
VI. évfolyam 7. szám   SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN   2019. július

Interjú  
Altorjay professzorral 

(4–5. oldal)

Ide süss!  
Chilikrém Boros Valitól 

(6. oldal)

Sikersztori  
a Nagysándor-telepről 

(12–13. oldal)

Sport: Bognár Kristóf,  
a dunántúli „Torony” 

(22–23. oldal



2 RÖVID HÍREK CívisCafé

13 éves debreceni lány  
lábai előtt hever Európa
Gyerekként ő a legered-
ményesebb a városban.
Lóránt Fruzsina, a Dance Universe 
szólótáncosa idén elhódította a leg-
rangosabb szakmai címeket, mellyel 
Debrecen legeredményesebb gyermek 
korcsoportú táncosa.

Májusban A kategóriában kétszeres 
magyar bajnok, majd Balatonfüreden 
Európa-bajnok lett. Fruzsina mind-
össze 13 éves, 10 éve táncol, csak az 
idei évben több mint 20 alkalommal 
ért el dobogós helyezést és nyert Lát-
ványtánc különdíjat, Év Tánc díjat, 
formációban és szólóban kiemelt 
arany minősítést, arany fokozatú elis-
merést a Magyar Táncszövetség ver-
senyein. 
Az Európa-bajnok jelenleg tánctá-
borban erősít, és készül a jövő évi 
versenyszezonra, nyár közepén újabb 
tánctábor vár rá, virágkarneváli felké-
szülésben és szereplésben vesz részt, 

folyamatosan magánpróbákon táncol. 
Ígéri, a 2020-as évben újra meglepe-
tés-koreográfiákkal indul a magyar 
bajnoki címért, és lép színpadra az 
Európa-bajnokságon. Felkészítő tánc- 
oktatója: Miklósi Ivett (Dance Uni-
verse).
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ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu

”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.

Világító molekulát találtak 
Debrecenben
Különleges aromás amino-izocianid vegyületcsaládról 
van szó.
A rákdiagnosztikában, a sejtbiológiában 
és az analitikában is hasznosíthat-
ják azokat a speciális fluoreszcens 
vegyületeket, amelyeket a Debrece-

ni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kar Alkalmazott Kémi-
ai Tanszékének kutatói fejlesztettek ki. 
A szakemberek kék-fényemittáló po-

limerek kutatása közben fedezték fel 
a különleges aromás amino-izocianid 
(ICAN) vegyületcsaládot. Először csak 
az alapvegyület fotokémiai sajátossága-
it vizsgálták. Az úgynevezett szolvato- 
króm festékanyagok jellemzője, hogy az 
általuk kibocsátott fény hullámhossza és 
intenzitása, azaz színe függ a moleku-
la környezetének polaritásától és egyéb 
speciális kölcsönhatásoktól, így kitűnően 
használhatók különböző egyszerű, vagy 
összetett kémiai, biológiai környezetek 
feltérképezéséhez, illetve sejtalkotók egy-
idejű megfestéséhez és azonosításához. 
– Nagyon kevés olyan szolvatokróm 
anyag van, amely vitális, azaz élő sej-
tekben is használható. Az általunk kifej-
lesztett ilyen; ennek köszönhetően – az 
analitikai felhasználás mellett – egész-
ségügyi célokra, például sejtfestésre és 
rákdiagnosztikára is alkalmazható – ma-
gyarázza Kéki Sándor, a Természettu-
dományi és Technológiai Kar Alkalma-
zott Kémiai Tanszék vezetője.

Forrás: undideb

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga 
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A II/5. | Telefon: +36 52 955 300

Fotók: Ásztai Csaba, Fogarasi Renáta | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay
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Interjú Altorjay Istvánnal, a Deb-
receni Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karának egyetemi tanárával. 
A belgyógyász, gasztroenterológus, 
onkológus munkáját a közelmúltban 
életműdíjjal ismerte el a Szent-Györ-
gyi Albert Orvosi Díj zsűrije.

CívisCafé: Úgy tűnik, nem nagyon 
van holtidő a napi munkában…

Altorjay István: Ebből a szempont-
ból nem vagyok jó példa, mert sosem 
futottam el a munka elől. A korosztá-
lyomban sokan vagyunk, akik este hat 
előtt nemigen mennek el a klinikáról. 
A fiatalabbakra ez már azért nem any-
nyira jellemző.

CívisCafé: Lehet, hogy nekik van  
igazuk. Valamikor élni is kell…

Altorjay István: Jogos. A családom 
időnként nekem is a szememre hányja, 
hogy nem töltök velük elég időt. Ugyan-
akkor ennek a hivatásnak a csodálatos-
sága, varázsa mégiscsak abban rejlik, 
hogy az ember segíteni tud másokon. 
Ezt pedig gyakran nem lehet időhatárok 
közé szorítani, hiszen ha a betegnek fél 
négykor van olyan gondja, ami segítsé-
get igényel, akkor rá kell szánni az időt, 
és lehet, hogy az eltart fél ötig, vagy akár 
ötig is. Van ugyan ügyelet, de ott a kollé-
gákra olyan hatalmas teher hárul, annyi 
beteggel kell foglalkozniuk, hogy nekik 
erre végképp nem jut kapacitásuk.

CívisCafé: Általában hánykor kezd?
Altorjay István: Nyolckor, akkor 
kezdődik a munkaidő, de örülnének 
otthon, ha este hatra hazaérnék. Ok-
tatok, folyóiratot szerkesztek, tudomá-
nyos kutatással is kellene foglalkozni, 
vezetem a gasztroenterológiai tanszé-
ket, és a gyakorlati betegellátásból is 
kiveszem a részem, mert vannak olyan 
technikák, feladatok, amelyeket nem 
túl sokan csinálunk a klinikán. Otthon 
aztán lehet folytatni az adminisztratív 
teendőkkel. Az egyetemen a gasztro-
enterológia korábban csak „másod-
vonalbeli” kiszolgáló szakma volt. 
Nagyon büszke vagyok, és a csapatom 
is az lehet, hogy a gasztroenterológi-
ai tanszék 2001-es megalakulása óta, 
bátran mondhatom, az ország egyik 
legnagyobb forgalmú, tudományosan 
is nagyon aktív és legszélesebb körű 
palettával rendelkező gasztroenteroló-
giai centrumává nőttük ki magunkat! 
Ráadásul a csapatomból nem ment el 

senki sem, pedig, amint láthatta, na-
gyon sokat dolgozunk.

CívisCafé: Talán nem véletlen, hogy azt 
mondják: arányaiban az orvosok között 
van a legtöbb beteg ember…

Altorjay István: Ezt így azért nem 
mondanám, de abban van igazság, hogy 
az 50 és 60 év közötti férfiak között az 
orvosok halandósága magasabb az át-
lagpopulációénál. Ezt statisztikai adatok 
is igazolják. Több orvos férfi hal meg eb-
ben a korosztályban, mint ami általában 
az országos átlagra jellemző.

CívisCafé: Szegeden született, az 
édesapja ott volt elismert, sebészként 
dolgozott. Hogy került Debrecenbe?

Altorjay István: Édesapám (Prof. Dr. 
Altorjay István, az első magyar gyermek-
sebész egyetemi tanár – a szerk.) Kárpát-
alján, édesanyám Erdélyben született, 
és a szegedi orvosi egyetemen ismer-
kedtek meg. Ott végeztem én is, majd 
utána rögtön a debreceni klinikára ke-
rültem, és azóta is a „2-es belen” dol-
gozom. Néhány évvel korábban került 
Debrecenbe a nagy tekintélyű belgyó-
gyász és hematológus professzor, Rák 
Kálmán; az ő híre, reputációja vonzott 
ide. A szüleim ismerték, édesapám ta-
nította is; a sebészeti gyakorlatvezetője 
volt. Előtte egyébként diákköri konfe-
rencián már megfordultam a város-
ban, és tetszett az egyetem, a nagyerdei 
környezetet pedig nagyon izgalmasnak 
tartottam. Biztosan az is közrejátszott a 
döntésemben, hogy szerettem volna ki-
próbálni magam egy olyan helyen, ahol 
nem az édesapám árnyékában kell dol-
goznom. Úgy voltam vele, ugyanazzal 
a névvel megpróbálok máshol a saját 
lábamon megállni.

CívisCafé: Orvos szülők gyerekeként 
egyértelmű volt, hogy ezt a pályát 
választja?

Altorjay István: Mindig nagyon sok 
minden érdekelt. Például a fizika, a tör-
ténelem, a biológia, a nyelvek. Érettségi 
környékén azért már úgy gondoltam, 
hogy az orvoslás az a terület, amely a 
legszélesebb palettát biztosítja a válasz-
táshoz. Hat évem volt azon meditálni, 
hogy mit is akarok majd csinálni. El-
méleti tudós, orvos-jogász, kriminoló-
gus, törvényszéki orvos legyek-e, vagy 
a tényleges gyógyítással foglalkozzak, 
és annak is melyik ágával. Hatodéves 
koromban felvetődött bennem, hogy 
elmegyógyász, belgyógyász, esetleg 

Altorjay  
professzor: 

az egész 
emberhez 
kell érteni

Az életműdíjas  
debreceni gyógyító  

a korai felismerésről,  
a dohányzásról  

és a Szent-Györgyi Alberttől 
kapott autogramról.  

Is.
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szülész leszek. Diákkörösként a szegedi 
klinika szülészetén már dolgoztam, de 
abortuszt nem akartam csinálni. Nem 
fért össze az ideológiámmal, viszont ez 
annak idején nem választás kérdése volt. 
Az elmegyógyászat érdekes, vonzó terü-
let számomra a mai napig is, de a valódi 
elmegyógyászat nagyon kemény szakma. 
Édesanyám mondta egyszer, hogy az el-
megyógyászok egy idő után kezdenek ha-
sonlítani a pácienseikhez, ezért nem java-
solná nekem. A legintelligensebb szakma, 
persze, csak idézőjelben, a belgyógyászat, 
hiszen az egész emberhez kell valamilyen 
szinten érteni; a belgyógyásznak az egész 
emberben kell tudnia gondolkozni. Ho-
lisztikusabb tudománynak tűnt, ezért ez 
állt hozzám a legközelebb.

CívisCafé: Egészen más területet 
választott, mint az édesapja…

Altorjay István: Nem akartam sebész 
lenni. Olyan szakmát kerestem, ahol in-
kább a fejével, semmint a kezével dolgo-
zik az ember. Ha a mai eszemmel vissza-
gondolok az indulásomra, akkor meg kell 
állapítanom, hogy jó néhány év mínuszt 
jelentett, hogy teljesen idegenként érkez-
tem a klinikára. Duplán kellett bizonyíta-
nom, semmi nem jött ingyen, de miután 
kezdő orvos voltam, akkor ezt így még 
nem érzékeltem. Beálltam a startvonalhoz, 
igyekeztem tisztességesen dolgozni, és fel-
építeni a pályámat. A genetika azért csak 
kiütközött, mert ugyan nem lettem sebész, 
de viszonylag hamar elkezdtem keresni a 
belgyógyászaton belül azt a területet, ahol 
van egy kis manuális aktivitás, invázió. 
Így kötöttem ki a gasztroenterológiánál, 
amely a múlt század 60-as éveiben már 
elindult ebbe az irányba. Az endoszkóp 
segítségével például a vastagbélből kisebb, 
nyeles daganatokat, úgynevezett polipokat 
lehetett eltávolítani, majd a 70-es évektől 
elindult az epeúti endoszkópia is, amely a 
mai napig a legbonyolultabb, legnehezebb 
„művészete” az endoszkópiának. Ilyenkor 
például köveket tudunk kivenni az epe-
vezetékből, vagy daganatos szűkületeket 
tudunk áthidalni stent segítségével. Fan-
tasztikus dolog, hogy endoszkóppal olyan 
dolgokat tudunk megoldani, amelyeket 
pár évtizede még csak sebészeti beavatko-
zással lehetett. Ráadásul egy endoszkópos 
beavatkozás kisebb megterhelést jelent, 
mint egy műtét, és rendszerint kevesebb a 
szövődmény lehetősége. A gasztroentero-
lógiát nagyjából 15 évvel később a kardio-
lógia követte az invazivitásban, és mára 

már le is körözte, hiszen a szívsebészeti 
tevékenység felét napjainkra már átvette 
az invazív kardiológia.

CívisCafé: Az önnel foglalkozó cikkek, 
 interjúk szinte mindegyikében felhívja  
a figyelmet a vastagbélrákszűrés 
fontosságára…

Altorjay István: Tizenöt évvel le va-
gyunk maradva. Csehországban 2004-ben, 
a lengyeleknél 2005-ben, Németországban 
pedig 2002-ben indult a szűrés. Itthon idén 
kezdődött a program, amelynek keretében 
50 olyan centrumot jelöltek ki, ahova azo-
kat az 50 év fölötti betegeket küldik szűrés-
re, akiknek a székletében emberi vérmintát 
találnak. A vizsgálat fontosságáról mindent 
elmond, hogy az eddig általunk szűrt be-
tegek 80 százalékánál komoly problémákat 
találtunk. Én is „fogtam” már rákot korai 
stádiumban. Teljesen panaszmentes volt a 
páciens, a székletmintájában vért mutattak 
ki, a tükrözéskor pedig kiderült, hogy 12 
centire a végbelétől két ujjbegy nagyságú 
daganat van. Ennek az embernek a szűrés 
az életét mentette meg, mert így időben 
megoperálták, gyógyulása pedig százszá-
zalékos. Lehet, hogy egy év múlva sem lett 
volna még panasza, de a májában elkép-
zelhető, hogy akkorra megjelenik az áttét, 
és onnantól kezdve messze nem lett volna 
olyan reményteli a helyzete.

CívisCafé: Megdöbbentő adatot olvastam 
arról, hogy hányan halnak meg ebben 
a betegségben. Pedig sokak éle-
tét meg lehetne menteni…

Altorjay István: Az Európai Unióban a 
daganatok közül a férfiaknál és a nőknél is 
a második halálok a vastagbélrák. Itthon 
évente nagyjából tízezer új vastagbélrákost 
diagnosztizálnak, és közülük hatezer beteg 
meghal, pedig ennek nem kellene így len-
nie. Azért kell szűrni, harcolni, hogy minél 
többekhez jusson el az információ, mert 
ha időben felismerik a betegséget, akkor 
gyógyítható. Az Egyesült Államokban az 
1980-as években Ronald Reagan elnöknek 
polipkarcinómája volt. Milyenek az ame-
rikaiak? Azt mondták, hogy ha az elnököt 
meg kellett tükrözni, akkor nekik is szük-
ségük van egy ilyen vizsgálatra. Óriási di-
vatja lett a tükrözésnek; a biztosítótársaság 
az 50 év felettieknek kifizeti a tükrözést. A 
sok, időben felfedezett elváltozásnak kö-
szönhetően 30 év alatt a vastagbélrák mi-
atti halálozást 25 százalékkal csökkenteni 
tudták. Nem lehet tehát elégszer hangsú-
lyozni a megelőzés fontosságát; rengeteg 
ember élete múlhat a korai felismerésen.

CívisCafé: Egyáltalán mire 
jut ideje a munkán kívül?

Altorjay István: Nagyon szeretek ker-
tészkedni. Érdekes, különleges növényeink 
vannak. Japán körte, datolyaszilva, tüske-
mentes szeder, és, persze, a feleségem nagy 
kedvencei, a rózsabokrok. Van egy hatal-
mas mandulafánk is, arra nagyon büszke 
vagyok, mert sokáig úgy tűnt, hogy nem 
marad meg, kis csenevész volt, de végül 
„összeszedte” magát. A kerti munka meg-
nyugtat, lelkileg feltölt; olyankor csak az-
zal foglalkozom, a külvilágot teljesen ki 
tudom zárni.

CívisCafé: Az orvosok körében 
népszerű a teniszezés is…

Altorjay István: Régebben játszottam; 
mostanában nincs rá idő. Néha elmegyek 
úszni, és nagyon szeretek zenélni is. Gye-
rekkoromban tanultam meg zongorázni, 
akkor még jól is ment, ma már inkább csak 
a könnyedebb, régi melódiákat játszom. 
Esténként otthon is leülök a zongora elé; 
jót tesz a lelkemnek, ha játszhatok valamit. 
Nagy előnye a kertes háznak, hogy a szom-
szédok miatt nem kell aggódnom, így csak 
a lányaim reklamálnak időnként, hogy 11 
után ideje lenne már abbahagynom.

CívisCafé: Az életműdíjat olyanok szok-
ták kapni, akik már a pályájuk vége felé 
tartanak. Ön azért ettől még messze áll…

Altorjay István: Nem annyira, mint 
szeretném! Óriási megtiszteltetés ez a 
díj, mert nem felülről jött, hanem a be-
tegek terjesztettek fel rá. Az pedig külön 
büszkeség, hogy egy olyan elismerést kap-
tam, amelyet az általam nagyra becsült 
Szent-Györgyi Albertről neveztek el. A 
Nobel-díjat abban az intézetben végzett 
munkája eredményeként kapta, ahol an-
nak idején diákkörös voltam. Egyszer 
személyesen is találkoztam vele. Nyolcva-
néves volt, meghívták Szegedre, és éppen 
a dékáni hivatal felé sétált az egyetem köz-
ponti épületében, amikor összefutottam 
vele a folyosón. Kértem is tőle gyorsan 
egy autogramot – az a fehér toll még ma is 
megvan, amelyikkel aláírta nekem a nevét. 
Szent-Györgyi volt egyébként az egyetlen 
magyar tudós, aki hazai piacon, hazai esz-
közökkel érte el a Nobel-díjat. Meglepett, 
hogy egy internetes szavazáson kiérdemel-
tem az életműdíjat, de hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy nem esett nagyon jól. Ez 
az elismerés is visszaigazolja, hogy nem hi-
ábavaló, ha az ember az életét, a munkáját 
a betegek javára fordítja.

Takács Tibor
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Csilikrém 
Boros Vali konyhájából

Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sü-

tés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: kb. 60 dkg méregerős paprika, 2 közepes fej  

vöröshagyma, 3 közepes paradicsom, 3 cikk fokhagyma,  

1/2 dl olaj, 1 dl balzsamecet, 2 kávéskanál só, barnacukor 

ízlés szerint

Elkészítése: A hozzávalókat odateszem főni. Mikor már 

megpuhult a paprika, teszek hozzá 1 dl balzsamecetet és ízlés 

szerint néhány evőkanál barnacukrot. Alaposan összefőzöm 

a masszát, majd botmixerrel összetöröm, ezután egy nagy-

méretű teaszűrön átnyomom. Ekkor újra összerotyogtatom, 

de ekkor már folyamatosan keverni kell, mert odaéghet.  

A krémet kifőzött üvegbe rakom még forrón. Lezárom, és az 

üveget fejre állítom, majd mehet száraz dunsztba.
Jó étvágyat kíván: Boros Vali

http://borosvalikonyhaja.blogspot.com

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

Ke
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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
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

BESOROLÁSA GK. GAZDASÁGI, KERESKEDELMI, 
SZOLGÁLTATÓ ZÓNA. BEÉPÍTHETŐSÉGE: 15%

A villát 16 500 m2-es park veszi körül. Kiváló 
lehetőség intézmény, panzió, egyéb szálláshely, 
cégközpont vagy turisztikai tevékenység számá-
ra, szociális gondozás, közösségi, kulturális tevé-
kenységek, egyházak, gyülekezetek számára is.

Ár: 199 millió forint

OPCIÓ: A hirdetett ingatlan mögött még 28 500 m2  
dísznövénykert található, amelyből igény szerinti 
terület vásárolható. Beépíthetősége: 15%.

570 M2-ES VILLAJELLEGŰ LUXUSINGATLAN
ELADÓ DEBRECENBEN!

Bővebb információ személyesen: +36 20 9552 411
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Káva és Kamilla, Léna és Lebbencs, 
Szeder és Szamóca, Fahéj és Fagyöngy. 
Ott álltak körülöttünk, érdeklődve fi-
gyelték, hogy miről beszélgetünk, de 
valószínűbb, hogy egy kis csemegére 
számítottak az idegenektől. „Hozhat-
tunk volna nekik egy kis almát” – ál-
lapította meg a nagy igazságot fotós 
kolléganőm. Almát nem vittünk ma-
gunkkal, a hucul kancák és csikóik 
azonban a beszélgetés végéig nem 
tágítottak. Jó társaságba keveredtünk, 
ráadásul ott volt velünk a lovak gazdá-
ja is, akit legalább tíz éve ismerek már, 
és tudom róla, hogy a lovaglás, a lovak 
olyan fontosak az életéhez, mint a le-
vegővétel. A 79 éves Bujdosó Attila 
szerint a lovakkal való foglalkozás a 
nyugdíjas évek meghosszabbításának 
is kiváló praktikája.

Frissen végzett erdőmérnökként egy-
éves ösztöndíjjal érkezett Hortobágy-
ra. Ma már talán eretnekségnek tart-
juk, de akkor az volt a feladata, hogy 
erdőket telepítsen a pusztába. Később 
főmérnök lett, majd termelési igaz-
gató, így hozzá került a Mátai ménes 
irányítása is. A kapcsolata a lovakkal 
azonban nem ekkor kezdődött, ha-
nem jóval korábban. – Debrecenben 
a Csigekertben, a méntelep közelében 
laktunk – emlékszik vissza. – Talán 
negyedikes lehettem, amikortól lejár-
tam a lovak közé, és végül odaszok-
tam. Megengedték a felnőttek, hogy 
segítsek pucolni a lovakat, utána fel is 
ülhettem rájuk, sőt a reggeli jártatá-
sokon is részt vehettem. Ennek az az 
egy feltétele volt, hogy nem eshettem 

le a lóról, mert ha leestem, legköze-
lebb nem jöhettem. Kapaszkod-

tam a hatalmas mén hátán, 
mint egy macska, de persze 

nem volt ez igazi lovaglás, 
egy cél lebegett a szemem 
előtt, hogy fennmaradjak 
rajta, mert akkor más-
nap újra felülhettem. A 
diákéveimet alapvetően 
meghatározta a méntelep 
világa. Nagyon jól érez-

tem magam a lovak és az 
ottani emberek társaságá-

ban. Az első világháború után 
több egykori katonatiszt, altiszt 

ott kereste a megélhetését, boldo-
gulását. Sok mindenre megtanítottak, 

aminek aztán a későbbi életem során 
hasznát vettem.
A soproni egyetemi évek alatt aztán 
teljesen megszakadt a kapcsolata a lo-
vakkal, majd amikor állást kapott Hor-
tobágyon, a szolgálati járműve egy Bel-
la nevű nóniusz kanca lett. Ezzel közle-
kedett a pusztában, bár lovagolni még 
mindig csak annyira tudott, amennyire 
a méntelepen megtanult. Bella viszont 
jól ismerte a környéket, és lovasát este, 
a legnagyobb ködben is hazavitte. A 
minőségi előrelépés akkor követke-
zett be, amikor a Mátai ménes irányí-
tója lett. – Nem igazán értettem még 
a lovakhoz, de értettem az emberek 
nyelvén, akik viszont kiválóak voltak a 
szakmájukban. Együtt dolgoztam pél-
dául Finta Gábor agrármérnökkel, aki 
a mai napig is a nemzetközi lovas világ 
elismert tagja – magyarázta. – Ekkor 
kezdtem el komolyabban foglalkozni 
a lovaglással, mert az mégiscsak hogy 
néz már ki, hogy a ménes irányítója 
nem tud tisztességesen lovagolni.
– Hálás vagyok azért, hogy még talál-
kozhattam olyan öreg katonatisztekkel, 
akiktől sokat tanulhattam. A ménest 
szakmailag felépítő Hetei György tü-
zértiszt és Németh Dezső lovas edző, 
aki az örkényi lovas tanár és hajtó-
képző iskola végzett katonatisztje volt, 
nem csak lovagolni tanított, de óriási 
élettapasztalatukból is sokat merítet-
tem a későbbiekben. Telt-múlt az idő, 
és túl volt már a hatvanon, amikor az 
első saját lovát, egy sárga, hókás kisbéri 
félvér kancát megvásárolt.  
Bujdosó Attila szerint a lovakkal való 
foglalkozás hozzájárul ahhoz, hogy 
nyugdíjas évek hasznosan teljenek; 
nem engedheti meg magának az em-
ber, hogy elkényelmesedjen. Korán 
kell kelni, enni, inni kell adni a lo-
vaknak, és nem árt mozgatni is őket. 
Hetente többször lovagol terepen, és 
egyelőre esze ágában sincs abbahagy-
ni. – Nagyokat tekergek a pusztában, 
és közben remekül érzem magam. 
Korhatár? Az nincs. Egy Svájcban 
élő osztálytársam rendszeresen síel, 
és azt mondta a múltkor, hogy egy-
re jobban megy neki, és ha elég ideje 
lenne, olimpiai bajnokságig vinné. Így 
vagyok én a lovaglással. Minden év-
ben egyre jobbnak érzem magam, és 
ha lenne még annyi időm, a nagydíjon 
is indulhatnék.

79 éves,  
és egyre 
jobbnak 

érzi magát
Ismerjék meg Bujdosó Attilát 

és a hortobágyi huculokat!
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De vissza a huculokhoz. Három kiscsikó 
már világra jött, egyet még várnak, egye-
lőre nem tudják, hogy „fiú” lesz vagy 
„lány”. A fajta a Kárpátokból származik, 
legjelentősebb magyarországi tenyésztő 
központja az Aggteleki Nemzeti Parkban 
van. Onnan érkezett egyébként az a kivá-
ló mén, Vidra, amelyiknek utódja lett pél-
dául Kamilla, Lebbencs és Szamóca is. De 
hogy kerül a pusztára ez a nagy munka-
bírású, alapvetően hegyvidéki körülmé-
nyekhez szokott állat? – Negyven hektár 
legelőt bérlek a nemzeti parktól, cserébe a 
legelő karbantartásához nekem összesen 
húsz lovat kell tartanom – magyarázza 
Bujdosó Attila. – Félvér lovakból ennyit 
képtelen lennék finanszírozni, így „jöt-
tek képbe” a huculok. A terület ugyanis 
a Hortobágy egyik legrosszabb része, 
annak idején innen építkezett a falu, tele 
van kubikgödrökkel, az egykori olajfúrás 
nyomai, például egy hatalmas medence is 
látható még. Árkok és gödrök, időnként 
egy kis legelő, amihez a hucul kiválóan 
alkalmazkodik, megtalálja azokat a he-
lyeket, ahol legelhet. A fajta a tenyésztés 
során komoly válogatáson ment keresz-
tül, így valóban csak a legjobbak marad-

hatnak fenn. A Kárpátokban ugyanis csak 
azt tenyésztették tovább, amelyik engedel-
mes, nagy munkabírású, az ottani mos-
toha körülményeknek mindenben képes 
megfelelni.
A szelekció egyértelmű: dolgozol, meg-
bízható vagy, rád ülhet a kisgyerek is, 
vagy mész a bográcsba.
Ennél a fajtánál is szabadtartásban műkö-
dik a rangsor. Megvan, hogy ki az első és 
a második, amikor mennek az ivókúthoz, 
az etetőhöz, és az is biztos, hogy ki van a 
sor végén. A középrétegnél szokott lenni 
időnként vita; ők egymás között ezt a „né-
zeteltérést” elintézik.
A félvér lovak és a huculok együtt tehát 
biztosítják a földbérleti pályázat legelte-
tésre vonatkozó feltételeit. A lovak kiscso-
portokban rendszeres idomításban vesz-
nek részt a munkakészségük fenntartása 
érdekében.
A nyugdíjas erdőmérnök nem kis büsz-
keséggel mesélte, hogy példáját Zsu-
zsa lánya követte, aki sokáig a bábolnai 
Pettkó-Szandtner Tibor Szakközépiskola 
és Kollégium igazgatóhelyettese volt, je-
lenleg pedig a Mátai ménes helyettes ve-
zetője. Az ő lánya, Zsófi versenyszerűen 

űzi ezt a sportot, de a másik öt unoka is 
megtanult lovagolni.
– Nagyon szeretem a lovaimat, a csalá-
dom után a legfontosabbak számomra 
– válaszolta arra a kérdésemre, hogy mit 
is jelentek neki ezek az állatok. – Amikor 
kijövök ide közéjük, megszűnik a világ. 
Csend van, olyankor egyedül a lovakkal 
foglalkozom. A mélyebb gondolatok vagy 
itt közöttük, vagy éjjel fogalmazódnak 
meg bennem, és a komolyabb döntései-
met általában itt szoktam meghozni. Het-
venkilenc évesen az ember hátrafelé már 
nem igen tekintget, hanem inkább előre 
gondolkodik. Például azon, hogy holnap 
melyik lóra fog felülni.

Takács Tibor
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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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Mivel nem következett be, máig nem 
érezzük a súlyát annak, amitől keve-
sebb, mint 48 óra választotta el Ma-
gyarországot 1986. április 29-én: a 
csernobili atomerőmű-baleset miatt 
a négyes blokkban az olvadt urán – a 
betont átégetve – a reaktor alatti, teli 
vizesmedencék felé folyt. Ha eléri, 
gőzzé alakítja, a hirosimai kétszáz-
szorosát meghaladó, 3-4 megatonnás 
hőrobbanást idézve elő, 30 kilomé-
teres körzetben azonnal elpusztítva 
mindent, beleértve az atomerőmű 
három épen maradt blokkját. Ez így 
már valóságos végítélettel ért volna 
fel, hiszen a felhalmozott radioaktív 
anyagoktól beinduló újabb lökés-
hullám letarolta volna a közeli Kije-
vet, legalább 100 év lakhatatlanságra 
ítélve Ukrajnát és Belarussziát (Fe-
héroroszországot), véglegesen sugár-
szennyezetté téve Magyarország víz- 
és élelmiszerkészletét, drasztikusan 
megemelve a rákos megbetegedések, 
születési rendellenésségek számát. 

Hogy nem így történt, az három cser-
nobili gépésznek is köszönhető, akik 
vállalták az égő reaktor alatti vizes-
medencék leeresztését. Ananenko, 
Baranov és Bezpalov nevét csak 
mostanában kezdi megismerni a vi-
lág, pedig százmilliók köszönhetik 
nekik az életüket. De hősiességükön 
is messze túlmutat az őket irányító két 
férfi szerepe, akik nagyon eltérő alap-
helyzetből indulva váltak a csernobili 
mentés kulcsfiguráivá. Ha Scserbina 
és Legaszov nincsenek, talán akad-
nak helyettük mások, aki meghozzák 
a legfontosabb döntéseket azokban a 
kritikus órákban. Vagy nem. De utób-
bi esetben mi, magyarok is elpusztu-
lunk, földönfutókká (migránsokká) 
válunk még az új évezred előtt.
Néző, szembesülj!
Borisz Scserbina energiaipari mi-
nisztert a Szovjetunió akkori vezető-
je, Gorbacsov küldte a helyszínre 12 
órával a baleset után Valerij Legaszov 
akadémikussal, az atomenergiával 
foglalkozó Kurcsatov Intézet vezető-
helyettesével. 
A filmbeli Scserbina a totális állam 
funkcionáriusaként, a megfellebbez-
hetetlenség, a tagadás, a kényelmes 
hazugságok reflexeivel érkezik a 
pusztulás küszöbén álló Pripjatyba. 

Legszívesebben már az odaúton ki-
dobatná a helikopterből Legaszovot, 
a tények igazságra hangolt, de annál 
magányosabb emberét, akiben még 
elég nyers a józan ész ösztöne ah-
hoz, hogy az asztalra csapjon – akár 
a Kremlben is. 
Hogyan képes megváltoztatni e kétfé-
le sugárzású emberi minőség egymás 
szellemi sejtszerkezetén át a történé-
sek szövetét: ezt vizsgálja a Csernobil, 
nem mást.
Szögezzük is le, aki látványos emóci-
ókat, a katasztrófafilmek sodrását, az 
otthonaikat elhagyni kényszerülő, az 
igazságból kirekesztett kisemberek 
személyes sztoriját várja, az csalód-
hat az HBO ötrészes miniszériájá-
ban. A Csernobil nem az érzelmek, 
hanem az értelem drámája, amelyben 
a közönség által agyondicsért, doku-
mentarista igénnyel kimunkált dísz-
letek, a vöröscsillagos tűzoltósisaktól 
a lakótelepi idill kelet-európaiságán 
keresztül a szocialista konfekciódi-
vatig, mind csak a nézői átlényegülés 
eszközei. Minden az, ami, gegeskedés, 
az abszurd szándéka nélkül: the true 
life. Fontos, hogy lássuk a radioaktív 
füstöt okádó, felnyílt reaktorzónát, 
az erőmű betonkolosszusát, de nem 
a borzongás, hanem a szembesülés 
miatt. A látvány és hang nem sokkol-
ni, hanem nyugtalanítani akar, pánik 
helyett kétségbe ejteni.
A Csernobil küldetése kettős. Fő 
áramvonalában elmesélné és megér-
tetné, hogy miként és miért követke-
zett be az atomkatasztrófa. E vállalko-
zás önmagában is elismerésre méltó, 
hiszen egy ilyen horderejű, megtör-
tént esemény kordokumentumszerű 
játékfilmes feldolgozása számos buk-
tatót rejt és támadási felületet kínál. 
A kitörő fogadtatás ugyanakkor azt 
jelzi, a történetet sikerült felhozni az 
emlékezet betonsírjából, és olyan erő-
vel sugárzik, mint azelőtt soha. Pedig 
Craig Mazin forgatókönyvíró és Johan 
Renck rendező a mű csúcspontjának 
tekinthető ötödik részben, vagyis a 
balesetet egy évvel követő bírósá-
gi tárgyalás során jelentősen eltért a 
tényektől. Hiszen azon Scserbina és 
Legaszov sem vett részt, nem tanús-
kodott, a bevallottan kitalált szerep-
lőről, Komjukról nem is szólva. 
A magyarázat a sorozat másik, a tör-

Kinek fontos 
az igazság, 
ha hazudni 

is lehet?
Érzelmes katasztrófasztori 

helyett az értelem drámája.
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ténetmesélésen túlnövő motivációjában 
van. A Csernobil üzenet a palackban: 
egy nukleáris hajótörés naplója olyan ta-
nulságokkal – az „igazsággal” –, amelyet 
muszáj a főhősök szájával kimondani. 
Egyszerűen nem veszhet el az értelme-
zések dúsításában. Az ötödik rész azért 
kanyarodik el a valóságól, hogy megma-
radhasson az igazságnál. 
Az együttműködés igazsága
„Az erőnk azon alapszik, hogy erősnek 
látszunk” – teremti le Gorbacsov a mi-
nisztertanács tagjait, miután kiderül, 
hogy nem tudják eltitkolni a világ elől 
Csernobilt. Előtte Scserbina éppen ebből 
a megfontolásból nem kezdi meg Prip- 
jatyban a város evakulását. Majd döb-
benten értesül, hogy a svédek bemérték 
a radioaktív szennyezés helyét, egy ame-
rikai műhold lefotózta a felnyílt zónát, 
Frankfurtban pedig már nem engedik az 
utcára a gyerekeket. Az áprilisi napsü-
tésben gyanútlanul hazafelé bandukoló 
iskolások láttán Scserbina ráeszmél: 
bármilyen magasra emelte az évtizedes 
párthűség, a hazugságok ára ezúttal túl 
nagy. Ez a pillanat vezet a totális állam 
miniszterének pálfordulásához: formáli-
san továbbra is együttműködik a pártha-
talommal, de az értelme már a Legaszov-
val való kooperáció felé fordul.
Azért az ember a legerősebb a Földön, 
mert képes együttműködni. Csak így 
tudta elejteni a mamutot, törzsszövet-
séggé, állammá szerveződni, hódítani és 
túlélni, majd olyan, országokon túlnövő 
együttműködéseket kialakítani, amelyek 
soha nem látott létbiztonságot hoztak el 
napjainkra. Azért repkedhetünk a kon-
tinensek között, mert a legkülönbözőbb 
politikai, szakmai, pénzügyi együttmű-
kődések ezt lehetővé teszik. Amikor 
egy Facebook-live-ban kimondott szó, 
egy PayPalen küldött dollár, vagy egy 
nukleáris robbanófejjel ellátott rakéta 
felfoghatatlan utat tesz meg az emberi 
reakció törtrésze alatt, az együttműkö-
dés szükségszerű és elkerülhetetlen. A 
legsikeresebbek azok a hatalmak (kor-
mányok, vállalatok, szervezetek), akik 
az együttműködést a legváltozatosabb 
formákban képesek megvalósítani. Ha 
Gorbacsov azt mondhatta volna azon a 
minisztertanácsi ülésen, hogy az erejük 
az együttműködéseken alapszik, akkor 
Csernobil be sem következik, hiszen az 
amerikaiak már jóval hamarabb rájöttek 
az RBMK-reaktorokat fenyegető, végze-

tes típushibára. S ha együttműködnek, 
talán robotokkal is eltakaríthatták volna 
a radioaktív törmeléket, az odavezényelt 
katonák százezrei helyett. Aki nem ké-
pes túllátni az önmagába vetett hitén, 
és együttműködni, annak a napjai meg 
vannak számlálva.
A tények igazsága
– Tudósnak lenni annyi, mint naivnak 
lenni. Annyira az igazság keresésére 
koncentrálunk, hogy elfelejtjük felmér-
ni, mennyire kevesen szeretnék, hogy 
rátaláljunk. Az igazságot nem érdekli, 
hogy mit akarunk, nem érdekli sem a 
kormányunk, sem az ideológiánk, sem a 
vallásunk. Igazából ez Csernobil ajándé-
ka. Ahol valaha féltem az igazság árától, 
most csak azt kérdezem: mi az ára a ha-
zugságoknak? – szegezi nekünk a legvé-
gén Legaszov.
Nem tud atomreaktor olyan grafitszürke 
füsttel égni, ami nyomasztóbb lenne a 
tények tagadása mögötti sötétnél. A fa-
sizmus és a kommunizmus 20. századi 
összeomlása jól mutatja, mi vár azokra 
az ideológiákra, amelyek figyelmen kívül 
hagyják vagy megmásítani igyekeznek a 
tényeket. Miként a világ tanultabbik felén 
a vallásgyakorlók számának csökkenése is 
nyugodtan levezethető az egyházak és a 
tények erősen ellentmondásos viszonyá-
ból (bár attól, hogy valami nem ténysze-
rű, még érezhetjük igaznak). Ma, amikor 
kormányfők a valóság magukhoz hajlítá-
sáról beszélnek, ténylegesen arra utalnak, 
hogy a technológia fejlődésével lehetőség 
nyílik annyiféle hazugság személyre sza-
bott terjesztésére, miáltal az igazságot 
már akkor sem ismerjük fel, ha az orrunk 
előtt lebeg. Mindezzel a biztonságot jelen-
tő együttműködést is veszélybe sodorjuk. 
Hiszen egy szövetség megkívánja bizo-
nyos tények közös tiszteletét.
Az egyensúly igazsága
Az atomreaktorban a reaktivitást növe-
lő és csökkentő tényezők egyensúlyban 
tartása befolyásolja a teljesítményt. „Ez 
a tánc egész városokat lát el energiával 
füst vagy láng nélkül, és ez gyönyörű is, 
amikor működik” – hangsúlyozza Lega- 
szov a tárgyaláson. A Csernobil tehát 
nem egy atomenergia-ellenes propagan-
dafilm, intellektuális köntösbe bújtatva. 
Az egyensúly megtalálása és fenntartása: 
talán nincs ennél fontosabb egy emberi 
életben.  De a politikában, az uralkodás 
művészetében sem. Füllenthetünk és 
elhallgathatunk, eltekinthetünk olykor 

bizonyos tények mellett, öncélúan vagy 
nagyvonalúságból, ahogy mindennapi 
együttműködéseink során is okozhat 
megoldandó problémát valamilyen sze-
mélyes, hatalmi érdek. De ha a szélső-
ségek útjára lépünk, attól a pillanattól 
kezdve már nem csak rajtunk múlik, 
hogy mikor indul el az a láthatatlan, 
végzetes változás, amelyre már nincs 
hatásunk.
Hogy mi vezetett Csernobilhoz? Hát, a 
hazugságaink, amelyek bármikor újabb 
katasztrófát idézhetnek elő, legyen a 
veszély forrása egy atomhatalom, az 
adatainkban úszó kibertér, vagy akár a 
nagyvállalatok által túlhevített légkör. 
Csak nincs rá garancia, hogy ezúttal is 
lesz majd, aki megment minket.
A Csernobil hitelessége annak is kö-
szönhető, hogy az alkotók a három 
központi figurát, Legaszovot (Jared 
Harris), Scserbinát (Stellan Skars-
gård) és Komjukot (Emily Watson) 
nem engedték a szokásos klisék felé ka- 
nyarodni. Vagyis a tudósok nem 
szeretnek egymásba, a két férfi nem alkot 
imádni való szuperpárost, nincsenek a 
történet súlyát oldó poénok, kiszólások. 
Legfeljebb a tulai bányászok felbukkaná-
sa szolgál valamennyi szarkazmussal, 
akik elvégzik a munkát, csak köszönik, 
ne akarják őket szovjet hitre téríteni, egy 
doboz cigi elég lesz. 
Harris megtalálta Legaszov szürke, him-
lőhelyes arcú, vastag szemüveg mögé 
bújó, magányos énjének lényegét, és nem 
akarja álságos gesztusokkal rokonszen-
vesébbé tenni. Legaszov karizmája a tisz-
tánlátó értelemből feltörő naiv szenve-
dély, amely cselekvésre készteti azokban 
a nehéz helyzetekben is, amikor sokkal 
kényelmesebb lenne hallgatni (hazudni). 
A hatalmat számon kérni bátorság, de ez 
a bátorság az igazi értelmiségi alapvető 
jegye – üzeni Legaszov-Harris.
Skarsgård Scserbinájának útja kanyargó-
sabb, a rezsim embere az erőszak nyelvé-
vel és hitével érkezik: a valóság az, amit a 
pártközpontban mondanak. Majd lassan 
kiderül, ő is csak a saját élethazugsága 
foglya, annak véges köreivel. Skarsgård 
hallgatásai sokatmondóbbak a beszéd-
nél. Ahogy a tekintetében mélyül a saját 
jelentételenségéről tudó, de azt folyama-
tos intézkedéssel, cselekvéssel enyhítő 
karakter félelme attól, amit tett. Vagy 
amit nem tett.

raTalics lászló
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– Egy cég valójában csak papír. 
Az igazi értéket a benne dolgozók 
tudása jelenti. Számunkra minden 
munka mögöttes célja a képessé-
geink fejlesztése. Mint kicsiben 
egy holdraszállás. Mi is úgy tekin-
tünk az életre, hogy minden kihí-
vás lehetőség – fogalmaz egy két- 
órás beszélgetés végén Zsigmond 
Endre. A Zolend Kft. irodájában 
ülünk, ha nem is a Hold túlsó ol-
dalán, azért annak a cégnek a deb-
receni irodájában, amelyik a vál-
ság kellős közepén alakult, és mára 
stabil középvállalkozássá nőtte ki 
magát a hátsó kertből. Endréről 
a cégtársára, Sólyom Zoltánra 
nézünk, stimmel-e ez így, de érző-
dik, hogy nem most először hallja 
a holdraszállásos hasonlatot. A 
hátsó kert sem túlzás: a Zolend az 
ő gyerekkori, Nagysándor-telepi 
barátságukra épült fel, két nyug-
hatatlan, elszánt kamasz közös vá-
gyaira, hogy önerőből válhassanak 
a maguk uraivá. Ha sikerül, az már 
kicsit olyan, érezhették gyerekként 
az éjszakába nyúló beszélgetések 
során, mint elérni a csillagokat. De 
mielőtt elszállnánk, vissza a nyolc-
vanas-kilencvenes évekbe!
Kutyám, Jerry Lee  
és más négylábúak
– Egyidősek vagyunk, 79-esek, és 
tényleg a Nagysándor-telepen nőt-
tünk fel. Kis falu volt a városban, 
a szüleink ismerték egymást, Zoli 
apukája épületgépészként dolgo-
zott, az enyém szobafestőként. 
Ők ugyan pár évre elköltöztek 

panelbe, de nyaranként akkor is 
együtt lógtunk. Majd visszajöttek, 
és szinte a szomszédunkban vettek 
házat. Csak egy üres telek válasz-
tott el, s mi az életünk jelentős ré-
szét azon a földdarabon töltöttük 
utána, hol csak ketten, hol többen 
is, hajnalokba nyúlóan tervezgetve 
– emlékszik vissza Endre. De nem 
csak ábrándoztak. A két „fater” 
megkövetelte a kétkezi munkát, 
így a fiúk nemcsak korán belerá-
zódtak a „melós világba”, hanem 
még tetszett is nekik. Úgy nőttek 
fel, hogy „mindent meg lehet sze-
rezni, de azért tenni kell”. Az, hogy 
ebeket tanítsanak be őrző-védő cé-
lokra, a Kutyám, Jerry Lee-ből jött, 
ezt is csinálták egy ideig („Olyan 
nem volt, hogy mi unatkozzunk”). 
Majd következett a horrorisztikus 
véget ért pontykaland.
A fiúk a Kerecsen Állat- és Kör-
nyezetvédő Egyesület alapításával 
egészen más témákba is belekós-
toltak: még mindig csak tinédzse-
rek, de előfordult, hogy akadály-
versenyt szerveztek iskolásoknak 
a Simonyi úti fasor védetté nyil-
vánításának apropóján, miköz-
ben Zoliék lakásán működtették 
a hajdúbagosi földikutya-rezer-
vátum információs irodáját… Az 
akadályverseny hozta azokat az 
ismerősöket, akiktől indíttatást 
kaptak koi pontyok tartására. 
– Aranyhallal kezdtünk, a halte-
nyésztés „kisiskolájával”. Az egyik 
pince tele volt akváriummal, mi 
készítettük a polcokat, a levegőz-
tetőket, a fűtőrendszert, mindent. 
Közben rengeteget olvastunk a 
gondozás körülményeitől kezdve a 
gyógyszerezésen át a mesterséges 
megtermékenyítésig. Egyszer csak 
szóltak, hogy a szarvasi halkuta-
tónál áttérnek amerikai harcsára, 
ezért felszámolják a koiállományt. 
Megvásároljuk a halakat, döntöt-
tük el. Több százezer forintról volt 
szó, minden létező pénzünket be-
leöltük, közben Zoliéknál kültéri 
betonmedencét alakítottunk ki. 
A szüleink nem mondták, hogy 
ne csináljuk. Őket egyébként is 
az jellemezte, hogy pénzzel nem, 
de anyaggal, munkával, tanáccsal 
a hátunk mögött álltak. Tűrtek, 

Debreceniek,  
akik a Nagysándor- 

telepről lettek  
a legnagyobbak  

beszállítói
Ki hinné, hogy a gyárosok útja  
olykor áramütötte pontyokon  

át vezet a százmilliós ipari  
olajszűrő berendezésekig?  

A Zolend-sztori.  

A Zolend az autóipar, az olajipar, a vegyipar, az élelmiszeripar 
és energetika területén tevékenykedik. Partnereik között találjuk 
mások mellett a BMW-t, a Jaguárt, a General Motorst, a MOL-t,  
az FAG-t, a CST-t.
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mert érezték bennünk az őszinteséget. A 
halak már javában nálunk voltak, amikor 
jött egy hatalmas eső, de akkora, hogy a 
fél várost elöntötte. Zoli anyukája mond-
ja, fiúk, ezek a pontyok nem nagyon moz-
dulnak… Kiderült, hogy az eső feltöltöt-
te a szivattyúaknát, a rövidzárlat okozta 
áramütés következtében pedig az összes 
halunk elpusztult. Kudarc volt, de tanul-
tunk belőle és mentünk tovább – emlék-
szik vissza Endre.
Megjegyezzük, a koi a japán nyelvben a 
szeretet egyik szava, a koi pontyok pedig 
a barátság jelképei. 
Akkor reggel, Tiszaújvárosban!
Zsigmond Endre a Mechwartba, majd 
a középiskolából a Miskolci Egyetemre 
ment általános géptervezőnek, Sólyom 
Zoltán a Péchyt követően a debrece-
ni műszaki főiskolára járt. Endre valé-
ta elnökként sokat tanult a közösségek 
működéséről, Zoli pedig rengeteget járt 
hozzájuk, mert Debrecenben igazán csak 
a dobolás kötötte le. Nem mellesleg alapí-
tó tagja a Beholder nevű hardcore zene-
karnak (a banda 2016-ben feloszlott, de 
Zoltán ma is dobol). 
A diploma után Endre egy miskolci 
gépipari gyártócégnél állt munkába, ahol 
gyorsan megkapta egy nagyprojekt veze-
tését, 3 évvel később pedig már műszaki 
igazgató a társaságnál. A tulajdonosok-
nak imponált a teherbírása és a hozzáál-
lása, a cég pedig rövid időn belül meghét-
szerezte a forgalmát. Megvásároltak egy 
tiszaújvárosi gyárat, s úgy nevezték ki oda 
vezetőnek, hogy tulajdonrészt kapott, de 
mellette a miskolci feladatokat is intéznie 
kellett. Mivel Endre akkor már tudta, mi-
lyen az, amikor túlfeszíti a húrt, a telefo-
nért nyúlt. – Tisztában voltam vele, hogy 
ezzel a feladattal nem bírok el egyedül, 
olyan emberre volt szükségem, akiben 
vakon megbízok – mondja. Zoltán, aki 
akkor, 2006 végén a debreceni vérellátó 
műszaki vezetőjeként dolgozott, rábólin-
tott az ajánlatára.
Nagyon rosszul működő, gazdaságtalanul 
termelő céget vettek át Tiszaújvárosban, 
ahol mellbe vágta őket a felismerés: a két- 
ezres években még mindig vannak embe-
rek, akik szabályosan bujkálnak a munka 
elől. Nemcsak ösztönző módszereket kel-
lett kitalálniuk, hanem szembesülni azzal 
is, hogy olykor nem marad más eszköz, 
mint az elbocsátás. Bár az üzemet vi-
szonylag hamar sikerült új vágányra terel-
ni, végül olyan tulajdonosi elvárásoknak 

kellett volna megfelelniük, amire nem 
tudtak jó lelkiismerettel igent mondani. 
Tiszaújváros jó terep volt megtanulni egy 
gyár menedzselését, igaz, ehhez az kellett, 
hogy reggelente ők érkezzenek először és 
menjenek haza utolsóként. 
A sufnitól a Jaguárig
– Már az egyetemen is gondolkodtunk 
egy közös cég alapításán, de aztán hall-
gattunk a tanácsra, hogy dolgozzunk előt-
te pár évet. Aztán 2009-ben egy másikra, 
mely szerint „egy válságot elpazarolni vé-
tek”. Így megcsináltuk a Zolend Kft.-t. Mi 
éppen egy Csap utcai házrészben laktunk, 
Endréék egy szobában a szüleinél. Nem 
volt nagy vízió, csak az, hogy legyünk a 
magunk urai, és menjünk előre – meséli 
Zoltán, tegyük hozzá, ekkor már mind-
ketten házasemberek.
Ajánlatokat küldtek szét, megmozgatták 
a kapcsolataikat, így jött az első munka: 
légtartályok készítése. Ez úgy nézett ki a 
gyakorlatban, hogy drága tervezőprog-
ram híján Endre a megrendelő irodájá-
ban számítógépen „összerakta” az elké-
szítendő eszközt, majd Zoltánnal meg-
csinálták a Nagysándor-telepen. Előfor-
dult, hogy a fiúk hajnali kettőkor még 
tartályokat festettek, de kezdtek jönni a 
megrendelések. Közben előfordult per-
sze, hogy nem a megállapodásnak meg-
felelően fizették ki őket, de ez sem szegte 
a kedvüket. Forgácsoló- és esztergagépet 
vásároltak, egyre több olyan munkához 
jutottak, amihez már segéderőre is szük-
ség volt. 2011-et írtunk, mikor beütött az 
első százmillión felüli meló.  
– Egy hollandiai központú világcég kért 
tőlünk ajánlatot egy 400 ezer eurós kivi-
telezésre. Majd szóltak, hogy el kellene 
menni Rotterdamba. Mivel minden bevé-
telünket fejlesztésére fordítottuk, erősen 
osztottunk, szoroztunk, hogy vajon meg-
éri-e az utazás a szállásfoglalással blindre. 
Ott aztán kihajtogattak elénk egy akkora 
műszaki rajzot, hogy… Rámutattunk egy 
kisebb részre, mondván, azt szívesen el-
készítjük, mire a fejüket rázták: sorry, az 
egészet nekünk kellene megcsinálni. Egy 
autóipari cégek által használt hatalmas 
olajszűrő berendezésről beszélünk, ame-
lyekre a CNC-gépek működtetéséhez van 
szükség. Számunkra az alapvető problé-
mát az jelentette, hogy egy ilyen gyártás 
elkezdéséhez már az anyagok beszerzése 
is sokmilliós tétel, amit nekünk kellett 
volna finanszírozni. Hiszen a megrendelő 
nem ad előleget. Végül sikerült megálla-

podnunk abban, hogy kifizetik a beren-
dezés szakaszosan elkészülő egységeit. 
A visszafelé utat így is végigtelefonáltuk, 
hiszen a válság miatt olyan időket éltünk, 
amikor esélyünk sem volt banki hitelhez 
jutni. Magánkölcsönből fedeztük a tízmil-
liós indulást, amit 3 hónapra vissza kellett 
adnunk kamatostól. Így került a projekt 
sínre. Huszonnégy órában ezen dolgoz-
tunk, időnként a szívinfarktus határán. 
Csarnokot béreltünk, embereket vettünk 
fel: már a Hollandiából való visszatérést 
követő hétfőn harmincan álltak sorba 
munkafelvételre. Végül minden rendben 
ment, 24 kamionnal vittük a gépet a ten-
geri szállítás előkészítéséhez, az olajszűrő 
ugyanis az amerikai Florence-be ment, 
egy kormányműveket gyártó üzembe – 
beszéltek „az első nagy találatról”, amely 
később remek referenciaként szolgált a 
Zolend számára.
Itt tettek szert a nemzetközi jó hírre, 
aminek köszönhetően nemsokára már az 
Opel szentgotthárdi gyárában dolgoztak. 
Majd Angliában, ahol a BMW és a Ja-
guár megrendelésére dolgoztak. Előfor-
dult, hogy adott évben ők készítették el 
a legnagyobb Európában gyártott beren-
dezést a maga 25 méteres hosszúságával, 
3-3 méteres magasságával, szélességével, 
ami végképp beírta őket a „szűrőgyártás 
nagykönyvébe”. Ekkor már nemcsak ki-
vitelező, hanem tervezők és telepítők is, 
vagyis a nagyméretű eszközök helyszíni 
össze- és beszerelését is vállalják. 
– A megrendelőnek nem nyávogásra, 
hanem megoldásokra, az örökké fel-
bukkanó problémák leküzdésére van 
szüksége. Rendre kiderült, hogy hibás 
tervek alapján dolgoztunk, ezért átvet-
tük a tervezési feladatokat. Ha pedig már 
mi terveztünk és kiviteleztünk, értelem-
szerű volt bővíteni a portfóliót a telepí-
téssel. Így alakult ki a mai kínálatunk. 
A hozzáállásunk volt az, ami a rengeteg 
munkát hozta. Probléma van? Küldd el 
a zolendeseknek, majd ők megcsinálják, 
hallottuk vissza – emeli ki Endre és Zol-
tán. Ők úgy látják, egyszerűen a tudást 
adják el különböző piacokra. 
Maguk gyárosok, mondta nekik egyszer 
egy beszélgetőtársuk, amikor a munká-
jukról faggatta őket. Igen, tulajdonkép-
pen tényleg gyárosok vagyunk – mond-
ták utána saját maguknak. Ha nem is egy 
holdraszállás, azért egy debreceni hátsó 
kertből ez sem rossz. 

raTalics lászló
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Valósághű virtuális ablakok te-
szik elviselhetőbbé a bezártságot 
a Debreceni Egyetem Onkoradio-
lógiai Klinika sugárterápiás részle-
gének két ólomfalú kórtermében. 
Az izotópos terápiát kapó pajzs-
mirigydaganatos betegek napokat 
töltenek a sugárvédő falak között.
A speciális LED-panelekből álló 
ablakokat ingyenesen ajánlotta fel 
egy belsőépítész beteg, aki maga is 
a klinikán gyógyult.

A panelek fénye követi a napi 
fényviszonyokat, így a virtuális 
ablakok barátságosabbá teszik a 
szobákat, és csökkentik a pszichés 
terhelést. Az egyetem Klinikai 
Központjában július 1-jétől ön-
állóan működő Onkoradiológia 
Klinika sugárterápiás részlegén  
3 kórteremben, egyszerre 6 beteg 
radiojód-kezelését végzik.
–  Egy bizonyos dózis felett az 
izotópterápiában részesülő bete-
geknek nem lehet közvetlen kap-
csolatuk a környezettel, így sugár-
védelmi és építészeti okokból két 
kórteremben egyáltalán nincs ab-
lak, a falakban pedig ólomárnyé-
kolás van. A LED-paneles álab-
lakkeretek ebben a két ablaktalan 
szobában kaptak helyet – mondta 
a hirek.unideb.hu-nak Garai  
Ildikó, az egyetem Orvosi Képal-

kotó Intézet Nukleáris Medicina 
Tanszékének egyetemi docense, 
a Scanomed Kft. orvosigazgatója.
Az ablakokat olyan speciális mó-
don rögzítették, hogy a falakat 
nem kellett fúrni, így a szigorú 
sugárvédelmi szempontoknak a 
szobák továbbra is tökéletesen 
megfelelnek. Ezekben a helyisé-
gekben kizárólag a rosszindulatú 
pajzsmirigydaganattal küldő bete-
gek terápiája zajlik. A betegek az 
izotópos kezelés után 2 napig egy-
általán nem hagyhatják el a szobát, 
és jellemzően összesen 6 napot, de 
esetenként akár több időt is bent 
kell lenniük a teljesen zárt kórte-
remben.

Garai Ildikó elmondta, hogy az 
alkalmazott sugárterápia rendsze-
rint már a betegek gyógyításának 
az utolsó fázisa, amelyre általában 
műtét után kerül sor. Több beteg-
nek lehetnek áttétei is, a bezártság 
pedig elsősorban pszichésen meg-
terhelő számukra. Az álablakok 
azonban nagymértékben javítják 
a bennfekvés alatti komfortérzetet.
– A betegek visszajelzései nagyon 
pozitívak. A bezártságban töltött 
napokat sokkal könnyebben vise-
lik, jelentősen csökken az izoláció 
okozta szorongás. A páciensek ar-
ról számoltak be, hogy a virtuális 
ablak látványa „becsapja az agyu-
kat”.  A LED-panelek ugyanis azt 
az illúziót keltik, hogy kint süt a 
nap. Olyan, mintha a napfény te-
jüvegen keresztül világítana be 
a szobába, ez pedig azt az érzést 
kelti bennük, mintha látnák a kül-
világot – mesélt a tapasztalatokról 
Garai Ildikó.
A szakember példaértékűnek ne-
vezte, hogy az adományozó beteg 
nem csak a saját gyógyulására 
gondolt, hanem – a felajánlás ré-
vén – lehetőségeihez mérten segí-
tette a sorstársait is.

Forrás: undideb

Ilyen ablakot 
még nem  

látott  
Debrecen!

A bezártság  
pszichésen megterhelő.

A rosszindulatú pajzsmirigydaganattal 
küzdő betegek radiojód-terápiáját – a Bel-
gyógyászati Intézet és a Scanomed Nukle-
áris Medicina Központ együttműködésével 
– 2011 óta végzik a Debreceni Egyetem 
Klinikai Központ sugárterápiás részlegén. A 
szakemberek évente 120-130 beteg gyó-
gyulását segítik. 
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(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM | KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS | UCCU NEKI | BŰN | SPORT 

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
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CívisCafé: Furdal a kíváncsiság, 
hogy lesz egy fiatal debreceni nő 
misszionárius Afrikában?

Krajnik Ildikó: Az Afrikáért 
Alapítványnak vagyok önkénte-
se 2016 óta. Ennek az alapítója 
egy kongói teológus fiatalember,  
France Mutombo, aki Magyar-
országon telepedett le, és innen 
próbál segíteni a hazája nem ép-
pen rózsás oktatási, szociális és 
egészségügyi helyzetén. Magyar 
támogatással hozta létre az alapít-
ványa a College Othniel Általános 
és Középiskolát, illetve a La Pro-
vidence árvaházat Kinshasában, 
tehát a Kongói Demokratikus 
Köztársaságról van szó, mert van, 
ugyebár, a másik is, Kongói Köz-
társaság néven. Eleinte a különbö-
ző magyarországi rendezvényeken 
segédkeztem az alapítványnak, 
cikkeket írtam vagy fordítottam 
a honlapnak franciául, mert Kon-
góban a francia a hivatalos nyelv. 
Ugyanakkor hosszú távú célom 
az volt, hogy egyszer a helyszínen, 
azaz Afrikában is tudjak segíteni.

CívisCafé: Ez mind szép és jó, de 
miért éppen ilyen jellegű huma-
nitárius munkába kezdtél? Nem 
feltétlenül kell elmenni Közép-Af-
rikáig szegényekért, elesettekért.

Krajnik Ildikó: Magyar–francia 
szakon végeztem az egyetemen, 
és a francia szakdolgozatomat egy 
afrikai szerzők által alapított iro-
dalmi irányzatról, a négritude-ről 
írtam. Akkor ástam bele jobban 
magam Afrika életébe; szeretet fűz 
hozzá azóta is. Franciaországba is 
eljutottam az Erasmus-program-
nak köszönhetően, ott találkoz-
tam, megismerkedtem afrikai diá-
kokkal, és még szorosabb kötődés 
alakult ki. Az Afrikáért Alapítvány 
munkáját megismerve pedig úgy 
láttam, hogy minden segítségre 
szükség van Afrikában, még arra a 
kevésre is, amit én tudok nyújtani.

CívisCafé: Avass be az olvasókat 
a kongói misszió részleteibe!

Krajnik Ildikó: Teremtsünk 
biztos lakhatást címen egy euró-
pai uniós programban vett részt 
az alapítványunk. A program az 
afrikai lakhatási helyzet súlyossá-
gára, a nők, anyák nehéz helyze-
tére próbálja felhívni a figyelmet. 
Mi egy özvegyasszonynak, Mama 
Alphonsine-nak építettünk házat, 
akit az elhunyt férje rokonai utcára 
tettek a gyerekeivel együtt. A nők 
öröklési joga ott ugyanis szinte is-
meretlen fogalom, és egyik csapás 
a másik után érte a hölgyet. A há-
rom lánya közül az egyik meghalt, 
négy árva maradt utána, a másik 
lányának a férje halt meg, onnan 
három gyerek maradt, és velük él 
még a kisebbik lány, aki még nem 
házas. Az alapítvány tizenkét ön-
kéntese és három munkatársa uta-
zott ki Kongóba, hogy segítsünk a 
családnak házat építeni.

CívisCafé: Nehéz elképzelni  
egy ilyen törékeny testalkatú nőt 
betonozni!

Krajnik Ildikó: A munka ne-
hezét és szakmai részét az ottani 
munkások végezték, akiket az ala-
pítvány felfogadott, mi pedig se-
gédmunkásként hordtuk a homo-
kot, az építőanyagot, megfogtuk a 
szerszámokat is, ha kellett, például 
döngöltük a földet vagy simítottuk 
a vakolatot.

CívisCafé: Milyen luxusba csöp-
pent hirtelen Mama Alphonsine és 
a családja az áldásos tevékenysé-
geteknek köszönhetően?

Törékeny  
testalkatú  

debreceni hölgy  
vállalt nehéz 

munkát  
Afrikában

Hét gyereket egyedül nevelő  
nőnek építettek házat.
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Krajnik Ildikó: A magyarországi vi-
szonyokhoz képest szó sincs luxusról, 
de Kongóban talán az, hiszen egy kő-
házat építettünk, ami ott ritka látvány, 
az otthonok többsége fából, fémleme-
zekből vagy hullámpalából összetákolt 
építmény, és egy légtérben él minden-
ki. Az özvegyasszonynak és családjának 
egy nappalis plusz kétszobás, konyhás, 
fürdőszobás házat építettünk. Utóbbi 
csak tisztálkodó szobának nevezném, 
mert vízvezeték nincs, a vizet egy kö-
zeli kútból hordják. Ezek után aligha 
meglepő, hogy villany sincs, mert Kins-
hasának azon a környékén, a Kinkole 
nevű településrészen nincs kiépítve az 
elektromos hálózat.

CívisCafé: Ha olyan sanyarú a nők 
helyzete, ahogy említetted, mi a 
garancia, hogy ezt a házat nem ve-
szik el az özvegyasszonytól?

Krajnik Ildikó: Az alapítvány min-
den költséget rendezett, a nevére íratta 
a házat, amely hitelmentes, és jogilag is 
minden tiszta.

CívisCafé: Ha nincs víz és villany, 
akkor tulajdonképpen rezsije sincs 
Mama Alphonisne-nak, no de miből 
él meg? Miből eteti a népes család-
ját? Meglepne, ha segélyt kapna.

Krajnik Ildikó: Természetesen nem 
kap semmit, mert ott szociális háló nincs. 
A hölgynek a házépítésen túl is segítet-
tünk, az alapítvánnyal közel egy tonna 
ruhát vittünk ki, hogy be tudjon indítani 
egy turkálót, és ha kiárul mindent, ak-
kor maga is tud majd venni ruhabálát. 
Magyarán beindítottunk egy vállalko-
zást neki, és mivel Kongóban a használt 
ruhának nagy keletje van; reméljük, fenn 
tudja tartani a családját ebből.

CívisCafé: Mesélj még Kongóról!  
Mire számítson a kalandozó magyar, 
ha éppen arra visz a sors?

Krajnik Ildikó: Amikor kiléptem a re-
pülőből, megcsapott a párás meleg; ott 
este tizenegykor is 30 fok van. Úgy kell 
elképzelni, mint amikor az ember be-
lép egy zuhanyzás utáni fürdőszobába, 
minden tiszta pára. A lakhatási körül-
mények katasztrofálisak, egy légtérben 
élnek tucatnyian, általában naponta egy-
szer esznek, a nagy meleg ellenére alig 
isznak, mert iható vezetékes víz nincs, 
a palackozott víz pedig számukra nem 
megfizethető, hiszen munkalehetőség 
nincs, alig van valami jövedelmük. Jobb 
esetben a szegénynegyedekben közterü-
leten van egy kút, onnan hordják a vizet, 
amiből főznek vagy tisztálkodnak.

CívisCafé: Az elmaradottságnak 
mi lehet az oka?

Krajnik Ildikó: Talán az, hogy a poli-
tika nem teremt megfelelő környezetet 
a gazdaság számára; óriási a korrupció. 
Most ugyan nagy változást remélnek az 
új elnöktől, Felix Tshisekeditől, aki az 
elődjéhez képest igazán demokratikus 
alapon igyekszik vezetni az országot. 
Aztán meglátjuk, mire jut..

CívisCafé: Miből él egy átlagos kongói?
Krajnik Ildikó: Mindenki árul vala-
mit. Faszenet, gyümölcsöt, palackos vi-
zet vagy éppen maniókát, ha meg tudják 
termelni. Ez olyan kalóriaforrás ott, mint 
nekünk a kenyér, a rizs vagy a krumpli. 
Mindenhol árulnak, a szegénynegyed-
ben ugyanúgy, mint a belvárosi menő 
szálloda tövében. Bárhol lehet keres-
kedni.

CívisCafé: Európai ember turistaként 
nekimehet a kinshasai éjszakának?

Krajnik Ildikó: Arra már a felkészíté-
seken figyelmeztettek minket, hogy ne 
tegyük. Mindenhová csoportosan men-
tünk, és mindig kísért minket egy vagy 
több helyi, az alapítvány munkatársai. A 
rendőrök sem a korrekt viselkedésükről 
ismertek; a helyi viszonyokat nem isme-
rő európaiakra utaznak is. A kinshasai 
éjszakai élet tehát nem európai turisták-
nak való.

CívisCafé: Amikor nem jó tündért játszol 
Afrikában, akkor mivel foglalkozol, hol 
kamatoztatod a francia nyelvtudásodat?

Krajnik Ildikó: Egy nagy multinacio-
nális cégnél dolgozom. Az afrikai misz-
szió a szabadságom terhére ment, de a 
kollégák nagyon izgultak értem, lélek-
ben támogattak.

CívisCafé: Az afrikai kalandod-
nak mi az üzenete számunkra?

Krajnik Ildikó: Mindenképpen az, 
hogy mi fel sem fogjuk ésszel, milyen 
jó dolgunk van nekünk itt, Európában, 
azon belül pedig Magyarországon. 
Kongóban a legtöbb gyerek tízévesen 
még nem jár iskolába, mert azért is fi-
zetni kell, erre mi szidjuk az oktatási 
rendszerünket. Vagy az egészségügyet, 
amilyenről Afrikában még csak nem 
is álmodhatnak. Vagy itt van a közbiz-
tonság, ami talán a legnagyobb kincs, és 
ami Kongóban egyáltalán nincs. Sokkal 
jobban kéne értékelnünk azt, hogy hová 
születtünk. Az afrikai helyzetet látva 
pedig úgy gondolom, hogy mindenki-
nek joga van az emberhez méltó élet-
hez, akit pedig ez egy kicsit is megindít, 
tegyen érte bármilyen módon is, lehet 
az bármilyen kicsi energia-, idő- vagy 
pénzbeli befektetés.

cs. bereczki aTTila
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4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1. (Határ Úti Ipari Park)
Tel./fax: 06 (52) 500-625 • Mobil: +36 (30) 430-2708

e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu

FENNTARTHATÓ
M O B I L I T Á S

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

Megbízható MINŐSÉG

Műszaki vizsgára felkészítés  
és műszaki vizsgáztatás  
munkanapokon 
8.00–16.00 óráig.

MINDEN gépjárműtípusra  
(Nemzetközi vizsga is!).

Személygépkocsi  
műszakivizsga–díja  
bruttó 18 990 Ft  
(mely tartalmazza az átvizsgálási díjat,  
környezetvédelmi igazolás díját, 
műszakivizsga–díjat)

Ingyenes állapotfelmérés,  
ha járművét műhelyünkben 
javíttatja.

Olajszerviz

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. JÚLIUS 13-TÓL AUGUSZTUS 31-IG.

Dulux Easycare 
mosható színes  
falfesték 5 lit.

8190 Ft/db
1638 Ft/lit

Dűfa putz 
nemesvakolat 
kapart 1,5 mm 
fehér 25 kg.

6790 Ft/db
271,6 Ft/kg

Knauf 
üveggyapot 
5 cm, 
14,88 m2/tekercs
 -10 %  
 5395 Ft 
 (362,56 Ft/m2)

HŐSÉGAKCIÓ 
  a Fest-É-Ker Kft-nél!

Inntaler beltéri falfesték 
fehér 15 lit. -5% 

5995 Ft/db
399,67 Ft/lit.

Sadolin extra sf. 
vastaglazúr 2,5 lit.
 -10 %  
 8790 Ft 
 3516 Ft/lit.
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u KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS ÉRTÉKESÍTÉS: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; telefon: +36 52 518  400,
 e-mail: info@fonixinfo.hu); Karakter 1517 Kávézó, Turisztikai Információs Pont (Nagytemplom mögötti Emlékkert, telefon: + 36 20/450-05-06) 
u ELÉRHETŐSÉG:  +36 52 500 200  •  info@kodalyfilharmonia.hu  •  www.kodalyfilharmonia.hu  •  www.facebook.com/kodalyfilharmonia

KLASSZIKUSOK

ÉJSZAKÁJA
az 50. Debreceni Virágkarnevál keretében

2019. augusztus 16. 19:30–23:30

19:30, Református Nagytemplom
Miklósa Erika (ének), Tóth László (trombita) és 

Somogyi-Tóth Dániel (orgona) templomi hangversenye

Műsoron: Bach, Vivaldi, Händel művei
A belépés ingyenes!

 21:00, Kossuth tér, Nagyszínpad
Carl Orff: Carmina Burana

Közreműködik: uMiklósa Erika uHaja Zsolt uSzerekován János 
uTalamba Ütőegyüttes uKodály Filharmonikusok Debrecen 

uKodály Kórus Debrecen uCsokonai Színház Énekkara uLautitia Kóruscsalád

Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

22:30, Debrecen belvárosa
„Belvárosi szerenád” - megszólalnak a belváros teraszai, terei

Közreműködik: uArco Nobile Vonósnégyes
uTrio Harmony uFőnix Rézfúvós Quintett ua Kodály Filharmonikusok művészei

23:00, Kossuth tér, Kamaraszínpad
„Egy kis éji zene”

Műsor: Mozart: (G-dúr) Szerenád K. 525.  
Közreműködik: ua Kodály Filharmonikusok kamarazenekara
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CívisCafé: Nagyot néztünk, amikor a minap a DVSC bunyósainak 
edzőtermében iskoláztál Szabó Sándor edzővel. Nem mindennapi látvány 
egy kosaras óriás az öregfiúk bokszedzésén!

Bognár Kristóf: Vége a bajnokságnak, nincs már közös edzés, de a 
nyári szabadság alatt sem szabad leengedni, azt hiszem, nemcsak én 
vagyok így ezzel, hanem minden élvonalbeli kosaras. A csapattársaim 
legalábbis biztosan.

CívisCafé: A bokszot valóban az egyik legjobb kiegészítő sportágnak 
tartják a szakemberek. Neked ki ajánlotta?

Bognár Kristóf: Különösebben nem ajánlották nekem szakmailag, a 
gyúrónk, Bihari Zoli mesélte, hogy kipróbálta, és mennyire megtetszett 
neki. Általa teremtettünk kapcsolatot a bokszedzővel. Nem kizárólag 
boksszal tartom kondiban magam, ez csak az egyik mozgásforma, he-
tente egyszer-kétszer járok a bokszterembe, mert remekül átmozgat, jó 
fizikumot ad, elfáraszt, illetve újdonság számomra, hiszen más, mint a 
kosárlabda. Kizökkent a napi rutinból, a monotóniából.

CívisCafé: Milyen a boksz egy kosaras számára? Találtál valami közöset 
benne?

Bognár Kristóf: Az a közös, hogy mind a kettő után ömlik rólam a 
víz. Egyébként nem lehet még komoly összehasonlítási alapom, hiszen 
hét bokszedzésen vagyok túl, tehát még nagyon kezdő vagyok ebben a 
szakmában. Ugyanúgy elfáradok, mint egy kemény kosáredzésen.

CívisCafé: Akkor kosarazzunk! Két éve vagy a DEAC tagja, és a közel-
múltban újabb két évre aláírtál. Ennyire szereted Debrecent?

Bognár Kristóf: Én már nyolc éve szeretem Debrecen, hiszen azóta 
ide járok udvarolni, tehát már jóval korábban volt kötődésem a város-
hoz, és nem akkor kezdődött, amikor két éve ide szerződtem. Kifejezet-
ten szeretem Debrecennek azt az adottságát, hogy benne van a városban 
egy hatalmas erdő.

CívisCafé: Nem éppen a természeti adottságokért szeretik a népek  
Debrecent…

Bognár Kristóf: Én Tatáról származom, ott valóban más a természet, 
illetve hosszú éveken át Szombathelyen kosárlabdáztam, az sem alföldi 
város, és az Alpokalja nyilván izgalmasabb földrajzilag, de az Alföldnek 
meg éppen az a szépsége, hogy akármerre nézek, síkságot látok.

CívisCafé: Több korábbi nyilatkozatodban áradoztál Debrecenről.  
Bizonyítsd be, hogy ez nem az neveltetésedből fakadó udvariasság,  
hanem őszinte vallomás!

Bognár Kristóf: Debrecennek az a legnagyobb kincse, hogy jóval 
nagyobb, mint Tata vagy Szombathely, de nem akkora, mint Budapest. 
Van kikapcsolódási lehetőség, nyüzsgés a városban, ha éppen arra van 
szükséged, de nem akkora, mint Budapesten, ami már nekem túl sok.

CívisCafé: Szombathely és Debrecen – két állomás az életedben  
profi kosarasként, a két véglet, ha a trianoni határokat tekintjük.  
Mi a különbség?

Bognár Kristóf: Én Szombathelyen is nagyon szerettem élni, de Deb-
recen jóval nagyobb város, lényegesen nagyobb élettel. Szombathelyen 
például szinte csak a főtéren zajlanak az események, közösségi prog-
ramok, míg Debrecenben a központtól távoli Nagyerdőben a stadion, 
illetve a Békás-tó környékén is van pezsgés.

CívisCafé: Tatai vagy szombathelyi szemmel milyenek vagyunk mi,  
debreceniek?

Bognár Kristóf: Ebben a tekintetben egyáltalán nem látok nagy kü-
lönbséget. Tapasztalataim szerint itt is, ott is vannak kedves, barátságos 
emberek, illetve vannak kevésbé kedvesek. Összességében azonban a 
többség itt is, ott is normális, az emberek mentalitásában nem érzek 
különbséget. Annyiban más a két város az én szempontomból, hogy 
Szombathelyen a férfi kosárlabdacsapat még egyelőre megbecsültebb, 
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mint Debrecenben, ahol a futball és a női 
kézilabda árnyékából próbál kitörni, te-
hát ott gyakran megszólítottak, megállí-
tottak az utcán, itt még azért taposni kell 
az utat ehhez.

CívisCafé: Minimális különbséggel  
maradt le a DEAC a rájátszásról. 
Hogy éltétek meg a szezont?

Bognár Kristóf: Kettős érzés van ben-
nünk, hiszen egy jó alapszakaszbeli tel-
jesítmény után a középszakaszban meg-
torpantunk, és bár a végére összekaptuk 
magunkat, egy hajszállal lemaradtunk a 
rájátszásról. A Magyar Kupa-bronzérem 
után is elvártuk magunktól a legjobb 
nyolcba jutást, ami szerintem reális el-
várás volt a csapattal szemben, sajnálom, 
hogy nem sikerült. Emiatt egy kicsit ke-
serű a szánk íze.

CívisCafé: Miután az alapszakaszban 
itthon szinte minden nagyot elvertetek, 
a mostani két döntőst, a Falcót és  
a Körmendet, illetve a Szolnokot is  
beleértve, hirtelen megtorpantatok 
a középszakaszban, s ott ment el 
minden. Mi történt?

Bognár Kristóf: Talán az is elindított 
valami rosszat a lelkekben, hogy lecsúsz-
tunk a felsőházról, vagy nem is tudom. 
Nyilván nem felejtettünk el kosarazni 
egyik napról a másikra, csak egyszerű-
en rosszul sültek el a meccsek. Az azért 
visszaadta a hitünket, hogy a bajnokság 
végén már tudtunk sorozatban mérkőzé-
seket nyerni, akár idegenben is.

CívisCafé: Szerinted benne volt  
a középszakaszbeli betli abban, 
hogy nem Berényi Sándor vezeti 
tovább a csapatot?

Bognár Kristóf: Én úgy tudom, hogy 
Sanyi elsősorban nem szakmai okok mi-
att tart szünetet. Egy élvonalbeli csapatot 
edzeni nagy daráló, rengeteg utazással 
jár, különösen nekünk, debrecenieknek, 
hiszen mi vagyunk a legmesszebb az ösz-
szes ellenféltől, és mindenhová kétnapos 
túrákra kényszerülünk. Az edzői munka 
nem igazán ideális a kisgyermekes, csa-
ládi élethez.

CívisCafé: Fiatal edzőnek, az alig  
26 éves Kovács Adrián kezébe adta  
a klubvezetés a marsallbotot, illetve 
egy rutinos játékos érkezését jelentették 
be eddig. Mit szólsz?

Bognár Kristóf: Tóth Ádámot a válo-
gatottból is nagyon jól ismerem, nagyon 
jó srác emberileg, játékosként pedig alig-
ha kell minősítenem, hiszen megteszik 

azt az eredményei. Az utóbbi élvek leg-
jobb magyar csapatától érkezik. Az új 
vezetőedzőt is jól ismerem, nekem az 
elmúlt két évben a másodedzőm volt, és 
igazán örülök neki, hogy egy közeli is-
merős, nem pedig egy teljesen idegen az 
új tréner. Adrián már csak azért is jó vá-
lasztás, mert ismeri a klubot, a rendszert, 
a közeget, de szakmailag is felkészült. 
Ezzel együtt nagy kihívás lesz számára 
ez a munka, ugyanakkor hatalmas esély, 
nagy előrelépés, ami erőt adhat.

CívisCafé: A felkészülés kezdetéig 
még sok idő van. Mi a nyári program?

Bognár Kristóf: A hétköznapokat 
Debrecenben töltjük, hiszen a párom 
dolgozik, a hétvégeken általában ha-
zamegyünk Tatára a szüleimhez. Majd 
nyaralni is elmegyünk valahova, addig 
is én edzem, vagy bokszolok, vagy más 
erőnléti edzésre járok, illetve az edzői 
stábtagok tartanak egyéni képzést, hogy 
azért a kosárlabdát se felejtsem el.

CívisCafé: Engedj meg egy bulváros 
kérdést: hogy lesz egy Szombathelyen 
kosarazó tatainak debreceni szerelme?

Bognár Kristóf: A kosárlabda hozott 
minket össze gimnazista korunkban, 
mégpedig Zalaegerszegen, hogy egy 
újabb város legyen mérföldkő az éle-
tünkben. Én a szombathelyi csapattal, 
Réka debrecenivel érkezett a zalaeger-
szegi diákolimpiára, és ott találkoztunk, 
ott kezdett kibontakozni a kapcsolat.

CívisCafé: A közelmúltban ért véget  
a kosárlabdázás csúcsának számító 
NBA döntője. Mekkora rajongója vagy 
ennek az amerikai show-nak?

Bognár Kristóf: Követem a fejlemé-
nyeket, elolvasok minden elemzést, de 
csak azért nem maradok fenn éjszaka, 
hogy megnézzek egy meccset élőben. 
Ha éppen elcsípek egyet a tévében, akkor 
természetesen megnézem, mint ahogy 
az Euroligát is. Tudom, hogy a Toronto 
nyert és Kawhi Leonard lett az MVP.

CívisCafé: Számodra ki a magyar 
Leonard? Kinek a játékát kedveled 
leginkább?

Bognár Kristóf: A Perl Zoliét. So-
káig csapattársam volt Szombathelyen, 
emberileg is nagyon csípem, a játéktu-
dása alapján mindenképpen a legjobbak 
közé tartozik Magyarországon. Azért is 
becsülöm és tisztelem, mert kétszer is 
megpróbálta külföldön, legutóbb a spa-
nyol élvonalbeli Estudiantes Madrid csa-
patában. Nem fél a kihívásoktól.

CívisCafé: Ha egy év múlva újra  
beszélgetünk, mivel leszel elégedett?

Bognár Kristóf: Mindenképpen sze-
retnék előrébb jutni, nemcsak a DEAC-
cal, hanem egyénileg is. Eléggé hullámzó 
volt a teljesítményem az elmúlt szezon-
ban, szeretnék kiegyensúlyozottabb len-
ni, azaz stabil, jó játékkal a csapat hasz-
nára válni.
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