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CívisCafé

FENNTARTHATÓ
M O B I L I TÁ S

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

Ingyenes állapotfelmérés,
ha járművét műhelyünkben
javíttatja.

MINDEN gépjárműtípusra
(Nemzetközi vizsga is!).

Megbízható MINŐSÉG

Olajszerviz

Személygépkocsi
műszakivizsga–díja
bruttó 18 990 Ft

(mely tartalmazza az átvizsgálási díjat,
környezetvédelmi igazolás díját,
műszakivizsga–díjat)
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

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.
ZOLEND KFT.

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

Súlyos beteg kislány
édesanyja kér segítséget
Tifanit Debrecenben kezelik.
A 8 éves fülöpi kislány, Tifani boldogan
élte mindennapjait, óvodába járt, semmi probléma nem volt vele, ám 2017
augusztusában egy duzzanat alakult ki a
nyakán. Kezdetben arra gyanakodtak, a
fogáról duzzadt be a nyirokcsomója, ám a
duzzanat egyre nagyobb lett. Ezt követően
elkezdődött a kislány kivizsgálása, vérvételek sorozata. Mivel egyértelműen nem
derült ki, mi a baj, műtétet javasoltak.
A szövettani vizsgálat egyértelművé tette: Tifaninak rosszindulatú daganata van.

#1

A
VILÁG
VEZETŐ
MULTIFOKÁLIS
LENCSEMÁRKÁJA*

KÉRJE MOST

1 +1
AKCIÓBAN!

A gyermek ezután 9 kemoterápiás kezelést kapott. Idén június 6-án újabb nyaki
műtét, újabb szövettani vizsgálat következett. Kiderült: újabb rosszindulatú daganat, azaz kiújult a betegsége – a kislány
ügyét a Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány karolta fel. Általuk jutottunk el a kislány édesanyjához.
Ruha Nikolett a CívisCafé érdeklődésére elmondta: édesapja is daganatos volt,
így nem ismeretlen számára a szörnyű
betegség. A 8 éves Tifanit a Debreceni

Egyetem Klinikai Központjában, a Gyermek Hematológia-Onkológia tanszéken
kezelik. A kislány nagyon nehezen viseli
a kezeléseket, nincs jól, folyamatos a hányás és a végtagfájdalom egy-egy kezelés
után. 4 éves kisöccsének eleinte nehéz
volt megértenie, hogy olykor miért nem
láthatja hónapokig nővérét és édesanyját.
Nikolett egyedül neveli két gyermekét.
Amíg ők a kórházban vannak, addig húga
és édesanyja felügyeli a kisfiút; telefonon
tartják a kapcsolatot. A kórházi kezelések
alatt Nikolett természetesen végig Tifanival marad. Kölcsönösen erősítik egymást.
Nikolett elmondása szerint Tifani sokkal
erősebb, mint ő. Jelenleg újabb szövettani
eredményre várnak, ugyanis csak annyi
bizonyos, hogy rosszindulatú daganatról
van szó. De hogy milyen fajtáról, egyelőre
nem tudják. Mivel az édesanya állandóan
a gyermek mellett van, nem tud dolgozni, így a család nehéz anyagi körülmények
között él. Bármilyen segítséget örömmel
fogadnak, legyen az pénz, élelmiszer, játék vagy akár ruhanemű.
Székely Andrea

Elérhetőségek
Ruha Nikolett, 4266 Fülöp, Deák Ferenc u. 47.
Telefonszám: +36 30 281 8876
Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú
Alapítványnak,
banki átutalás
Bank: Erste Bank, számlaszám:
11993001-02325172-10000001
Közlemény: Tifani 732

Varilux

multifokális lencsék
Várkonyi Andrea
ajánlásával

Varilux Mesteroptika Szalon
Debrecen, Kossuth u. 11.
+36 20 334 1222

Okula Optika Szalon

Debrecen, Bethlen u.–Jókai u. sarok
+36 20 334 5050

www.varilux.hu

* Euromonitor 2016-os adatai alapján, kiskereskedelmi eladási értékben a kiskereskedelmi eladási árak alapján,
szemüveglencse kategóriában, multifokális lencsemárkák körében
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CívisCafé
Különös szabadidős elfoglaltságot talált magának a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság alosztályvezető főorvosa. Ha ideje engedi, választ
magának egy Forma 1-es versenypályát, beül az autóba, és faragja az
ezred- és századmásodperceket. Ha úgy van kedve, akkor a Hungaroringen köröz, de bármikor megteheti, hogy a híres monacói utcai pályán próbál új körrekordot futni, vagy éppen átruccan a tengerentúlra.
Ráadásul ez a szórakozás nem is kerül sokba, elég, ha otthon bezárja
a szobaajtót, kényelmesen elhelyezkedik a szimulátor előtt, és már indulhat is a harc az idővel. Interjú Deményi Tamás országos bajnokkal.

A debreceni
orvos rémálma,
hogy lekapcsol
az internet
Valós az élmény,
de valós a kudarc is.

Deményi Tamás 1977-ben született Debrecenben, itt szerzett orvosi diplomát 2002-ben. Pályáját családorvosként kezdte, 2014-től
a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság rend- és honvédelmi
alapellátó orvosa, 2017-től ugyanitt az Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály vezető főorvosa. Orvosi szakfordítással is foglalkozik.
Hobbija a 3D-s modellezés, a digitális képalkotás és a fényképezés. Felesége szintén orvos. Kislányuk, Izabella Nóra májusban volt
kétéves.

CívisCafé: Annyi minden mást csinálhatna a szabadidejében. Horgászhatna, túrázhatna, gyűjthetne bélyeget…
Deményi Tamás: A számítástechnika gyerekkorom óta érdekel, ráadásul beleszerettem a Forma 1-es autóversenyzésbe is. Először 1995-ben,
18 évesen, édesapámmal jutottam el a Magyar Nagydíjra, amit akkor
Damon Hill nyert meg. Az első F1-es játékot – Grand Prix 2 néven –
1997-ben sikerült megvennem, és azóta tart ez a szerelem, bár ma már
jóval kevesebb időt szánok a hobbimra, mint annak idején.
CívisCafé: Bő húsz év alatt elég sokat fejlődött ez az iparág…
Deményi Tamás: Ma már csak mosolygok azon, hogy az első játékokban
még a számítógép billentyűzetével kellett irányítani az autókat. Utólag vis�szagondolva, nem is sok köze volt annak az autóvezetéshez. Aztán ahogy
fejlődött a technika, egyre élethűebbek lettek a játékok, megjelentek először
a joystickok, később a kontrollerek, majd a kormány és a pedál is. Ma meg
már ott tartunk, hogy egy komplett szett, kormánnyal, pedállal, állvánnyal,
mozgó üléssel akár több millió forintba is kerülhet. Igaz, cserébe hasonló érzést kap az ember, mintha valóban egy versenyautóban ülne. Az első
olyan fejlesztés, ami már komoly szintre emelte a szimulációt, rFactor néven
2005-ben jelent meg a piacon, és annak egy professzionálisabb változatát a
Forma1-es csapatok is használták (rFactor Pro). Aerodinamikai elemeket
teszteltek vele, az újonc pilóták azon tanulhatták meg, hogy az egyes pályákon melyik kanyarban hogy tapad az autó, milyen sebességi fokozatban
érdemes kapcsolni. Mára pedig eljutottunk odáig, hogy a pályákat lézerszkennerek segítségével teljesen digitalizálják, megjelentek a VR-sisakok,
amit ha felvesz az ember, szinte úgy érzi, mintha a pilótafülkében ülne,
körbe tud nézni, használhatja a tükröket. Lassan filmszerű élménnyé válik
az egész; talán még egy szélgéppel lehet fokozni a hatást. Nagyjából szerintem
ez lehet a fejlődés vége, bár könnyen előfordulhat, hogy az idő rám cáfol majd.
CívisCafé: Otthon az egyik szobát feláldozta a hobbijának?
Deményi Tamás: Nálam ez hobbiként indult, és meg is maradt otthoni
keretek között, mert ez azért egy viszonylag kötött infrastruktúrát igényel. A szoba egy részét alakítottam ki a szimulátornak. Nincs ugyan
mozgó ülésem, de az állvány, a megfelelő monitor, a kormány, a versenyzői ülés, a pedálok és egy komolyabb PC, amelyen fut a szoftver,
szükségesek ahhoz, hogy megfelelő szinten tudjak versenyezni.
CívisCafé: Munka mellett mennyi idő jut rá?
Deményi Tamás: Egyre kevesebb, hiszen más dolgokkal is foglalkozom,
és ott van a család is. Amatőrként kezdtem, és az is maradtam. Ahhoz,
hogy valaki igazán menő legyen ebben, naponta akár 4-5 órát is gyakorolnia kell. Az e-sport egyre népszerűbb, és egyre profibbak a feltételek
is. A legjobbak, komoly szponzorokkal a hátuk mögött, sok pénzért
versenyeznek. Azon a szinten ezt már nem lehet fél vállról venni, teljes
embert kíván, egyre inkább olyat, aki szinte csak azzal foglalkozik. Vannak világbajnokságok, ahol már magyarok is szerephez jutnak.
CívisCafé: A számítógépes játékokra nagyon rá lehet csavarodni. Ha
valami nem sikerül, képes az ember napokig újra és újra nekifutni a
pályának. Sőt éjszaka is azon jár az agya, hogyan lehetne megbirkózni a
kihívással. Ismerős az érzés?

INTERJÚ 5

CívisCafé
Deményi Tamás: Hogyne! A kudarc
és a siker is valós élmény. Az ember
belerakja az energiát, a kvalifikációba,
mondjuk, beleöl 80 kört, több órát, aztán az első kanyarban kilökik a pályáról.
Ilyenkor jön a frusztráció. A pszichológusok szerint a flow-élmény is ugyanolyan, mint amit például egy futó élhet
át. Belső örömforrásként működik, ha
sikerül elkapnod a rajtot, vagy ha jó
eredményt érsz el a futamon.
CívisCafé: A valódi versenyen sok
függ attól, hogy milyen az autó…
Deményi Tamás: Mi viszont, pontosan azért, hogy az emberi kvalitások
döntsenek, általában egyenautókkal
versenyzünk. Más a festés, de a menettulajdonságok egyformák. Nem a
lóerőkülönbség számít, hanem a tudás,
a kitartás, a precizitás, a következetesség. Ezek a tulajdonságok egyébként a
valós életben is kamatoztathatók. Nem
azt mondom, hogy aki szimulátor előtt
kiválóan vezet, az utcai sofőrként is
ugyanolyan jó lesz, de azért sokat hozzátesz a vezetési tudáshoz.
CívisCafé: Egy igazi F1-es autót
kipróbálna?
Deményi Tamás: Nem lenne ellenemre. Akinek van rá egymillió forintja,
megteheti. De ez is elsülhet akár ros�szul is. Eszembe jut például annak a
viszonylag híres autós műsorvezetőnek az esete, aki kipróbálhatott egy
igazi Forma-1-es Renault gépsárkányt.
Három kör után kiintették a bokszba,
mert nem tudott tempót menni, teljesen kihűltek a gumiabroncsai, ezért
vissza kellett rájuk helyezni a melegítőpaplanokat.
CívisCafé: A szimulátor szinte
mindenben a valós élményt nyújtja.
Miben lenne mégis más?

Deményi Tamás: Teljesen, mert egy
valamit nem lehet egyelőre szimulálni. Azok az erőhatások, amelyek egy
igazi versenyen érik a pilótákat, csak
ott, az aszfalton tapasztalhatók meg.
Kanyarban, fékezésnél 4-5 G-s terhelést kapnak a versenyzők;, ezt egyetlen
játék sem képes visszaadni. Többek között ezért hatalmas teljesítmény, amit
az F1-es pilóták nyújtanak. Ilyen óriási
erőhatás mellett képesek nagyon precízen teljesíteni egy kilencvenperces versenyen, amelyen végig teljes koncentrációra van szükség. Többek között
ezért sem értek egyet azokkal, akik azt
mondják, hogy könnyű Hamiltonnak
meg Vettelnek, mert övék a legjobb
autó, így aki abba beül, az fog nyerni.
Ez viszont nem igaz, a jó autót csak egy
valóban kiváló pilóta tudja győzelemre
vezetni.
CívisCafé: Évekkel ezelőtt megnyert
egy országos bajnokságot.
Az azért már valami…
Deményi Tamás: Huszonöt éves kor
felett már a szenior kategóriában lehetett indulni, én akkor már 35 voltam.
Hét-nyolc futamgyőzelmet szereztem,
több dobogós helyezésem is volt még,
így az enyém lett a bajnoki trófea. Ez
volt a legnagyobb sikerem; azóta csak
kisebb versenyeken indultam, legutóbb tavaly a Szent Ligában, amely tulajdonképpen egy erdélyi magyarokból
verbuválódott bajnokság. Végül azt is
megnyernem, bár a hajrá nagyon szoros volt.
CívisCafé: Országos bajnokként
akár komolyabb álmokat is
szövögethetett volna…
Deményi Tamás: Nagy nemzetközi
versenyekhez, világbajnoksághoz én
kevés vagyok. Egyrészt nincs időm

naponta több órát edzeni, másrészt
tisztában vagyok a képességeimmel,
a határaimmal. Nem rúgnék labdába
egy olyan erős mezőnyben, sőt, még a
részvételt sem igen tudnám kiharcolni.
Az öregfiúk-bajnokságában még lehet,
hogy elindulok, ennyi a maximum.
CívisCafé: Elképzelem, ahogy
zajlik egy ilyen futam. Otthon
ül a képernyő előtt, és egyszer
csak lekapcsol az internet…
Deményi Tamás: Jártam már így!
Borzasztó érzés, frusztráltság, álmatlan éjszaka. Pár éve volt egy bajnokság
(Magyarország Legjobb Szimulátorosa
2008), amire meghívást kapott a teljes
hazai mezőny. Úgy lehetett nevezni,
hogy az ember elküldte a legjobb körét.
Utána maradt 80 versenyző, aki felléphetett a szerverre. Három pályán kellett
kvalifikációs időt menni, majd az eredmények alapján kialakult egy felső és
egy alsó liga. Sikerült bejutnom a felső
ligába, ahol éppen a magyar pálya volt
a harmadik verseny. A második rajtkockáról indultam, átvettem a vezetést is,
amikor elment a net. El lehet képzelni, mit éltem át. Végül hatodik lettem
összesítésben, de ha akkor nem esek
ki, akár még az első helyet is megcsíphettem volna. Ez a mai napig gyakran
eszembe jut, és emlékeztet arra, hogy
mindig alázattal álljak hozzá a versenyzéshez, ami végeredményben egy technikai sport. És ha ennek a kvintesszenciáját szeretném megragadni, akkor
talán azt mondanám, hogy meg kell tanulni feldolgozni azt a kudarcot, amelynek oka teljesen kívül esik rajtunk; ettől
nem leszünk kevesebbek. Ilyen az élet...
Takács Tibor
további érdekességek

WWW.CIVISHIR.HU

MAG ESSZENCIÁJA!
CívisCafé

Hirdetési leHetőségekért,
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

Kerülj összeköttetésbe önmagaddal!
Képzés Perge Juliannával, mely segít a bennünk lévő félelmet, fájdalmat,
blokkokat feloldani, a körülöttünk lévő emberi kapcsolatokat rendezni.

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

TÉMÁK:
öntudatra ébredés, energetizálás, szellemgyógyászat,
pénz áramlása, meditáció, egészséges életmód, lélekgyógyászat
Időpont: 2019. szeptember 7–8.
Hely: NIMRÓD FÉNYE ÉLET KÖZPONT, Debrecen, Puzdra utca 1/B
Telefonszám:+36-70-387-9722, www.pergejuli.hu
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Kihagyhatatlan koncertélmények Debrecenben
Szeptember 17-én, Beethoven-szimfóniákkal indul a
Kodály Filharmónia Debrecen új évada, melynek hangversenyeire már lehet bérleteket váltani.
évad során hallható lesz a mester összes
szimfóniája. A bérletes koncertek alkalmával azonban számos más klasszikus,
romantikus és kortárs remekmű is felcsendül. Mozart, Rossini, Liszt Ferenc,

Kobajasi Kenicsiro 

Fotó: Felvégi Andrea

A zeneszerző óriás életműve az egész
szezont meghatározza, hiszen 2020ban lesz születésének 250. évfordulója.
A jubileumhoz Debrecen hivatásos komolyzenei együttesei is csatlakoznak: az

Ravel, Gershwin kompozícióit – a hazai
pályán játszó Kodály Kórus és Kodály
Filharmonikusok mellett – olyan kiváló
művészek tolmácsolják, mint Kelemen
Barnabás, Várjon Dénes, Szabadi Vilmos, Alexandru Agache, vagy az ifjú
magyar karmestertehetség, Káli Gábor
és a legendás Kobajasi Kenicsiro. A
Kodály Filharmónia Debrecen bérletes
sorozatában vendégül látja a Nemzeti
Filharmonikus Zenekart Hamar Zsolt
karmesterrel, valamint a Budapesti
Fesztiválzenekart, akiket Sir Mark Elder
dirigál majd.
Aki szeretné az egész szezonra bebiztosítani helyét a hangversenyekre, a kodalyfilharmonia.hu oldalon vagy személyesen a Kölcsey Központ jegyirodájában
és a Karakter 1517 Kávézó és Turisztikai
Információs Pontban (Nagytemplom
mögötti Emlékkert) tájékozódhat az ötféle ajánlatról – utóbbi helyeken meg is
vásárolhatja bérletét. A jegyértékesítés
a hangversenyekre a bérletes sorozatok
kezdőkoncertjei előtti héten indul.

Latin-amerikai szenvedély
– ahogy még nem hallhatták

Kalandozás az orosz zene
sokoldalú világában

Tangó… Tánc, dal, zene vagy életérzés? A Kodály Kórus Debrecen
és Susanna Moncayo argentin
tangóénekes előadása egyedülálló módon mutatja be a különleges
műfajt.
Az este „főszereplője”, a tango-canciones az Argentínában és
Uruguayban kialakult tánczenei
műformának egy speciális, énekelt válfaja, ami a 20. század első évtizedeiben érte el aranykorát. A hangszerekkel kísért, balladaszerű, hol melankolikus,
hol szenvedélyes, túlfűtött érzelmekkel teli tango-canciones
darabok – különleges atmoszférájukkal, mély értelmű szövegükkel – mind a mai napig óriási népszerűségnek örvendenek
hazájukban és szerte a világon, Magyarországon pedig először
lesznek hallhatók kórusfeldolgozásban.
A műsor első felében Astor Piazzola dallamai csendülnek fel,
majd az „aranykor” legjelentősebb költője, Homero Manzi
költeményeire készült kompozíciók lesznek hallhatók. Az est
második felében az argentin Susanna Moncayo autentikus
előadását élvezheti a közönség, akit – a Kodály Kórus mellett –
egy zongora és egy nagybőgő kísér. S hogy a tangóélmény még
teljesebb legyen, a zene mellett a tánc is helyet kap a műsorban.

A tavalyi sikert követően másodszor is megrendezésre kerül
az Orosz Zenei Fesztivál, – a
budapesti programokkal párhuzamosan – Debrecenben is, október 7-12. között. Az idei év
minden koncertje más-más zeneszerzőt állít a középpontba. A
rendezvénysorozat – egyedülálló
módon – lehetőséget kínál arra,
hogy a közönség az orosz szerzők sokoldalú zenei világában a műfajok között is kedvére kalandozhasson. Prokofjev zenekari művei,
Szkrjabin zongoradarabjai, Csajkovszkij kórusművei kerülnek terítékre, Muszorgszkij életművét – emblematikus kompozíciói mellett
– levelezése is segít megérteni. A művek tolmácsolását az Oroszországból meghívott vendégművészek teszik még autentikusabbá.
A fesztivál társszervezője, a Kodály Filharmónia Debrecen együttesei két-két koncertet adnak az eseménysorozatban: a Kodály
Filharmonikusok Prokofjev zenekara címmel a fesztivál nyitóhangversenyét október 7-én Budapesten, a Zeneakadémián és
itthon október 8-án a Kölcsey Központban. A Kodály Kórus
Csajkovszkij szakrális művét, a Vesperást énekli október 11-én a
Debreceni Református Nagytemplomban, október 12-én Budapesten, a Szent István-bazilikában.

TANGÓ! – 2019. szeptember 24. 19:30
Kölcsey Központ, Bálterem

Bővebb információ
ozf.hu
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Keresd akciónkat!
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www.solisundebrecen.hu

ELADÓ ÜZLETHELYISÉG, VÁLLALKOZÁS!

FEKVŐSZOLÁRIUM
ÁLLÓSZOLÁRIUM

CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)
SZOLÁRIUMKRÉMEK

Kálvin tér 7.
Angyalföld tér 11.
Egyetem sugárút 50.

SZOLÁRIUM

NON-STOP
7.00-22.00
7.00-23.00

Debrecen belvárosában 20 éve nyereségesen működő vállalkozás

SAJÁT 37 M2-ES ÜZLETHELYISÉGGEL, (ottlakás lehetőséggel)
JÓ VEVŐKÖRREL, BERENDEZÉSSEL, ÁRUKÉSZLETTEL,
VÁLLALKOZÁSSAL EGYÜTT ELADÓ. Irányár 32,5 M Ft.

Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadóhely.

ÉRDEKLŐDNI: +36 20 9552 411

1perc: 80 forint, bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint

Ajándékozz szoláriumkrémet
400ml: 5700Ft 22ml: 570 Ft

Ft
0
0
5
.
10

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

Minőség, versenyképes áron!
•Síremlékekmár
nettó190000forinttól
•Egyedisíremlékekkészítése
•Akcióstermékekértékesítése
•Megdőltsíremlékek
helyreállítása,tisztítása
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

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.

A mi sikereink
veled kezdődnek!

ZOLEND KFT.

4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu
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Öt éve
nincs meg
a Poroszlay úti,
golfütős
gyilkos
A kétmilliós
nyomravezetői díj
ellenére sem találják,
ki ölte meg
a debreceni drogdílert.

CívisCafé

Öt évvel ezelőtt egy édesanya fájdalmas segélykiáltása törte meg
a Sestakert egyik csendes utcáját.
Július 21-én, 17 óra körül a munkából hazaérő asszony talált rá
22 éves fia vérbe fagyott holttestére a Poroszlay úti, harmadik emeleti lakásukban.
Segítségére sietett egy, – szintén a
társasházban lakó fiatalember, de
a meggyilkolt fiú már nem mutatott életjeleket. A család szomszédja azt mondta, a kiabálásra lett
figyelmes, kirohant a folyosóra, de
a nő az őt ért sokktól – láthatóan
– nem tudott megszólalni, csak
mutogatott a lakás felé. A férfi a
szobában látta meg a hanyatt fekvő áldozatot, akinek már nem
volt pulzusa. A házban lakókat
megdöbbentette a gyilkosság: az
áldozatot csendes, mosolygós fiúnak ismerték. A rendőrség a gyilkosság estéjén közleményt adott
ki, melyben arról tájékoztatták a
lakosságot, hogy a sértett halálát
az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint idegenkezűség okozta. Később kiderült: egy golfütővel
brutális kegyetlenséggel verték halálra, az eszköz is a helyszínen volt
vér borította.
A nyomozók nagy erőkkel megkezdték az elkövető és a tanúk fel-

kutatását, s hamar fény derült rá, a
meggyilkolt férfi kábítószer-kereskedő volt. Nagy valószínűséggel
ismerhette támadóját, hiszen nem
törték rá az ajtót, a házban lakók
nem érzékeltek semmit a borzalmas esetből. Az egyik szomszéd
elmondta, az áldozatnál nagy volt
a jövés-menés, néha voltak kimondottan extrém külsejű vendégek is; a férfi hozzájuk képest
nagyon visszafogott volt.
2014 novemberében a rendőrség
2 millió forintos nyomravezetői
díjat ajánlott annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan
pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú
megalapozottá válik, és információit az eljárás során ismerteti, ám
ez ügyben a mai napig nem jelentkezett senki. Sőt, tanúk sem keresték a rendőrséget; azokat az ügyön
dolgozó nyomozók kutatták fel.
Soha nem hallgattak ki
senkit gyanúsítottként
A gyilkosság után egy évvel a
rendőrség azt közölte, egy ötfős
nyomozócsoport dolgozik a megoldatlan ügyön. Időközben sok
minden kiderült: a gyilkosság előtt
egy héttel valaki betört az áldozat
otthonába, de azt a férfi nem jelentette a hatóságnak – valószínűleg azért, mert azonnal lebukott
volna, miből él. Fény derült arra
is, a fiatalember nem tipikus drogdíler volt, hiszen korábban rablás
áldozata volt, akkor nem mutatott
ellenállást, szó nélkül átadta értékeit. A rendőrség elmondta, a
brutálisan meggyilkolt fiatalember a tragédia előtt körülbelül fél
évvel kezdte árulni a kábítószert,
hetente több száz embert fogadott
a lakásában, olykor ismeretleneket
is beengedett. Rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, kis adagokban árult marihuánát, kínai,
nigériai, török és arab ügyfelei is
voltak, egyetemisták és egykori
hallgatók. A nyomozók mindent
bevetettek: az egyetem Neptun
rendszerén keresztül minden
külföldi hallgatóhoz eljutatták a
nyomravezetői díjról szóló díjki-
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tűzést is – hiába. Az egyenruhások az
áldozat kábítószer-terjesztői kapcsolatrendszerét is felkutatták, a tagokat kihallgatták, de a gyilkosságot mindenki
határozottan tagadta, és minden kért
vizsgálatnak alávetették magukat. Azokat is megtalálták és elfogták, akiktől az
áldozat a kábítószert vásárolta.
2015 novemberében újabb fejlemény
történt az ügyben: a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte,
egy körülbelül 185-190 centiméter magas, 20-25 év körüli, vékony testalkatú
férfit keresnek, aki a bűncselekmény
napján 10 óra és 10.15 között a Poroszlay
utca 20. szám alatti társasház melletti fémoszlopokhoz lelakatolta a kerékpárját.
A férfi a bűncselekmény napján hosszú
szárú, sötét árnyalatú nadrágot, hos�szú ujjú kapucnis felsőt viselt, valamint
egy hátizsák volt nála. Egy talplenyomat
alapján szerettek volna azonosítani egy
másik személyt is, aki egy Apolló márkájú, 43-as méretű cipőt viselt a bűncselekmény elkövetése során. Továbbá várták
egy harmadik férfit jelentkezését, aki a
sértett halálát megelőző napokban az áldozat szobájában Camel márkájú ciga-

rettát szívott. Másfél év alatt több mint
600 tanút hallgattak ki, közülük ötvenet
poligráfos vizsgálatnak vetettek alá, 20
embertől pedig DNS mintát is vettek, de
a gyilkossággal összefüggésben senkit
nem gyanúsítottak meg.
Megválaszolatlan kérdések
A gyilkossággal kapcsolatban a Cívishír megkereste a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát,
ahol kérdéseinkre azt közölték, az ügyet a Készenléti
Rendőrség alárendeltségében működő Kiemelt
Ügyeket Felderítő Főosztály
vette át, így válaszok reményében az Országos Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk.
Szerettük volna megtudni,
hányan dolgoznak jelenleg az ügyön, van-e gyanúsított, a lakásban talált
drognak köze volt-e a gyilkossághoz, jelentkeztek-e már
a nyomravezetői díjért.
Végeztek-e (a korábban
ismertetett számokon

felül) további DNS- és poligráfos vizsgálatokat, jelentkeztek-e a keresett személyek, de a nyomozás érdekeire hivatkozva csak annyit közöltek, a Kiemelt
Ügyeket Felderítő Főosztály emberölés
gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.
Arra is kíváncsiak voltunk, az elmúlt
években történt-e bármilyen előrelépés,
de válaszok hiányában erre vonatkozóan csak sejtéseink vannak:
a Készenléti Rendőrség
feladatkörébe tartozik a
hatáskörébe utalt, ismeretlen tettes által elkövetett,
kiemelt élet- és vagyon (gépjármű) elleni bűncselekmények
felderítése. Ebből kifolyólag elképzelhető,
hogy – a tettes lakóhelye okán vagy
célszerűség végett
– az eljárás további lefolytatását a speciális
illetékességi szabályok
miatt a Készenléti
Rendőrség végzi.
Fogarasi Renáta
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Hadház
kulturális
virágzása
Bővült az idén 5 éves
épületegyüttes,
megújult a szabadtéri
színpad és új öltözőket
építettek.
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A Hadházi Szabadtéri Színházi Fesztivál nyitóestéjén Csáfordi Dénes
megköszönte a város polgárainak,
hogy míg az önkormányzat lehetőséget, a lakosság igényt formált a beruházás létrejöttére.
A teltházas este okán a polgármester
üdvözölte, hogy a belváros szívében
megépült színház beváltotta a hozzá
fűzött reményeket: beemelni Hajdúhadház életébe a kultúrát. Emlékeztetett rá, hogy az öt év alatt olyan nagy
színészek léptek a város színpadára,
mint Mikó István, Kern András,
Hernádi Judit vagy Szabó-Kimmel Tamás. – Nem akarunk senkivel
versenyre kelni; Debrecen jótékony

árnyékában ezt a kulturális felvirágzást szeretnénk kiegészíteni, hogy a
helyi lakosság számára is elérhető legyen akár a könnyed, akár a magaskultúra – mondta Csáfordi Dénes.
Tasó László a színház születésnapja
alkalmából üdvözölte, hogy Csáfordi
Dénes megvalósította azon célját, hogy
megváltoztassa a város hangulatát.
– Hajdúhadház 2010-ben egy leszegett
fejű, rosszkedvű város volt. Végre most
megvan a támogatás a közös szabadtéri
programokra a lakosság és a forrásokkal rendelkező kormány részéről is.
Ami a hadháziaknak jár, arra most jut
is. Így azok a helyiek, akik Debrecenben dolgoznak, Hajdúhadházra nem
csak lakni, hanem élni járhatnak haza.
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Debreceni 21-es:

4.

A neved hallatán a sportfotózás
ugrik be a fél városnak. Ehhez
minden bizonnyal kivételes adottság
kell, mert, ugye, tudnánk sorolni a
neveket, akik jól megéltek ebből a
szakmából, de sportot fotózni sehogyan
sem tudtak. Mi nem volt bennük, ami
benned megvan?
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és
Én csak azt mondom, hogy szeretodaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a
ni kell a sportot, ha pedig az
helyi közélet megkerülhetetlen alakjait muember szereti, akkor előbbutóbb meg is érti, és ha
tatjuk be olyan címszavakban, amit maguk
sokat nézi, egy idő után
választanak. Mi csak kérdezünk. Ezúttal
szinte tudja, mi követDerencsényi Istvántól, az olimpiákat és
kezik, merre gurul a
labda. Előre fel lehet
nagy világversenyeket is megjárt fotórikészülni
például arra,
portertől.
hogy a sportolók áltaA város akkoriban
Édesapád református lelkész,
lában hogyan reagálnak
kezdett nagy világversemessze esett tehát az alma
bizonyos helyzetekre. Ez az
a fájától. Mikor tudatosult benned, hogy nyeket rendezni; beindult a
alapvető követelmény, aztán
gépezet.
a fényképezőgépet választod, és nem
még ott van a technika, a gép, amit
a szószéket?
Ma már államtitkár nyitja
szintén nem árt ismerni.
Talán 14 éves koromban. Először is megfermeg a kiállításodat! Igazán
A jó sportfotó számodra milyen?
tőzött a lelátó hangulata a DVSC-mérkőzé- büszkék lehetnek rád otthon!
Legyen benne dinamizmus, akció,
seken, aztán a fiúk fotóst csináltak belőlem, Gondolom, hogy büszkék, elsősorban öröm, bánat?
mert nem volt senki, aki a koreográfiákat arra, hogy a ranglétrát végigjárva lettem Én a zsánerképekre utazom. Érzelmeket
megörökítse a B-középben. Nem kellett fotóriporter. Érettségi után a Tipp újságnál szeretek fényképezni a sportban is. Csiazért sokat kérlelni, már akkor is vizuális kezdtem, aztán házon belül felkerültem a nálhatok egy futballmeccsről száz nagyon
alkat voltam, ráadásul nagy megtisztelte- Naplóhoz, ahol több mint tíz évet töltöttem jó akcióképet, hogy a fiúk vezetik a labdát,
tésnek éreztem a csapat legfiatalabb tag- el, most pedig a Debreceni Egyetem fotósa vagy arról, hogy az úszók tükröződnek a
jaként, hogy Komáromi Gábor személyesen vagyok főállásban, közben az úszószövet- vízen; egy jó géppel nem nagy kunszt. Enkért fel a fényképezésre. Éppen akkoriban ségnek is dolgozom, így jutottam ki például gem azonban az arcok, az érzések jobban
indult a DVSC honlapja, és miután én ide- akkreditált fotósként a vizes világbajnok- izgatnak. Az a jó kép, amelyik egymagában
genben is ott voltam minden meccsen, ságra, a dél-koreai Kvangdzsuba.
elmeséli az eseményt.
megkeresett Nyitrai Daniella, a dvsc.hu
Kiöregedtél a napilapos munkából?
Vannak – a fotózás szempontjából
szerkesztője, hogy fotózzak a honlapra. Ott
Nem kiöregedtem, hanem elegem lett,
– kedvenc sportágaid?
álltam 15 évesen, még javában diákként, de nem kívánom részletezni, hogy miért. A csapatsportokat, a labdajátékokat szereaki már fotós megbízásokat kap. Később Nyugodtabb életre vágytam, hogy tudjak tem leginkább fotózni, mert nyilvánvalóan
Nagy Gábor karolt fel, akinek köszönhe- alkotni. Gyomorgörccsel ugyanis az nem azok a legmozgalmasabbak. A kézilabdátően dolgozhattam a Debrecen hetilapnak. megy.
ban például perceként akár több támadást

Derencsényi István fotóriporter, akinek a szíve ultra
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is vezetnek, tehát mindig van mit fotózni.
Legújabb nagy kedvencem a jégkorong.
A DEAC szerettette meg velem;, ez már az
a szint a hokiban, amit már nagyon lehet
élvezni.
Sokszor sajnállak. A gólnál mindig
elkezd kattogni a zár, ezért nem
látod a lényeget…
Egy fotós élete már csak ilyen. Előre kell
készülni arra, hogy mi fog történni. Fociban
például hamarabb kell a zárt megnyomni,
mielőtt a labda a hálóba kerül, ha gólt akarsz
fotózni, tehát nyilván jóval kevesebbet látunk egy akcióból, mint a néző a lelátón. Ha
úgy tetszik, akkor egy fotós áldozatot hoz,
mint az ultrák vezére, aki a pályával háttal
állva vezényli a tábort. Ő sem sokat lát a
meccsből, de küldetése van a közösségért.
Apropó! Van még közöd
a debreceni B-középhez?
A szívem ultra, mindig is az lesz, csak éppen a meccseken nekem most lent van a
helyem a pálya szélén, mert a munkám ezt
követeli meg.
Fotóztál 2016-ban Rióban és
tavaly Pjongcsangban.
Milyen egy olimpia belülről?
Fantasztikus élmény. Rióban például tőlem
két méterre teniszezett Novak Djokovics,
kint voltam Maracanában Neymarék döntőjén. Olyan sztárokat láttam testközelből,
akiket addig a televízióban csodáltam.
Brazília és Dél-Korea két külön
világ. Mi fogott meg egyikben
és mi a másikban?
Rióban a kritikán aluli közbiztonság okozott
állandó kellemetlenséget. Az ember elképzelte, hogy majd kisétál a Copacabanára,
vagy felmegy a Krisztus-szoborhoz szabadon nézelődni. Hát nem! Már a reptéren
gépfegyveres katonák látványa fogadott;
gondoltam, hogy ez itt merőben más világ.
Két héten át le sem mertem venni a szemem a többmilliós fényképezőgépekről és
optikákról, mert még a médiaközpontban
sem voltak biztonságban. Állandó stresszben éltem két hétig. Pjongcsangban ezzel
szemben totális a biztonság, de ott egy
hangulattalan téli olimpiát rendeztek, azért
volt rossz. A koreaiakat nem hozta lázba az
esemény. Feltételezem, hogy Kanadában
vagy Olaszországban egészen más hangulata van egy téli olimpiának.
A napokban jöttél haza
az úszó-világbajnokságról,
amiről csak jót lehet mondani, ugye?
Fergeteges volt a hangulat a magyar csapatban, mert fantasztikus sikereket értek
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el a magyar úszok: öt aranyérem és egy
világcsúcs, Magyarország, ez a kis ország
ötödik az éremtáblázaton! Erre nincsenek
szavak! Nagy szerencsém van az úszókkal,
hogy ilyen sikeresek. Ha német lennék, akkor egy ilyen világbajnokságon esetleg két
érmest fotózhatnék. Mi odamegyünk a kis
Magyarországról, és van fél tucat aranyesélyesünk, aztán egyikük megdönti „pucéron”
Michael Phelps csodamezes világcsúcsát.
Láttunk egy fotót, amint
Hosszú Katinkát alig egy méterről fotózod, amint éppen dolgozik
rajta a debreceni gyúró, Bihari Zoltán.
Hogy mit meg nem enged neked a
háromszoros olimpiai és immár
kilencszeres világbajnok!
Én odamehetek Katinkához akkor is, amikor bemelegít, összpontosít a verseny előtt.
Nyilvánvalóan tudom, hol a határ, és mikor
meddig mehetek el. Van, amikor odadughatom a gépet az orra alá, és van, amikor
nem. A helyzetet fel kell ismerni. Úgy érzem,
engem nemcsak Katinka, hanem a többiek
is elfogadtak, megkedveltek, ennek ékes bizonyítéka az, hogy amikor az Instagramon
megosztják egy-egy fotómat, akkor megjelölnek engem. Megtehetnék, hogy csak
simán kiteszik a képet az úszószövetség
honlapjáról vagy Facebookjáról, de nem. Ez
jóleső érzés.
Kenderesi Tamással ott voltál
a kvangdzsui éjszakában?
Sajnos, többet írt a magyar sajtó
az ő incidenséről, mint Milák Kristóf
világcsúcsáról.
Nem mentem bele a kvangdzsui éjszakába
sem akkor, sem máskor. Tamás helyzetébe
belegondoltam, sajnálom szegényt. Nem
tudom pontosan, hogy mi történt, de gyanítom, láttam már cifrábbakat a debreceni
éjszakában, és azok nem minősültek szexuális zaklatásnak. Korea más világ, nem
látni például kézen fogva sétáló párokat
sem az utcán; a nyilvános testi érintkezés
ezek szerint tilos, vagy a fene tudja.
Van az a pénz, amiért
elhagynád Debrecent?
Ha lenne, akkor már rég elmentem volna, de
nekem nincs az a pénz. Én még Budapestig
sem mennék el innen, nemhogy külföldre.
Debrecent tökéletesnek tartom arra, hogy
majd a gyerekeim itt nőjenek fel.
Mi a legjobb Debrecenben?
A sport fővárosa. Szűk két évtized
alatt, ha jól emlékszem, huszonnégy világversenyt rendeztük, fél tucat élvonalbeli
klubunk van. A sporton kívül is rengeteg
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program van, ha csak a nyarat nézzük, szinte nincs olyan hét, amikor ne lenne valamilyen fesztivál. Gazdag sport-, kulturális és
gasztronómiai élvezeteket kínáló városban
élünk.
Mi a legrosszabb Debrecenben?
Több közösségi tér kellene. Remélem, a lakótelepi fejlesztésekkel ilyenek is
megvalósulnak.
Sör, bor vagy pálinka?
Újabban boros vagyok.
Túrós csusza
vagy csülökpörkölt?
Teljesen mindegy. Én megeszek bármit,
külföldön is.
Ki a legjobb arc Debrecenben?
Dombi Tibi és Lukács Laci. Én
Dombi Tibin nőttem fel, a Tankcsapdát pedig többször kísértem el koncertekre úgy,
hogy együtt utaztunk és együtt szálltunk
meg. Lukács Laci néhány napja küldött nekem egy gratuláló SMS-t, amikor a Nemzeti Sportban az én egyik koreai képemet
választották a nap fotójának. Jólesett ez a
világ végén.
Djokovics, Neymar, Usain Bolt
és Hosszú Katinka után is
elmész még lakodalmakat fotózni?
Kevés alkalommal jut rá időm, de természetesen elmegyek. Szeretem, ha sokrétű
a munka, és egy esküvőt jól fotózni igenis
kihívás.
Jövőre irány a tokiói olimpia?
Úgy néz ki, hogy igen, de én még
abba bele se gondolok, hiszen addig még
nagyon sok munka vár rám. Megyek Glasgowba, a rövidpályás úszó Európa-bajnokságra, Budapesten ifjúsági úszó-világbajnokságot rendeznek, ugyancsak jövőre,
még az olimpia előtt Budapest rendezi a
vizes EB-t, meg aztán végig kell fotózni a
debreceni élvonalbeli csapatok teljes szezonját. Tokió még várhat.
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Cs. Bereczki Attila

INGYENES
ESTI FELNŐTTOKTATÁS

Ön itt áll

A szakmák labirintusában segít
eligazodni és célba érni a

Keresse
bizalommal
ügyfélszolgálati
irodánkat:

Debrecen, Burgundia u. 3.
+36 52 875 480
+36 30 955 7802
www.dszc.hu

