, az utcáról, sőt, a bará-
tom egyszer Budapestről azzal hívott fel 
a McDonald's parkolójából, hogy talált 
nekem egy babakocsit. Azóta már meg 
is született ebből a kép, és abból a kő-
ből valóban babakocsi lett. A családot is 
megfertőztem; ők is figyelik a köveket.

CívisCafé: Tudsz még valakiről, aki 
ugyanígy kövekből alkot?

Papp Tímea: Igen, de a stílus más. Sőt, 
már nekem is vannak követőim.

CívisCafé: Sokan kérnek tőled képet 
az ismerősi, baráti körből. Nem vész 
el ilyenkor az alkotás öröme?

Papp Tímea: Ez kicsit valóban más 
helyzet. Amikor elmondják, mit szeret-
nének, azt szoktam mondani, hogy ez a 
köveken múlik. Ha például állatos ké-
pet kérnek, nem tudom megmondani, 
mikor kerül elém egy „cica”-kő. Arra 
egyébként azonnal nemet mondok, 
ami nem illik a lelkivilágomhoz. 

CívisCafé: Mitől lesz egy kő alkalmas 
kavicsképnek?

Papp Tímea: Elsősorban attól, hogy 
természetes kő. Tehát műkő vagy ala-
kítás szóba sem jöhet. Nem csonkítom 
meg a követ;, abban az állapotban hasz-
nálom, ahogy találtam. Egyszer-kétszer 
fordult elő eddig, hogy a hátuljából 
kellett leszedni, ha nem illeszkedett az 
alapra. Még soha nem dobtam ki követ; 
előbb-utóbb mind megtalálja a helyét. 

CívisCafé: Mostanában kezdenek 
felfedezni. Hol tudtad eddig megmu-
tatni magad?

Papp Tímea: Vasváron volt egy kiállí-
tásom a rétesfesztiválon, és hamarosan 
mennek a képek Gyönkre, majd egy 
hosszabb ideig Budapesten lesznek ki-
állítva.
 Gulyás-Czibere Anikó

A debreceni 
kavicskirálynő

Gyönyörű képek 
Papp Tímeától.

Facebook-oldal: A kő lelke
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MPL ÜNNEPI CSOMAGPONTOK

Weben rendelsz? Csomagod vedd át könnyen, gyorsan Ünnepi CsomagPontjaink egyikén!

Nyitvatartás: Hétfő – szombat: 10:00 – 20:00 és vasárnap: 10:00 – 19:00

További információ: www.posta.hu/akciok/mplunnepicsomagpont 
 

Kiemelt partnereink:

A HÉT MINDEN NAPJÁN, HOSSZÚ NYITVATARTÁSSAL VÁRUNK!
CSOMAGOD ÁTVEHETED A HOZZÁD LEGKÖZELEBBI ÜNNEPI CSOMAGPONTON!

Budakalász - Auchan
2011 Budakalász, Omszk park 1.  
Budapest - Örs vezér tér
1106 Budapest X., Fehér út 1-3. 
Fehér úti BKV buszvégállomás 
Budapest - Shopmark
1191 Budapest, Üllői út 201.    

Debrecen - Tesco
4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.  
Dunakeszi - Auchan
2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.  
Érd - Tesco
2030 Érd, Budafoki út 2-4.     

Gödöllő - Tesco
2100 Gödöllő, Thegze Lajos u. 2.  
Győr - Tesco
9012 Győr, Királyszék u. 33.  
Pécs - Tesco
7634 Pécs, Makay István út 5.     

Szeged - Tesco
6724 Szeged, Rókusi krt. 42.  
Székesfehérvár - Tesco
8002 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.  
Szigetszentmiklós - Auchan
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 120. 
 

Tatabánya - Tesco
2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1.Az Ünnepi CsomagPontokat az áruházak esetében a parkolóban találhatod, ahol csak csomagátvétel lehetséges!

AHOVÁ ÜNNEPI 
CSOMAGOD ÉRKEZIK

PONT, 

MPL_UCS_hasznalatosztonzo_192x269mm.indd   1 2017. 11. 06.   16:01:53
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TováBBI ÉrDekeSSÉgek:

www: civishir.hu

Szalonnás-hagymás 
kenyérlángos
Lehetnénk akár olyan büszkék is a ke-
nyérlángosunkra mi, magyarok, mint 
amilyen büszkék a pizzájukra az olaszok. 
Ezt is variálhatjuk különböző feltétekkel, 
az alábbi egy szalonnás változat.
Hozzávalók: 1 db burgonya, 2 dl 
víz, 1 ek. cukor, 20 gramm friss 
élesztő, 50 dkg kenyérliszt (BL80), 
3 ek. napraforgóolaj, só ízlés sze-
rint.  A feltéthez: 2 dl tejföl, 2 
gerezd fokhagyma, só, bors ízlés 
szerint, 2 db lilahagyma, 20 dkg 
sajt, 15 dkg bacon, friss, finomra 
vágott kapor (elhagyható).

Elkészítése: A krumplit 
megpucoljuk, felkockázzuk, 
sós vízben megfőzzük. Köz-
ben két deciliter vízben el-

keverünk egy kevés cukrot, 
belemorzsoljuk az élesztőt. 
Hagyjuk felfutni 10-15 perc 
alatt. Egy nagy tálba öntjük 
az összetört, megfőtt krump-
lit, a lisztet, az élesztős vizet, 
az olajat és a sót. Tésztává 
gyúrjuk, lefedve egy órán át 
kelesztjük. Közben előkészít-
jük a feltétet. A tejfölt egy kis 
tálba öntjük, belereszeljük 
a fokhagymát, sóval, bors-
sal ízesítjük, jól elkeverjük. 
A hagymákat karikára vagy 

kockára vágjuk, a bacont sze-
leteljük, kis kockákra vágjuk, 
a sajtot lereszeljük. A friss 
kaprot finomra vágjuk, vagy a 
tejfölbe kavarjuk, vagy a tész-
ta tetejére szórjuk. A megkelt 
tésztát lisztezett munkafelüle-
ten kinyújtjuk, tepsibe rakjuk, 
villával megszurkáljuk, meg-
kenjük a fokhagymás tejföllel, 
ráhelyezzük a hagymát és a 
szalonnát, végül megszór-
juk a reszelt sajttal (ezt sütés 
közben, később is rátehet-
jük), 200 fokon 25-30 percig 
sütjük, négyzetekre vágva fo-
gyasztjuk.
 Jó étvágyat!

Palacsinta, 
káposztával töltve, 
rántva

Hozzávalók: 1 közepes fej ke-
mény káposzta, 25 dkg zsemle-
morzsa, 4 tojás, 1 tk. bors, 3 dl 
tej, 25 dkg liszt, 1 tk. só, 3 dl ás-
ványvíz, olaj a sütéshez.
Elkészítése: Elkészítjük a pala-
csintát. A hozzávalókat csomó-
mentesen elkeverjük, fél óráig 
pihentetjük, utána kisütjük és 
félretesszük.

A töltelékhez lereszeljük a 
káposztát, a só felével és a 
borssal elkeverjük, majd egy 
kanálnyi olajon megpároljuk. 
Ha kész, hagyjuk kihűlni.
Megtöltjük a palacsintákat 
a töltelékkel, behajtjuk a 
két szélét, majd feltekerjük. 
Bepanírozzuk (liszt, tojás, 
zsemlemorzsa), majd bő, for-
ró olajban kisütjük. Papírtör-
lőn lecsöpögtetjük, majd tá-
laljuk. Fokhagymás-tejfölös 
mártással kínáljuk.
(Az ételt A régi Magyarország ízei 
nevű gasztronómiai rendezvényen 
készítették a Sóstói Múzeumfalu-
ban.) 

Minőség, versenyképes áron!

4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő 
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu 
www.eme97.com

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Stílus és Elegancia Önre szabva

LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET • 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 20 663 6240 • +36 20 433 3812

Sportzakó és  
téli alkalmi szövetkabátok 
folyamatosan érkeznek. 

Kevert szálas és gyapjúöltönyök  
széles választékban.

A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig. 
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2017.11.15. ClOuD 9+ | CaMpUs PaRtY 2017.12.09. QuImBy kOnCeRt 

2017.12.09. AnDrOiD kOnCeRt 

2017.12.14. NyItOtT AkAdémIa: Pál FeRi

2017.12.14. KuLtErDő: Háy CoMe BeCk

2017.12.15. LiGhTs OfF

2017.12.22. LeD lIgHtS 

2017.12.22. AnToNiA VaI lEmEzBeMuTaTó 

2017.12.27. BeSt oF '90s

2017.12.28. A mInIsZtEr félReLép

2017.12.28. BuTiQ XxL

2017.12.31.LoVaRdA SzIlVeSzTeR

2017.12.31. HaLl SzIlVeSzTeR

2017.12.26. TeScO DiScO 
KiStEhén kOnCeRt 

2017.12.16.

2017.11.25. KárPátIa/OsSiAnKoNcErT 

2017.11.25. ElEfánT kOnCeRt 

2017.11.25. UnDeRgRoUnD

2017.11.29. AnDrO / CaMpUs PaRtY

2017.12.01. ReTrOpOlY (sZínDaRaB) 

2017.12.02. KoNyHa kOnCeRt

2017.12.03.NótA GálA 

2017.12.04. JaZzBaRátOk körE

2017.12.06. MaJkA CuRtIs lIvE  

2017.12.07. BeReCzKi ZoLtán kOnCeRt 

/lOvArDa

 HoRvátH TaMás
nákSi aTtIlA

2017.11.18. MaGyAr NyElV NaPjA - 

2017.11.17. AlOnE In ThE MoOn
ThE RoYaL FrEaK OuT kOnCeRt

FrOgShOw

BérCzEsI
RoBi

2017.11.22. cAmPuS
pArTy|

cAmPuS
pArTy|

MiDdLeMiSt ReD ThE QuAlItOnS
LjUbLjAnA kOnCeRt

/nAgYeRdEiViZtOrOnY/hAlL.dEbReCeN

: cAmPuS.jEgY.hU
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CívisCafé: Mentős hogyan lesz 
valakiből?

Tim Attila: Elhatározás kérdése. Ha 
van ehhez affinitása, eljön hozzánk a 
mentőállomásra, és jelentkezik gép-
kocsivezetőnek vagy mentőápolónak. 
Aki orvos vagy mentőtiszt szeretne 
lenni, az a felsőoktatási intézményeken 
keresztül érkezik. Alapszinten érettsé-
gi szükséges, aztán az Országos Men-
tőszolgálat vállalja a képzést. Egy má-
sik út is járható most már: szakképzési 
intézmények indítanak mentőápolói 
tanfolyamokat, de ez nem feltétel, az 
OMSZ a jelentkezőt beiskolázza.

CívisCafé: Ön hogyan került erre  
a pályára?

Tim Attila: A katonaságtól való le-
szerelésem után tombolt a munkanél-
küliség. Hirdettek állást a mentőszol-
gálatnál, úgy voltam vele, próbáljuk 
meg. Így kerültem ide 1993-ban. Ki-
hívásként éltem meg, aztán rájöttem, 
hogy mindig az egészségügy felé haj-
lottam, csak valahogy elkeveredtem 
egy másik területre, az elektronika 
irányába, amihez a mai napig semmi 
közöm. Én vezetékes távközlés-tech-
nikai műszerész vagyok, ami már nem 
is létezik, mert minden digitális.

CívisCafé: A mentőápoló napja vagy 
hosszú, vagy sűrű.

Tim Attila: 12 vagy 24 órás szol-
gálatokat látunk el. Megérkezünk 
reggel, a szolgálatban lévő munkatár-
sakat, bajtársakat leváltjuk. Átnézzük 
a járművet töviről hegyire, az összes 
felszerelést ellenőrizzük, megfelelően 
működik-e. Ha kell, a hiányosságokat 
pótoljuk. Ezt írásban is rögzítjük. Az-
tán várjuk a riasztást.

CívisCafé: A várakozás mivel telik  
két riasztás között?

Tim Attila: Van internet, lehet olvas-
gatni, gyakorolni, bármit, csak a men-
tőállomás területét nem lehet elhagyni.

CívisCafé: Amikor a segélykérő 
vonalat hívjuk, kivel beszélünk?

Tim Attila: A mentők hívószámát 
pár hónapja rákötötték a központi, 
112-es segélyhívóra. Lehet még min-
dig tárcsázni a megszokott számokat 
(mentők: 104), az is a 112-n fog csö-
rögni. Ott felveszi egy kolléganő, aki 
részletes check-lista alapján kikér-
dezi a bejelentőt. Ennek érdekében 
a bejelentőnek higgadtnak kellene 
maradni, bár ez a legnehezebb vész-

helyzetben. A mentésirányító látszó-
lag sokat és feleslegesen kérdez, de 
nagyon nem mindegy, hogy milyen 
szintű mentőegységet küld, hová és 
mennyit. Emelt szintű ellátást nyúj-
tó mentőegység Debrecenben négy 
van. Két esetkocsi, egy rohamkocsi 
és egy gyermekorvosi kocsi. Ezekből 
kell gazdálkodni. A többi mentőautó 
szintén el tud látni alapszintű felada-
tokat. Egy emeltebb szintű riasztást, 
például egy újraélesztést elkezdenek 
ők is, de aztán szükség van emelt 
szintű mentőkocsira is. Debrecenben 
közel 250 ezren lakunk, turistasze-
zonban olykor 300 ezren is; ennek 
fényében fontos, hova küldik ezeket 
az emelt szintű kocsikat.

CívisCafé: Stresszes munka?
Tim Attila: Állandó készenlétben 
és feszültségben vagyunk, hogy hova 
megyünk legközelebb. Mikor kiderül 
a helyszín, akkor megint jön az adre-
nalintöltet, hogy mekkora a baleset, 
gyerek-újraélesztés, infarktus vár-e 
ránk. Mindez fokozott izgalmi álla-
pottal jár. (Otthon is nehéz: mikor 
megszólal egy csengő, már ugrunk is). 
Aki a mentőknél egy évnél tovább bír-
ja, az valószínűleg sokáig marad, mert 
aki nem bírja, hamar elmegy.

CívisCafé: A betegekkel vagy a 
hozzátartozókkal nehezebb?

Tim Attila: Esetenként a beteggel 
is nehéz, főleg ha zavart a tudata a 
sérüléséből adódóan, esetleg az általa 
elfogyasztott szerektől. Az agresszió 
sem kerül el minket, ami a hozzátar-
tozók részéről is fennállhat. Legtöbb-
ször a családtagokkal van a gond, de 
azt lehet kezelni. Tanultunk kommu-
nikációt, elmondjuk, hogy a beteget 
hova visszük, mit fogunk vele csinál-
ni. Általában azt szoktuk mondani, 
hogy nem mi jöttünk, hanem maguk 
hívtak. Mi segíteni akarunk; nem kell 
gátolni a munkánkat olyan otromba 
dolgokkal, mint például az agresszió 
vagy az emelt hangnem. Sajnos, nem 
tudunk ott lenni, amikor a baj épp 
megtörténik.

CívisCafé: Gyakran együtt dolgoznak 
a rendőrökkel, tűzoltókkal. Mindenki 
teszi a dolgát?

Tim Attila: Csapatban dolgozunk; 
nagyon jó köztünk a viszony. Ha azt 
mondjuk a lánglovagoknak, hogy ki 
kell vágni egy roncsból egy sérültet, 

Nem  
mi jöttünk, 

maguk  
hívtak!

Tim Attila  
a debreceni mentőállomás 

hétköznapi hőse. 
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Szakképzésé a jövő!

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos u. 12., Tel.: +36 52 437 311

E-mail: dszc@dszc.hu, www.dszc.hu,      Debreceni-Szakképzési-Centrum

„Állásbörze”
2017. november 17. (péntek) 
NYÍR PLAZA

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

VÁLTÓZÓ HELYSZÍNEK

„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.

azt ők csinálják, az az ő dolguk. Vagy ha 
a rendőröknek azt mondjuk, hogy vala-
hogy el kellene vinni a beteget, mert ag-
resszív, az meg az ő dolguk. De mindig 
együttműködők. Szerencsére a rend-
őrök, tűzoltók is kapnak már kiképzést, 
ráadásul elég jót ahhoz, hogy elkezdjék 
az alapellátást. Ha előttük történik a 
baj, akkor neki kell kezdeniük, mert az 
újraélesztés nagyon-nagyon fontos. A 
mellkaskompresszió alkalmazása, a lai-
kus elsősegélynyújtás is életet menthet! 
A laikus által elkezdett újraélesztések 60 
százaléka sikeres.

CívisCafé: Mernek az emberek hozzáfog-
ni az újraélesztéshez?

Tim Attila: Egyre bátrabbak, köszönhe-
tően a felvilágosító kampányoknak. Nincs 
olyan, hogy rossz újraélesztés! Kezdjék el 
azonnal, mert percekről van szó.

CívisCafé: A legfelemelőbb pillanat?
Tim Attila: Az a legszebb, mikor egy 
beteg, sérült vagy egy korábban kriti-
kus állapotú ember bejön a saját lábán, 
és megköszöni a segítséget. Köszönőle-
velek is szép számban érkeznek. Illetve 
mikor világra segítünk egy kisbabát. 
Ilyenkor mindig elérzékenyülünk.

CívisCafé: A legrosszabb élménye?
Tim Attila: Mindig rossz, ha vala-
ki meghal. Egy sikertelen újraélesztés 
tragikus, de a legmegrázóbb a gyer-
mekhalál. 2007 júliusában egy anyuka 
kidobta kétéves ikreit a Tócóskertben, 
majd utánuk ugrott a nyolcadikról. 
Borzasztó volt.

CívisCafé: A leggyakoribb esetek?
Tim Attila: Mindig a szív- és érrend-
szeri megbetegedések által okozott tü-
netek. Magyarországon ez vezető ha-
lálok. Leginkább a mellkasi fájdalom, 
sztrók vagy vérellátási zavarral járó 
tünetegyütteshez megyünk ki. Ezt kö-
vetik a balesetek, epilepsziás rohamok. 
Tumoros betegekhez is járunk, illetve 
szülésekhez. Az alkoholprobléma min-
dennapos. Rengeteg alkoholmámorban 
lévő embert viszünk el. Az alkoholiz-
mus hazánkban népbetegség.

CívisCafé: A drogok Debrecenben 
mennyire vannak jelen?

Tim Attila: Sok a drog hatása alatt 
álló fiatal, és azt tapasztaljuk, hogy 
egyre fiatalabbak. A középiskolás ré-
teg a leginkább veszélyeztetett, mert 
a terjesztői hálózat leginkább őket ta-

lálja meg. Az új dizájnerdrogok egyre 
olcsóbbak, pár száz forintért beszerez-
hetők. A legnagyobb baj, hogy nem is-
mertek az összetevőik.

CívisCafé: Kapnak ebben a témában 
továbbképzést?

Tim Attila: Értesülünk róla, ha új 
drog jelenik meg a piacon, és nagyjából 
tudjuk, milyen tüneteket produkál. Na-
gyon nehéz kezelni ezeket az eseteket, 
mert nem vagyunk vele tisztában, hogy 
mit vett be a fiatal. Ilyenkor szuppor-
tív terápiát alkalmazunk: támogatjuk a 
légzést, a keringést. Bár a szerek képe-
sek órák alatt lebomlani, a fiatal, fejlődő 
szervezetben óriási károkat okoznak. 
Vittünk már el gyereket délután kettő-
kor az iskola elől, de péntek este a szóra-
kozó helyről is fiatal felnőttet.

CívisCafé: Kikapcsolódásra jut idő?
Tim Attila: Elkötelezett ralirajongó 
vagyok. Egykoron műveltem, néha még 
be is ülök egy versenyautóba navigálni, 
de híres vagyok arról, hogy mindig ná-
lam van az egészségügyi táska, mert a 
baj bármikor bekövetkezhet. Volt már rá 
példa, hogy használni is kellett.
 FoGArAsi renátA
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THM
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4,54 4,42 4,3

HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

Ahol az ajánlatok 
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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ÚJ ZÖLDÖVEZETI NYUGALOM  
  a belváros peremén! 

telefon: +36 30 284 9159,  
web: www.ispotalylakopark.hu, 
e-mail: info@ispotalylakopark,   
facebook: @ispotalylakopark.

Központi elhelyezKedés, 
Kiváló KözleKedés

élhető laKásoK,  
zöld Környezetben

laKásoK, 
aKár berendezve is

ÁtadÁs: 2018. szeptember

Karácsonyi  
ÉKSZERAKCIÓ!

Karácsonyi aKciónK Keretében 
EZÜST ÉKSZEREK 

30-50%, 
ARANY ÉKSZEREK 

20%  
kedvezménnyel vásárolhatók!
Gyönyörű, minőségi ékszerek akciós áron  

az ARANYVIRÁG ÉKSZERSZALON kínálatából!

4024 Debrecen Csapó utca 43. • +36 52 792 292
info@aranyviragekszer.hu • www.aranyviragekszer.hu

Vásárolj most ékszert!

Ékszereink elÉrhetők a webáruházon keresztül is: 
www.aranyviragekszer.hu
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1995. szeptember 16-án a Népstadionban, az utolsó Hungária-kon-
certen 105 ezer ember előtt álltak utoljára együtt színpadon. Ez a 
koncert máig rekorder: a magyar előadók közül soha senki nem 
mozgatott meg ekkora tömeget egyetlen koncerten. A rajongók több 
mint 20 éve várnak erre a pillanatra. A legendás zenészek azóta most 
először lépnek együtt színpadra.
Őrületes rock and roll karácsony ígérkezik december 27-én a Papp 
László Budapest Sportarénában. 1996 óta minden évben teltházas 
koncerttel búcsúztatja az óévet a hazai rock and roll hazai királya, 
Fenyő Miklós, aki idén különleges jubileumot ünnepel: 50 éve, 
hogy elindította zenei karrierjét. A jubileumi Fenyő-ünnep ezért 
idén nem egy szokványos évzáró buli, hanem valódi rock and roll 
varázslat lesz.
Az énekes-dalszerző korszakokon átívelő slágerei mellett tökéletes 
hangzást, látványos színpadtechnikát és vérpezsdítő koreográfiákat 
ígérnek, ami garantáltan fantasztikus hangulatot teremt. A zenei hát-
teret a Fenyő Gyöngye zenekar és a Csacska Macska Vokál biztosítják, 
a látványos táncbetéteket a Jampi Angyalok táncosai adják elő.
Az „50 év varázslat” alcímet viselő koncert két különleges sztárvendé-
ge Dolly és Szikora Róbert, akikkel – 22 év után először – közö-
sen idézi majd fel Fenyő Miklós a legnagyobb Hungária-slágereket is.
Fenyő nélkül nincs karácsony! December 27-én az Arénában ismét 
Fenyő-ünnep!

rock and roll  
történelmi pillanat, 

legendák  
Fenyő Miklós  

jubileumi koncertjén
Fenyő, Dolly és Szikora  

újra egy színpadon!

Jegyinformáció: www.fenyo.koncert.hu

Fenyő ünnep
FENyő MiKLóS KoNcErT

Jubileum 2017

50 év  
varázslat

SzTárveNDÉgek:
Dolly • Szikora Róbert

DeceMBer 27.
PAPP LáSzLó SPorTAréNA
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A hazai és a szomszédos országok vívóin 
kívül érkeztek versenyzők többek között 
Franciaországból, Nagy-Britanniából, 
Görögországból, Bulgáriából, Lengyel-
országból és Fehéroroszországból is.
Csáfordi Dénes, Hajdúhadház pol-
gármestere az esemény kapcsán el-
mondta: egy település életében mindig 
jó, ha vannak olyan sportesemények, 
rendezvények, ahová a város határain 
túlról is érkeznek résztvevők. 
– Ilyenkor meg tudjuk mutatni magun-
kat, a városunkat, és a helyben élők is 
aktív részesei lehetnek egy ilyen sport- 
eseménynek – fogalmazott. – Ez egy 
nagyszabású, nemzetközi rendezvény, 
a legnagyobb, amelynek a város otthont 
ad. Hajdúhadházon az utóbbi időben a 
sportág egyre jobban bekerült a köztu-
datba, amihez hozzájárult, hogy meg-
épült a vívóterem, és elindult helyben a 
párbajtőrvívás oktatása is. A sportolási 
lehetőségen túl egyre többen kíváncsiak 
a versenyekre is. 

A város együttműködése a Békessy Béla 
Vívó Klubbal 2011–2012-ben kezdő-
dött, majd ezt követően Hajdúhadhá-
zon előbb megálmodták, hogy vívó-
termet szeretnének építeni, majd meg 
is valósították a beruházást. Csáfordi 
Dénes elmondta: reméli, hogy ebből az 
együttműködésből a jövőben még na-
gyobb volumenű projektek is születhet-
nek majd.  
Fontosak a  
katonai hagyományok
Hozzátette: hajdúváros polgármestere-
ként kötelességének érzi a katonai hagyo-
mányok ápolását is, ezért hozták létre a 
hagyományőrző katonai csoportot is.  

Hatalmas  
mezőny  

a hajdúhadházi 
vívóteremben

Rekordszámú indulóval  
rendezték meg  

október utolsó hétvégéjén  
az Olimpici Grand Prix  

vívóverseny első fordulóját 
Hajdúhadházon.  

A háromnapos viadalon  
758 utánpótláskorú  

vívópalánta  
mérettette meg magát,  

a legkisebbek alig tízévesen. 
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Csapókertben eladó egy 2001-ben épült 82 m2-es 
1+2 félszobás, nagyon igényes első emeleti társas-
házi lakás.

Érd: +36 70 469 3685

87 m2 Ár: 25,9 M Ft
Úrrétjén, fiatalos, bruttó 160 m2-es, 3+1 szobás, 
2003-as építésű önálló családi ház 800 m2-es nagy 
telken, dupla garázzsal, 2 fürdőszobával eladó.

Érd: +36 70 461 9575

160 m2 Ár: 55,9 M Ft

Széchenyi utcán eladó egy újszerű, 2008-ban épí-
tett nappali +2 hálószobás, két erkélyes, 80 m2-es, 
jó elosztású, igényes burkolatokkal, fa beépített 
bútorokkal és belső ajtókkal ellátott, első emeleti 
társasházi lakás. Érd: +36 70 412 4185

85 m2 Ár: 26,5 M Ft
Debrecen belvárosában, új építésű, 5 szintes tár-
sasházban lakások, garázsok leköthetők. 

Érd: +36 70 469 3415

48-85 m2 Ár: 20,5-44,8 M Ft

Debrecen belvárosában 5 szintes, exkluzív társas-
házban lakások, garázsok eladók, leköthetők.

Érd: +36 70  716 9080

47-85 m2 Ár: 20,8-38,2 M Ft

Debrecen kertvárosias övezetében, a belvároshoz 
közel környezetbarát, AA++ energetikai besorolá-
sú, exkluzív lakóparkban lakások leköthetők!

Érd: +36 70 469 3730

32-99 m2 Ár: 13,7-39,5 M Ft

Nagyerdőn, Komlóssy utcai, első emeleti, 66 m2-es, 
1+2 szobás átlagos állapotú, gázcirkó fűtéses la-
kás, 5 m2-es erkéllyel eladó.

Érd: +36 70 388 5220

66 m2 Ár: 22,99 M Ft

Hatvan utcai-kertben, csendes, kertvárosi környe-
zetben eladó egy kiváló állapotban lévő, 2009-es 
építésű, 105 m2-es, kétszintes sorházi lakás.

Érd: +36 70 412 4005

105 m2 Ár: 37,5 M Ft

Postakert legfrekventáltabb részén, 2006-ban 
épült, 890m2 telken fekvő, 224m2-es, több generáció 
együttélésére alkalmas, nívós, kétszintes családi 
ház eladó.

Érd: +36 70  469 3530

224 m2 Ár: 58,55 M Ft

INGATLAN-
A J Á N L A T
D e b r e c e n  2 0 1 7

Irodáink:
4025 Debrecen, Hatvan u. 22.
| 06 52 534 425

4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.
| 06 70 454 1566

4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
| 06 52 212 539

Teljes ingatlankínálatunkat megtekintheti irodánkban,
vagy honlapunkon, a www.oc.hu címen!

– A vívást is ebből a szemszögből közelítettük meg – mondta. – 
De ugyanúgy fontosnak tartjuk, hogy a város lakói, gyerekek és 
felnőttek, ha szeretnék, lovagolhassanak, megismerkedjenek az 
íjászattal, kipróbálhassák a vívást; ezeknek a feltételeit nekünk 
biztosítanunk kell. Szeretném azt elérni, hogy több száz, akár ezer 
ember is egyesületi szinten legalább próbálja ki ezeket a tevékeny-
ségeket. Hiszek abban is, hogy közülük lesznek, akik megszeretik 
ezeket a sportokat, és később nem csak hobbiszinten űzik majd.
Hajdúhadházon az utóbbi időben egyre több sportversenyt ren-
deznek, az elmúlt hét-nyolc évben ezen e téren is ugrásszerű fejlő-
désen ment át a város. Szinte minden héten van egy sportesemény 
a városban. A párbajtőrvívás a hat sportág egyike, amelyik jelen 
van a településen. A városvezetés célja, hogy minél több gyerek-
kel ismertessék meg a vívást, így felépíthető egy olyan rendszer, 
amelyben a sportszakmai szempontok is érvényesíthetőek, ami-
nek eredményeként megfelelően képzett vívókat indíthat a verse-
nyeken Hajdúhadház.
Serra György, a Békessy Béla Vívó Klub ügyvezető igazgatója 
többek között arról beszélt, hogy a klubnak komoly presztízst je-
lent egy tizenöt nemzet részvételével zajló verseny megszervezése, 
hiszen ilyenkor Európa számos országából érkeznek vívók. 
– Megismerik a városunkat, a klubunkat, és nem utolsósorban azt 
a minőségi szervező munkát, amit ilyenkor elvégzünk – magya-
rázta az igazgató. – Tizennyolc páston harminc versenybíró közre-
működésével folytak az asszók. Külön öröm a számunkra, hogy a 
hajdúhadházi vívógyerekek is végigszurkolták a háromnapos ese-
ményt, és az is boldogsággal tölt el bennünket, hogy a nagyon erős 
nemzetközi mezőny ellenére az érmek nagy része itthon maradt.
Nem csak a mezőny volt azonban rangos, a hajdúhadházi ver-
senyre komoly sportdiplomaták, diplomaták és edzők is érkeztek. 
Megtisztelte jelenlétével az eseményt például a szlovén vívószö-
vetség elnöke, és természetesen a friss Fair Play-díjas polgármes-
ter, Csáfordi Dénes is a helyszínen drukkolt. Az edzők között az 
olimpiai bronzérmes, hétszeres világbajnok Szalay Gyöngyivel, 
illetve az olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Somfai  
Péterrel is találkozhattak a versenyre kilátogatók. 
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Budapest Noir:  
cannes-ba kevés,  
itthonra kifogástalan
vér nincs, mellek alig, szex semmi.  
Na, de a hangulat!
Van az úgy, 
hogy az em-
ber nem a 
n a r r á c i ó 
síkjainak fe-
szegetéséért 
megy a mozi-
ba, és úgy is, 
hogy otthon lerakja az ostort, 
amivel a történelmi hűséget 
kérné számon. A többség a 
pattogatott kukoricát szoron-
gatva azon sem igen szokott 
tűnődni, milyen lesz majd a 
párbeszédek dinamikája. Ma-
radjunk annyiban, a pórnép 
örül, ha kimozdul otthonról, és 
megesik vele valami nem szok-
ványos. Azaz, aki nem filmesz-
téta, nem káprázatba csomagolt 
lélekrázó mondanivalóra vá-
gyik, viszont őszinte várakozás-
sal, úgy ül le a vászon elé, hogy 
lepjetek meg, abban nem ma-
rad majd hiányérzet, ugyanis 
a Kondor Vilmos azonos 
című regényéből adaptált Bu-

dapest Noir az első perctől az 
utolsóig  ha nem is kimagasló, 
de  jó film.
Valamennyi irodalmi művet 
eleve hiba összehasonlítani a 
belőle kinőtt filmmel, hiszen a 
könyveket – jellemzően utólag 
– eredendően sokkal jobbnak 
érezzük náluk, ám magyará-
zatot csak elvétve tudunk adni 
ennek a miértjére. Pedig na-
gyon egyszerű oka van: a leírt 
szavakat a fantázia nagyon szé-
les spektrumon képes beszél-
tetni, amihez képest a képi vi-
lág jóval szűkebb, konkrétabb 
és kevéssé személyes, mert 
kevesebb hozzá a közünk. Míg 
egy regény voltaképp bennünk 
játszódik, velünk van, hosszan 
olvassuk, addig a film előttünk 
pereg, meghatározott időtar-
tamban. Vagyis javarészt 90 
perc alatt kellene hozni azt, 
amire a regénynél az agy kap 
mondjuk két-három napot.
A Budapest Noir azzal együtt 

szép, hogy egy gyilkosság fel-
derítéséről szól. Az 1936-os 
Budapestből felvillanó részle-
tek, főleg az építészeti reme-
keknek és Ragályi Elemér 
kamerakezelésének köszön-
hetően, egy rendkívül elegáns 
várost festenek. A felszín alatti 
romlás – az utcai harc, az aktfotós 
manzárdszobája, az örömlányok 
budoárja – díszletei megkapóak, 
ami pedig a falak között megy, 
az mehetne, és megy ma is. A 
rendőrfőnök korrupt, a befo-
lyással üzérkedés látványsport, 
politikusnak lenni jól jövedelme-
ző hobbi, a luxusprostituáltakat 
katalógusból válogatják az elöl-
járók – mandzsettagombban, az 
asszony által élére vasalt ingben.
Mikor egy örömlány rejtélyes 
körülmények között meghal, 
majd a holttest eltűnik a bonc-
teremből, akkor egy napilap 
újságírója az ügy végére jár. Cse-
lekmény és izgalom tekinteté-

ben sem sok. Vér nincs, mellek 
alig, szex semmi. Ennyiből kell 
kihozni valamit. És amit lehe-
tett, azt kihozták.
A film különleges hangulatát az 
adja, ahogy a késő őszi színekbe, 
a borongós mindenségbe beeszi 
magát a társadalmi rétegek kol-
lektív bizonytalansága, a háttér-
ben Gömbös halálával, a hitleri 
fenyegetettséggel és az utcagye-
rekek nyomorával együtt – a 
kettő együtt már sejteti a hama-
rosan elérkező, világméretű fáj-
dalmat. Ebben a feszes miliőben 
emberek éltek, amit időlegesen 
bourbonnel vagy erősen festett 
lányok ölén oldottak, ami(k)től 
olykor megszaladt a kezük, vagy 
épp elment az eszük.
A Budapest Noir Cannes-ba 
kevés lesz, de hétköznap esté-
re kifogástalan. Márpedig ab-
ból általában több van, mint 
ünnepből.  
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NOVEMBER 15-TŐL 
DECEMBER 31-IG.

INGYENES

Budapest Noir
magyar krimi, 95 perc, Korhatár: 16 év
Szereplők: Gordon zsigmond: Kolovratnik Krisztián, Vörös Margó: Dobó Kata, 
Gellért Vladimir: Anger Zsolt, Vitéz Szöllösy András: Kulka János, Eckhardt 
Krisztina: Tenki Réka, Szöllösyné irma: Kováts Adél, Törőcsik Franciska
rendező: Gárdos Éva, Forgatókönyvíró: Kondor Vilmos, Szekér András, ope-
ratőr: Ragályi elemér, zene: Pacsay Attila, Producer: Kemény ildikó, Vágó: 
Fekete mátyás

TováBBI ÉrDekeSSÉgek:
www.civishir.hu
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Ha szereted a nagy járműveket, az olajszagot,  
és lenne kedved egy fejlődő magyar vállalkozás tagjaként 

autóbuszokat javítani, akkor köztünk a helyed! 

Csapatunkba, Debrecenbe

autóbusz-szerelőket 
várunk.

 ha „öreg szaki” vagy, az sem, ha pályakezdő. 
	Mi szívesen fogadunk, ha szükséges, tanítunk is. 
		Ha van autószerelői/autóvillamossági végzettséged,  

esetleg tapasztalatod,  
jogosítványod, és szeretnél hosszú távon velünk tartani,  
akkor csatlakozz hozzánk! 

		van „C” vagy „D” kategóriás jogosítványod,  
de ezek nélkül is örömmel fogadunk.

		Versenyképes fizetést.
		Tanulhatsz, mert támogatjuk,  

idővel karriert is befuthatsz, mert nekünk fontos,  
hogy a velünk dolgozók megtalálják a számításaikat. 

	És ha messziről jössz, szállást is tudunk biztosítani.
Ha lenne kedved velünk tartani, és nem bánod, hogy folyamatos műszakban kell dolgozni, 

várjuk jelentkezésed a hr@itkholding.hu e-mail címre.

Nem baj,

Jó ha,

Mit igérünk?
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CívisCafé: A cserháti név hallatán 
egy debreceninek a rockzene,  
a P. Box, a billentyűs hangszerek 
jutnak eszébe, nem a foci. Elég 
messze esett az alma a fájától!

Cserháti Levente: Amíg apa élt, 
addig nem, hiszen én is évekig zon-
goráztam. Nem ő volt a tanárom, 
mert nem akarta, hogy túl nagy apai 
nyomás nehezedjen rám, de másnál 
azért nyomtam a billentyűt.

CívisCafé: A zongora és a foci között 
minden szempontból lényeges 
különbség van. Mi vezetett el a fociig?

Cserháti Levente: A labdarúgás 
iránti imádat, megszállottság, rajon-
gás, majd az abból fakadó függőség. 
Úgy teltek az éveim, hogy megnéztem 
vagy húsz mérkőzést egy hétvége alatt, 
és próbáltam a részletekre fókuszálni, 
mi miért történik a zöld gyepen. Aztán 
valamikor egyetemista koromban dön-
töttem el, hogy mindenképpen a lab-
darúgással szeretnék foglalkozni. Első-
sorban elemzőként, illetve ha később 
lehetőség nyílik rá, akkor edzőként.

CívisCafé: Mi a különbség?
Cserháti Levente: Egészen konk-
rétan az, hogy én az ellenfelek takti-
kai feltérképezését vagy átvilágítását 
végzem, illetve a saját csapatunk já-
tékának finomításában segédkezem.  
A játékosok fizikai állapotának fel-
mérésében, technikai képzésükben 
nem veszek részt. Az aktuális ellen-
fél stratégiai lépéseit figyelem, és ezt 
megbeszélem Herczeg Andrással.

CívisCafé: Apropó, Herczeg András! 
Mi a varázsa? Kapott egy romhal-
mazt, amelyik kis híján kiesett  
az NB i-ből, erre most a dobogón áll  
a csapat. Ki érti ezt?

Cserháti Levente: A körülmények 
megváltoztak nyáron. A mostani egy 
debreceni kötődésű, származású játé-
kosokra épülő a csapat, akikkel köny-
nyebb egy jó közösséget alkotni, mint 
egy összevásárolt társasággal. Már 
csak azért is, mert ezek a fiúk együtt 
nőttek fel, vagy legalábbis egy helyen. 
Jó a csapatszellem; az már fél siker.

CívisCafé: A másik fele esetleg a tiéd?
Cserháti Levente: Nem sajátítok ki 
magamnak semmit. Nekem megtisz-
teltetés, hogy a DVSC-nél dolgozhatok. 
Úgy gondolom, a siker mindig a csapat-
munkának az eredeménye a futballban. 
A klubnál dolgozók egytől-egyig hozzá-

rakják a részüket a nagy egészhez; csak 
így lehet egységes és sikeresen működő 
egy csapat. Ugyanakkor örülök annak, 
hogy a magyar élklubok szakemberei 
felismerték az elemzésben rejlő hatal-
mas, kiaknázható lehetőségeket.

CívisCafé: Avass be! Hogyan, honnan 
is kerültél a Lokihoz videóelemzőként?  
Hol tanultad a szakmát?

Cserháti Levente: Magyarországon 
ilyen kurzus nincs, így én is autodidakta 
módon képeztem magam. Két éve ép-
pen a Ferencváros keresett videóelem-
zőt. Jelentkeztem, felvettek, és két évet 
húztam le Budapesten. Idén nyáron 
azonban Herczeg András megkeresett 
egy ajánlattal. Debreceniként arra nem 
mondhattam nemet.

CívisCafé: Térjünk a lényegre: mit is 
csinál egy videóelemző?

Cserháti Levente: A soros ellenfél 
stratégiáját, játékosainak mozgását, il-
letve a saját csapatának játékát kieleme-
zi, majd az erről szóló részletes doku-
mentációt a vezetőedző rendelkezésére 
bocsátja, azt megbeszéli vele, aki ennek 
figyelembevételével készíti fel a csapatot 
a mérkőzésre. Tendenciákat keresünk, 
mivel sok változó van a futballban, így 
mi arra készülünk, ami konstans mó-
don megjelenik egy-egy mérkőzésen.

CívisCafé: Eddig azt hittük, egy NB i-es, 
prolicenszes edző mindent tud!

Cserháti Levente: Minden részletre 
nem tud figyelni, mert neki nagyon ösz-
szetett a dolga. Nekünk azonban éppen 
az, hogy minden apró részletet vegyünk 
észre, és erről tájékoztassuk a szakmai 
stábot. Leegyszerűsítve: ha az ellenfél 
20 percen belül többször is ugyanolyan 
támadómozgásokat hajt végre egy adott 
játékszituációban, akkor az nem a vélet-
len műve, hanem előre kitervelt, tuda-
tos, edzésen begyakorolt taktika, amivel 
szemben védekezni kell, és megfelelő 
felkészüléssel lehet is. Egy elemző példá-
ul készülhet specifikus esetekre is, konk-
rétan arra, hogy az ellenfél lehetséges 
tizenegyesrúgói hová rúgták karrierjük 
során a büntetőiket, ebből pedig lehet 
következtetni.

CívisCafé: Akadt már így sikerélmé-
nyed?

Cserháti Levente: Tavaly novem-
berben négy tizenegyest ítélt Kassai 
Viktor a Vasas–Fradin, ebből hármat 
a Fradi ellen. Dibusz Dénes a három-
ból kettőt kivédett. Mivel korábban, a 

A Fraditól  
igazolt  

ifjú  
megszállottat 

a Loki
 

Kezdi felütni a fejét  
a profizmus Debrecenben.  

A DvSC 23 éves  
videóelemzőjével  

beszélgettünk.
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mérkőzés előtt a vezető videóelemzővel 
és a kapusedzővel, kapusokkal megnéztük 
ezeket a jeleneteket, akkor éreztem elő-
ször igazán azt, hogy mennyire apróságo-
kon múlik a futball, és a részletekig menő 
elemzés meghozza gyümölcsét.

CívisCafé: Lehet okosat mondani a 
mezőnyjátékosnak, ha a korlátozott 
képességei miatt nem tudja megvalósí-
tani a szakemberek elképzelését? 
Júliusra általában nem marad állva 
magyar klubcsapat az európai porondon. 
Mi a gyengeségünk oka?

Cserháti Levente: Meggyőződésem, 
hogy lehet okosat mondani a mezőny-
játékosoknak, mert éppen a taktikai fel-
készültség terén van hátrányunk a nem-
zetközi elitéhez képest. Vegyünk egy 
egyszerű példát! Mire egy, a nemzetközi 
szinten középszerűnek vélt játékos átve-
szi a labdát, már átfut az agyán az adott 
játékszituációban, hogy milyen opciói 
vannak, és ennek megfelelően a dönté-
si képessége felgyorsul, jobb megoldást 
választ. Taktikai érettségben és döntési 
gyorsaságban kell fejlődni.

CívisCafé: Ha van magyar csapat, 
amelyik körülményesnek, lassúnak és 
tanácstalannak tűnik, akkor az a mostani 
magyar válogatott. Jó a meglátás?

Cserháti Levente: Sajnos, igen. Le-
hetett rá számítani, hogy milyen lesz a 
válogatott az utolsó két selejtezőn; saj-
nos, ez be is jött.

CívisCafé: Bernd Storck elvitte a balhét. 
Jogos volt a menesztése?

Cserháti Levente: Én ezt nem mi-
nősíteném. Annyit láttam, hogy Dárdai 
Pálnál maximális taktikai fegyelem mű-
ködött, mindenki tudta, hogy mit kell 
tennie labdával, illetve labda nélkül. Aztán 
jött Bernd Storck, akinek mindenképpen 
volt valamiféle varázsa, hiszen kivezette a 

válogatottat az EB-re, és ott némi szeren-
csével továbbjutottunk a csoportból, de a 
válogatott mást játszott, mint Dárdainál. 
Szerintem erre ment rá a belgák elleni 
meccs. Próbáltunk hátulról építkezni, sok 
passzal operálni, de taktikailag a belgák fö-
lénk nőttek, és ezt kihasználták. Szerintem 
abból a nyolcaddöntőből sokkal többet is 
ki lehetett volna hozni, ha taktikusabban 
játszunk. Mert sem előtte, sem utána nem 
villogtak a belgák, rögtön utánunk ki is 
kaptak simán a taktikusan játszó Walestől.

CívisCafé: Ki legyen a szövetségi kapitány? 
Egyáltalán magyar vagy külföldi legyen?

Cserháti Levente: Nem szeretnék ál-
lást foglalni ebben a témában. Szerintem 
teljesen mindegy, milyen nemzetiségű, a 
lényeg az, hogy jó szakember legyen, és 
a válogatottnak legyen egy felismerhető 
stílusa. Mindenesetre bízom az MLSZ 
vezérkarának jó döntésében.

CívisCafé: Vissza az NB i-hez! Fordult már 
a mezőny, azaz mindenki játszott már 
mindenkivel, és nyilván feltérképezted az 
összes ellenfelet. Hol a helye a Lokinak?

Cserháti Levente: Mindenképpen az 
első hatban.

CívisCafé: A bajnok is az első hat tagja!
Cserháti Levente: A Fradi és a Vi-
deoton az anyagiak és a játékoskeret 
erőssége tekintetében is kiemelkednek a 
mezőnyből. A realitás talaján maradva 
azt kell mondanom, hogy harcban lehe-
tünk a dobogóért.

CívisCafé: Most állunk a dobogón; mi ez a 
szerénység?

Cserháti Levente: Nem szerénység, 
hanem inkább óvatosság. Bevallom őszin-
tén: amikor ide kerültem, rosszabbra szá-
mítottam, már csak az előző idény alapján 
is, de most már látom, hogy ez egy nagyon 
jó a közösség, amely nyitott az új szakmai 
kihívásokra, és mindenki nagyon elszánt.

CívisCafé: Ha már szóba hoztad az előző 
idényt, elemző szemmel mit lehetett 
felfedezni Leonel Pontes stratégiájában, 
ami nem a totális kudarc volt?

Cserháti Levente: Sokat láttam az 
előző idényben a DVSC-t; úgy gondo-
lom, a koncepció, amit akart játszatni, 
nem feltétlenül volt rossz. Összetett do-
logról beszélünk, van az úgy, hogy egy 
edző nem találja meg számításait egy 
csapatnál, vagy nem tudja érvényesíteni 
elképzeléseit a játékosoknál.

CívisCafé: Elemzőként melyik a legér-
dekesebb foci?

Cserháti Levente: Amikor még 
nem foglalkoztam az elemzéssel komoly 
szinten, akkor az angol foci hatalmas 
hívének számítottam, mégpedig a sok 
izgalom, a kiegyensúlyozottság miatt. 
Az egyedüli bajnokság Európában, ahol 
vagy hat csapat küzd minden évben a 
bajnoki címért. Ahogy azonban kezd-
tem beleásni magam a futball taktikai 
rejtelmeibe, egyre inkább a német foci 
megszállottja lettem. Ma már egy Bun-
desliga-mérkőzés nyűgöz le a legjobban, 
és nem feltétlenül kell az élcsapatoknak 
játszaniuk. Az új német edzőgeneráció, 
amelynek tagja – többek között – Julian 
Nagelsmann, a Hoffenheim mestere egy 
követendő példa lehet a leendő, fiatal 
edzőknek!

CívisCafé: Dárdai is benne van ebben az 
illusztris társaságban?

Cserháti Levente: Dárdai nem né-
met, és már nem is annyira fiatal, mint 
mondjuk az alig 30 éves Nagelsmann, 
de ő is nagyon felkészült, nem véletlenül 
vezetőedző a Bundesligában. Szeretem 
továbbá a Manchester City és a Napoli 
meccseit Guardiola, illetve  Maurizio Sar-
ri miatt, akik mindig tartogatnak valami 
meglepetést. Ez a két csapat vívta taktikai 
szempontból életem egyik legélvezete-
sebb mérkőzését a Bajnokok Ligája előző 
fordulójában. Mintha a sakkrajongó egy 
Kaszparov–Karpov-csatát látott volna.
CívisCafé: A végére hagyjuk a focit: mivel 
ütöd el a szabadidőd, mit csinálsz akkor, 
amikor éppen nem Herczeg Andrásnak 
elemezel?
Cserháti Levente: Akkor nézem a 
külföldi meccseket!

CívisCafé: Tényleg megszállott vagy!
Cserháti Levente: Na jó, szeretek 
még sportolni, focizni, teniszezni vagy 
kondizni is.
 Cs. bereCzki AttilA
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CívisCafé: Sok fiatal eljátszik a gon-
dolattal: milyen lenne külföldön tanul-
ni, dolgozni, élni. Mindig is a terveid 
között szerepelt?

Deme Felícia: Nagyon sokáig úgy 
voltam vele, hogy én ehhez nem va-
gyok elég bátor, és nagyon féltem a 
gondolattól. Több barátom már ak-
kor járt ösztöndíjjal külföldre, de én 
úgy voltam vele, biztosan elvesznék 
ott. Aztán jelentkeztem nyári egye-
temi ösztöndíjra, aminek a jelentke-
zési procedúrájáról tudtam, hogy bo-
nyolult. Gondoltam, úgysem kapom 
meg, de legalább megnézem, milyen 
is a jelentkezési folyamat. Jelentkez-
tem, és megnyertem az ösztöndíjat. 
Meglepődtem, és kicsit meg is ijed-
tem, pedig ez csak egy háromhetes 
ösztöndíj volt. Akkor jöttem először 
Finnországba, Turkuba.

CívisCafé: Mi sarkallt arra, hogy hosz-
szabb időt is eltölts Finnországban?

Deme Felícia: A turkui lehetőség 
megnyitotta számára a kaput. Vala-
mint 2014-ben már tagja voltam az 
Erasmus Student Network Debrecen 
szervezetnek; ez volt a másik löket: 
akkor már beleláthattam, hogy pél-
dául egy Erasmus-ösztöndíj hogy 
néz ki, ám úgy voltam vele, majd 
mesterszak alatt útnak indulok, mert 
akkorra már meglesz a stabil nyelvtu-
dásom, amivel látványosabb fejlődést 
tudok elérni.

CívisCafé: A külföldön tanulásról álta-
lában valamilyen nyugati ország jut az 
eszébe a legtöbb embernek. Te mégis 
Finnországot választottad.

Deme Felícia: Engem valahogy 
mindig is jobban vonzottak az északi, 
skandináv országok. Másrészről finn 
szakosként nagyjából adott volt a vá-
lasztás. Abszolút nem bántam meg, 
szerintem a nyugatibb országokba 
könnyebben eljut az ember egy nya-
ralás során, de Finnországba inkább 
tanulni jön.

CívisCafé: Ha belegondolunk, a dön-
téstől a költözésig hosszadalmas fo-
lyamat vezet.

Deme Felícia: Erasmus-ösztöndíjjal 
jöttem most az ősszel: be kellett nyúj-
tani a jelentkezési lapokat, majd vár-
ni az eredményt. Miután megkaptam 
az ösztöndíjat, megvettem a repülője-
gyet, és jöttem is.

CívisCafé: Milyen volt az első benyo-
másod, mikor először voltál kint Finn-
országban?

Deme Felícia: 2014-ben az első be-
nyomásom az volt, hogy itt nagyon 
meleg van. Ami furcsa, mert azóta is 
az volt a legmelegebb nyár Finnor-
szágban. A másik: annyira a termé-
szetben élnek, hogy az valami elké-
pesztő; város és az erdő összefonódik. 
Ez annyira szép, nem tudja megszok-
ni a szemem…

CívisCafé: A finn egészen más kultú-
ra, mint a magyar. Szembetűnő volt 
elsőre is?

Deme Felícia: Sokat tanultam a finn 
kultúráról, mielőtt kijöttem, és azóta 
is folyamatosan tanulom. Nem tar-
tom nagyon távoli kultúrának, amit 
ne lehetne megszokni. Azért ennek 
ellenére is értek meglepetések. Kicsit 
más a mentalitásuk, nehezebben le-
het hozzájuk közel férkőzni. Viszont 
ha sikerül velük összebarátkozni, az 

Az ország, ahol 
szabályosan 

könyörögni kell 
a kritikáért

 
Kalandozó magyarok:  

interjú Deme Felíciával,  
a Debreceni Egyetem  

hallgatójával.
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egy életre szól. Más étkezési szokásaik is 
vannak: nem olyan rossz a finn konyha, 
mint ahogy azt beharagozták. Sok ha-
lat esznek, húsgolyókat, salátát. Mindig 
van többféle ételvariáció az egyetemen, 
emellett korlátlan „saláta- és kenyérbár”. 
Mindig esznek vajas kenyeret az ebéd-
hez és tejet isznak hozzá. Fura, mert 
mióta kipróbáltam, amikor itt vagyok, 
én is így eszem. Sokkal egészségtudato-
sabbak, mindenből esznek egy keveset. 
Kicsit kevesebb fűszert használnak, ami 
lehetne több, de nagyon finom ételeik 
vannak. Sütikben, lekvárokban verhe-
tetlenek a finnek.

CívisCafé: Meg lehet szokni az állandó 
hideget?

Deme Felícia: Már négyszer jártam itt, 
minden évszakot megtapasztaltam. Ezért 
tudom azt mondani, hogy ha nem mu-
száj, nem szeretnék itt hosszú távon élni. 
Amikor az ember itt van fél évig, és hó-
napokig –20 fok van, az még vicces, de ha 
itt él, akkor már nem annyira. Így viszont 
itthon már nem fázom annyira telente.

CívisCafé: A finn oktatási rendszer a ma-
gyarok számára elképzelhetetlennek, 
már-már utópikusnak tűnhet.

Deme Felícia: Sokkal inspirálóbb az 
egyetemi közeg, mint otthon. Másabb, 
nem csak a felszereltség, de már az is-
kolák kialakítása is. Sokkal inkább arra 
mennek, hogy a diákok minél jobban 
érezzék magukat az épületben és az órá-
kon egyaránt. A tanárok hallgatókhoz 
való hosszállása is teljesen más. Például 
volt egy olyan órám, amikor finnül kel-
lett szövegeket írni, amit be kellett adni 
a tanárnak, hogy visszajelzést tudjon 
adni. Megírtam egy féloldalas levelet, 
majd a tanár öt percen keresztül dicsért, 
hogy milyen csodálatos a szöveg, és 
mellette fél percben összefoglalta, hogy 
amúgy volt benne 1-2 hiba. Rákérdez-
tem, mert szerettem volna tudni, mégis 
milyen konkrét nyelvtani hibákat kö-
vettem el, de azt mondta, az nem olyan 
fontos. Szabályszerűen könyörögnöm 
kellett a kritikáért, mert beléjük azt ne-
velték, hogy mennyire fontos a pozitív 
visszajelzés, ami igaz is. Egyébként ők 
mindennel így vannak: 90 százalékban 
az előnyöket hangsúlyozzák, még akkor 
is, ha nem igazán jó az elvégzett feladat. 
A diákok sokkal bátrabban kommu-
nikálnak az órán a tanárokkal, nem az 
van, ami nálunk, hogy a lapok mögé 
bújnak.

CívisCafé: Mint mondtad, tagja vagy itt-
hon az Erasmus Student Network-nek. 
Debrecenben különböző programokkal 
segítetek a külföldi hallgatóknak beil-
leszkedni, megismerni a magyar kultúrát 
és egymást. Finnországban is jól műkö-
dik az ESN?

Deme Felícia: A legtöbb itteni egye-
temen igen. Odafigyelnek rá, hogy ne 
unatkozzanak a cserediákok. Tavaly na-
gyon sok erasmusos barátom volt, most 
már inkább a régiekkel barátkozom. 
Németekkel, olaszokkal voltam elsősor-
ban, franciák is rengetegen vannak. Az 
ország méretéhez képest arányosan sok 
külföldi jön ide, ugyanúgy, mint Ma-
gyarországra.

CívisCafé: Egy idő után biztos rád tört a 
honvágy. Minek a hiányát érezted legin-
kább (és itt most nem a túrórudira vagy a 
gulyásra gondolok)?

Deme Felícia: A gulyás nem hiányzik, 
mert azt most is főztem, viszont egy jó 
fehér kenyér igen. Főleg rozskenyeret 
esznek, meg toastkenyeret. A jó társaság 
miatt az 5 hónapos ittlétemet sem éltem 
meg tragédiának, most pedig még csak 
három hete jöttem vissza. Nem mon-
dom, hogy sose jött rám, hogy hazajön-
nék megölelni az anyukámat, de ki lehet 
bírni.

CívisCafé: Megtapasztaltad a külföldön 
tanulás árnyoldalait is?

Deme Felícia: Magam miatt jöttem ki, 
a saját fejlődésem érdekében, így nem 
érzem azt, hogy áldozatot hoztam volna 
azért, hogy itt lehessek.

CívisCafé: Mit adott neked Finnország?
Deme Felícia: Barátokat, akikkel biztos 

nem találkoztam volna, és most nagyon 
fontos szerepet játszanak az életem-
ben. Nyelvtudásban is sokat fejlődtem. 
Úgy érzem, itt megtaláltam önmagam 
az ösztöndíj segítségével. Sokkal hatá-
rozottabb elképzeléseim vannak arról, 
hogy ki vagyok, mit akarok kezdeni ez 
életemmel.

CívisCafé: Mit tanácsolsz annak, aki 
szintén Finnországban tervez tanulni?

Deme Felícia: Hozzon sok téli cuccot: 
síkabátot, hótaposót. Anélkül ne jöjjön 
(nevet). A nyelvtudás hiánya sem aka-
dály: Finnországban mindenki beszél 
angolul, még a piaci kofa is. Nagyon so-
kan ezért is jönnek ide. Finnországban 
egy életet le lehet élni finn nyelvtudás 
nélkül – de nem érdemes.
 GönCzy AnnA
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Debreceni 21-es: 

Dombi Tibor
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címsza-
vakban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk.  
Huszonegyet. Ezúttal az újdonsült Hajós Alfréd-díjastól.

1. Áruld el, hol őrzöd  
a Hajós Alfréd-díjat? 

Egy külön szobában őrzök minden díjat és 
ereklyét, csináltattam nekik egy külön pol-
cot. ott szépen elfér minden.

2. ismerve a pályafutásodat,  
méretes lehet az a polc!

Megnyertem minden díjat, amit a  
DVSc-vel lehetett, kivéve 2001-es Magyar 
Kupát, amikor külföldön játszottam. De van 
még egy-két különdíjam is, mint például a 
2003-as esztendő legjobb DVSc-játékosá-
nak járó zilahi-díj. A Hajós Alfréd-díj is most 
már köztük van, mégpedig középen.

3. megilletődtél, amikor kitüntetett  
a polgármester?

Minden elismerés megdobogtatja az em-
ber szívét. én erre a díjra is úgy tekintek, 
hogy az szurkolók szeretetéből fakad, hi-
szen akik nekem ítélték ezt a díjat, azok is 
DVSc-szurkolók. Nagyon sok jót kaptam 
tőlük. Akadtak negatív hangok is, de sze-
rencsére sokkal több volt a pozitív, mint a 
negatív megnyilvánulás.

4. A Hajós Alfréd-díjat általában 
matuzsálemek kapják, életműdíj 
gyanánt. Életed derekán jársz,  
ez nálad még nem jöhet szóba...

Nálam sokkal pengésebb futballisták is 
megfordultak a Lokiban, mint Sándor Ta-
más, Madar csaba vagy czvitkovics Péter. 
Ha csak azon múlna, nekik hamarabb járna 
ez a díj, de lehet, hogy ők nem voltak olyan 
közvetlenek a szurkolókkal, meg lehet, hogy 
nem melóztak annyit a pályán, mint én, és 
sok szurkoló ezt jobban tudja értékelni.

5. Azért egyik a körben sem kell 
szerénykedned, mert az akkori 
lokiból egyedül neked sikerült 
európai topligában játszani!

igen, a futballtudás önmagában még kevés 
a sikerhez, bármennyire is meglepő. én in-
kább a fizikai adottságaim révén játszhat-
tam a Bundesligában.

6. Aki átlagon felül gyors,  
az mehet a bundesligába?

Ennél azért jóval bonyolultabb a helyzet. A leg-
fontosabb mindenképpen a tehetség, de ahhoz 
rendkívüli szorgalom és hatalmas alázat is kell. 
Fejben kell megfelelni, a mentális erő nagyon 
sokat érhet, annak híján kevés a tehetség.

7. ugyanezt fejtette ki nekünk 
nemrég a DVSC videóelemzője:  
a magyar játékosok elsősorban 
fejben maradnak el az európai elit 
képviselőitől.

Ezt én a saját bőrömön is tapasztaltam. 
Akkor értem meg fejben a profi futballra, 
amikor már szinte vége ért a pályafutásom. 
Valamikor a BL-szerepléskor éreztem ma-
gamban a legnagyobb mentális erőt, élvez-
tem, hogy mindent kezelni tudok, minden 
flottul megy. csakhogy akkor már 35 éves 
elmúltam. Késtem vagy húsz évet…

8. edzőként hogyan tudsz hatni a 
tanítványaidra? Át tudod adni 
ezt az erőt?

Most 17 évesekkel foglalkozom, tehát már 
nagy, érett fiúkkal van dolgom. Sokat be-
szélgetek velük, de nem erőltetem, ha úgy 
látom, hogy nem érdekli, amit mondok. 
Bárcsak velem foglalkoztak volna így an-
nak idején!

9. bárcsak azt is mondanád,  
hogy a pallagi akadémia  
a debreceni foci aranybányája!

Akadnak nagyon tehetséges labdarúgók, 
akiknek sokkal több esélyük van, mint 
nekünk annak idején. Most majdnem min-
denki komoly szülői háttérrel érkezik, apu-
ka, anyuka maximális támasza a fiának. 
Gyakran eszembe jut, hogy tőlem apám 
megkérdezte 17 évesen: „Fiam, focizol 
még?” Akkor nyertük meg éppen az NB 
ii-őt, és jutottunk fel az NB i-be a Lokival. 
Más most a helyzet, minden szülő és gye-
rek szeme előtt a külföldi szerződés lebeg, 
nehéz itt tartani a tehetségeket. Már majd-
nem minden 17-18 évesnek menedzsere 
van. Nekem olyan igazán sose volt. Engem 
például annak idején Borsó Béla adott el 
Frankfurtba, aki nem is volt menedzser, 
csak egy üzletember, aki az éppen csődbe 
jutott DVSc-vel próbált valamit kezdeni. De 
hát változik a világ, az már nem megy, ami 
régen ment. Az egyetlen változatlan az örö-
kös változás, hogy a Tankcsapdát idézzem.

10. bajnokságot nyerni a lokival,  
vagy lefutni egy maratont.  
melyik nehezebb?

Úgy 37 kilométernél arra gondolok, hogy 
könnyebb bajnokságot nyerni, de amikor 
zsinórban kell nyerni a meccseket, hogy 
bajnokságot nyerj, akkor meg arra gon-
dolok, hogy egyszerűbb lenne elfutni akár 
Miskolcig is. Nézőpont kérdése.

11. mondd, 42 kilométeren keresztül 
hogyhogy nem öl meg az unalom?

Nézelődöm, mindig érdekes a táj, a város, 
az emberek. Még zenét sem hallgatok. 
Egyébként általában akad mindig valami, 
ami leköti a figyelmem. Az Amszterdam 
Maratonra egy utrechti barátomtól érkez-
tünk, alig egy órával a rajt előtt estünk 
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be, a rajtnál kaptam a fejemhez, hogy a 
pulzusmérőt és az órát is a lányomnál 
hagytam. Úgy kezdődött az egész, hogy 
nagyon felhúztam magam. Nem volt más 
választásom, beálltam a 3.30-as iramfutók 
mögé. Minden maratonon vannak profik, 
akik különböző időt futnak, és lehet hozzá-
juk csatlakozni. Egy idő után ez a csoport 
lassúnak tűnt, kényelmetlen volt a tempó, 
ezért ritmust váltottam, otthagytam őket. A 
39. kilométernél végül utolértek, így velük 
együtt értem be, és 3 óra 31 perccel egyéni 
rekordot könyvelhettem el.

12. le a kalappal, de mi a cél?  
A világcsúcsot megdönteni 
egészen biztosan nem fogod.

én akkor is határtalanul boldog lennék, 
ha három óra alá tudnám vinni az egyé-
ni rekordot, de bevallom: sok reményt 
nem fűzök hozzá. Ami reális: egy negyed- 
órát szerintem le tudnék faragni az egyéni 
legjobb eredményemből, tehát a 3.15-öt 
céloztam meg. Az is brutális. Engem legin-
kább az motivál, hogy eljussak a világ négy 
legnagyobb maratoni futására, a bostoni-
ra, a New york-ira, a londonira és a berli-
nire. Ezekre sajnos nagyon nehéz bejutni. 
Kőkemény szintidőket követelnek meg az 
amatőr futóknál, az én korosztályomban, 
azt hiszem, 3.15 perccel lehet bekerülni. 
Vagy szerencsével, mint ahogyan Kokó (az 
ökölvívó olimpiai bajnok – a szerk.) futha-
tott New yorkban. Mesélte, hogy őt kisor-
solták, de még így is 300 dollárt fizetett 
nevezési díj gyanánt. Akik ezeken a mara-
tonikon abszolút amatőrök, azok sok ezer 
dollárt, fontot fizettek támogatóként, vagy 
éppen valamely karitatív szervezet tagjai.

13. Nagy varázsod lehet, ha még  
a barátnődet és a lányodat is  
rá tudod venni a futásra.

Janka és Kamilla, a kislányom csak nyolc 
kilométert futottak Amszterdamban, az 
sem kevés, de sportos alkat mind a kettő. 
Kami aerobikozott korábban, egy éve már 
atletizál. ő is örömét leli a futásban. Kikap-
csolódás gyanánt is sportos programokat 
szervezünk. Nemrég például a Székelykőt 
másztuk meg Torockóról. Nagyszerű él-
mény volt.

14. Ki a legjobb fej Debrecenben?
Nagyon sok jó fej haverom van, de 

én Lukács Lacit nevezem meg. Szeretem, 
mint a testvéreimet, mert jó ember, és óri-

ási bálvány is nekem. rengeteget idézem 
a dalszövegeit. ő vitt el az első félmaratoni 
versenyemre is, és még a Tankcsapdában 
is játszhattam vele egy nótát Londonban. 
Amszterdam után is ő gratulált elsőként. 
Tuti, hogy olvassa a cívishírt, mert itt je-
lent meg először!

15. Feltételeztem, hogy egy dobos 
egy másik dobost nevez meg.

Fejes Tomi a legjobb barátom, Sándor 
Tamással együtt. Lukács azonban az élő 
magyar rocklegenda, akivel sokat beszél-
getünk, de azért nem beszélünk meg min-
dent. A „mindent” Tobéval és Fejessel be-
szélem meg. Utóbbi szóvá tette már, hogy 
a Tankcsapda-koncerteken rá se nézek, 
csak Lukácsot bámulom, de hát a dobos 
alig látszik ki a dobok mögül, ráadásul 
koncerten a közönség soraiban csak lég-
gitározni lehet, dobolni nem. Attól persze 
még Fejes is rockisten, és nélküle nem az 
lenne a Tankcsapda, ami. Egyébként na-
gyon sok jó fej van Debrecenben

16. egyszer már volt az a pénz, 
amiért elhagytad Debrecent. most 
van az a pénz?

Nem tudom elképzelni a helyzeted, hogy 
még egyszer ilyen döntés elé kerüljek az 
életben. Szeretek utazni, bejárom a vilá-
got, de mindig ide térek haza. Ez a város 
jelenti nekem az otthont 14 éves korom 
óta. Bármerre is járok, mindig feleme-
lő érzés Debrecenbe visszatérni, szinte 
ugyanolyan, mint amikor serdülőként fa-
luról bekerültem a nagyvárosba, és máig 
büszkeséggel tölt el, hogy engem, a falusi 
gyereket a cívisek befogadták. Örökös ér-
zés nálam, hogy ezért hálával tartozom.

17. mi a legjobb Debrecenben,  
és mi a legrosszabb?

A legjobb a főtér a Nagytemplommal és a 
Nagyerdő a stadionnal. Valamint az, hogy 
nincs lavina- és árvízveszély. Továbbá 
a mérete a legjobb, még éppen akkora, 
hogy nem személytelen, de nem is falu. A 
legrosszabb ugyanaz: nincs lavina- és ár-
vízveszély. Egy kis izgalom néha jól jönne.

18. melyik a legjobb hely  
Debrecenben?

Egyértelműen a Nagyerdő, ott érzem ma-
gam a legjobban. Járok a termálfürdőbe, 
sokat futok a stadion körül, benézek a 
corpusba, iszom egy kávét, a Viktóriában 
pedig egy sört. Több mint húsz évig az 

oláh Gábor utcán fociztam, kilenc évig a 
Besze János utcán laktam, nekem a Na-
gyerdő az otthonom.

19. megbocsátottál már Andó-Szabó-
nak,  
aki nem adott meg egy jogos 
tizenegyest a 2014-es bajnok- 
avatón? Húszezer ember előtt 

mehettél volna mennybe!
Nem haragszom rá, bár sokat gondolok 
arra, milyen jó lett volna, ha megadja azt 
a tizenegyest, de aztán el is bizonytalano-
dom, mert a közönség vélhetően a nevem 
skandálta volna, nekem pedig el kellett 
volna elvállalni a büntetőt. Mindenesetre 
más lett volna a szurkolók szája íze, ha 
azon a meccsen nem kapunk ki, és öröm-
mel tölt el, ha az általam kiharcolt bünte-
tővel kerüljük el a vereséget.

20. Sokszor átverted a bírókat,  
talán a sors keze intézte így?

én is gondolkodom ezen, hogy amit a sors 
egyszer ad, azt máskor el is veszi, de es-
küszöm, hogy én nem a bírót, hanem a 
védőket akartam átverni, és ez gyakran 
sikerült is a gyorsaságom miatt. Amikor a 
védő csúszott, én még egyet tudtam tol-
ni a labdán, és elestem a lábában. Két-
ségtelen, hogy olyan tizenegyest is meg-
adtak nekem, ami nem volt az, de több 
olyat nem adtak meg, ami egyértelműen 
az volt. Összességében szerintem nincs 
adósságom az égiek felé, ha át is vertem 
a bírót, megbűnhődtem érte.

21. Debrecenben szektort neveztek 
el rólad, nemrég Hajós Alfréd-díj-
jal tüntettek ki, mi következik, 
esetleg egy utca Sárrétudvari-
ban?

Ahhoz szerintem meg kéne halnom, vagy 
még az is kevés lenne. Túl hamar eljöttem 
onnan, így aztán túl sokat nem tudtam 
tenni a kis faluért. Szerintem nem fog-
nak utcát elnevezni rólam sehol, és nincs 
is ilyen vágyam. Szeretnék még sok-sok 
maratont teljesíteni, csak ez vágyam. il-
letve szeretném megmászni a Mount Eve-
restet. Semmi esélyem rá, hiszen eddig 
egyetlen hegyet másztam meg életem-
ben, a már említett erdélyit, de álomnak 
mindenképpen jó.
 Cs.bereCzki AttilA
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