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Ide süss!  
Kutyakeksz 

(8. oldal)

Sport:  
Anyukák, akik  
félmaratont futnak 

(10–11. oldal)

Debreceni 21-es: 
Koroknai Imre

(12–15. oldal)
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Eladó Debrecenben a Kassai úton, 4 emeletes 
téglaépítésű társasházban, második emeleten,  
50 nm-es, 2 szobás, műanyag nyílászárós, konvektor 
fűtéses, átlagos állapotú lakás.

Érd: +36 70 469 3231

50 m2 Ár: 18,99 M Ft
Debrecen közkedvelt részén, a Libakertben eladó egy 
átlagos állapotú, 43 nm-es téglaépítésű lakás, önálló 
tárolóval. Ideális befektetési lehetőség! Klimatizált az 
ingatlan.

Érd: +36 70 388 5461

43 m2 Ár: 20,8 M Ft

Újkerti 57 nm-es, erkélyes, konyha-étkezős, 2 szobás, 
57 nm-es 3. emeleti társasházi panellakás eladó. 
Alacsony fenntartási költség, mért távhős fűtés, 
részben kicserélt nyílászárók.

Érd: +36 70 412 4491

54 m2 Ár: 23,88 M Ft
Homokkert csendes részén, nagypolgári stílusú, 
téglaépítésű, 5 +1 szobás, 140-nm-es, két generációs 
családi ház 1200 nm-es rendezett telken eladó.  
A kertben melléképületek és egy 20 nm-es garázs is 
található. Érd: +36 70 461 9571

135 m2 Ár: 36,9 M Ft

Debrecenben, a Lencz-telepen található ez a téglából 
épült 119 nm-es, 4 szobás kertesház. A telken lévő 
bejáratott kisbolt biztos megélhetést tud biztosítani. Itt 
lakhat és vállalkozhat egyszerre!

Érd: +36 70 412 3211

119 m2 Ár:  39,89 M Ft

Pallag csendes, nyugodt, új építésű részén eladó egy  
95 nm-es, nappali + 3 szobás, teraszos ikerház.

Érd: +36 70 469 3276

95 m2 Ár: 44,99 M Ft

Debrecenben, a Csapókertben, 2+2 szobás, bruttó  
111 m2-es ikerház, 18 m2-es garázzsal eladó! 2 szintes, 
a földszinten konyha, a nappali és fürdőszoba, az 
emeleten fürdőszoba, és 2+1 szoba található.

Érd: +36 70 461 9496

104m2 Ár: 37 M Ft

Debrecen, belvárosában, de mégis csendes övezetben 
magas műszaki tartalommal 16 lakásos, négy szintes, 
liftes, zárt udvaros társasház épül, a földszinten egy 
üzlettel és gépjármű parkolókkal.

Érd: +36 70 469 3726

40-71 m2 Ár: 26,65 M Ft-tól

Vásároljon lakást a belváros nyugati kapujában épülő 
liftes, 3 szintes, 33 lakásos társasház: garzon, 1+1 és 
1+2 szobás kínálatából! Vonzó lehetőség befektetni 
már nemcsak maguknak, hanem gyermekük vagy 
unokájuk számára! Érd: +36 70  412 3861

28-58 m2 Ár: 21 M Ft-tól

INGATLAN-
A J Á N L A T
D e b r e c e n  2 0 1 9

Irodáink:
4025 Debrecen, Hatvan u. 22.
| +36 52 534 425

4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.
| +36 70 454 1566

4026 Debrecen, Kálvin tér 8.
| +36 70 454 1565 

4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
| +36 52 212 539

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

Gresu és Kósa Egészségközpont
HÁZI SZAKÁPOLÁS, FIZIOTERÁPIA, 

GYÓGYMASSZÁZS ÉS GYÓGYTORNA
(ultrahangkezelés, tens–kezelés, lézerterápia,  

mágnesterápia, bemer, sportmasszázs, frissítő masszázs stb.)

4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3. • +36 20 518 8881

cégeknek egészségügyi szűrés!

Tel.: +36 20 9552411, +36 30 737 5768

– új építésű, modern megjelenésű,  
minimalista stílusú,  

161 m2-től 236 m2-ig  
nappali + 4 hálószobás,  

3 fürdőszobás ház  
dupla garázzsal,  

kétszintes sorházban eladó.  
315 m2 saját kert,  

magas műszaki tartalom.

LUXUSINGATLAN DEBRECENBEN,  
AZ M3-AS FELHAJTÓHOZ ÉS A BMW GYÁRHOZ KÖZEL 

Átadás: 2019 végén. CSOK igénybe vehető! Irányár: 91 M Ft-tól 135 M Ft-ig.

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

Hirdetési leHetőségekért,  
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet  

+36 20 420 4332 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu
Papp-Dorcsák Nikolett  

+36 30 648 5874 dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu
Varga-Sziky Anita

+36 30 647 7255 sziky.anita@bdrmedia.hu

CívisCafé
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Egyedülálló módon, csak nálunk: 
szárazsó-terápia tisztított orvosi só szabályozott  
beporlasztásával, a legújabb fejlesztések felhasználásával. 

 sóterápiával egybekötött orr- és arcüregátmosás
 ingyenes tanácsadás
  minden korosztálynak megfelelő kialakítás  

(gyermek és felnőtt szoba)
 sóterápiával egybekötött foglalkozások
 ingyenes parkolás

A Facebook oldal: https://www.facebook.com/somano.hu/

Bejelentkezés: +36 20 399 0611
Velünk játék a gyógyulás!

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 8.00-18.00,

Szombat: 9.00-13.00 

ALLERGIA
MEGOLDÁS: 

szabályozott szárazsó-terápia,
NEM CSAK GYEREKEKNEK.

Angyalföld tér 11. 7.00-22.00
Egyetem sugárút 50. 7.00-23.00

Kálvin tér 7. NON-STOP

1perc: 80 forint, bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint  
Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadóhely.

       FEKVŐSZOLÁRIUM   
    ÁLLÓSZOLÁRIUM

  CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)  
 SZOLÁRIUMKRÉMEK SZOLÁRIUM

www.solisundebrecen.hu
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Ajándékozz szoláriumkrémet
 

Midnight Express, Rush Hour Black, Live 4 The Beach, 
Chroma, EMBELLISH in Black, Ice Black Chocolate,

Black Chocolate Princess

400ml: 5700Ft 22ml: 570 Ft

10.500Ft

Debrecen Drive. 
Május 25-én és 26-án debütál a Debrecen Drive – Minden, 
ami gurul elnevezésű rendezvény, mely az ország legnagyobb 
autó- és járműipari seregszemléje. Több mint 500 különböző 
járművet láthatnak a látogatók a Nagyerdőn.  
A program felvonultatja a teljes magyar autókínálatot is.
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„Nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenned.” Megoszlanak 
a vélemények, hogy ki mondta/mondhatta a hollywoodi magyar filme-
sek közül. Mert voltak ott néhányan bő évszázada, a kezdet kezdetén. Az 
1910-es években az „alapító atyák”: Adolph Zukor és Fried (Fox) Vil-
mos. Aztán jöttek a rendezők: Kertész (Curtiz) Mihály, George Cukor. 
Bekukkantottak a Korda fivérek. A 20. század közepének egyik legkere-
settebb és legsikeresebb filmzene-komponistája Rózsa Miklós volt. Na, 
és Benedek László, George Pal? És hogy állunk az operatőrökkel? Ernest 
Laszlo, Kovács László, Zsigmond Vilmos. Vagy itt van Trauner Sándor, 
aki öt tucat film díszlettervezője volt. És mi a helyzet a színészekkel? 
Köteteket lehetne írni róluk. Írtak is. Ráadásul a képet tovább bonyolít-
ja, hogy ki, mikor, melyik bevándorlási hullámmal érkezett Amerikába. 
És akkor még nem is szóltunk arról, hogyan követték egymást a gene-
rációk. A bevándorlók, a már ott születettek, és azok, akik kötődtek/
kötődnek magyar gyökereikhez. Nem is próbálom kurtán-furcsán ösz-
szefoglalni. Néha édes, olykor keserű történetük kedves nekünk, és még 
a keblünket is dagasztja: magyarok nélkül nem lett volna Hollywood.
De hát ez csupán emlékezés. És jóval ritkábban beszélünk arról, hogy 
mit adnak ma a magyarok Hollywoodnak, a világ mozgóképkultúrájá-
nak. (Már a magyar operatőrök – Ragályi Elemér, Koltai Lajos, Dávid 
Zoltán, Erdély Mátyás, Pados Gyula, Rév Marcell és mások – is meg-
érnének egy külön fejezetet). Idén januárban temették Andy Vajnát, a 
producert, akinek a négy évtizedes munkásságához több mint 40 film 
kötődik. És temérdek olyan produkció, amelyet nem ő jegyzett, mégis 
komoly szerepe volt abban, hogy Magyarországra jöttek forgatni. És 
nem csupán az általa is alapított Korda Filmstúdióba, Etyekwood-
ba. Nem is olyan régen erre – kicsit lekezelően – azt mondtuk, „bér-
munka”. Ez már csak így van. A néző, de még a kritikus is főként a 
sztárokra, a sztorira figyel, és csak az elszántabbak várják ki a film 
végén a stáblistát. De ha valaki kivárja, azt látja, hogy a nagy nem-
zetközi mozgóképes – filmes és televíziós – produkciókban sok-sok 
magyar szakember dolgozott. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy 
ezek a produkciók csupán a különleges helyszínek kedvéért jönnek 
Magyarországra. De szögezzük le, egyetlen producer sem kockáztatna 
dollármilliókat, ha nem tudná, hogy bízhat a magyar filmcsinálók 
felkészültségében. És ezekben a filmekben ott vannak a magyar szí-
nészek, honi szakemberek adják hozzá a trükköket, maszkokat, dísz-
letépítészetet, a néző számára láthatatlan háttérmunkát, amely nélkül 
ezek a filmek nem születhetnének meg.
A magyar és magyar származású hollywoodi filmesek leghíresebb 
műveit idézi fel a Kodály Filharmónia Debrecen 2018/2019-es bérlet-
sorozatának záró eseménye. Egy évszázad filmtörténete szólal meg a 
némafilmek kísérőzenéjétől a Ben Huron át a Die Hardig. Kivételes al-
kalom ez, hiszen a moziban ülve gyakran fel sem figyelünk a filmzenére. 
Elválaszthatatlan része az élménynek. Most azonban a filmzene a fősze-
replő, és megérthetjük, milyen fontos alkotóeleme a film stílusának, a 
történetmesélésnek, hogyan pendít meg bennünk érzelmeket, hangula-
tokat. Péter Bence zongoraművész, zeneszerző különleges feldolgozásai 
ráadásul azt is megmutatják, mennyire élő és inspiráló ez a zenei világ. 
És nem is kell Hollywoodba mennünk érte. Ez alkalommal a Kodály 
Filharmónia Debrecen produkciójában Hollywood jön el hozzánk.

Réz AndRás

„Nem elég  
magyarnak lenni,  
tehetségesnek is 

kell lenned”
Réz András filmesztéta  

ajánlója a  
Kodály Filharmónia Debrecen 

Hollywood és a magyarok című  
évadzáró koncertjeihez.

Hollywood és a magyarok, 
2019. május 30–31., 19:30, Debrecen, Kölcsey Központ
Jegyek: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; tel.: +36-52-518-400) 
Karakter 1517 Kávézó és Turisztikai Információs Pont 
(Nagytemplom mögötti Emlékkert, tel.: +36-20-450-0506)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és  
a www.kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók!
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valódi, 14 karátos arany ékszerek 
valóban elérhető áron! 
Ajándékozd meg magad vagy szeretteid egy 
nyakékkel vagy karkötővel, esetleg mindkettővel!
Bármilyen alkalomról is legyen szó,  
ékszerszalonunkban és webshopunkban  
garantáltan megtalálod azt az egyedi és értékálló 
arany vagy ezüst ékszert, amivel kifejezheted 
egyéniségedet és mosolyt csalhatsz  
bárkinek az arcára.

aranyvirág ékszerszalon
4024 Debrecen, Csapó utca 43.
+36 52 792 292 • WWW.ARANYVIRAGEKSZER.HU
Nyitva tartás: H–P.: 10:00-18:00, Sz.: 10:00-13:00

20%,

kedvezménnyel.

ARANY 
ékszerek

30%,EZÜST 
ékszerek

40%Egyes 
BRILL 

ékszerek akár

NAGY  
VÁLASZTÉKBAN 

KAPHATÓK:
kül- és beltéri falfestékek, 

nemesvakolatok,  
glettanyagok, ragasztók, 

festéshez szükséges  
szerszámok, díszlécek,  

rozetták készletről,
gipszkartonok, profilok 

és kiegészítők.
HELYBEN  

számítógépes színkeverés.

TEL.: +36 52 530 738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11. 

Nyitva tartás: h-p: 700-1600,  szo:  800-1200 • www.festeker.hu

DEBRECEN, FÜREDI ÚT 57-59.  
Tel/fax: +36 52 249-972, +36 70 635 7140

Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZO: 730–1230

F E S T É K C E N T R U MF E S T É K C E N T R U M

ÚJ PANNON FESTÉKÜZLETÜNK
a White Boxban!

DEBRECEN, DERÉK U. 100/B.  
Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZ: 730–1230

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2019. MÁJUS 11-TŐL JÚNIUS 14-IG.

Düfa Trend fehér  
beltéri falfesték, 14 lit.

3790 Ft/db
270,71Ft/l

Düfa Putz fehér  
nemesvakolat  
1,5 mm kapart. 25 kg.

6965 Ft/db
278,6 Ft/kgl

Projekt Speciál 
flexibilizált 
csemperagasztó 25 kg.

2275 Ft/db
91Ft/kg

Boróka vizes lazúr 2,5 lit.

7990 Ft/db
3196 Ft/l

Aquapala pala  
és lábazatfesték  
több színben 7,1 kg.

4995 Ft/db
703,52 Ft/kg



”ZOLEND,  
a jó megoldás!”

Elismerést és tudást adunk,  
hogy együtt teremtsünk értéket!

Gyártócégünk töretlen növekedésének  
titka a bizalom.  
Megrendelőink már tudják.

Idén már 10 éve szállítunk  
megoldásokat partnereink számára.

Képzeld el magad 
csapatunkban,  
és valósítsd meg 
terveidet!
Fémipari szakemberként 
nálunk a helyed, ha,
• ipari gépész
• épületszerkezet-lakatos
• festő
• karosszéria-fényező
• technológiai csőszerelő
• hegesztő (111;125;141;134;135;136) vagy, 

akkor jelentkezz hozzánk!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 

debrecenben. itthon. 

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu

A mi sikereink  
veled kezdődnek!
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BABAVÁRÓ 
TÁMOGATÁST KAPNAK 

A FIATAL HÁZASOK

Családvédelmi Akcióterv
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Kutyakeksz
Egészséges, finom  
és mindenmentes.

Hozzávalók: 1 bögre teljes kiőrlésű 
liszt, 1 bögre búzakorpa, 1 sárgarépa 
reszelve, 1 kis csokor menta, 1 bögre 
víz, leveskocka, benne egy fél csirkemell 
főve vagy sülve, egy csirkemáj.

Elkészítés: A májat, a mellet, a mentát 
a leveskockás lével összeturmixoltam, 
majd a lisztekhez és répához kevertem, 
csipet sót is tettem bele. Ha nem áll ösz-
sze, mehet még hozzá liszt. Lehet reszelt 
sajtot is keverni hozzá. Kinyújtottam 
és kiszúrtam, ezt követően 200 fokon 
megsütöttem jó alaposan, keményre. 
Ezután a fűtőtestre raktam egy rácsra, 
hadd száradjon ki teljesen. Megkóstol-
tam, finom lett.

Cornflakes, ahogy 
Boros Vali készíti

Hozzávalók: kb. 4 evőkanál kukoricaliszt,  
bodzaszirup vagy bármilyen szörp.

Elkészítése: Egy kis tálba tesszük a kukoricalisz-
tet, majd erre öntjük a bodzaszirupot vagy bár-
milyen szörpöt (ha az sincs otthon, akkor mézet 
kell rá csorgatni, és hozzá vizet adni). Jó könnyűre 
kell összedolgozni; nem szabad keménynek len-
nie. Akkor jó, ha éppen összeáll. Egy sütőpapírra 
öntjük, ráteszünk egy másikat, majd kinyújtjuk 
tepsi méretűre. Minél vékonyabb, annál jobb, 
mert akkor nagyon jó ropogósra fog száradni. A 
sütőpapírral együtt tesszük a tepsibe, egy derelye-
vágóval tetszőlegesre daraboljuk, így tesszük a sü-
tőbe. Villanynál elég 170 fok, gázsütőnél 200 fok.  
15 perc múlva kivesszük, megforgatjuk, vissza-
toljuk a sütőbe újabb 15 percre. Ekkor már nem 
ragad, és már látszik, hogy kezd száradni. Is-
mét megforgatjuk, majd újabb 15 perc elteltével 
megint. Ezután már kikapcsoljuk a tűzhelyet, és a 
lezárt sütőben hagyjuk teljesen kiszáradni.
 Jó étvágyat kíván: Boros Vali

Csirkehúskrém
A májkrémen felbuzdulva elkészült ez a 
húskrém, de lehet pástétom is. Mivel most 
készült először, kis adagban készítettem.

Hozzávalók: 2 db egész csirkecomb,  
2 fej vöröshagyma, 3-4 cikk fokhagyma, 
kevés zsír, csirke-fűszerkeverék, fehér-
bors, só.

A csirkecombokat egy pecsenyesütő 
serpenyőbe raktam, tettem mellé 2 fej 
vöröshagymát, 3-4 cikk fokhagymát, 
alá zsírt raktam, megszórtam csirke- 
fűszerkeverékkel, fehérborssal és só-
val. Kérget sütöttem mindkét oldalára, 
majd apránként kicsi vizet öntöttem 
hozzá. Lassú lángon egészen addig kell 
sütni, amíg gyakorlatilag szét nem esik. 
Akkor kihúztam a csontokat, a húst 
széttépkedtem kézzel, hozzátéve a sült 
hagymát és fokhagymát is. Ekkor újra 
fűszerezem sóval és fehérborssal, tettem 
hozzá csirkezsírt, és egy botmixerrel ösz-
szedolgozom. Sterilizált üvegbe tettem, 
majd 2 órát abáltam 75-80 fokon. Száraz 
dunsztban kihűtöttem. Mehet a polcra; 
nem igényel hűtést, csak ha már fel van 
bontva, gyakorlatilag a hőkezelés tartó-
sítja. Felbontáskor, kenyérre kenve vagy 
pirítósra, tökéletes reggeli vagy vacsora.
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Sportos anyukákat láttunk vendégül a 
Cívishír szerkesztőségében, akiknek az 
életük szerves része a mozgás, a rend-
szeres sport, akik nem keresnek kifo-
gást, hanem példát mutatnak a gye-
rekeiknek. Mi pedig azért írjuk meg 
a történetüket, hogy példát vegyenek 
róluk a kortársak, de fiatalabbak és 
idősebbek is, mert az egészséges élet-
móddal nem a szenvedés jár együtt, 
hanem a barátság, a sok buli, a közös 
sikerélmények, no meg a finom fala-
tok, időnként pedig még az alkohol is, 
mert jól élni nemcsak szellemi, hanem 
fizikai öröm is.

Nincs kifogás
Judit, Edina és Nóra nem a divat-
magazinok cicamicái, otthonülő el- és 
kitartottak, hanem „hétköznapi” anyu-
kák, feleségek, dolgozó nők. Jókedvűek 
és sugárzóak. Akik mély hittel és megy-
győződéssel adhatnák elő a gyerekne-
velés és a házimunka súlyos terhét, ami 
miatt nem jut napi egy óra sem spor-
tolni, de nem ezt teszik.
„Én öt évvel ezelőtt, 39 éves koromban, 
már kétgyermekes anyaként kezdtem 
el futni, pedig addig messze állt tőlem a 
sport – kezdi Nóra. – Gyerekkoromban 
egyenesen utáltam a futást, ha például 
az iskolában, a testnevelésórán futni 
kellett, akkor inkább elbújtam a bokor-
ba. Öt éve az egyik barátnőm rendsze-
resen futott, teljesítette a félmaratont is, 
csodáltam, de sokáig meg sem fordult 
a fejemben, hogy ilyen őrültségre ve-
temedjek. Aztán sikerült meggyőznie, 
hogy tegyek egy próbát. Egy vasárnap 
reggel mentünk ki a Nagyerdőre, 500 
méterig bírtam, kis híján meghaltam, 
de nem adtam fel. Fél év múlva már 
nekem is megvolt a félmaraton.”
Juditnak is életmódot kellett váltani, 
pedig sportos családba született, majd 
„sportosan” ment férjhez: párja a 
DVSC ikonja, a sokszoros magyar baj-
nok és kupagyőztes, az 1996-os olim-
pián a braziloknak gólt szerző Madar 
Csaba.
„Én sportoltam az iskolában, atleti-
záltam, de rövidebb távot futottam. A 
hosszabb távokat mindig is utáltam. 
Sokáig nem éltem sportos életet, az-
tán volt egy osztálytalálkozónk, ahol 
az egyik volt osztálytársam mesélte, 
hogy elkezdett futni, és mennyire jól 
érzi tőle magát. Nagyon meglepett, 

mert pontosan ő volt az, akiről sosem 
gondoltam volna, hogy valaha spor-
tolni fog. Ennek hatására embereltem 
magam, és kezdtem el futni a Nagyer-
dei Stadion körül.”
A legkönnyebb dolga – vagy a legne-
hezebb? – Edinának volt, hiszen Nóri 
és Judit, a két barátnő rendszeresen 
futottak.
Annyira gáz volt, hogy ők mindig 
futnak, én ugyanis nemcsak a futást 
utáltam, hanem még azt is, aki fut – 
mondta hangos nevetés közepette Edi-
na, aki aztán mégsem akart kilógni a 
sorból. – Van egy negyedik barátnőnk, 
Andi, engem ő vett rá, hogy fussak. Az 
első kilométeren pontosan úgy jártam, 
mint Nóri, de újabb és újabb célt tűz-
tem ki magam elé. Három év alatt ju-
tottam el a tíz kilométerig, ami óriási 
élmény volt. Így jönnek az újabb az 
újabb célok; ami ma elérhetetlennek 
tűnik, az nincs is olyan messze, csak 
akarni kell.
Sport a gyereknevelés mellett? Nincs 
rá időm – ez magyar társadalom egyik 
leggyakoribb kifogása a sportolás mel-
lőzésére.
„Nekem van egy 12 éves fiam, aki a 
pallagi Debreceni Labdarúgó Akadé-
mián focizik. Hetente háromszor én 
viszem őt edzésre. Amíg a többi szülő 
a kocsiban vagy a büfében múlatja az 
időt, addig én elfutok a labdarúgó-aka-
démiától a temetőig, és vissza. Sokkal 
hasznosabb időtöltés – így Edina, aki 
kommunikációs szakemberként dol-
gozik, s bár munkájában sokat jön-
megy, azt leginkább autóval, ülve te-
szi, így az állandó mozgásigénye arra 
készteti, hogy kihasználjon minden 
lehetőséget.”
Egy anyának jusson ideje 
saját magára is!
Közben arról beszélgetünk, anyaként 
nehéz összeegyeztetni azt, hogy a csa-
lád se szenvedjen hiányt, de közben a 
nő is tudjon foglalkozni saját magával. 
Nehéz, de nem lehetetlen. A megoldás 
kulcsa ott van Judit kezében is.
„Az én gyerekeimet nem érdeklik a fu-
tóversenyek, meg úgy általában a futás 
sem, de ők élsportolóként rengeteget 
edzenek a hét minden napján, és ami-
kor otthon tanulnak, addig én tudok 
egyet futni. Edinával gyakran összefu-
tottunk Pallagon. Amíg az én gyereke-
im edzettek Pallagon, addig edzettünk 

Nők,  
akik nem 

példálóznak, 
hanem  
példát  

mutatnak
Debreceni anyukák  

váltottak sportos életmódra, 
negyven felé…
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mi is, futottunk az erdőben. Egyébként 
gyakran szoktam futni a férjemmel is, 
vele vettem részt az első hivatalos verse-
nyen is, a Wizz Air-futáson, ahol én még 
csak váltóban futottam.” 
Motiváció a gyerekek számára
A jó anya nem példálózik, hanem példát 
mutat. Nóri, aki családi vállalkozásban 
irodai munkát végez, elmeséli, hogy az ő 
sportos hobbija milyen jó hatással van a 
gyerekeire.
„Az én gyerekeim is sportolnak, a nagyob-
bik teniszezik, a kisebbik pedig vívni jár, 
vannak is sikerélményeik, de ebben a kor-
ban még az érmek jelentik igazán a dicső-
séget, és amikor látták, hogy anyának tele 
van a fala éremmel, akkor azzal ostromol-
tak, hogy mikor lesz Debrecenben gyere-
keknek futóverseny. Az első ilyen alkalom-
mal már ők is jöttek, a nagy 10 kilométert 
futott, a kicsi pedig kettőt. Azóta minden 
ilyen kihívásnak meg akarnak felelni.”
Még turistaként is futnak
Lehet ezt még fokozni! A hölgyek rend-
szeresen a futás jegyében szervezik meg 
a külföldi kirándulásaikat, azaz oda men-
nek családostul, ahol éppen futóversenyt 
rendeznek.

„A maratont például én azért Madridban 
futottam le, mert amikor 42 éves lettem, 
akkor éppen ott rendeztek maratoni futó-
versenyt – mondja Nóra.”
A hölgyek legutóbb, néhány hete Barcelo-
nában rótták a kilométereket az eDreams 
Mitja Marató de Barcelona 2019 elne-
vezésú futóversenyen, pihenés gyanánt 
pedig megismerkedtek a katalán főváros 
nevezetességeivel. A hölgyek ilyenkor 
összekötik a kellemest a még kellemeseb-
bel, a testüket a futással, a szemüket pedig 
helyi látványossággal kényeztetik.
Nem lehet a pénzre fogni
A piszkos anyagiakat firtató kérdésünk-
re, azaz hogyan húzhatna nyúlcipőt egy 
átlagos tócóskerti háziasszony Barceloná-
ban, a hölgyek szinte egyszerre vágják rá: 
Tévedés!
Judit emlékeztet rá: ma már a repülés 
nem megfizethetetlen, a fapados járatok 
áldásos tevékenységének köszönhetően 
néhány ezer forintból nyugati metropo-
liszok érhetők el, azaz sokszor olcsób-
ban lehet eljutni repülővel Barcelonába, 
mint Budapestre autóval. Nóri azt emeli 
ki, hogy a szállás sem egy ökör ára, mert 
bármerre is járnak, nyilvánvalóan nem 

ötcsillagos welnesshotelben szállnak 
meg, mert nekik egy sokkal szerényebb 
és olcsóbb hotel vagy panzió is tökéle-
tesen megfelel. Judit még hozzáteszi: a 
budapesti Vivicittán magasabb volt a 
nevezési díj, mint Barcelonában. Edi-
na összegez: egy magyarországi kirán-
dulásnál nem kerül többe egy katalán 
hétvége, ha az ember idejében foglal 
repülőjegyet!
A hölgyek nem szégyellik bevallani, 
hogy alkalomadtán „bűnbe” esnek, azaz 
nem hagyják ki a ziccert, a finom zsí-
ros falatokat egy-egy kerti partin, vagy 
a csajos bulikon nagyon jól tud esni 
néhány pohár bor. Csak a cigarettázást 
övezi megvetés, minden más élvezet 
jöhet!
Sportolj!
Judit, Edina és Nóra a sport számos jóté-
kony élettani hatásáról tudnának érteke-
zést tartani, de másképp próbálják moz-
gásra ösztönözni a hölgyeket. Ahogy 
Edina fogalmaz:
Egyedül is jó futni, de ketten már öröm-
teli, hárman pedig már egy óriási buli.
Kívánjuk ezt minden nőnek!

Cs. BeReCzki AttilA

Jelentkezés és további információ:
E-mail: tabor@agoradebrecen.hu
Telefon: (52) 518-620 

TURNUSOK:
2019. július 1-5.
2019. július 8-12.
2019. július 15-19.
2019. július 22-26.
2019. július 29. - augusztus 2.
2019. augusztus 5-9.
2019. augusztus 12-16.
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Debreceni 21-es:  
Koroknai Imre

A balmazújvárosi alpolgármester  
a debreceni gazdasági élet  

komoly szereplője.
Közlekedés, Fidesz,  

foci, motorozás,  
eszem-iszom…

Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan cím- 
szavakban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. 
Huszonegyet.  Ezúttal Koroknai Imrétől, a legnagyobb 
debreceni autósiskola tulajdonos-ügyvezetőjétől, bal-
mazújvárosi alpolgármestertől, a keleti régió legna-
gyobb motoros találkozójának szervezőjétől.

1. Életvitelszerű balmazújvárosiként a debreceni gazdasági 
 élet nagyon fontos szereplője. Milyen ihlettől vezérelve 

építette fel a cívisváros legelismertebb, legnagyobb presztízsű 
autósiskoláját, a Koroknait?
Érdekes a történet. Az ihletet Ausztriában kaptam. 1986-ban ju-
tottam ki először Nyugat-Európába, amikor a baráti társasággal, 
feleségestül megálltunk Grazban. Sétálgattunk a belvárosban, ahol 
láttam kiírva, hogy Fahrschule, azaz autósiskola. Én akkor kezdő 
oktató voltam Balmazújvárosban, nyilván megálltam, hogy meg-
nézzem a kirakatot. A hatalmas ablakon tisztán be lehetett látni. 
Kényelmes asztalok, székek, az akkori kornak megfelelő dia- és 
írásvetítők, makettek, tablók – beleszerettem a látványba. Álmo-
dozva eldöntöttem, hogy egyszer nekem lesz egy ilyen autósisko-
lám! Nem sikerült azonnal, de sok-sok nehézség árán, azt hiszem, 
megvalósítottam. Mert mindig a grazi kép motivált, igyekeztem, 
hogy mindig egy kicsit jobb legyen.

2.  Térjünk vissza egy gondolat erejéig a gyökerekhez!  
 Feltételezem, abból lesz autósiskola-vezető, aki gyerek- 

korában nem kockázott, vagy műanyag kínai pisztollyal  
lövöldözött cowboykalapban, hanem matchboxokat tologatott 
napestig. Ráhibáztam?
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Valóban autós család sarja vagyok, autósze-
relőnek tanultam, édesapám is autószerelő 
volt, aki sokat mesélt arról, hogy a katona-
ságnál oktatással is foglalkozott, tehát az 
autózás átjárta a fiatalkoromat, mégis egy 
totális véletlen folytán lettem oktató 1985-
ben. Autószerelőként dolgoztam, amikor 
a feleségem egyik ismerősétől hallottam, 
hogy éppen oktatókat keresnek Balmazúj-
városon. Próbára tettem magam, és nem 
szégyellem elmondani, hogy az első okta-
tói felvételi vizsgán csúfosan leszerepeltem, 
mert azt hittem, hogy aki autószerelő és 
padlóig tudja nyomni a gázt, az mindent 
tud ebben a szakmában, de kiderült, hogy 
nem. Szerencsére kaptam még egy esélyt a 
néhai Pintér György mesteroktatótól, egy 
hét alatt megtanultam, sőt bemagoltam a 
KRESZ-t az első betűtől az utolsóig. Ezu-
tán felvettek.

3.  Mit oktató? Főoktató! Manapság 
 már, ugye, így nevezik?

Én az Imrét szeretem a legjobban, de 
tény, hogy elvégeztem azóta mindent, 
amit lehet ebben a szakmában.Közle-
kedési és műszaki ismereti, gyakorlati 
szakoktatói, elméleti és járművezetői 
vizsgabiztosi és iskolavezetői képesíté-
seim vannak. Nagyon sokat tanultam 
vezetéselméletet, -módszertant, -peda-
gógiát. Ezt a tudást igyekszem nemcsak 
hasznosítani, hanem átadni is, elvégre 
erre épül a Koroknai Autósiskola.

4.  Akár le is tehetné a lantot, akarom  
 mondani a kormányt, 

hiszen elérte a csúcsot, mindent tud…
Éljek azzal a közhellyel, hogy az ember 
holtáig tanul? Én a mai napig részt ve-
szek minden vezetéstechnikai tréningen 
– amikor lehetőségem van –, mert soha 
nem mondanám azt, hogy mindent tu-
dok. Annyit nyugodtan kijelenthetek, 
hogy a közlekedés témájában az átlag- 
embernél többet tudok, de korántsem 
mindent. Akár a fiatal kollégáktól is sokat 
tanulok, mert mindenre nyitott vagyok, 
például az e-learningre, amivel nem feltétel 
nélkül értek egyet, de haladni kell a korral. 
Én márpedig próbálok haladni, mert ebbe 
mi, a Koroknai Autósiskola beleálltunk a 
legelején, és az idő minket igazolt.

5.  Jó, hogy felhozta! E-leraninggel  
 a KRESZ-t még csak-csak meg 

lehet tanulni, de mielőtt a „delikvens” 
autóba ül, nem gondolja, hogy kéne 
neki egy karizmatikus oktató,  
egy pedagógus, aki szóban is  
elmagyaráz mindent?

Nagyon sokan megkérdezik ezt tőlem 
manapság, és az a válaszom, hogy én is 
konzervatívabb módon képzelem el a 
képzést, annak vagyok a híve. Azt azon-
ban tudomásul kell venni, hogy a hagyo-
mányos oktatás egy mai fiatal számára 
kötött és unalmas. Ma már a tanulóink 
több mint a fele e-learningre jelentke-
zik, noha a kollégáim elmondják, hogy 
az első jogosítvány megszerzéséhez még 
nem javasoljuk ezt. Az elektronikus 
tananyag egyébként kiváló, remekül fel-
épített, a fiatalok ráadásul ugyanolyan 
arányban vizsgáznak le, mint a tantermi-
ek. Mégis úgy gondolom, hogy a tanter-
mi képzés után jobban rögzül, mélyebb 
nyomot hagy a tananyag, hiszen egy jó 
oktatónál adott a közvetlen kérdezés le-
hetősége, a szemléltetés.

6.   Az úrvezetők közül ma hányan 
 mennének át a vizsgán?  

De őszintén!
Akik az elmúlt két-három évben sze-
reztek jogosítványt, azoknak adok  
50 százalékot, vagy egy kicsit többet. 
Akik korábban, azoknak az esélyét jóval 
50 százalék alatt látom.

7.  Jó bizniszt választott.  
 Kiapadhatatlan a forrás, hiszen 

ma mindenki jogosítványt akar,  
lehetőleg 17-18 éves korban. Áldott  
a Koroknai Autósiskola helyzete?
A mi üzletünket nagymértékben be-
folyásolja a mindenkori gazdasági 
helyzet. A 2008-tól kezdődő gazdasági 
válság például erőteljesen rányomta a 
bélyegét erre a szakmára. A szülő ak-
kor azt mondta a 17 éves gyerekének, 
hogy bocsánat, de most nem tudjuk 
finanszírozni a jogosítványodat. Ek-
kor nagyon sok iskola szűnt meg, vagy 
került komoly bajba, sokan már az ön-
költséges ár alá is lementek, csak hogy 
tanulót szerezzenek. Bizony nehéz volt 
ekkor talpon maradni, és akiknek sike-
rült, azok közül többen megerősödtek. 
Most azonban ott tartunk, hogy nem 
az autósiskolák vadásznak a fiatalokra, 
hanem fordítva. A szakma jelentős ok-
tatóhiánnyal küzd. Ebben az is közreját-
szik, hogy nemcsak Magyarország, ha-
nem egész Európa óriási sofőrhiányban 
szenved, de tudomásom szerint még 
Amerika is, azaz minden fogyasztói 
társadalom. Nem véletlenül támogatja 
a magyar állam a jogosítványszerzést. 
A gazdaságot ma megakasztaná, ha egy 
kőművesnek vonattal kéne elmennie a 

szomszéd faluba házat vakolni, hogy 
csak egy rendkívül egyszerű példát 
hozzak fel.

8.  Beszéljünk a közlekedés- 
 kultúráról, hiszen tudjuk, ennek 

az élharcosa. Mit kell tenni ahhoz, hogy 
Debrecenben, négysávos úton, hét- 
végén, amikor a lámpákat kikapcsolják, 
ne legyen egy túlélőshow gyalogosan 
átkelni a zebrán?
A képzésben komoly követelménye-
ket támasztunk a tanulók felé, aminek 
előbb-utóbb meg is felelnek, és a vizsga-
biztos sem néz el hibát. Azt azonban nem 
tudom, hogy a jogosítvány megszerzése 
után egyesek itthon miért szállnak el 
maguktól, miközben Nyugat-Európában 
a gyalogos szent és sérthetetlen. Ami itt 
zajlik a közlekedésben, az bizonyára sú-
lyos társadalmi problémákra vezethető 
vissza. Nemcsak a Koroknai Autósiskola, 
hanem mindegyik autósiskola kulturált 
közlekedésre nevel, de hogy a vizsga 
után mi szabadul el, az nem hiszem, 
hogy a mi felelősségünk, de engem is 
zavar, higgye el mindenki!

9. Itt a tavasz, kirajzottak a  
 motorosok, tisztelet a kivételnek, 

de húzzák egyik lámpától a másikig, 
fülsiketítően. Ehhez motorosként  
mit szól?
Az általam rendezett balmazújvárosi 
motorkerékpáros találkozónak is pon-
tosan az a fő célja, hogy minden moto-
rosban tudatosítsuk, ezeket az értelmet-
len, más közlekedő partnereket dühítő 
és saját magára is veszélyes „látványele-
meket” hanyagolják, mert a magamuto-
gatástól nem lesz senki jó motoros, ez 
az életfilozófia nem erről szól. Mi Bal-
mazújvároson minden évben a közle-
kedésbiztonságra hívjuk fel a figyelmet. 
Ennek megfelelően előadásokat tartunk, 
profi motorosokat, motorversenyzőket, 
motoros instruktorokat és motoros 
rendőröket hívunk meg, hogy bemu-
tassák, hogyan kell lassan vagy gyorsan 
kanyarodni, vészfékezést végrehajtani, 
akadályt hirtelen kikerülni, stb., és aki 
hétköznapi motorosként eljön, szembe-
sül azzal, hogy az ő tudása fabatkát sem 
ér, tehát csak lassan a testtel!

10.  Ajánljuk még a debreceni 
 száguldozók figyelmébe 

a legnagyobb kelet-magyarországi 
motorosfesztet! 

Folytatás a következő oldalon.
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A balmazújvárosi nem klasszikus moto-
rosfesztivál, annál egy kicsit több. Biz-
tonságtechnikai előadásokon vehetnek 
részt a motoros vendégek, a kulturált 
motorozás szemléletét próbáljuk meg-
értetni vagy átadni, és még a szabad-
programok is motorozásból állnak, te-
hát nem a sörözés a lényeg. Még délután 
is motorra ülünk, estig húzzuk a gázt, 
csoportosan, miközben a résztvevők ta-
nulhatnak közlekedési szakemberektől, 
rendőröktől, mentőktől. Majd este jöhet 
csak a sör és a rock and roll! Legközelebb 
idén június 14–15-én! Minden motorost 
és nem motorost várunk szeretettel. Pén-
teken a Lord, szombaton pedig az Ossian 
játszik a színpadon, főműsoridőben, de 
egész nap szól a zene, bent pedig a köz-
lekedésbiztonságról szóló előadásokból 
okulhat minden járművel közlekedő.

11.  Nem ússza meg a kérdést, 
 a debreceni közlekedés  

átszervezéséről kell elmondania  
a véleményét, mint a témában  
leginkább autentikus interjúalany.
Megmondom őszintén, hogy nekem 
még mindig szokatlan. Nemcsak az 
egyirányúsítás, hanem az a nagy forga-
lom, ami Debrecenben van az utóbbi 
években. Olykor kezdem elhinni, hogy 
többször állunk dugóban, mint a buda-
pestiek. A reggeli órákban, illetve dél-
után négy és este hét között nemhogy 
oktatni, de még közlekedni sem tudunk 
a városban. Semmi értelme annak, hogy 
a tanulóval állsz a dugóban, mi ugyanis 
nem arra szerződünk vele.

12.  No, de mit szól a belvárosi 
 egyirányúsításhoz?

A menetidő A-ból B-be nem biztos, 
hogy lerövidült, de várjuk ki a végét! 
Még mindig zajlik a város úthálózatá-
nak, illetve közlekedésének megújítása, a 
forgalmi rend átszervezése; nem ismerek 
minden távlati koncepciót. Bízom ben-
ne, hogy akik ezt a kemény átszervezést 
felvállalták, folyamatosan figyelnek, és 
képesek lesznek majd alakítani, formál-
ni a korábbi elképzelésüket, ha a helyzet 
úgy kívánja. Ugyanakkor tudomásul kell 
vennie minden autósnak Debrecenben, 
hogy soha nem látott autómennyiség 
zúdul manapság az utakra, és készülni 
kell lélekben is arra, ennél még csak több 
lesz, ami más szempontból örömteli, hi-
szen a nap mint nap betelepülő multina-
cionális, munkahelyeket teremtő cégek 
hozadéka.

13.  Hajrá, Balmazújváros!  
 Azt csiripelik a madarak, hogy 

polgámesterjelölt lesz, azaz mellék- 
állásban politikus, ha még valaki 
nem tudná…
Balmazújvároson én lokálpatriótaként 
élem meg a közéleti szerepvállalásomat, 
nem pártpolitikusként, bár kétségtelen, 
hogy egy politikai közösséghez is tar-
tozom évtizedek óta, ez pedig a helyi 
Fidesz, de ne értsék félre, nem akarom 
túljátszani magam, én várospolitikus 
vagyok, mindig is ennek szellemélben 
végeztem a közösségi munkámat. Hu-
szonakárhány éve van funkcióm az ön-
kormányzat különböző bizottságaiban, 
17 éve vagyok képviselő, 13 éve pedig 
alpolgármester. A helyi Fidesz majd 
május végén, esetleg június elején dönt 
hivatalosan a polgármesterjelölt szemé-
lyéről.

14.  Balmazújvárosi Fidesz?  
 Ne vegye zokon, de tavaly 

megkapta tőlünk a politikai citromdíjat. 
Manapság ugyanis fideszesként  
választást bukni vérciki.  
Hol volt Ön az időközi választáson, mint 
köztiszteletben álló balmazújvárosi?

Annyi történt, hogy a Fidesz választó-
kerületi elnöke egy másik embert is je-
lölt, én pedig a belső szavazáson kikap-
tam tőle 13–11-re, így nem én lettem a 
polgármesterjelöltje a Fidesznek.

15.  Játsszunk a gondolattal, ősszel  
 ha polgármesterré választják, 

egy fenékkel hogyan ül meg két lovat?
Amennyiben a balmazújvárosi pol-
gárok bizalmat szavaznak nekem, 
úgy másnap lemondok a Koroknai 
Autósiskolánál betöltött vezetői állá-
somról, és átadom a fiamnak, mégpe-
dig nyugodt szívvel és lelkiismerettel, 
mert szent meggyőződésem, hogy 
Árpád méltó utódom lesz. Nemcsak 
a cégvezetésben szerzett már gya-
korlatot, hanem az oktatásban is, a 
kismotortól az autóbuszig minden 
jogosítványt megszerzett, közleke-
désmérnöki végzettsége van, gyako-
rolja is a szakmát, mint mindenki a 
cégnél, ügyes és talpraesett fiú, akinek 
természetesen egy ideig elkel majd az 
atyai segítség, amit megadok, de a 
Koroknai Autósiskolával járó minden 

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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felelősség az övé lesz. Tudom, hogy 
nem kis terhet teszek a vállára, de a 
polgármesterség egész embert kíván, 
én csak arra fogok koncentrálni, ha a 
balmazújvárosiak is úgy akarják.

16.  Focizzunk! Sír még a lelke, 
 amiért tavaly a Balmazújváros 

kiesett az NB I-ből?
Inkább amiatt sír, hogy most az NB II-
ben is nehéz a helyzet. Nem szabad el-
engedni a balmazújvárosi futball kezét, 
hiszen több száz gyerek, fiatal focizik 
az utánpótlásban, és a labdarúgás ré-
vén jutott el oda a város, hogy most 
már nem röhögnek rajtunk, mint an-
nak idején a Barátok közt által, amikor 
Magdi anyus azt vágta az ura fejéhez, 
hogy „Engem nászútra is csak Bal-
mazújvárosba vittél!” Ma már tudják 
az emberek, hogy Újváros jó hely, jó 
szállodával, termálfürdővel, futballal, 
gazdag kulturális és közösségi progra-
mokkal, de ami a legfontosabb, szeret-
hető, jó emberekkel.

17.  Lazuljunk! Hogy vagy hol 
 ereszti ki a gőzt? 

Két komolyabb hobbim van, az egyik a 
motorozás, a másik a síelés, de mindket-
tővel az a nagy problémám, hogy sokat 
kell öltözködni, amit utálok. Egyébként 
a meccsre járás a kedvenc időtöltésem. 
Nemcsak a Balmazújváros, hanem a 
DVSC mérkőzéseire is járok. Amikor a 
Loki az európai kupaporondon szere-
pelt, idegenbe is elmentem, és adja a jó 
Isten, hogy ismét kijusson a nemzetkö-
zi porondra, megint megyek, bárhol is 
játszik!

18.   Egy nehéz nap után otthon 
 mit vesz ki a bárszekrényből. 

Sör, bor vagy pálinka?
Otthon nem iszom, mert én társasági 
ivó vagyok. Ha a kollégákkal vagy a ba-
ráti társasággal elmegyünk, akkor sört, 
és nem restellem, nem egyet, nem is 
kettőt…

19.  Görögsaláta vagy  
 csülökpörkölt?

A svédasztalos lakomáknak vagyok a 
híve, megvárom, amíg mindenki szed, 
majd elkezdem az elejétől a végéig. Eb-
ben benne van minden, főleg a hús, de 
a görögsaláta felejtős.

20.  Bőrruhás motorosként 
 ugyan mit hallgathatna? 

Feltételezem, hogy nem Madon-
nát vagy Michael Jacksont.
A magyar rockzene rajongója vagyok, 
legyen az régi vagy új, Ossian és Pokol-
gép, mindegy, de a populárisabb zenét is 
meghallgatom, még ha az nem is megy 
annyira a motorozáshoz.

21.  A lelki szemei előtt mit lát, 
 milyenek leszünk tíz év múlva 

az úton, az utcán?
Jobbak, mint most, ezt szentül hiszem. 
Tíz év alatt rengeteget változik a világ, 
ráadásul Debrecenben olyan gazdasági 
fejlődés indult meg, ami kihat majd az 
egész régió életére. Én abszolút bizako-
dással tekintek a jövőbe.

Cs. BeReCzki AttilA
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