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TESTEM: egészség-
vásár a Fórumban
Csak aki bent rendet tart, az 
tud rendet tartani kívül is – 
igaz ez a test és a lélek olykor 
rejtélyesnek tűnő egymásra 
hatására is. Hogy kívül-be-
lül jól érezzük magunkat, ah-
hoz járul hozzá a debreceni  
TESTEM egészségvásár, amit 
október 27–28-án (szomba-
ton és vasárnap) rendeznek a 
Fórum Debrecen -1. szintjén a 
bevásárlóközpont nyitva tartási 
idejében, azaz mindkét napon  
9 és 20 óra között. A programon 
– mások mellett – az egészség-
megőrzés iránt elkötelezett kiál-
lítók, gyógyászok és szolgáltatók 

is képviselik majd magukat, de 
szűrésnek is alávethetik magu-
kat azok, akik tisztában vannak 
vele, a prevenció életet akár éle-
tet is menthet.

Testem
DEBRECENI EGÉSZSÉGVÁSÁR
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ŐSZI ÁRESŐ A CÍVIS CAFÉ OLVASÓI RÉSZÉRE:
● mellplasztika és hasplasztika zsírleszívással árából
● lézeres szépészeti és esztétikai eljárások árából
● intim női lézeres kezelések árából

Az akció CC18 kód megjelöléssel 
2018.10.31-ig történő bejelentkezés 
esetén érvényes!
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Hatszáz fő befogadására alkalmas, négyszintes, atom-, gáz- és bom-
babiztos. Ez a legfontosabb, amit a Nagyállomás szomszédságában 
lévő épületről tudni kell. Bár tömegek mennek el előtte minden nap, 
csak kevesen tudják, hogy az 1962-ben épített „ház” valójában a MÁV 
dolgozói részére fenntartott vezetési pont. A megnevezéshez azért is 
ragaszkodnak a szakemberek, mert a különleges épületet nem a föld alá 
építették (mint a bunkereket), hanem a szabadban van, az irányítóto-
rony mellett – tudtuk meg Nyúl Pétertől, a területi biztonságszer-
vezési koordinátortól a ma is aktívnak titulált óvóhellyel kapcsolatosan. 
Az épületet gyakorlatozásokon kívül nem használták, háborús helyzet 
a megépítése után nem volt. Mára sorsára maradt, ugyanis a hasznosí-
tására se pénz, se igény, se affinitás.
A létesítmény titkosítását három éve oldották fel, de csak a Múzeu-
mok éjszakáján tudja megtekinteni az, aki egyáltalán tudomást sze-
rez a programról. Most azonban kivételezettként bemehettünk a két 
és fél méter vastag betonfalak mögé, ahol végigjárhattuk az óvóhely 
minden helyiségét.
A négy be- és kijárattal rendelkező, bomba-, gáz- és atombiztos óvó-
helyről nem lehet föld alatti járatokon eljutni sehova, ugyanis szán-
dékosan nem alakítottak ki körülötte folyosókat. Hogy úgynevezett 
vezetési pontnak hozták létre, azt jelenti, ha bármiféle támadás érte 
volna a vasútállomást, akkor a helyszínen lévő vasutasokat ide me-
nekítik, továbbá itt történt volna a debreceni igazgatóság forgalomi-
rányítása, a mentés és a kárelhárítás. A bunker befogadóképessége  
600 fő – ennyi ember szűkösen fér el a létesítményben, ahol kétharmad 
részt ülőhelynek, egyharmad részt fekvőhelynek alakítottak ki. Egy főre 
fél négyzetméter jut, mely egy sámlin való ülést jelent; az ebből adódó 
kényelmetlenséget úgy oldották fel, hogy folyamatosan cserélgették a 
helyeiket az emberek.
A létesítmény kívülről nem árulkodó: egyedül a falra festett ablakok 
lehetnek gyanúsak. A vastag vasajtó kinyitása könnyen megy, hiszen 
rendszeresen szellőztetnek az épületben, és havonta egyszer végig is 
járják a két, párhuzamosan futó lépcsőházrendszert, melyben egy  

Megnéztük  
az atombiztos 

debreceni  
óvóhelyet

Nem lehet lebontani,  
de felrobbantani sem.
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laikus hamar eltévedne. A bal szárnyban 
kezdjük túránkat, ahol a földszinten, az 
épületbe belépve egy zsilipkamrát alakí-
tottak ki, mellette zuhanyzót. Ezt azok 
használhatták volna, akik sugárszennye-
zéssel fertőződtek, hogy csak fürdés után 
léphessenek az épület biztonságosabb 
részébe. A zsilipek ezenkívül a gáztá-
madás ellen is védenek. Az alsó szinten 
található egy 1953-as, hatalmas Ganz 
aggregátor, mely egy esetleges támadás 
idején az áramot tudná biztosítani a bent 
lévők számára, és van egy helyiség tele 
akkumulátorral, hiszen az épületet erről 
is lehetne üzemeltetni. Ha megszakad az 
elektromos kapcsolat, akkor elsőként az 
akkumulátorok lépnek működésbe, majd 
a dízelaggregátor kezd működni. (A tárolt 
üzemanyag 72 órára elegendő).
Az első emeletre érve szembe találjuk 
magunkat a mosdókkal és egy falikút-
tal; oldalirányba két szoba nyílik. (Ez 
az elrendezés látható minden szinten). 
Az egyikben olyan szobát rendeztek be, 
amely az akkori vezetők körülményeit 
szemlélteti. A falon gázálarcok és korabeli 
kabátok láthatók, az ajtó mögé kis kony-
hát alakítottak ki. Látva látszik, itt semmi 
sem a luxusról szó, inkább a túlélésről: 25 
főre jut egy vécé, 50 főre egy kézmosó, egy 
főre napi 30 liter víz. A mobiltlefonok itt 
bizony nem működnek, és más rádióhul-
lám sem jut be, mivel ólombetétekkel lát-
ták el a falakat (ez adja atombiztosságát).
A második szinten a legutolsó gyakorlat-
ból származó védősisakokat és gumicsiz-
mákat helyezték el. Mivel ezek klórmész-
ben voltak, ma sem ajánlott a közelükbe 
menni. A szemben lévő szobában pár régi 
felvétel lóg a falon, melyek a polgárvédel-
mi gyakorlatokon készültek Debrecenben 
és Püspökladányban. Ezeken kívül kora-
beli polgárvédelmi plakátokat lehet látni 
a földön, melyeket sikerült jó állapotban 
megőrizni. A falra nem tudják ezeket 
felrakni, mert a 2 és fél méteres betonba 
nehéz bármit is rögzíteni.
A harmadik emeleten az építkezés köz-
ben készült fényképek láthatók; ezen 
felvételek érdekessége, hogy az épület 
olyannyira titkos volt, akkoriban egyál-
talán nem is lehetett fotózni. A legfelső 
szinten vannak a kiegyenlítő tartályok, 
amit a városi vízhálózat tölt fel automa-
tikusan: a tartályokba 1200 liter víz fér. 
Az épület tetején egy megfigyelő állás 
és egy légoltalmi sziréna kapott helyet, 
ám légvédelmi üteg sose volt, mint azt 

egy városi legenda állítja. A légvédelmi 
szirénát telefonról és távirányítással is 
lehetne irányítani, de ezeket a kataszt-
rófavédelem utasítására kikapcsolták. A 
telefonos riasztást azért zárolták, mert ha 
valakinek sikerült „meghekkelni” a vo-
nalat, beindult a sziréna. Ez az oka, hogy 
jelenleg csak kézi irányítással működik. 
A veszélyjelző hang 10 kilométeres kör-
ben hallható. Ha bekapcsolt a sziréna, az 
épület teljes sötétségbe borult, és eközben 
kellett a menekülőknek elfoglalniuk meg-
adott helyeiket. Az aggregátor körülbelül 
10 másodperc múlva beindult; akkor kez-
dett el működni a saját, belső áramellátás.
A jobb oldali szárnyba az első emeletről 
jutunk, ahol a „kiértékelő helyiségbe” ér-
kezünk; ez a vezetési pont. A vezetékes 
telefonvonal, amihez minden vezető saját 
csatlakozással rendelkezett, ma is műkö-
dik. Sőt! Bontatlanul megőrizték a sza-
kaszegységek előre megírt feladatait egy 
esetleges támadás idejére. A gyakorlatok 
alatt természetesen felbontottak párat: 
legutoljára 1968. március 14-én nyitot-
tak ki borítékot. Ezek a száraz, vízmentes 
helyen remek állapotban fennmaradtak. 
Ebben a helyiségben található még a 
táviroda, a telefonközpont is. A legfelső 
emeleten kilenc – 1964 óta nem cserélt –  
szűrő található, ami egy atomtámadás 
esetén 10 órára biztosítja a levegőt, majd 
a belső levegőt újrahasznosítva még 4 órát 
képes üzemelni (az épület védőképessége 
III. osztályú). Atomtámadás esetén teljes 
zsilipelés történne, a szellőző-berendezést 
is el kellene zárni a külső forrástól. Ha 
minden kötél szakad, a légbeszívók kézzel 
is üzemeltethetők: lendkerekes tekerőkkel 
egyszerre hat ember váltásban termelhe-
ti a feltétlenül szükséges áramot. Ezzel a 
teremmel szemben egészségügyi szobát 
alakítottak ki, melybe pár régi hordágy pi-

hen. Ha a belső levegőellátást használták, 
akkor tiszta oxigénnel frissítették a helyet. 
Erre az eshetőségre oxigénpalackokat he-
lyeztek az egészségügyi szobába.
A földszintre érve – az épület adottságai-
nak köszönhetően – azt gondolnánk, pin-
cerészbe érkeztünk, pedig a bejárat felé 
indulunk el. Ezen a részen alakították ki a 
halottak helyét, hiszen minden helyzetre 
fel kellett készülni. A földbe vájt, zárt lyu-
kakat szerencsére sosem kellett használni. 
Innen a szabadba jutunk, ahol az udvaron 
áll egy víztározó, ami tűzoltásra szolgálna, 
bár már nincs feltöltve. Mielőtt teljesen 
bezárnák az épületet, kétszer ellenőrzik a 
szakemberek, majd szakaszosan lakatol-
ják a szobákat. Ha bent ragadna valaki, a 
következő ellenőrzésig senki nem találna 
rá, ugyanis nem tudna a külvilággal kom-
munikálni.
32 éve érintetlen
Nyúl Péter elmeséli, hogy 1986-ban fel-
újították a levegőrendszert, a világítást; 
és minden helyiséget kifestettek. Azóta 
semmihez sem nyúltak. Kiderült az is, 
a teljes közművel, csatornahálózattal, 
telefonvonallal ellátott épületet több-
ször le akarták bontani, de ez gyakorla-
tilag lehetetlen, annyira masszív, annyi 
anyag van benne. Ugyan a 60-as, 70-es 
években biztosítani kellett az épület ellá-
tottságát; ma már nincs erre vonatkozó 
kötelezettség. Robbantani sem lehet, hi-
szen eleve az ellen (is) építették, azaz úgy 
tűnik, megmarad örökre. Megtudtuk azt 
is, hogy az épület alaprajza még most is 
titkos.
A helyiek a régi időkben tisztában voltak 
vele, hogy ez egy óvóhely, de a pontos 
funkcióját nem ismerték csak a MÁV dol-
gozói. Ma pedig már egyre kevesebben is-
merik a „vakablakos ház” történetét.

Fogarasi renáta



A Debreceni Egyetem klinikai 
fogászatán az ellátásban és a fog- 
orvosok képzésében sem okoz 
fennakadást az amalgámtömések 
használatát tiltó uniós rendelet. A 
gyermekfogászatban évek óta olyan 
innovatív tömőanyagot használnak, 
ami a fogszuvasodás ellen is véd.

A 15 év alatti gyermekek, 
a várandós anyák és a 
szoptatós kismamák 
fogászati kezelésében 
július 1-jétől tilos am-
algámtömést használni 
az Európai Unió rende-
lete szerint. 2030-ra telje-
sen meg akarják szüntetni a 
higanyt is tartalmazó tömőanyag al-
kalmazását.
– A klinikai szakellátás során ezek-
ben a betegcsoportokban eddig is 
minimális volt az amalgámfelhasz-
nálás, és a felnőtt fogászatban is csak 
elenyésző mértékben, szakmailag jól 
indokolt esetekben kerül amalgám-
tömés a fogakba – mondta el a hirek.
unideb.hu kérdésére Nemes Judit, a 
Debreceni Egyetem Fogorvostudo-
mányi Kar egyetemi docense. Nemes 
Judit szerint a meglévő, jó állapotban 
lévő amalgámtöméseket nem szüksé-
ges kicserélni.
A tömés kopásából adódóan az amal-
gámból felszabaduló higany mennyi-
sége minimális, és egészségügyi koc-
kázatot nem jelent. Fokozott higany-
terhelésre inkább a tömés készítése 
és kötése, valamint a cserére szoruló 
amalgámtömések eltávolítása során 
lehet számítani.
A Debreceni Egyetem hazai és a kül-
földi diákok körében is közkedvelt 

Fogorvostudományi Karán a leen-
dő fogorvosok pontos útmutatást 
kapnak arra, hogy milyen esetekben 
lehet amalgámot használni. Az idén 
15 éves kar oktatási tematikájában 
pedig egyértelműen helyet kapnak 
azok a mai modern tömőanyagok és 
töméstechnikák, amelyek alternatívái 
lehetnek az amalgámnak.
– Hallgatóink már a képzés korai 
szakaszában megismerkednek a kü-
lönböző tömőanyagokkal és azok al-
kalmazásával. Felhívjuk a figyelmüket 
a törvényi szabályozásra, miszerint 
nem az amalgám az elsődlegesen vá-
lasztandó tömőanyag az őrlőfogak 
ellátása során; azt csak nagyon indo-
kolt esetben lehet használni. A későb-
bi klinikai gyakorlataik alkalmával is 
alapvetően az alternatív, fémmentes 
anyagokat alkalmazzák – emelte ki 
Nemes Judit.

A szakember hozzátette: sok or-
szágban, például Angliában 

is, az alapellátásban még 
mindig ezt alkalmazzák 
a fogorvosok, hiszen 
csak ezt finanszírozza 
az egészségbiztosítás.
A Debreceni Egyete-

men a felnőttek klinikai 
szakellátásában leggyak-

rabban használt fényre kötő 
„fehér” kompozit tömések esztétiku-
sabbak, mint az amalgám, de a fizi-
kai terhelhetőségük, kopásállóságuk, 
polírozhatóságuk még nem minden 
esetben egyenértékű azzal. A gyer-
mekfogászatban viszont úgy tűnik, 
már találtak egy ideális anyagot az 
amalgám helyett.
Üvegionomer
– A gyerekek tejfogait úgynevezett 
üvegionomer cementtel látjuk el, ami 
egyrészt képes fluoridot leadni, így 
maga a tömőanyag is védi és erősíti 
a fogat, azaz fontos szerepet játszik a 
fogszuvasodás megelőzésében. Ko-
pásállósága ugyan nem ideális, de a 
tejfogak esetében szükséges időtar-
tamra elégséges. Sajnos ugyanez nem 
mondható el a felnőtteknél, hiszen 
náluk a rágás során jóval nagyobb 
erők hatnak, ezért önmagában nem 
alkalmazható végleges tömésként, így 
a fejlesztők tovább keresik a tökéletes 
alternatívát – tájékoztatott a fogorvos.

Forrás: www.unideb.hu

Minden, 
amit az  

amalgám-
tömés  

betiltásáról 
tudni kell

Három csoportnál  
már nem lehet alkalmazni.  

A Debreceni Egyetem 
 docense nyilatkozott.
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Élete talán legnagyobb kalandjába vágott bele négy fiatal, akik 7 ezer 
kilométeres túrára indultak júniusban – Trabanttal az Északi-sark-
körre.

Kovács Péter, Mátó Zoltán, Mátóné Tonhajzer Arabella és 
Soós Barbara szeptember 4-én este érkezett haza az egyik helyi 
romkocsma elé, ahol családtagok és barátok várták őket. Mint kide-
rült, több mint 8 500 kilométert utaztak, hiszen sok, előre nem ter-
vezett kitérőt tettek. Tizenkét országot érintettek, számos élménnyel 
gazdagodva.
A csapatot és a két Trabit mindenhol megnézték. Sőt! Nagy élményük 
volt, amikor Prágában – a túra végéhez közeledve – leparkoltak, és 
úgy köszöntek be az ablakukon, hogy „Isten hozta a debreceni fiata-
lokat!” A cseh fővárosban tartózkodott ugyanis egy magyar delegá-
ció, akik követték a trabantosok útját a blogjukon. Az egyik legszebb 
élményként legészakibb norvégiai úti céljukat, a Lofoten-szigetcso-
portot emelték ki. Sok kalandban volt részük Németországban, a 
Trabant hazájában is, melyre szívesen emlékeznek vissza. Emellett 
a Télapóval is találkoztak, akinek meséltek kalandozásukról. Egyből 
rávágta, hogy „Oh, Trabanttal?” A Télapó – derült ki – nagyon szereti 
ezt a kisautót, és meglepődtek, mikor a működéséről és eredetéről 
kezdett beszélni.
A jövő sok titkot rejt
A túrára esett Arabella és Zoltán első házassági évfordulója, melyet 
Finnországban ünnepeltek meg. Egy kedves családnál töltötték a 
napot, akik befogadták őket, szállást nyújtottak nekik. Tudták útvo-
nalukat, hiszen az autókba épített GPS-szel folyamatosan nyomon 
követték a Trabantokat. Vendégül látták őket egy finom ebédre és 
vacsorára, és még egy kis meglepetéssel is készültek.
Volt pár rossz pillanat, így két váratlan technikai probléma, amik 
megállásra késztették az utazókat. Egyszer Bodobácsnak volt defektje 
éjszaka, egy híd közepén. Akkor norvég fiataloktól kaptak segítséget, 

Ezek a  
debreceniek  

Trabanttal  
hódították meg  
Észak-Európát

Számukra nincs lehetetlen.
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így útjukat hamar folytathatták. Máskor 
Bolha kormánya esett szét, mert olyan 
kavicsos úton mentek többször is, ame-
lyet már nem bírt el az autó. De ezt is 10 
perc alatt megoldották.
Sokan kérdezik, hogy mi a csapat továb-
bi terve, de ők erről egyelőre nem sze-
retnének beszélni. Az biztos, a videókat 

folyamatosan töltik fel a Youtube-csator-
nájukra, és a blogot is folytatják, hiszen 
itthon is szeretnének utazgatni. Ebbe a 
kalandba is belevágnának még egyszer, 
hiszen saját bevallásuk szerint (is) „őrül-
tek”. A Facebook-oldaluk egy hónap alatt 
legalább ezer követővel bővült, a blogo-
kat és videókat pedig több tízezren né-

zik, kommentelik. A csapat szponzo-
rok támogatásával járta be a világot, és 
már induláskor megfogadták: a fel nem 
használt anyagiakat egy debreceni ala-
pítványnak ajánlják fel.
Ezt az összeget tovább szeretnék növelni 
úgy, hogy közösségi oldalukon lehet lici-
tálni két dedikált makettre, saját autóik 
kicsinyített másaira, amelyek végigkí-
sérték őket a hosszú úton. A pénzt szep-
tember végén, ünnepélyes keretek között 
fogják átadni.
A társaság tagjai nem pihenhetnek, hi-
szen várja őket a munka és a tanulás!

Fogarasi renáta

WHITE
fitness

földszint:
recepció, fofrászat, szolárium

i. emelet:
multifunkciós edzőtermek  

csoportos edzésekhez és szaunavilág
ii. emelet:

műkörömépítés és kozmetika,
edzőterem infragépekkel,
egyedi nőiruha-készítés

Megnyitottuk Debrecenben 

a "fehér dobozt”,
ahol egy épületen belül  

számos szolgáltatást igénybe tudsz venni.

White Box
Debrecen,  Derék u. 100/B

Nyitva tartás:  
hétfő-szombat: 800-2000
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Tarhonyás karaj, pikáns mártással
Hozzávalók: 4 szelet karaj,1 db sárga-
répa,1 fej hagyma,½ db kisebb zeller, 
1 db tv paprika, 1 db paradicsom,  
húsleves/húsleveskocka + víz, olívaolaj, 
vaj, mustár, száraz fehérbor, krumpli  
és tarhonya, tejföl.

Elkészítése: A hússzeleteket sóz-
zuk, borsozzuk, lisztbe forgatjuk, majd 

olívaolaj és vaj keverékén elősütjük. Ki-
vesszük, és a megmaradt zsiradékon 
karamellizáljuk a nagyobbra darabolt 
répát, hagymát és zellert. Visszatesszük 
a húsokat fehérborral felöntjük, később 
a húslevessel is, hozzáadjuk a paprikát,  
paradicsomot, fedő alatt pároljuk. Mikor 
majdnem megpuhult a hús, hozzáadunk 

néhány kisebb, félbevágott krumplit a kö-
rethez. Közben elkészítjük a tarhonyát is.
Kiszedjük az edényből a húsokat és a 
krumplit, a szaftot pedig összeturmixol-
juk, mustárral és tejföllel ízesítjük. Tar-
honyával és a hússal, főtt krumplival 
tálaljuk.

Jó étvágyat kíván: Iglai János

Habos is, mákos is
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe pedig 
jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: A linzertésztához: 50 dkg 
liszt, 25 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 
1 csomag sütőpor, 3 tojás sárgája, 
1 kis pohár tejföl. A máktöltelékhez:  
30 dkg mák, 20 dkg cukor, kb. 2,5 dl 
tej,1 csomag vaníliás cukor, 1 tk. bú-
zadara. A habhoz: 4 tojásfehérje,  
4 csapott ek. kristálycukor.

Elkészítése: A tészta hozzávalóit ösz-
szegyúrjuk, de ehhez a süteményhez 
csak az egyharmadára lesz szükségünk, 
a többit vagy lefagyasztjuk, vagy még 
egy kevés liszt és egy csomag vanília-
cukor hozzáadásával finom kekszet ké-
szítünk belőle. Egy kapcsos tortaformát 
kibélelünk sütőpapírral, és már a papír-
ra nyújtjuk a linzertésztát, kerekre, mert 
most egy habos-mákos tortát készítünk.
A máktöltelékhez a hozzávalókat ösz-
szekeverjük (a tejet ne egyszerre öntsük 
hozzá, a végét inkább apródonként), és 
lassú tűzön, folytonos kevergetés mellett 
jó sűrűre főzzük, ne legyen folyós, mert 
akkor nehéz lesz szeletelni.
A sütőt előmelegítjük 180-200 fokra, a 

kapcsos formába tett linzertésztát né-
hány percig elősütjük, majd jöhet rá a 
máktöltelék. Oszlassuk el rajta egyen-
letesen. Tegyük rá a közben a cukorral 
kemény habbá vert fehérjét is, és süssük 
meg. Ha túl hamar pirulni kezdene a hab 
teteje, vegyük vissza a hőmérsékletet. 
Hidegen szeleteljük, úgy, mint a tortát.
 Jó étvágyat kíván: Cseka

Így készül a pita
Hozzávalók: 3 tk. só, 50 dkg liszt, 1dl. 
joghurt, 3 dkg élesztő, 3 dl víz, 1 ek. olaj.

Elkészítése: A hozzávalókat a dagasz-
tóba rakjuk ebben a sorendben: 3 tk. só 
50 dkg liszt, 1 dl joghurt, 3 dkg élesztő, 
3 dl víz, 1 evőkanál olaj. Alaposan kida-
gasztjuk, egy lágy tésztát kapunk. Ezután 
50 percig kelesztjük, majd 8 darabra vág-
juk, kigömbölyítjük, hagyjuk 15 percet 
pihenni, aztán olyan 3 cm vastagra kicsit 
kinyújtjuk, és megint hagyjuk 20 percet 
kelni. Előmelegített sütőbe tesszük, a rá-
cson sütjük.
Ezután ízlés szerint megtöltjük grillezett 
hússal, zöldségekkel. A képen látható 
öntet finom fokhagymás, fűszeres jog-
hurtból van.
 Jó étvágyat kíván: Boros Vali
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Két csodálatos nő, két elbűvölő tehetség
Világsztár operaénekes és lánya érkezik Debrecenbe.
A Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima-dí-
jas operaénekes, Rost Andrea lányával, a 
szintén operaénekes Harazdy Eszterrel 
ad koncertet szeptember 18-án 19.30 órától 
a Kölcsey Központban. Az esemény külön-
legessége – mindazon túl, hogy édesanya 
és lánya egyszerre lép színpadra –, hogy 
a klasszikus stílustól eltérő zenei világ, az 
elektronikus zene is megjelenik az esten: 
ugyanis Harazdy Eszter a fiatal magyar 
zeneszerző-generáció egy igen tehetséges 
tagjával, Tarr Bernadettel közös szerzemé-
nyeit szólaltatja meg. Az elektronikus zenei 
alappal kísért, modern és hagyományos ha-
tásokat mesterien ötvöző komolyzenei da-
rabok méltó párjai a műsorban felcsendülő 
klasszikus operarészleteknek (Bohémélet, 

Pillangókisasszony, Figaro házassága…). 
A hangverseny csodálatos énekesek által 
beragyogott fényét a Kodály Filharmoni-
kusok játéka és a Kodály Kórus fellépése 
is emeli.
A koncert különleges alkalom tehát, ahol 
egy világsztár operaénekest egy szín-
padon láthat a közönség a lányával, aki 
édesanyja pályáját választotta magának, 
de önálló művészi szárnyait bontogatja.  
S legalább ilyen különleges az az alkalom, 
ahol személyesen is találkozhatnak velük. 
A koncert előtti napon, szeptember 17-
én, 17 órától a Libri könyvesboltban (Fó-
rum Bevásárlóközpont, I. emelet) a Café 
Kodály közönségtalálkozón lehetőségük 
lesz erre. A beszélgetésen bepillantást 

nyerhetnek a művésznők egymáshoz való 
bensőséges kapcsolatába és a zeneművek-
hez való kötődésükhöz. Két csodálatos 
nő, két elbűvölő személyiség, két óriási 
tehetség. Ne hagyják ki a személyes talál-
kozást velük – akár a koncerten, akár a 
közönségtalálkozón!

Café Kodály Rost andReával és HaRazdy eszteRRel

Szeptember 17. (hétfő) 17:00, Libri könyvesbolt (Fórum Bevásárlóközpont, I. emelet), A belépés ingyenes!
KinCseinK KonCeRt

Szeptember 18. (kedd) 19:30, Kölcsey Központ 
Jegyek a Kölcsey Központ jegypénztárában és a Karakter 1517 Könyvesboltban (Nagytemplom mögötti 
Emlékkert) kaphatók! 3900 és 2900 Ft

Orosz Zenei Fesztivál Debrecenben
Amikor szárnyat bont egy-egy tematikus 
fesztivál, óhatatlanul elhangzik a kérdés: 
tényleg szükség van rá? Hiszen egymást 
érik a különböző fesztiválok, és az ezeken 
kívüli programkínálat is olyan gazdag, 
hogy nálunk jóval tehetősebb országok is 
megirigyelhetnék. Ráadásul, valljuk be, 
az idősebb generáció még élénken emlé-
kezhet azokra az időkre, amikor „kötele-
ző” volt szeretni és játszani az orosz zenét 
– ennek nyomán persze később kicsit át 
is estünk a ló túloldalára, és néhány szer-
zővel és remekművel érdemtelenül ritkán 
találkozhattunk. Az orosz zenei tradíció 
fiatalnak számít az olaszhoz vagy a német-
hez képest, felívelése egybeesik a roman-
tika születésével a 19. században, de pár 
évtized leforgása alatt olyan géniuszokat 
adott a világnak, mint Csajkovszkij, Mu-
szorgszkij vagy épp az idei fesztivál ihletője,  
Rachmaninov. A 20. század nagy zeneszer-
zői (Stravinskytól Prokofjevig) és ikonikus 
előadói (Richtertől Gergievig) pedig már 
egyértelműen az abszolút csúcsot jelentik, 
ma pedig már aligha létezik a világon olyan 
jelentős zenei műhely, koncertterem vagy 
zenekar, amelyre ne sugározna ki az orosz 
zenei tradíciók hatása.
A 2018-ban először jelentkező rendezvény 

programjai szeptember 29-én Debrecen-
ben kezdődnek, majd október 2-ától Buda-
pesten folytatódnak. A fesztivál megálmo-
dója Szabó Marcell zongoraművész, 
ötletének felkarolója Somogyi-Tóth 
Dániel karmester, a Kodály Filharmónia 

Debrecen igazgatója. Mindketten a 80-as 
években születtek, a zongora mellett nőttek 
fel, s meghatározó számukra az orosz zene 
különleges világa.
Az első Orosz Zenei Fesztivál az idén 
145 éve született és 75 éve elhunyt Sergei  
Rachmaninov remekműveit állítja közép-
pontba. A fesztivál – egyedülálló módon – 
lehetőséget kínál, hogy a közönség az orosz 
szerző sokoldalú zenei világában a műfajok 
között kedvére kalandozhasson. Zenekari 
művei mellett felcsendülnek majd Rach-
maninov dalai, kamaramuzsikája, zongo-
raművei, megismerhetjük izgalmas életét, 
illetve megtekinthető lesz a moszkvai Ra-
chmaninov Múzeum kifejezetten erre az 
alkalomra összeállított fotókiállítása is.

– Forrás: PaPageno –
RaCHmaninov KépeKben

Szeptember 29. 17:30,   
Kölcsey Központ, A belépés ingyenes! 
Fotókiállítás- és fesztiválmegnyitó. Közreműködik: Arco 
Nobile vonósnégyes (a Kodály Filharmonikusok művészei)
RaCHmaninov Hite (a Kodály KóRus KonCeRtje) 

Szeptember 29. 19:00, Református Nagytemplom,  
Jegyár: 1700 Ft, Vezényel: Szabó Sipos Máté 
Még a felekezethez nem tartozókat is megérinti a görög 
katolikus székesegyházak hatalmas tömbjeit megidéző zene.
RaCHmaninov élete (luKáCsHázi Győző előadása)

Szeptember 30. 18:00,  Kölcsey Központ, Bálterem,  
Regisztrációs jegyár: 100 Ft 
Rachmaninov életének kalandossága már-már Lisztéhez 
mérhető – mutatja be az esten a kiváló zenetörténész.

RaCHmaninov HanGja

2018. szeptember 30. 19:30,   
Kölcsey Központ, Bálterem, Jegyár: 1700 Ft 
Rachmaninov dalköltészetének gyöngyszemeit az orosz  
bariton, Anatolij Fokanov, a Magyar Állami Operaház  
művésze  vonultatja fel Virág Emese zongoraművész  
közreműködésével.
RaCHmaninov zeneKaRa  
(a Kodály fiHaRmoniKusoK KonCeRtje)

2018. október 1. 19:30, Kölcsey Központ, Nagyterem, 
Regisztrációs jegyár: 100 Ft 
Rachmaninov virtuóz, érzelemgazdag zenéje első pilla-
natban magával ragadja hallgatóját. Közreműködik: Szabó 
Marcell zongoraművész / Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
Bővebb információk: ozf.hu
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Az első magyar bentonit alapú,  
természetes  
ÁLLATGYÓGYÁSZATI  
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.

Próbálja ki Ön is kedvencén! 
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

Testem
TERMÉSZETESSÉG | EGÉSZSÉG | SZÉPSÉG

D E B R E C E N I

EGÉSZSÉG- 

VÁSÁR

Fórum Debrecen

2018.OKTÓBER27-28.
Kiállítószervezés: 

Szél-Szabó Erzsébet • +36 20 420 4332 

Papp-Dorcsák Nikolett • +36 30 648 5874
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09. 23. – 10. 17.

NKA KULTURÁLIS 
FESZTIVÁL

Részletes program: nka.hu
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Káposztába 
csomagolják 

a sztárparádét 
Hajdúhadházon

Ismét Hadházi Káposztás Napok: 
Kowalsky, Pápai Joci  

és a Korda házaspár is jön!

Felnőtt, hozzákerekedett a növény 
a városhoz, avagy a város a nö-
vényhez: bármilyen sorrendben 
is történt, immár Hajdúhadház 
brandjeként szolgál, a városmar-
keting igen finom eszközévé vált a 
Hadházi Lapos, azaz a messze föl-
dön híres helyi káposzta, aminek 
jegyében évek óta hagyományőr-
ző gasztronómiai fesztivált ren-
deznek a településen. Szeptember 
21. és 23. között várják a Vásártér-
re a helyieket és a környékbelieket, 
de nem kizárólag azért, hogy éh-
ségüket csillapítsák, hanem azért 
is, hogy – az előrejelzés szerinti 
kellemes, őszi időben – remekül 
szórakozzanak. Míg a főzőverseny 
résztvevői a bográcsokból több 
ezer adagra porciózott klasszikus 
és különleges káposztaételeket, 
addig a szervezők az elmúlt idő-
szak leggazdagabb programját 
kínálják a Hadházi Káposztás 
Napokon.

Itt az idő, hogy mindenki – bará-
tok, munkahelyi közösségek, profi 
szakácsok, rátermett házasszo-
nyok – bebizonyítsák, a jól bevált 
vagy épp titkos káposztás receptek 
nemcsak a családi legendárium-
ban léteznek, hanem harapni is 
lehet „belőlük”: süljön a pogácsa, 
főjön a székely, készüljön a toros!
A Káposztás Napok házigazdája 
idén igazi szenzáció: a gyönyörű 
Szöllősi Györgyi mellett – aki 
évek óta emeli a hadházi rendezvé-
nyek fényét – ismét egy színpadon 
áll Kaszás Géza és Kovács Lá-
zár! A páros a Receptklub remek 

hangulatát hozza vissza, amiben a 
két műsorvezető remekül kiegészí-
tette egymást.
A kicsiknek az ALMA együttes 
zenél, akiket arra is megkérnek, 
hozzák el a nyuszimotort a moto-
ros felvonulásra, így valódi rock-
koncertben lehet majd részük. A 
nagyoknak a rendkívül népszerű 
Kowalsky meg a Vega arról is 
énekel, hogy a másikat hogyan 
kell biztatni repülni… Hozzájuk 
képest a Heartkiller egy ki-
csit keményebb zenét, de mégis 
dallamos metált játszik. Nagy ér-
deklődéssel várja – a közönség 
mellett a szervezés is – Pápai Joci 
koncertjét, akinek művészetében 
érzékletesen forr össze a klasz-
szikus pop a magyar és a cigány 
népzenével. A debreceni indulású  
Dánielfy Gergő és az Utazók 
előadása remek élményt ígér: a 
2018-as A Dal felfedezettje Had-
házra is a legjobb formáját és a 
legjobb számait hozza. Garantált, 
hogy nagy buli lesz Gyuri bácsi 
és Klárika fellépése – a Korda  
házaspár sosem okoz csalódást 
retró slágereivel.

2018. SZEPTEMBER 21–23.

további információk:
WWW.HADHAZIKAPOSZTA.HU
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Ez a magyar film lehet  
az év nagy durranása 
Ujj Mészáros Károly a Liza, a rókatündér után új 
műfajban bizonyítja tehetségét.
Már az utómunkálatok zajlanak az új 
magyar filmen, és november elsején 
kerül a hazai mozikba a Liza, a rókatün-
dér rendezője, Ujj Mészáros Károly 
fantasztikus látványvilágú, szövevényes 
thrillere, az X – A rendszerből töröl-
ve. A film főszereplői Balsai Móni,  
Schmied Zoltán, Bujáki Zsófi és 
Molnár Áron; Kulka János pedig 
betegsége után ebben az alkotásban 
lesz először látható a filmvásznon.
Az X – A rendszerből törölve főszerep-
lője, Balsai Móni a filmben a zseniális 
rendőr, Éva sokrétű karakterét formálja 
meg. Meglátja, amit más nem, megér-

zi, ami fölött minden kollégája elsiklik, 
ott is észreveszi a bűnt, ahol minden 
más zsaru legfeljebb balesetet sejt. 
Neki tűnik fel az is, hogy a Budapesten 
rövid időn belül elkövetett jó néhány 
bűnügy között összefüggés lehet. Ám 
Éva most nehéz élethelyzetben van. 
Küzd az egyedülléttel, a félelmeivel és 
tinédzser lányával. Mikor egy új tiszt, 
Péter (Schmied Zoltán) a központba 
kerül, felfedezi kolléganője különleges 
tehetségét… és meglátja benne a nőt is. 
Együtt erednek a mindeddig felderítet-
len esetek nyomába, és ez Évában is sok 
változást indít el…

Megírták a túlvilág rövid történetét
Állítja, van élet a halál után. De még milyen!
Az élet vége – ki 
ne foglalkozott 
volna már ezzel 
a kérdéssel, ki ne 
gondolt volna arra, 
mikor jön el és mi 
lehet utána. Egy 
biztos: a halál gon-
dolata évezredek 
óta összekapcsoló-
dik egy meghatározó fogalommal – a 
reménnyel. Talán nem is arról van szó, 
hogy önnön mulandóságunk riasztó 
és felfoghatatlan, inkább azoké, aki-
ket szeretünk. Ez a könyv azokat a 
gyakran makacs, néha kiemelkedően 
kreatív eszméket mutatja be, amelyek 
a test feltámadásának és a lélek hal-

hatatlanságának kettősségével foglal-
koznak. Figyelemre méltó és izgalmas 
utazás a vallástörténet, a filozófia és a 
történelem, irodalom világába.

Amikor a diktátorok 
nekiállnak írni...
Diktátorokról, a műveikről és 
a betűvetés egyéb katasztró-
fáiról.
Keservesen szórakoztató utazás a 20. század 
diktátorirodalmába, melyből kiderül, hogy a 
könyvek néha ártani is tudnak az emberiség-
nek. A diktátorok már a Római Birodalom 
idején is írogattak; a 20. században azonban 
soha nem látott mennyiségben és példány-
számban robbant ki belőlük az üres szóáradat 

a (néha szó sze-
rint) rabul ejtett 
közönségre. A 
műfaj titán-
jai – többek 
között Hit-
ler, Sztálin, 
Mu s s o l i n i , 
Homeini és 
Mao – elmé-
leti munká-
kat, eszmei 
k i á l t v á -
n y o k a t , 
verseket, 
e m l é k - 

iratokat, sőt, esetenként 
romantikus regényeket írtak, megalkotva 
ezzel a diktátorirodalom agyzsibbasztó ha-
gyományát.
Hogyan vált az irodalomtermelés a rezsimek 
működtetésének fontos részévé? Mit árulnak 
el ezen alkotások a diktátorok lelkivilágáról? 
És hogyan okozhat az írás és az olvasás ma-
radandó károkat?
Ha van könyvtár a pokolban, annak tömött 
polcai az elmúlt évszázad leghírhedtebb 
alakjainak műveitől roskadoznak. A szerzők 
több millió ember halálát okozták szavaik-
kal, saját gondolataik fontosságába vetett hi-
tük mégsem ingott meg egy pillanatra sem. 
Talán nem csoda, hogy – mint azt Kalder 
bemutatja – több diktátor is íróként kezdte 
pályafutását.

PhiliP C. Almond: Élet A hAlál után

296 oldal 
Ára: 4 500 forint 
Corvina Kiadó

dAniel KAlder: A PoKoli Könyvtár

464 oldal, Kötés: tábla, védőborító 
Ár: 3 999 forint, Athenaeum Kiadó

El(végre) hírportál!

www.civishir.hu
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A thyssenkrupp AG világszerte 78 országban, 158.000 munkatársával a nemzetközi autóipar kiemelkedő szereplője. Vállalatunk
jelenleg négy magyarországi telephelyén több mint ezer főt foglalkoztat, és folyamatosan várjuk újonnan érkező munkat ársainkat,
hogy neves autóipari vevőinket magas színvonalon tudjuk kiszolgálni. Új kollégáink az érdekes feladatok mellett jó hangulatra és 
összetartó csapatra számíthatnak.

Feladatok
• A gépek utasítás szerinti felszerelése,  

felkészítése a termelésre,  
működésük biztosítása

• Dokumentáció szerinti minőség-ellenőrzés
• Prototípus- és termékgyártás rajz szerint
• Berendezések karbantartása az előírásoknak  

megfelelően, alkatrész-beszerzési javaslat
• Üzemzavarok felismerése, kezdeményezés  

azok kiküszöbölésére
• Gépmeghibásodás jelentése
• Termelés monitorozása és a műszakspecifikus  

legfontosabb adatok dokumentálása
• Új munkatársak betanítása
• Munkavédelmi előírások betartása
• Karbantartási, tisztítási előírások,  

valamint a szállítási előírások betartása
• Műszakvezető támogatása

Elvárások
• Középfokú műszaki végzettség
• Minimum 2 éves, fémmegmunkálás terén  

szerzett tapasztalat 
• Targoncavezetői vagy emelőgép-  

kezelői engedély előnyt jelent
•	Német	vagy	angol	nyelvtudás		
előnyt	jelent

Csatlakozz hozzánk,

és vezesd karriered 

új utakra!

Gépkezelő Kézi	anyagmozgató	

Feladatok
• A gyártósor alkatrészekkel történő ellátása  

(komissiózás, sorkiszolgálás)
• Félkész termékek gyártócellák közötti  

kézi mozgatása
• Késztermékek kiszállításra történő előkészítése
• Szállítási és csomagolási előírások betartása
• Együttműködés a logisztikai  

feladatok javításában
• Minőségbiztosítás vonatkozó előírásainak  

betartatása
• Munkavédelmi előírások betartása
• A terület tisztán tartása

Elvárások
• Legalább 1 év hasonló területen  

szerzett tapasztalat
• Felelősségteljes precíz munkavégzés
• Többműszakos munkarend vállalása

Műszakvezető

Feladatok
• A műszakban dolgozók munkájának irányítása,  

beosztottak motiválása
• A sürgős gyártási megrendelések és  

mintagyártások határidejének ellenőrzése
• A dolgozók munkájának minőségi ellenőrzése
• A gyártott rugók ellenőrzése kézi működtetésű  

vizsgálóberendezéssel (CNC vezérlésű)
• Gyártóberendezések üzemeltetése
• Együttműködés a gépek beüzemelésében,  

felszerelésében, beállításában
• A megrendelt karbantartási munkák (TPM) nyomon követése
• Együttműködés a javításokban
• Üzemzavarok, hibák bejelentése
• Ipari targonca, földi működtetésű daru működtetése
• Műszakadatok adminisztrálása
• Az üzemvezető munkájának támogatása
• A munkahelyi biztonsági előírások betartása, beleértve  

a vonatkozó előírások ellenőrzését és végrehajtását
• Rendszeres aktív részvétel a folyamatosan  

megvalósuló fejlesztésekben
• Oktatási programok lebonyolítása

Elvárások
• Műszaki végzettség (Gépészeti, ipari)
• Minimum 3 éves tapasztalat fémmegmunkálás,  

gyártás területén, gyártóberendezések ismerete
• Műszak-/csoportvezetői tapasztalat
• 3 műszakos munkarend vállalása
• Felhasználói számítógépes ismeretek (Ms Office, SAP)
• Középfokú angol nyelvtudás 

Küldd el magyar nyelvű önéletrajzodat a career.hun@thyssenkrupp.com	e-mail címre, hogy téged is új 
munkatársaink között köszönthessünk! Felkeltettük érdeklődésedet? Látogass el weboldalunkra, ahol további 
információt találsz rólunk:	www.thyssenkrupp.hu/telephelyek/debrecen

Nyitott	pozícióiNK

Ajánlatunk	

• Versenyképes fizetés és széleskörű juttatások  |  Részvétel nemzetközi projektekben  |  Biztos, hosszú távú munkalehetőség, jó munkahelyi légkör 
Folyamatos szakmai fejlődést biztosító, sikeres és gyorsan növekvő vállalat

Személyiség	

• Terhelhetőség, rugalmasság  |  Precíz, pontos munkavégzés  |  Csapatmunkára termettség



2018. október 3–14.
debrecen, balmazújvárosi út, ttl mellett

ELŐADÁSOK:
szerda: 18:00 | csütörtök: 18:00 | péntek: 18:00

szombat (okt. 6.): 15:00; 18:00 (nyílt nap 10:00-11:30) | vasárnap (okt. 7.): 15:00; 18:00
szombat (okt. 13.): 15:00; 18:00 (nyílt nap 10:00-11:30) | vasárnap (okt. 14.): 11:00; 15:00

Szeretettel vár mindenkit RICHTER FLÓRIÁN Magyarország első és egyetlen Monte-Carló-i 
Arany és Ezüst Bohóc-díjjal kitüntetett artista művésze!

rfcirkusz |Info telefon: +36 70 243 8212 |További információ: www.richterfloriancirkusz.hu

Extra kedvezményes jegyek:
www.kuponlap.hu

ÚJRA DEBRECENBEN  
A RICHTER FLÓRIÁN CIRKUSZ!

Kuponlap
www.kuponlap.hu
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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

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elren-
dezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.  
Ár: 150 millió forint Telefon: +36 20 9552 411

Elegáns, mediterrán  
hangulatú luxusvilla

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

Kiss Sándor
ingatlanközvetítő, értékbecslő
Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530
hazdekor@gmail.com
kiss.sandor.ingatlan@gmail.com
www.ingatlanservice.com
www.facebook.com/ingatlanservice

Ingatlanközvetítés 2%

Belvárosi Ingatlaniroda: 4024 Debrecen, Piac u. 32
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A Szabolcs megyei Ajak a hagyományairól és annak megőrzéséről 
is híres település. Népviseletük színes, egyedi, messzi földön ismert. 
Már a 30-as években is létezett a Máriás lányok csoportja a települé-
sen: a katolikus egyház nagyobb ünnepein a népviseletbe öltöző fiatal 
lányok a körmeneten, vállukon viszik a Mária-szobrot imádkozva, 
énekelve, kérve Szűz Mária közbenjárását, hogy a Jóisten védje meg 
a településüket minden bajtól, természeti csapástól – írja a Debre-
cen–Nyíregyházi Egyházmegye hivatalos honlapján.

Az első Mária-szobrot Soós István és családja hálából, a családfő 
frontról való hazatéréséért ajánlotta fel az ajaki római katolikus egy-
házközségnek. A második Szűzanya-szobrot pedig az ezredforduló 
táján Takács Károlyné hozatta Fatimából, saját lelki üdvéért és 
családjáért.

Régen mindig négy tiszta lelkű, vallását gyakorló fiatal lányt 
választottak Máriás lánynak. Kiváltság volt bekerülni 

ebbe a csoportba. A lányok addig vihetik a szobrot, 
míg férjhez nem mennek.

Az ajaki népviselet
Öltözékük ajaki népviseletű menyasszonyi 

ruha: fekete cipő, fekete harisnya, három ke-
ményített fehér alsó, fölötte fehér selyem-
szoknya, melynek alját körben piros, fehér, 
zöld selyemszalag díszíti. A felsőszoknyára 
rózsaszín kötény kerül. A felsőruházat alsó 
rétege a gyolcsból készített ingváll, majd 
a fehér selyemből készült ujjas, melynek 

a csuklórészére ugyancsak piros, fehér, 
zöld selyemszalagot varrnak. Az akkor volt 

csinos, ha 50 zámli (hajtás, varrás) volt hátul 
rajta; ezeket néhány ajaki asszony tudta csak szé-

pen megvarrni. Hűvös időben fekete selyemsálat is 
viselnek. A nyakukba két mizlit (csipkét) és négy sor 

Gyönyörű 
ajaki lányok, 

menyasszonyi 
ruhában!

Addig vihetik Máriát,  
míg férjhez nem mennek.
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gránátot (gyöngysort) tesznek, melyre 
fél méter színes pántlikát kötnek. Régen 
a hajviseletük is egyedi volt, bekenték a 
hajukat zsírral, hogy könnyebb legyen 
vele bánni (ma már hajhabot használ-
nak), két ágba fonták, egy méter kék, pi-
ros és zöld pántlikával, majd feltekerték 
kör alakba. Kisebb lányoknak pacsirtafo-

nást készítettek, a nagyobbaknak nagy-
lányfonást, ami megtartja fejükön lévő 
koszorút. Ezt is a faluban három-négy 
asszony tudta precízen elkészíteni. Ma a 
Máriás frizurák Kovács Pálné (Mariska 
néni) kezeit dicsérik.
Ajakon Úrnapján, a Nagyboldogasz-
szony-napi templombúcsún és a görög 

katolikusok templombúcsúján tizenkét 
Máriás lány viszi a vállán a három Szűz 
Mária-szobrot. A harmadik Szűzanya- 
szobor a görög katolikusoké. 
Takács Károlynénak, az ajaki Máriás lá-
nyok vezetőjének tervei között szerepel, 
hogy Ajakon is megszervezze a Máriás 
lányok találkozóját.
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Debreceni 21-es:  

Tóvizi Petra
Debreceniek, akik 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.

Aki átélte, sohasem feledi a Főnix extázisát 
a júliusi junior női kézilabda-világbajnok-
ságon. A debreceni közönség klubszínekre 
tekintet nélkül buzdította, éltette a végül 
történelmi aranyat szerző lányokat, de egy 
19 éves hölgy góljainál egészen elsöprő volt 
a diadalkiáltás. A beálló Tóvizi Petra a cí-
visvárosban nevelkedett, tavaly aláírta élete 
első profi szerződését a Lokinál, de ami még 
ennél is fontosabb, egyszerre harcos és 
eredményes játékának, céltudatos szemé-
lyiségének köszönhetően élvezi a szurkolók 
bizalmát, ragaszkodását.

1.  A Siófok elleni idegenben  
 elveszített meccs után  

beszélgetünk. Rossz vesztes vagy? 
A mérkőzéstől is függ, de önmagában az, ha 
nekem esetleg jobban ment, nem írja felül 
a vereség rossz érzését. Egy az öröm, egy 
a bánat. Valljuk, mindig a következő lépés-
re kell koncentrálni a hibákból való tanulás 
mellett. Magam nem vagyok annyira hosz-
szan rágódós fajta.

2.  Ami a pályán történik,  
 a pályán is marad?

… helyette nem alszunk, kattog az agyunk. 
Én szeretem kibeszélni magamból a mecs-
cseket, amiben a családom, a barátaim se-
gítenek. Ha nem is közvetlenül a mérkőzés 
után, akkor még hagyjon mindenki… Be-
szédes vagyok, csak ki kell várni.

3.  Gondolom, mennyire hálás  
 60 percnyi rohanás, küzdelem 

után azonnal okosakat nyilatkozni! Én egy 
jó film, egy színházi előadás után még jó 
darabig azt sem tudom, hol vagyok.
De az örömnél is nehéz megszólalni! Tény-
leg össze kell kaparni magadat egy ilyen 
összegzés előtt, amikor fejben még ott vagy 
a pályán, felfokozott hangulatban. De majd 
ez is megjön a rutinnal!

4.  Édesapád, a kiváló kézilabdázó, 
 Tóvizi Krisztián szava mennyire 

fontos? 

Ő az, akivel általában megbeszélem a tör-
ténteket, elég hasonlóan látjuk a játékot. 
Nem kritizál, elsősorban arra kíváncsi, én 
miként éltem meg belülről egy adott szi-
tuációt, hogy összevethesse a saját néző-
pontjával. Mindig támogat. A szüleim sosem 
erőltették a kézilabdát, de az, hogy sportolni 
kell, nem volt kérdés. Azon belül viszont rám 
bízták a választást, s az utat sem taposták 
előttem. Nyomást sem éreztem, mint a gye-
rekek egy része, akinek a családja feltűnik 
a pálya mellett. Csak az elején frusztrált, 
amikor még nagyon béna voltam. Ma már 
a pozitív drukkot növeli bennem.

5.  Nem csak a pályán kaphat ki az 
 ember. Mennyire gyorsan épülsz 

fel a hétköznapi kudarcokból?
A sportnak köszönhetően jól veszem az ilyen 
akadályokat. Mindenkinek vannak rosszabb 
időszakai, de tudjuk: ki fogunk lábalni. Sze-
rintem tőlünk, magunktól is nagyban függ, 
mikor, hogyan jövünk ki belőle.

6.  A beálló támadásnál az ellenfél 
 ölelésében harcol, állja a sarat, 

helyet szorít a többieknek, a szerepénél 
fogva folyamatosan alárendelődik  
a csapatérdekeknek. A közönség  
a labdát nézi, nem is veszi észre, mit 
össze kell küzdeni. Nem hiányzik az 
a fajta csillogási lehetőség, a tér, amit 
egy átlövő, egy irányító megkap?
Tényleg eléggé kiszolgáltatott poszt, de 
nincs bennem hiányérzet. Sok passzt ka-
pok, jól kijövök a csapattársaimmal. Mikor 
kisebbek voltunk, s mindenki rá volt csa-
varodva a játékszerre, mi, beállók, a szél-
sőkkel együtt olykor szinte csak a közép-
kezdésnél fogtunk labdát. (Nevet). De felnőtt 
szinten ez már nem így működik. Egyébként 
van bennem akaratosság, de kompromisz-
szumkészség is. 

7.  Neked kell bemenni a darálóba, 
 hogyan viseled? Rámenős vagy?

Ha a helyzet úgy kívánja, nem hagyhatom 
magamat, bár nem szeretem a mardosást. 

8.  Ha a bolti sorbanállásnál  
 megüresedik egy hely, odalépsz, 

vagy szemérmesen a helyeden maradsz?
Inkább az a típus vagyok, aki odamegy.

9.  Szeretsz a figyelem  
 középpontjában lenni?

Nem vagyok az a sarokban meghúzódós, 
csöndes típus, de azt sem állítanám, hogy 
nem vagyok zavarba hozható. A szokatlan 
helyzetekben, ha például sokak előtt kell 
beszélni, van az emberben megilletődött-
ség. 

10.  Azért kérdezem, mert  
 szemmel láthatóan egyre több 

ilyen szerep talál meg a klubodnál.
Próbálok belerázódni. De számíthatok a 
többiek segítségére, így minden kicsit köny-
nyebb. Figyelem a csapatkapitányunkat, Vi-
cát (Vantara-Kelemen Évát – a szerk.), hogy 
mit, hogyan kellene csinálni. 

11.  Magántanulóként végzed  
 az utolsó gimnáziumi évedet 

az Adyban? Elég rémisztően hangzik…
Végül nem lettem magántanuló, helyette 
egyéni tanrendet követek. Be tudok járni, 
pótolom a hiányzásaimat, megszerzem 
a kellő jegyeket. Nehéz csak a tankönyv 
alapján tanulni, a matekot így eleve esély-
telennek éreztem volna. 

12.  S talán az sem jó, ha az ember 
  kikerül az osztályközösségből.

Annyira örülök, hogy még tanulhatok! Sze-
retem az osztálytársaimat, a tanáraimat, az 
iskolát. Sok lenne csak a kézilabda. Néha, 
persze, ha összecsúsznak a dolgok, ez a 
kettő is sok; a szalagavató tánccal például 
eléggé le vagyok maradva.
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13.  És egyébként hogyan kapcsolódsz ki?
 Szeretek a barátaimmal találkozni, akik között óvodai, 

általános iskolai ismeretség is van, a gimisek mellett. Meg akikkel 
régen együtt kéziztem! Ők abbahagyták, de tartjuk a kapcsolatot.

14.  Ilyen hűséges vagy?
 Igen. Miért, mikor jó az, ha nem hűséges valaki? Ha éppen 

nem is tudunk személyesen összefutni, üzenetet váltunk egymással.

15.  A junior vébé után a családdal Spanyolországban 
 nyaraltatok. Hová utaznál el, ha kizárólag rajtad  

múlna?
Minél távolabbra! Sok helyre szeretnék eljutni. Élményekkel gaz-
dagodni jobb, mint tárgyakra költeni a pénzt. Mindig mondom a 
lányoknak, ha nem lenne ilyen kötött az időbeosztásom, állandóan 
figyelném a last minute utakat. Például Tokiót nagyon szeretném 
látni, vonzó lenne megismerkedni egy teljesen másféle kultúrával. 
Biztos kerítünk majd rá időt!

16.  Hát, ha máskor nem, a 2020-as tokiói nyári  
 olimpián…

(Nevet, egyértelműen erre az egyébként már bevallott céljára gondolt).

17.  A junior vébé után egy hét pihenő, aztán vissza 
 a Lokihoz. Nem érzed magadat túlterheltnek?

Valóban egy hetet kaptam a nyáron a fejemet kicsit megtisztítani a 
kézilabdától, nehogy besokalljunk. De én az a fajta vagyok, akinek 
még egy hét is túl hosszú volt, én csinálnám folyamatosan.

18.  Van ebben teljesítménykényszer? A Lokival 
 IHF-kupa-győztes Borók Rita nemrég úgy  

emlékezett vissza korábbi önmagára, hogy időnként jobban 
meg kellett volna élnie a nagy győzelmeket, pillanatokat.
Mindig próbálom a lehető legjobban csinálni azt, amibe belekezdek. 
De nem akarok rágörcsölni, igyekszem megtalálni az egészséges 
mértéket. A kérdés második felében, a junior aranyra visszagondolva 
van valami… Megünnepeltük, örültünk neki, aztán zajlottak tovább 
az események, s ma sem tudom, utólag majd mit fogok tudni erről 
mondani… Ha látunk egy visszaemlékezős videót, ráz minket a hideg. 
Erőt adó tudat, hogy ezt együtt megcsináltuk. Még ma is gratulálnak az 
utcán! Számunkra a fotózás, az óriásplakátokon való szereplés mind 
örök élmény marad. (Petra Háfra Noémival és Suba Sárával a vizuali-
tásában a Trónok harcát idéző kampány arcai voltak – a szerk.)

19. Tervező típus vagy? A pályán miben fejlődnél?
 Sajnos, inkább kissé halogatós típus. A játékot illetően 

folyamatosan tanulom még jobban olvasni az ellenfél védekezését: 
adott helyzetben segítsem-e a többieket egy befutással, zárással, 
a védő kimozdításával, vagy inkább csak maradjak a helyemen? 
Ha nem tartom be a taktikai utasítást, és bejön, akkor oké, de ha 
nem, akkor az fegyelmezetlenségnek számít. Nem könnyű!

20.  Milyen emlékeket őrzöl a debreceni utánpótlás-  
 évekből?

A kis béna énem jut az eszembe, eléggé le voltam maradva a töb-
biekhez képest. Márián Blanka sokat falaztatott, azt mondta, ha 
ugyanazt a pontot húszszor eltalálom egymás után, akkor beállha-
tok a többiekhez. Győrvári Viktor és Vida Gergő szintén több évet 
dolgozott velünk, minden edzőm tett hozzám valamit. Nagyon jó, 
bolondos közösség voltunk, rengeteg hülyéskedéssel, az utazása-
ink, a közös esték, alvások mind pozitív emlékek.

TermészeTes, benToniT agyag alapú  
SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK  

az egész család számára.
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Már a Herbária üzletekben is kapható!

21.  Mit érzel a versenysport miatti legkomolyabb  
 lemondásnak?

Nehéz lenne látni, hogy az osztálytársaim nélkülem táncolnak a 
szalagtűzőn, de ha ütközne vele a Loki meccse, gondolkodás nélkül 
a kézilabdát választanám. Apukám nem is volt a saját szalagtűző-
jén, mert akkor játszotta élete első NB I-es mérkőzését. Persze, 
sokszor nem tudok elmenni a barátaimmal kávézni a suli után, de 
én ezt csak százszázalékosan akarom és tudom csinálni.

ratalics lászló
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