
VI. évfolyam 10. szám   SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN   2019. november

Homokkerti  
nagy kérdés: 
körforgalom  
vagy lámpa? 

(4–5. oldal)

Ide süss!  
Házi leveskocka 

(10. oldal)

Aki lefutott egyben 
100 kilométert 

(22–23. oldal)

Debreceni 21-es:  
Kozák Luca 

(30–31. oldal)
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Rövidebb az út 
Debrecenből  
Mátészalkára
Elfogadták a javaslatot, így 
10 helyközi járaton már  
be is vezették az új  
menetrendet.
Az idei év elején fogalmazódott meg az 
utazóközönségben, hogy a Debrecen felé 
közlekedő autóbuszok miért nem hasz-
nálják a 471-es főút hajdúsámsoni elkerü-
lő  2018 decemberében átadott szakaszát, 
hiszen a 8,6 kilométeres út használatával 
az autóbuszok elkerülhették volna a haj-
dúsámsoni, lassabb átjutást.

A MátészalkaLeaks – mint a csoport 
az oldalán beszámol róla – az érintet-

tek véleményének kikérése után a me-
netrenddel kapcsolatban módosítási 
javaslatokat tett az Északkelet-Magyar-
országi Közlekedésszervező Irodának. 
Az igények megvalósíthatóságát és  
a jogosságát utasforgalmi felmérések is 
alátámasztották, így  az Északkelet-Ma-
gyarországi Közlekedésszervező Iroda 
bevezetésre javasolta a módosítási ja-
vaslatokat.
A módosítások már életbe is léptek, 
így 9 perccel csökkent a menetidő  
a Debrecen–Mátészalka–Fehérgyarmat 
–Magosliget, illetve a Debrecen–Nyír-
bátor [- Vállaj] –Mátészalka–Csenger 
autóbuszvonalon, az érintett járatoknál 
– írták.
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Elfogyott egy falunyi ember 
Hajdú-Biharból
Csökken a születésszám.

Közzétette friss adatait a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal. Hajdú-Bihar 
megye népessége idén január 1-jén  
528 ezer fő volt, 0,5 százalékkal ke-
vesebb, mint egy évvel korábban. 
Az év első hat hónapjában összesen  

2496 gyermek jött a világra, és 3483 
fő hunyt el. Az élveszületések száma 
4,3, a halálozásoké 1,7 százalékkal ke-
vesebb volt, mint 2018 azonos idősza-
kában. A születések és a halálozások 
egyenlegeként kialakult természetes 
fogyás 987 fővel csökkentette a me-
gye lakónépességét; ez a veszteség  

5,6 százalékkal – az országos átlagnál 
kisebb mértékben – haladta meg a 
2018 első félévit.
A házasságkötések száma emelkedett: 
idén január és június között 1349 há-
zasságot anyakönyveztek, 7,7 száza-
lékkal (97-tel) többet, mint egy évvel 
korábban.
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Öt utca keresztezi egymást kör-
forgalom-építés szempontjából 
előnytelen szögekben, távolsá-
gokban. A korrekciókhoz szüksé-
ges ingatlanok magántulajdonban 
vannak, és bontás is szükségeltet-
ne. Ezekből az okokból adódóan 
a fizetendő kártalanítási összeg 
rendkívül megdrágítaná a körfor-
galom építését – reagált a debre-
ceni polgármesteri hivatal, miután 
sok internetes kommentárt látva 
arra kerestük a választ, hogy miért 
lámpás csomóponttá alakítják a 
Galamb–Vécsey–Szabó Kálmán–
Gizella–Budai Ézsaiás utcák cso-
mópontját körforgalom helyett. 
A forgalmas és balesetveszélyes 

homokkerti kereszteződés átépíté-
se november közepén kezdődik, a 
beruházó önkormányzat és a köz-
beszerzésen nyertes Ke-Víz 21 Zrt. 
októberben szerződést kötött a 
nettó 310 millió forintos munkára. 
Az erről szóló cikk kommentelői 
alapvetően körforgalompártiak, 
mondván, az a forgalmat is érez-
hetően felgyorsítja, és a balesetek 
számát, súlyosságát is csökkenti. 
Az önkormányzatnál szintén a 
körforgalmat részesíti előnyben, 
csakhogy a döntés nem minden 
esetben egyszerű.
– Egy-egy csomópont átépítése-
kor számos szempontot szüksé-
ges mérlegelni. Ilyen a forgalom 
összetétele, az irányonkénti nagy-
sága, az átépítéshez rendelkezésre 
álló terület mértéke, a fejlesztés-
hez biztosított pénzügyi forrás stb. 
Ahol irányonként az átlagos napi 
forgalom egységjárműre tekint-
ve kiegyenlített, és van kellő tér 
és pénz, a körforgalom preferált 
megoldás, hiszen az a legnagyobb 
áteresztő képességű. Szükséges 
terület, anyagi forrás híján, ha a 
forgalomszámlálások bizonyos 
irányokban nagymértékű egyen-
súlytalanságot mutatnak, ám a 
csomópont biztonságát fokozni 
kell, úgy a jelzőlámpás forgalom- 
irányítás mellett döntünk – hang-
súlyozzák.
Vajon mennyivel költsége-
sebb körforgalmat építeni?
A körforgalmak építési költségei 
– válaszolták – a mérettől és a 

Homokkerti 
nagy kérdés: 
lámpák vagy 

körforgalom?
Sokan nem értik,  

hogy miért nem körforgalmat 
épít a város a Homokkertben. 

Most megválaszolták. 

A rajzon jól látható, hogy a Szabó Kálmán és a Vécsey utcák esetében  
nincs egyszerű, olcsó megoldás…
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szükséges közműkiváltásoktól, az épí-
téshez szükséges esetleges magáningat-
lanok bekerülési költségeitől függenek. 
Egy jelzőlámpás csomópont esetében 
előbbi kettővel kell kalkulálni. Konk-
rét körforgalmi kiviteli terv hiányában 
azonban nem lehet megmondani azt, 
hogy a körforgalom mekkora többlet-
költséget jelent.
A városháza rendelkezésünkre bocsá-
tott egy grafikát. Mint rámutattak, a 
Szabó Kálmán és Vécsey utcák becsat-
lakozása jelenti a fő gondot. Látszik 
is, hogy a két utca éppen a körforga-
lomnál „szalad egymásba”. Ezeknek az 
utcáknak a körforgalomba való beve-
zetése – érvel az önkormányzat – csak 
magáningatlanok igénybevételével le-
hetséges. Ezért is nehéz megbecsülni 
egy-egy ilyen építkezés költségét a kár-
talanítási összegek ismerete nélkül. Az 
viszont biztos, hogy jelentősen drágí-
taná egy nagyméretű körforgalom be-
ruházását.
Megtudtuk azt is, hogy a csomópont 
átalakítása 2020 augusztusára fejező-

dik be; a kivitelezés ideje alatt ideigle-
nes forgalomkorlátozás lesz érvényben. 
Fontos változás lesz, hogy a terv szerint 
– a jelenlegi helyzettel ellentétben – a 
Szabó Kálmán és a Gizella utcák lesznek 
a védett utak, így a Galamb és a Vécsey 

utcák irányából érkezőknek kell majd 
elsőbbséget adni, ha a jelzőlámpák ép-
pen sárgán villognak vagy nem üzemel-
nek. A változást a tervezést megalapozó 
forgalomszámlálások indokolják. 
 Ratalics lászló

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Webáruházunkban megtalálható magyar, olasz, német, török  
DIVATOS, SZOLID ÉS KLASSZIKUS STÍLUSÚ ÉKSZEREK.
100%-ban megfelelünk a magyarországi törvényeknek  

és minőségnek.
Az árukészletünk FOLYAMATOSAN MEGÚJUL.

Termékeinkre 14 NAPOS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT vállalunk.
Egyedi elképzelés esetén is keressen minket,  
SZAKÉRTŐINK RENDELKEZÉSÉRE ÁLLNAK.

20%, 30% KEDVEZMÉNY  
ARANY, EZÜST ÉS BRILL ÉKSZEREINKRE.

 INGYENES házhoz szállítás!

www.aranyutca.hu
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Telefonszám:
+36 20 482 6961

E-mail:  
maricadienes@gmail.com

Kóderné Dienes Mária 
pályázatkészítő

PÁLYÁZATÍRÁST VÁLLALOK EHHEZ A PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN.

A SZÉCHENYI 2020 KERETÉBEN MEGJELENT  
AZ ”ÚJ GYAKORNOKI PROGRAM” CÍMŰ  
(GINOP-5.2.4-19 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS
A felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg: 10 milliárd forint. A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 
2019. november 26. 10.00 órától 2021. április 30. 12.00 óráig lehetséges.
A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának 
növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén 
bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb  
6 fő) foglalkoztatásához, valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység 
ellátásához, lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok 
foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkozatására. 
A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, 
melynek költségeit átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében számolják 
el. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi 
jellegű ráfordításainak 40%-a.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 500 000 forint, 
maximum 22 176 000 forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható 
költség 100%-a lehet.

Keressen bizalommal:  
Kóderné Dienes Mária - pályázatkészítő

2020
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TÁVKÖZLÉS

INFORMATIKA

GYENGEÁRAMÚ 
ELEKTRONIKAVEGYIPAR

ERŐSÁRAMÚ 
ELEKTROTECHNIKA

gépészet

kiemelt támogató:

Találkozzunk
a mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztiválon!

Mi ott leszünk: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Atomenergetikai Múzeum

ÉLD ÁT Testközelből a LEGIZGALMASABB KÍSÉRLETEKET
az atomenergetikai múzeum bemutatóival!

A FIZIKA ATOMJÓ!

A célban a műszaki pálya vár!
2019. november 26. Debrecen

mvm_paks_miapalya-2019_192x269_Debrecen.indd   1 2019. 10. 21.   10:51
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Így változik 
hétről hétre 
a debreceni 

lakáspiac
Egy ideje lelassult a kereslet. 

Az Openhouse  
franchise-tulajdonosával, 

Szilágyi Ritával  
beszélgettünk.

Szilágyi Rita

Franchise-tulajdonos, Openhouse 
+36-20-362-0036,  
rita.szilagyi@oh.hu, www.oh.hu 
4028 Debrecen, Hadházi út 1–3.

Nem könnyű naprakésznek lenni: mi-
lyen most az ingatlanpiac dinamikája?   

– A kínálati árak olyan nagy mérték-
ben emelkedtek az utóbbi időben, hogy 
a vásárlók azt a döntést hozták, várnak. 
Az irodánkat felkereső ügyfelei közül 
többen határozták el, hogy ezeken a 
végletekig feltornázott árakon már nem 
akarnak vásárolni. Várható volt a for-
dulat, hiszen rövid időn belül emelked-
tek ilyen magasra az ingatlanárak. Azt 
azonban senki nem tudta megmonda-
ni, ez mikor fog bekövetkezni.

Egészen szélsőséges, már-már ijesz-
tő lakásárak jelentek meg.

– Valóban: egy 40 négyzetméteres, 
első emeleti lakás ez év májusában 
még 24 millió forintért cserélt gazdát. 
Ugyanezen a környéken októberben 
az ugyanilyen paraméterekkel ren-
delkező lakások már 18 és 19 millió 
forint között keltek el. Hirtelen for-
dulat: alig néhány hónap, és milliókat 
csökkent az ár. A keresleti piac szépen 
átalakul kínálati piaccá.

Ez a tendencia kinek kedvez?
A kialakult helyzet most mindenkép-
pen azoknak, akik lakhatás céljából 
szeretnének ingatlant vásárolni. Az 
elmúlt egy évben a tulajdonosok, ha 
túlárazták az ingatlanjaikat, idővel az 
ár utolérte az elképzeléseiket. Most 
azonban megfordultak a dolgok. A 
jelenlegi piacra hatványozottan igaz 
az, hogy jól kell az árát meghatározni 
egy eladó ingatlannak, mert milliókat 
veszíthetnek a tulajdonosok a rossz 
árképzéssel. 

Magyarul: most az idő az úr.
– Különösen fontos tényező a jelen-
legi helyzetben. Az elmúlt években 
legtöbbször olyan ügyfelekkel talál-
koztunk, akik otthont szerettek volna 
cserélni. Kisebből nagyobba, nagyob-
ból kisebb lakásba szerettek volna 
költözni. Ilyen esetekben többször 
kaptam azt a kérdést a tulajdonosok-
tól, hogy előbb vásároljak, vagy előbb 
eladjam a saját ingatlanomat? Minden 
esetben azt javasoltam, hogy párhuza-
mosan történjen az eladás a vásárlás-
sal. Amennyiben a döntés megszüle-
tett az ingatlancserével kapcsolatban, 
egy hozzáértő szakember segítségével 
6 hónap alatt végigvihető a folyamat. 
Ilyen esetekben a tulajdonosnak és 
az ingatlanértékesítőknek szorosan 
együtt kell működnie.

Az ingatlanértékesítő a vételen  
és eladáson túl miben tud segíteni?

– Az ingatlanértékesítő naprakész a 
kereslet és a kínálat tekintetében egy-
aránt. A piacképes ár meghatározásán 
túl azt is pontosan tudja, hogy hogyan 
kell csábítóvá, szerethetővé varázsol-
nunk az ingatlant, hogy minél rövi-
debb időbe teljen az eladása. Minden 
esetben bizalomra és együttműködés-
re van szükség. Az évek során nagyon 
sok családnak segítettünk abban, hogy 
gördülékenyen történjen a csere.

Mintha a jelenlegi piaci helyzetben 
egy kicsit elbizonytalanodtak volna 
eladók is, vásárlók is..

– Az elmúlt két hónapban több ügy-
fél, eladó, kereste meg irodánkat, mert 
tanácstalan a kialakult helyzet miatt. 
Például: néhány hónapja vásárolt in-
gatlant, de még nem adta el a sajátját. 
A tulajdonosok a nyár elején még nem 
tartottak attól, és nem számoltak azzal 
a kockázattal, ha hamarabb vásárol-
nak, mint ahogy eladják a meglévő 
ingatlanjukat, kialakulhat egy nehéz 
helyzet, amiből, ha nem lépnek idő-
ben, nagyon nehéz szabadulni, vagy 
akár sokba is kerülhet. Az előző évek 
ingatlanpiaci ritmusa és a szomszéd 
azt mondta nekik, egy hónap alatt el 
tudják adni a lakásukat. A hirtelen 
fordulatot kevesen tudták követni, és 
azok a tulajdonosok, akik nem kérték 
szakember hozzáértését, és nem hoz-
tak időben döntést az eladással kap-
csolatosan, nehéz helyzetbe kerültek. 
A tűzoltás nehéz feladat, de ha még 
nem gyulladt ki az egész ház, hozzáér-
tő szakemberrel el lehet oltani a tüzet. 
Ilyenkor még vannak lehetőségeink, 
hogy segítséget nyújtsunk.

Mik a prioritások?
– A legfontosabb, hogy ne a határidő 
előtt egy héttel forduljunk segítségért. 
Az ingatlanértékesítő sem varázsló. 
Az irodánkban szakképzett értékesí-
tőkkel és hiteltanácsadóval találkoz-
hat az ügyfél, de még nekünk is kell 
néhány hét, hogy az ilyen helyzetet 
orvosolni tudjuk. Mivel ebbe a hely-
zetbe már többen is belekerültek, egy 
hitelintézet már felfigyelt erre, így az 
ingatlan értékesítése mellett van le-
hetősége ügyfeleinknek másfél évre, 
kedvező kamatozású hitel igénybevé-
telére, és ilyen esetben a bank elengedi 
a költségek nagy részét is. 

INGATLAN
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©2019 Spin Master PAW Productions Inc. All Rights Reserved. © 2019 Viacom. www.mancsorjaratlive.hu

2020. január 2., 17 óra
Debrecen • Főnix Csarnok

LEGYEN STÍLUSOS MUNKARUHÁBAN IS! 
Munkaruházati és védőeszköz kis- és nagykereskedés

Tel.:  +36 52 530 348,  
+36 30 606 9239Hanza-Twin Kft.

4025 Debrecen, Pásti utca 2. (Hatvan u. 18.) 

TÉLI LÁBBELIK, TÖBBFUNKCIÓS TÉLIKABÁTOK, ALÁÖLTÖZŐK

NÁLUNK CSAK AZ ÁRAK DERMEDTEK MEG!

SPORT, HOBBI, MUNKAVÉDELEM, TÚRÁZÁS, KERÉKPÁROZÁS, MOTOROZÁS
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”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

Házi leveskocka  
Boros Valitól
Leveskockát készítettem, ugyanis a boltit nem veszem 
meg. Ebben csak az én saját alapanyagaim vannak: ko-
molyan mondom, nagyon finom lett. Mindenkinek ja-
vaslom kipróbálni! Mindent frissen a kertből szedtem.

Hozzávalók: 4 sárgarépa, 1 zeller levelestől,  
3 petrezselyem, ennek is pár levele, 1 karalábé,  
2 paprika, 2 fej hagyma, 2 cikk fokhagyma, lestyánlevél, 
2 paradicsom.

Elkészítése: Mindent aprítóval összevágtam, majd a 
massza ment a szép, sárga csirkezsírra. Dinszteltem, fű-
szereztem, felengedtem húslevessel, alaposan kiforral-
taml, majd botmixerrel elegyítettem, végül jégkockatar-
tóba kanalaztam. Mikor megfagy, akkor kiütögetem a 
jégkockatartóból, és bezacskózva a fagyasztóban tartom. 
Ha használni akarok belőle, akkor onnan csak kiveszek 
egy kockát.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali
http://borosvalikonyhaja.blogspot.com
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
RAVATALOZÓ / SÍRÁSÓ

Főbb feladatok, munkák:
  Temetkezési szertartások lebonyolítása
  Elhunytak ravatalozásra történő előkészítése
  Temetkezési helyek előkészítése, legfőképp sírásás

Az álláshoz tartozó elvárások:
  Általános iskolai végzettség
  Jó fizikai állapot és állóképesség
  Rendezett megjelenés

Amit kínálunk:
  Bejelentett 8 órás munkaviszony
  Határozatlan idejű munkaszerződés
  Vidékről történő bejárás támogatása
  Hosszú távú, stabil munkahely
  Biztos, kiszámítható jövedelem
  Munka-, forma- és védőruha
  Azonnali kezdési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
06 (30) 655-6568 vagy 06 (30) 655-7019

Az adatok kezelésének időtartama: A jelentkezők által megküldött önéletrajzokat maximum 
1 évig tároljuk. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e 
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
TEMETŐ-PARKFENNTARTÓ

Főbb feladatok, munkák:
  Zöldfelület karbantartása
  Növények kiültetése, gondozása
  Sírbeültetés, -gondozás
Az álláshoz tartozó elvárások:
  Általános iskolai végzettség
  Jó fizikai állapot és állóképesség
  Rendezett megjelenés
Előnyt jelent:
 „B” kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
  Bejelentett 8 órás munkaviszony
  Határozatlan idejű munkaszerződés
  Vidékről történő bejárás támogatása
  Hosszú távú, stabil munkahely
  Biztos, kiszámítható jövedelem
  Munka-, forma- és védőruha
  Azonnali kezdési lehetőség

Érdeklődni lehet:  
a +36 30 515 8048 telefonszámon, vagy az önéletrajokat  

az allas@aksd.hu email címre várjuk
Az adatok kezelésének időtartama: A jelentkezők által megküldött önéletrajzokat maximum 
1 évig tároljuk. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e 
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

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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Jól vannak, napról napra gyarapod-
nak, szépülnek az október 24-én 
Debrecenben született négyes ikrek 
– mondta el a három leány és egy 
kisfiú édesanyja október 28-án új-
ságíróknak. A szülészeti és nőgyó-
gyászati klinikán a 26 éves Nagyné 
Kozák Anita arról beszélt, hogy 
mesterséges megtermékenyítéssel 
fogant, s már a teherbeesés tényének 
is nagyon örült.
Amikor pedig kiderült, hogy négy 
gyermeket vár egyszerre, a boldog-
sága csak fokozódott; az első pilla-
nattal egyértelmű volt a számára: 
mindegyik gyermeket világra hozza.

A pár jelenleg Debrecen lakik, de 
Békés megyeiek, s a család oda is 
tér haza. A nagyszülők és a rokonok 
– tette hozzá az édesanya – már na-
gyon várják őket, s alapvetően min-
den készen áll a babák fogadására. 
Külön öröm – említette az édesapa, 
a 33 éves Nagy Richárd –, hogy az 
ikrek egyike fiú, eleinte ugyanis úgy 
tűnt, négy kislányunk lesz. Bár szá-
mítottak rá, hogy ikreik lehetnek, a 
nagyszülők között van is rá példa, 
azért a férfit komoly sokként érte a 
négyes terhesség. Mára megbarátko-
zott a helyzettel; csodálatosan érzi 

magát. De azért a családbővítéssel – 
mondták mindketten – ennél a pont-
nál megállnának.
A gyerekek megszületését Sápy Ta-
más adjunktus és Lampé Rudolf kli-
nikaigazgató segítette. Előbbi közlése 
szerint a tavaly csütörtöki esemény 
spontán szülés volt a 32. héten, azaz 
a gyerekek kellően sok ideig tudtak 
fejlődni odabenn. Császármetszés-
sel jöttek világra. – A beavatkozás 
rutineljárás volt, a helyzet inkább a 
neonatológus kollégáktól igényelt 
nagyobb erőfeszítéseket. A terhes-
ség ideje folyamatos felkészüléssel 
zajlott, nem neveztünk meg célhetet 
a szülésre. Az, hogy egészen idáig 
eljutottunk, már előre jelezte, hogy 
nagyobb baj nem történhet. Mind-
ehhez, természetesen, elsősorban 
egy ilyen erős, masszívan eltökélt 
édesanya kellett – jelentette ki Sápy 
Tamás, Nagyné Kozák Anita kez-
előorvosa.
Lampé Rudolf emlékeztetett: leg- 
utoljára 3 és 33 évvel ezelőtt születtek 
négyes ikrek a debreceni klinikán, 
mely intézmény Európában elsőként 
szerezte meg a bababarát címet.

Ral

Szépen  
fejlődnek  

a debreceni 
négyes  

ikrek
Az édesanya számára  

csodálatos pillanat volt,  
amikor a gyermekáldás  

bősége kiderült.

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Varilux Mesteroptika Szalon 
Debrecen, Kossuth u. 11. 

+36 20 334 1222

4D SZEMMÉRÉS  
hajdú-bihar megyében  

CSAK a VARILUX MESTER OPTIKÁBAN!

Jöjjön el, és más dimenzióban látja majd a világot!

Kossuth utcai üzletünkben most  

1+1 akcióval várjuk  
a VARILUX kínálatainkkal.

Decemberben sem maradunk akció nélkül, várjuk 
születésnapi kedvezményeinkkel.

Jelentkezzen most látásvizsgálatra!

okulaoptika.huVarilux Mesteroptika Szalon 
Debrecen, Kossuth u. 11.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
hosszú ideje emberfeletti kitartás-
sal és szilárd elszántsággal küzd az 
életéért egy 17 éves biharkeresztesi 
lány a debreceni klinikán: Szilágyi 
Ivett Ewing-szarkómában szenved. 
A súlyos betegséggel harcoló Ivett 
története sokakat megindított: pél-
dás összefogással már összegyűlt egy 
nagyobb összeg, ami nagyon jól jön 
a családnak, ugyanis a kezeléseket 
kísérő költségek súlyos anyagi ter-
het rónak rájuk. Legutóbb a DEAC 
jégkorongozói is az ügy mellé áll-
nak: az októberben használt exklu-
zív, rózsaszín mezeket ajánlották fel 
licitre – a befolyó összeggel Szilágyi 
Ivett gyógyulását támogatják.A fiúk 
az elmúlt hetekben egyedi, rózsaszín 
mezek viselésével igyekeztek felhívni 
a figyelmet a mellrák megelőzésére 

és a szűrések fontosságára. A trikó-
kat négy októberi hazai mérkőzésen 
öltötték magukra Hetényiék, nem is 
akármilyen sikerrel. Egyrészt három 
Erste Liga-diadalt és egy Magyar Ku-
pa-továbbjutást ünnepelhettek benne, 
vagy ami talán ennél is fontosabb, a 
visszajelzések alapján sokakhoz elju-
tott az üzenetük. Ráadásul a szurko-
lók is csatlakoztak a figyelemfelhívó 
akcióhoz, és szép számban viseltek 
maguk is rózsaszín ruhákat a lelátón 
októberben – írja a deacjegkorong.hu
A Debreceni Egyetem Atlétikai Club 
jégkorong-szakosztálya árverésre bo- 
csátotta a különleges mezeket. Az 
induló összeg minden mez esetében 
5000, a licitlépcső 1000 forint volt.
A licitálás lapzártánk után zárult le. 
Következő számunkban beszámolunk 
az eredményéről.

Ivettnek 
gyűjtött  

a debreceni 
jégkorong-

csapat
Hogy ismét rózsaszínben  

láthassa a világot  
a biharkeresztesi lány!
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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

CívisCafé

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
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A Karácsonyi bérlet tulajdonosai el-
sőként Az ember arcai című koncertet 
hallgathatják meg Szabó Sipos Máté 
vezényletével a Pásti utcai zsinagó-
gában január 16-án. A Kodály Kórus 
saját produkciói mindig valamilyen 
különlegességet tartogatnak; ezúttal 
kortárs tánc egészíti ki az énekkar 
műsorát. A bérlet második alkal-
mán, február 18-án a Kodály Filhar-
monikusok új kamarasorozatába 

tekinthetnek be a nézők, megízlelve 
a házimuzsikálás élményét. A Kedd 
esti házimuzsika szintén a Pásti utcai 
zsinagógában csendül fel. A sorozatot 
a Beethoven 250. – V. hangverseny el-
nevezésű nagyzenekari koncert zár-
ja március 24-én a Kölcsey Központ 
Nagytermében, melyen Beethoven IV. 
(B-dúr) és VII. (A-dúr) szimfóniáját 
adják elő a Kodály Filharmonikusok, 
Kollár Imre vezényletével. 

AZ EST PROGRAMJAI:

• „JÖJJÖN VELÜNK AZ ORFEUMBA!”
A Kodály Filharmonikusok koncertje
Sztárvendégek: Rácz Rita és Haja Zsolt, a Magyar Állami Operaház művészei

• „MA ÉJJEL TÁNCOLNÉK”
Táncrend a Valcer Táncstúdió közreműködésével

• SVÉDASZTALOS VACSORA
TÁNCZENÉK A ’60-AS, ’70-ES ÉVEKBŐL – a REDProdukció Zenekarral

Jegyvásárlás:
Jegyár: 15900 Ft, „Early bird” kedvezménnyel december 23-ig: 13900 Ft
A Kodály Filharmónia Debrecen bérletesei számára 20% kedvezményt biztosít a teljes árú belépő díjából!
Az eseményre belépők a Kölcsey Központ jegypénztárában, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban válthatók sze-
mélyesen, online a kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalra kattintva.

„Ma éjjel 
táncolnék”

Aki a múlt évad alkalmán ott 
volt, már tudja, milyen egy 

igazi klasszikus bál. 

Rácz Rita és Haja Zsolt operaénekesek

2020. február 1-jén a Kodály Filhar-
mónia Debrecen ismét megrendezi 
„Ma éjjel táncolnék” báli koncertjét, 
ezúttal az orfeumok hangulatának je-
gyében. 

A Filharmónia exkluzív, svédaszta-
los vacsorával és több programmal 
egybekötött estélyeinek különleges-
sége, hogy élő szimfonikus zenére 
táncolhatnak és szórakozhatnak a 
vendégek – idén a századforduló és 
századelő klasszikus báljainak miliő-
jét átélve. Az est házigazdája - a tava-
lyihoz hasonlóan - Kautzky Armand 
színművész, közreműködik Rácz 
Rita és Haja Zsolt, a Magyar Állami 
Operaház művészei.

Komolyzene  
karácsonyra
A Kodály Filharmónia Debrecen 

idei karácsonyi bérlete  
egy kórus-, egy kamara-  

és egy nagyzenekari koncert 
igazán kedvező árú belépőjét 

tartalmazza.

Bényi Tibor csellóművész és karmester, a Kodály Filharmonikusok kamarasorozatának vezetője

KARÁCSONYI BÉRLET:
•  AZ EMBER ARCAI  

2020. január 16. 19:30, Pásti utcai zsinagóga
Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen / Koreográfus: Vadas Tamara / 
Vezényel: Szabó Sipos Máté

•  KEDD ESTI HÁZIMUZSIKA 
2020. február 18. 19:30, Pásti utcai zsinagóga
Közreműködik: Somogyi-Tóth Dániel – zongora / Bényi Tibor – gordonka 
/ Alexáné Kardos Ildikó, Erdélyi Zoltán – hegedű / Kissné Galuska Anikó 
– brácsa / Kodály Filharmonikusok kamaraegyüttese

•  BEETHOVEN 250. – V. HANGVERSENY 
2020. március 24. 19:30, Kölcsey Központ, Nagyterem
Közreműködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen / Vezényel: Kollár Imre

Bérletár 3 előadásra: 3450 Ft
Bérletek november 4-étől december 23-áig válthatók a Kölcsey Központ 
jegypénztárában és a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban! 
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2020 januárjában  
a VILLEROY&BOCH MÁRKAÜZLET  

új helyre költözik!!!

A VILLEROY&BOCH munkatársai az új, elegáns üzletben szeretettel várják kedves vásárlóikat!

Új cím: 
Debrecen, Széchenyi u. 32. 

/ Táblabírósággal szemben,  
a Széchenyi utca és az Antall József utca sarkán/

Nyitás:  
2020. január 13-án

Parkolási lehetőségek az alábbi térképen jelölve:

Széchenyi utca                                                                          Széchenyi utca

                  Piac utca

M
ácsai utca

                                                         A
ntall József utca

H
al köz

                                                         A
ntall József utca

Táblabíróság
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„Kik  messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmeivel.”
 (Kosztolányi Dezső)

Szerencsésnek mondhatom magam, hi-
szen a VILLEROY&BOCH karácsonyi 
kollekciója varázslatos mesevilágba repít, 

felelevenítve a g yermekkor várakozással 
teli csodálatát. Az ünnepi készülődést, 
teázást, kávézást, vendéglátást hangula-
tossá teszik a V&B-re jellemző formák és 
díszítések. Az asztali terítékek variációs 
lehetőségei eg yedivé varázsolják a sze-
retteinkkel töltött pillanatokat, hiszen 
az ünnep a szentestén eltöltött vacsorán 
és a karácsonyi ebédeken teljesedik ki. 
A legnag yobb ajándék az, hog y eg yütt 
lehetünk azokkal, akik a legfontosab-
bak számunkra. A limitált kollekció és a 
Toy’sFantasy 2019-es darabjai tökéletes 
választás g yűjtőknek, ajándékozóknak, 
tökéletes darabjai az ünnepi dekoráció-
nak. Ezek a nosztalgikus tárg yak meg-
hitté és szeretetteljessé teszik az ünnep 
minden pillanatát, és évről évre kiegé-
szíthetők, bővíthetők.
„Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
 Wass Albert

„A szeretet erő, mert megsokszorozza a 
jót, és esélyt ad az emberiségnek arra, hogy 
ne pusztuljon bele saját vak önzőségébe. A 
szeretet kibontakozik és megnyilvánul. A 
szeretetért élünk és halunk meg. A szeretet 
Isten és Isten a szeretet. Ez az erő mindent 
megmagyaráz és értelmet ad az életnek. 
Ez az a változó, amelyet túl sok ideje 
megtagadtunk, lehet, hogy azért, mert 
félünk a szeretettől, mert ez az Univerzum 
egyetlen energiája, amelyet az emberi lény 
még nem tanult meg kénye-kedve szerint 
irányítani.”  
 (Albert Einstein)

A karácsony mindnyájunknak ugyanazt 
jelenti: a hazatérést. Amint megg yújtot-
tuk a g yertyákat, és a helyükre kerültek 
az ünnepi dekorációk, valami nag yon 
különleges érzés tölti be a teret... Gyer-
mekkoromban a néhány féltve őrzött 
üveggömb mellett leginkább a magunk 
által színes papírból készített díszek-
kel öltöztettük fel a fenyőfát. Miköz-
ben a megg yújtott g yertya és a sercegő 

csillagszóró különleges illatfűszerként 
hatott az erős fenyőillatban; mi megma-
g yarázhatatlan áhítattal álltuk körbe a 
fát, és énekeltük a karácsonyi énekeket. 

Azóta már az én g yerekeim is felnőttek 
lettek, s visszanézve a családi videó-
felvételeket, az ő arcukon is ug yanazt  
a csodaváró tekintetet láttam és látom.

Szolgáltatásaink:
• egyénre szabott vásárlási lehetőség, készletek összeállítása;
• rendelés katalógusból;
• vásárlási utalványok;
• törzsvásárlói kedvezmények;
• nászajándéklista-vezetés;
• céges és protokollcsomagok összeállítása;
• márkára jellemző díszcsomagolás.

Áldott, békés ünnepeket és boldog, sikeres új esztendőt kívánunk mindenkinek! 
A VILLEROY&BOCH MÁRKAÜZLET dolgozói
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A Máté Gábor, Schell Judit, Major Erik és Bognár Lulu főszereplésé-
vel készült Szép csendben november 14-étől látható országszerte a mozikban. 
A filmet olyan szakmai szervezetek hitelesítik és ajánlják, mint a Hintalovon 
Gyermekjogi Alapítvány és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az al-
kotás egy 14 éves lány és egy 60 éves karmester bizalmas kapcsolatáról szól.

Cívis Café: Első nagyfilmedet szülővárosodban, Nyíregyházán mutatták be. 
Izgultatok?

Nagy Zoltán: Természetesen volt bennünk egy egészséges izgalom, de az 
elmúlt hetekben lezajlott budapesti és vidéki premier előtti vetítések utáni 
remek visszajelzések sokat segítettek abban, hogy ne izguljunk.

Cívis Café: Röviden összefoglalnád, miről szól a film?
Nagy Zoltán: Arról, hogy milyen, amikor olyan valaki keveredik egy gyer-
mekmolesztálási ügy gyanújába, aki közel áll hozzánk: az apánk, a munka-
társunk, esetleg a mentorunk. Az a tapasztalatom, hogy az ehhez hasonló 
eseteket nem mélységében, hanem inkább pikantériájában tárgyalják az 
emberek. A Szép csendben történetén keresztül ennek a kényes témának a 
bonyolultabb rétegeit kíséreltem meg feltárni.

Cívis Café: Miért pont ezt a témát választottad?
Nagy Zoltán: Fiatal koromban szemtanúja voltam egy hasonló esetnek, 
ami rengeteg megválaszolatlan kérdést hagyott bennem. Kutatni kezdtem, és 
több száz igaz történetet megismerve írótársammal, Horváth János Antallal 
megírtuk a Szép csendben forgatókönyvét.

Cívis Café: Azt mondják, ez a te #metoo filmed. Te is így gondolod?
Nagy Zoltán: A forgatókönyvet még jóval a botrányok kirobbanása előtt 
elkezdtük írni, így nem a mozgalom farvizén született. Annyiban helyes  
a párhuzam, hogy #metoo eredeti szándékához hasonlóan a film is azt akar-
ja, hogy elinduljon egy társadalmi diskurzus a hatalmi visszaélések terén.

Cívis Café: A film eredeti címe Impromptu volt. Miért? Illetve miért lett utóbb 
a címe Szép csendben?

Nagy Zoltán: A kutatásom során megismert történeteken keresztül az  
a tapasztalatom, hogy az esetek döntő többségét szép csendben a szőnyeg 
alá söprik.

Cívis Café:  A nyíregyházi Zrínyiben érettségiztél. Ott, vagy már hamarabb 
elhatároztad, hogy filmrendező leszel?

Nagy Zoltán: Ötévesen, életem első mozifilmje (Jurassic Park) után dön-
töttem el, hogy én ezzel akarok foglalkozni.

Cívis Café: Miért pont rendező?
Nagy Zoltán: Gyerekként úgy képzeltem el, hogy egy filmen a rendező 
álmát valósítják meg. Nagyon tetszett nekem a gondolat, hogy a fejemben 
lévő történetek egyszer csak testet ölthetnek.

Cívis Café: Ki a példaképed?
Nagy Zoltán: Inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak, akik nagy hatással 
voltak rám alkotóként, de ez egy igen hosszú lista, amiből, ha hirtelen sze-
mezgetnem kéne, akkor azt mondanám, hogy Louis Malle, Cormac McCar-
thy, Mike Nichols, Kenneth Lonergan, Gothár Péter, Németh Gábor.

Cívis Café: A családban van előzménye annak, hogy te művészpályára lép-
tél?

Nagy Zoltán: Zenész családból származom, ezért a művészet sohasem 
állt távol tőlem.

Cívis Café: Megnézik a zrínyis osztálytársaid a filmet?
Nagy Zoltán: Nem várom el, hogy tömegesen moziba menjenek, de re-
mélem sokan közülük meg tudják majd nézni.

Cívis Café: Mire számítasz a nyíregyházi bemutató után?
Nagy Zoltán: Remélem, hogy a film által felvetett kérdések alapján el tud 
indulni majd egy jó beszélgetés.

Cívis Café: Nyíregyházán is forgattatok. Merre, mely jelenetekben szerepel-
nek nyíregyházi felvételek?

Szép  
csendben  
a szőnyeg 

alá söprik…
A elsőfilmes  

nyíregyházi rendező,  
Nagy Zoltán nagyjátékfilmjét 

premier előtt vetítették  
Nyíregyházán november 14-én 

a Krúdy Moziban. 

A filmről

A 18 éves Dávid egy ifjúsági zenekar tehetséges szólistája.  
Az országos versenyre készülés finisében a zenekarhoz csat-
lakozik az elsőéves Nóri. Dávid hamarosan megsejti, 
hogy a 60 éves karmesterük „bizalmas” viszonyt próbál 
építeni az egyik 14 éves csellista lánnyal. Őrlődve 
a fiatal lány és mestere között, a fiú megszállott nyomozásba 
kezd, hogy kiderítse az igazságot.
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Nagy Zoltán: Főleg a belvárosban for-
gattunk. A Kossuth téren és környékén, 
a tizennégy emeletes tetején. Ezek főleg 
átvezető jelenetek, amik azt a célt szol-
gálják, hogy érezzük, nem Budapesten 
játszódik a történet, hanem egy vidéki 
városban.

Cívis Café: Hogyan kerül a filmben 
a képbe Nyíregyháza?

Nagy Zoltán: Fontosnak tartottam, 
hogy az első nagyjátékfilmemben meg-
jelenjenek azok a helyszínek, ahol felnőt-
tem.

Cívis Café: A Filmalap Inkubátor 
Program keretében, 62 millió forintos 
támogatással valósul meg a film. 
Elég volt a pénz?

Nagy Zoltán: Ilyen alacsony támoga-
tásnál a költségvetés hiányát kreativitás-
sal kell pótolni, továbbá egy olyan stábot 
verbuválni, – akik hozzám hasonlóan– 
saját ügyüknek tekintik ezt a filmet, és 
így el tudott készülni.

Cívis Café:  A szereplőket milyen 
szempontok alapján választottad?

Nagy Zoltán: Sokat járok színházba, 
és egyetemi vizsgaelőadásokra, így a leg-
több szerepre már a forgatókönyv írása 

közben megvoltak a jelöltek, castingot 
egyedül a fiatal csellista lány, Nóri sze-
repére tartottam.

Cívis Café: Ha utazás, akkor észak, 
dél, kelet vagy nyugat?

Nagy Zoltán: Nincs preferált irány, 
bárhova szeretek utazni. Most novem-
ber végén Tallinnba és onnan Koppen-
hágába utazom a filmmel, szóval jelenleg 
a budapesti hidegből az északi fagy felé 
tartok.

Cívis Café: Rántott karfiol vagy 
 rántott csirkemell?

agy Zoltán: Karfiol.
Cívis Café: Sör, bor vagy pálinka?

Nagy Zoltán: Ilyen sorrendben.
Cívis Café: Autó, motor, bicikli vagy 
tömegközlekedés?

Nagy Zoltán: Tömegközlekedés.
Cívis Café: Mit jelent számodra 
Nyíregyháza?

Nagy Zoltán: Otthon.
Cívis Café: Következő filmed témáját 
lehet már tudni? Mik a terveid?

Nagy Zoltán: Most három terven is 
dolgozom párhuzamosan. A filmalap 
műfajfilmes fejlesztésén belül dolgozom 
egy tini-scifi-vígjátékon. Hamarosan be-

adok fejlesztésre egy dramedy-t, ami egy 
stand-up humorista nőről szól, akinek 
döntenie kell a karrier és a család között, 
továbbá van egy történelmi filmtervem 
is, amit Aczél György élete inspirált.

cseRvenyák katalin

Szép cSendben

80 perc 
Hang: Dolby Digital 
Országos bemutató: november 14. 
Forgalmazó: Vertigo Média

Pablo Escobar felesége, Victoria  
Eugenia Henao (becenevén: Tata) 
önéletrajzi könyvben vallott arról, mi-
lyen volt az élete a hírhedt drogbáró 
oldalán. A kötet decemberben Magyar- 
országon is megjelenik, aminek apropó-
ján a szerző hazánkba látogat, hogy 
Budapesten és Debrecenben dedikálja 
könyvét, tudta meg a Blikk.
Az állandó rettegés mellett Tata évekig 
élvezhette a világ egyik leggazdagabb 
asszonyának szerepét, az ezzel járó lu-
xussal együtt. Naponta megánrepülővel 
hozták a friss virágot neki Bogotából, 
európai sztárséf főzött a konyhájában, és 
szolgák hada leste a szavát. Tata mind-

végig képezte magát, többek közt a mű-
vészetek terén. Műgyűjtőként – sok más 
nagy művész mellett – Picasso-, Dalí- és 
Botero-festmények, illetve Rodin-szob-
rok tulajdonosává is vált. Ennek az élet-
nek vetett véget az ura által indított há-
ború a kolumbiai állam, később pedig a 
rivális Cali kartell ellen. Escobar hatalma 
csúcsán a világ kokainkereskedelmének  
80 százalékát tartotta a kezében,  
1989-ben pedig – a Forbes szerint – a 
világ hetedik leggazdagabb embere volt. 
1993. december 2-án lőtték agyon kom-
mandósok a rejtekhelyén, miután a fiá-
val telefonált, így vissza tudták követni 
a hívást.

Debrecenbe 
jön a hírhedt 

drogbáró, 
Pablo Escobar 

neje
A világ egyik  

leggazdagabb asszonya 
volt, de rettegésben élt.
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Napi hősünk, Sándor negyvenévesen szembesítette magát a 
kegyetlen ténnyel, hogy egy pocakos hájpacni. Tudta, hogy a 
túlsúly nemcsak esztétikai probléma, és nemcsak kényelmet-
len, hanem veszélyes is, hiszen minél tovább cipeled a felesle-
ges kilókat, annál jobban fáj minden a tokától a bokáig, azaz a 
kövérség egyenes út a betegségekig. Az elhízott emberek élet-
módváltása tehát mindenképpen nagy döntés, és be kell hozzá 
kattanni, ahogy Szabó Sándor fogalmaz, ha már az ember 
nem éppen sportos családba született.

– Amikor alig tudod bekötni a cipőfűzőt, vagy nem tudsz li-
hegés nélkül felmenni a harmadikra, akkor arra egy idő után 
ráun az ember. Negyvenéves koromban, 2015-ben ért a nagy 
„kattanás”, és azt mondtam magamnak, hogy kezdenem kell 
valamit az életemmel, de mindenekelőtt a plusz 30 kilóval. El-
indultam egy akadályfutó versenyen, amelyet a Facebookon 
hirdettek, alig bírtam ki, de fafejű vagyok, nem adtam fel. Ha 
egy célt kitűzök magam elé, azt mindenképpen megcsinálom 
– mondja Sándor, rögtön, az első gondolatában rátapintva az 
akaraterő, avagy az önszabályozás fogalmára, lényegére, hogy 
képesek vagyunk valamit megtenni, vagy valamit nem megten-
ni, szándékosan, tudatosan, testi és lelki fájdalmakkal együtt is.
Futni jó, jegyezzük meg, csak a többség kifejezetten utálja. Fo-
gyókúra gyanánt így sokan máshoz nyúlnak, például kispályás, 
akarom mondani, sörfocihoz az öregfiúknál, ahol lehet alibizni 
is, ha már húzza a görcs a lábat az utolsó húsz percben. Hősünk 
a keményebb utat választotta.
– Mindig szerettem nézni a futókat. Csodáltam őket, hogy képe-
sek futni. A labdajátékok nekem nem jönnek be, ezért a „katta-
násom” után nem is volt kérdés, hogy mit választok. Az ominó-
zus első versenyemet, amelyet Debrecen mellett rendeztek meg, 
nagy szenvedés és kínok árán sikerült teljesíteni, de a fájdalmak 
nem szegték a kedvem, hanem éppen ellenkezőleg, megerősí-
tettek abban, hogy folytatnom kell. A cél után azt mondtam, 
hogy ha ezzel komolyabban foglalkoznék, akkor esetleg len-
ne esélyem is komolyabb eredményekhez – emlékezett vissza 
Sándor, aki először is eljutott arra a szintre, hogy a következő 
időszakban már több edzése volt, mint versenye, ami a negyve-
nes amatőr sportolóknál már dicséretes hozzáállásnak számít.
A gyávák el sem indulnak, a gyengék pedig hamar feladják a 
küzdelmet. Sándor bírta a kiképzést, még ha fájt is, még ha kapta 
is a pofonokat. – A debreceni után egy hortobágyi versenyen 
indultam el, ott is majdnem „meghaltam”, de az akaratos fejem 
azért kisegített a bajból. Minden megtettem annak érdekében, 
hogy fogyni tudjak – így a kitartás bajnoka, aki bár sosem adta 
fel, sok-sok kudarcot is át kellett élnie. – Egy év után megálltam 
a fejlődésben, sőt, egyre rosszabb eredményeket értem az edzé-
seken. Akkor döbbentem rá, hogy tudatosságot is vinni kell a 
sportolásba, és személyi edzőhöz fordultam!
A szakszerű tanácsok elengedhetetlenek a sportoláshoz, de ami 
a legfontosabb: egy jó személyi edző elsősorban pszichésen tud 
a legtöbbet tenni, azaz ha pozitívan hat a tanítványra, akkor a 
fejlődés garantált. A sportszakma rejtelmein túl azonban a he-
lyes táplálkozás tudományába is be kell vezetni azt, aki kemény 
sportolásra adja a fejét, hiszen az a testmozgás alapja.
–  Mellőztem az étrendemből mindent, ami rossz. Ami az én 
gyengém, az az édesszájúság. Képes voltam megenni például két 
doboz jégkrémet egy ültő helyemben, és csak azért nem hármat, 

Egy debreceni 
megszállott,  

aki először csak 
fogyni akart…

Aki 40 évig nem csinált semmit  
ma már ott tart,  

hogy négyszeres ironman.
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mert kettő volt otthon. Bevallom, most is 
kívánom, de beláttam, hogy nincs értel-
me; kell az embernek az önkontroll. Ma 
már csak verseny után eszem jégkrémet, 
de nem két dobozzal!
 Az alkoholról való lemondás nem oko-
zott elvonási tüneteket, mert bár Sándor 
is volt fiatal, ahogy mondja, nagyivó-
nak sohasem számított. Mára eljutott 
az absztinenciáig, miután nemrégiben 
két kispohár Bailey’s-től „beállt”, és még 
másnap is küzdött az utóhatásaival. Hiá-
ba jellemzi tehát magas energiatartalom 
és gyors felszívódóképesség az alkoho-
los italokat, amiért elvileg doppingnak 
is minősülhetnének, a szervezetre való 
rossz hatásuk miatt a sportteljesítmény 
látja kárát.
Szerelem első látásra!
– Budapesten, 2016-ban láttam egy tri-
atlonversenyt, és szerelem volt első látás-
ra. Ott megfogadtam, hogy én ezt fogom 
csinálni! Kipróbáltam, még jobban bele- 
szerettem! Nézzük akkor a négy év ter-
mését, mire képes egy ember, aki egyszer 
és eltökélten vált életmódot, és nem úgy, 
mint a sokunk, akik ezt minden hónap 
elején megtesszük, de minden január el-
sején egészen biztosan!
Szabó Sándor a nulláról indulva négy év 
alatt felmutat négy sikeres ironmant.
Ez a klasszikus, olimpiai triatlonszám-
nak (1,5 km úszás, 40 km bicikli, 10 km 
futás) a sokszorosa: 3,8 km úszás, 180 
km kerékpározás és a maraton. Azt csak 
úgy mellékesen teszi hozzá, hogy ezen- 
kívül a maratoni távot még lefutotta 
négyszer, továbbá számos rövidebb távú 
triatlonversenyen ért célba.
Hegyre fel és le
– Minden extrém versenyt vállalok; in-
dultam például a Kékes-futáson, vagy a 
spartan race mindhárom nehézségi fo-
kozatát teljesítettem, de rájöttem, hogy 
az nem az én világom. Inkább a hosszabb 
távú futó- vagy triatlonversenyek vonza-
nak. Nemrég részt vettem egy hatórás 
ultrafutáson, majd pedig – az esztendő 
zárásaként – egy 100 kilométeres futáson 
szerepeltem sikerrel, 11 és fél óra alatt tel-
jesítve a távot. Amire pedig a legbüszkébb 
vagyok: nyáron Tiszalökön az olimpia- 
távú nemzetközi triatlonversenyen, a Lö-
kiman elnevezésű viadalon korosztályos 
harmadik helyezést értem el.
Sándor a 3 óra 37 perces maratoni re-
kordjából is szeretne lefaragni az új 
idényben, de a fő hangsúlyt az ultrafu-

tóversenyeknek szenteli. Nem érdekli a 
kor, a nagy sérülések eddig elkerülték, ha 
akadt is gondja egy-egy versenyen, azt 
a nem megfelelő cipő okozta, és nem a 
teste adta fel a küzdelmet. Okos ember a 
saját kárán tanul, Sándor ma már tudja, 
hogy a cipőn spórolni nem szabad. Ez 
a sport egyébként sem az olcsóságáról 
híres. A megfelelő sportruházaton túl az 
utazási és a nevezési költségek komoly 
anyagi áldozatokat követelnek.
– Szerencsés helyzetben vagyok, mert 
a feleségemmel egy könyvelőirodát 
üzemeltetünk, és most még elő tudom 
teremteni a szükséges anyagiakat, illet-
ve jut időm edzeni és versenyezni, ami 
legalább olyan fontos szempont. Idővel 
majd szponzorokra is szükségem lehet, 
mert egyre komolyabb versenyeken ve-
szek részt, nemcsak itthon, hanem kül-
földön is.
Az árakról: egy jó cipő 30-50 ezer forint, 
ami 1000-1200 kilométerre elég, Sándor 
esetében ez az edzésekkel, versenyekkel 
együtt szűk fél év. A versenybicikli tartó-
sabb, de milliókban mérik az árát. Ebben 
a sportban ugyanis súlyos perceket szá-
mít önmagában a technika, azaz a kerék-
pár. A nevezési díjak Magyarországon el-
fogadhatók, mondja, a versenyzés pedig 
kikapcsolódás egyben, azaz a párjával ott 
nyaralnak, ahol éppen verseny van.
Külföldön más a helyzet, ott már mélyen 
a zsebbe kell nyúlni. Jövőre elindulok 
Ausztriában egy dupla ironman-verse-
nyen; ott például a sokszorosát kérik el 

nevezési díj gyanánt a Magyarországon 
megszokott árakhoz képest. Nyugaton 
vastagon fog a ceruza – mondja Sándor, 
aki nem akarja elriasztani a triatlonozás 
gondolatával foglalkozó férfiakat és nő-
ket, hiszen kicsiben és itthon lényegesen 
olcsóbban is egészen jó versenyeken le-
het élvezni a mozgás örömét.
No de mi az öröm 100 kilométeren, vagy 
a dupla ironman távjain szenvedni? Be-
legondoltak? A dupla ironman távja: 7,6 
km úszás, 360 km kerékpározás és 84 km 
futás! 
Sándor azt mondja, hogy a nagy fizikai 
és pszichés megterhelés számára nem 
szenvedés, hanem éppen ellenkezőleg: 
örömforrás. Tudja, hogy a családtagok 
és az ismerősök sem tartják „teljesen 
normálisnak”, de ez is csak ösztönzőleg 
hat rá.
–  Ma mínusz 35 kilóval teljes harmó-
niában élek. Büszkeséggel tölt el a tudat 
is, hogy amit én megcsinálok, annak a 
jóval fiatalabbak többsége a tizedére, de 
még ötödére sem lenne képes. Minden-
ki ajánlom, hogy kezdjen el komolyab-
ban sportolni, az életkor nem számít, 
és nem kell a határokat feszegetni, elég 
csak rendszeresen kocogni a Nagyer-
dőn, vagy bárhol a szabadlevegőn. Nem 
kell halogatni, nem kell a jövő hónapig 
vagy a következő hétfőig várni. Ma kell 
elmenni futócipőt venni!

cs. BeReczki attila

további érdekeségek:
WWW.CIVISHIR.HU
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A Debrecenben gyártott Mercedes-Benz Reform 501 LE 
nyerte „Az év haszongépjárműve” díjat
A Camion Truck&Bus magazin 24. 
alkalommal hirdette meg Az év ha-
szongépjárműve pályázatot, amelyben 
Magyarországon bemutatott és forgal-
mazott haszongépjárművek – összesen 
tizennégy kategóriában – méretnek meg. 
Az olvasók szavazataira épülő versenyen 
idén először indult és nyert a debreceni 
ITK Holding Zrt. leányvállalata, az In-
ter Traction Electrics Kft. által gyártott 
autóbusz: a Mercedes-Benz Reform 501 
LE kapta ugyanis a legtöbb szavazatot a 
városi/elővárosi autóbuszkategóriában.
A hazai haszongépjármű-piac egyik leg-
jelentősebb elismerését nyerte el a deb-
receni ITK Holding Zrt. leányvállalata, 
az Inter Traction Electrics Kft.
A buszfejlesztéssel és buszgyártással 
foglalkozó debreceni vállalat a városi/
elővárosi autóbusz kategóriában neve-
zett a Mercedes-Benz Reform 501 LE 
modellel, s az olvasói szavazatok alapján 
meg is nyerte azt.
Tavaly december 11-én mutatta be a vál-
lalat alacsonypadló-belépésű (low entry) 

elővárosi buszát. Az autóbusz EURO6-os 
dízelmotorral és 6+1 fokozatú automata 
váltóval szerelt. Az alváz műszaki kiala-
kítása tartalmazza a Mercedes-Benz au-
tóbuszain megszokott járműbiztonsági 
és menetstabilizációs rendszereket, va-
lamint az ITK cégcsoport által fejlesztett 
távoli fedélzeti diagnosztikai és kontrol-
leszközöket, amelyek üzemelési, műkö-
dési adatokat szolgáltatva teszik lehetővé 
a járművek távoli ellenőrzését. A városi 
és elővárosi igénybevétel miatt számos 
olyan kényelmi funkcióval látták el, 

amely az utasok legváltozatosabb igénye-
it is maximálisan kielégíti. Természetesen 
alapfelszereltsége a mozgássérültek le- és 
felszállását megkönnyítő rámpa, valamint 
az utazásuk biztonságát támogató rend-
szerek is.
– Óriási megtiszteltetés számunkra, 
hogy rögtön az első indulás alkalmával 
elnyerhettük a Camion Truck&Bus „Az 
év haszongépjárműve” díját ebben a ka-
tegóriában. Munkatársaimmal gőzerővel 
dolgozunk azon, hogy Mercedes-Benz 
alapokon magas minőségű autóbuszok-
kal nyújthassunk alternatívát a piacon, 
amelynek fontos ékköve a szakmai kö-
zönség által is díjazott REFORM 501 LE. 
A REFORM autóbuszcsalád évről évre 
bővül; a városi és az elővárosi modellje-
ink után idén már az általunk fejlesztett 
és gyártott iskolabuszt is bemutattuk. Bí-
zunk benne, hogy hamarosan egyre több, 
Debrecenben gyártott autóbusz futhat a 
hazai és az európai utakon – mondta el 
Kossa György, az ITK Holding Zrt. el-
nök-vezérigazgatója a díjátadót követően.
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Nehéz elképzelni, hogy egykor szovjet katonák sáros bakancsai ta-
posták süppedő szőnyegeit és a padlóját. A csodálatosan felújított, 
kállósemjéni Kállay-kúria ma már eredeti pompájában ragyog, s 
fogad egyre több látogatót. Nagyon jól tájolhatták az építtetők, mert 
valahányszor jár is erre, az embernek mindig az az érzése támad, 
mintha itt mindig sütne a nap. Hatalmas, csodálatos park övezi, 
évszázados fákkal. Védelem alatt áll, akárcsak az épület.

Szabolcs-Szatmár-Beregben uniós pályázatokon nyert támogatások 
nyomán sorra újulnak meg a kastélyok, kúriák. Elvitathatatlan a zász-
lóshajó cím a tiszadobi Andrássy-kastélytól, ám a figyelemből a töb-
binek is jut. Így a kállósemjéninek is.
Ma a századforduló hangulatát idézi a korabeli bútorokkal beren-
dezett épület, melynek földszintjén kiállítás látható, emeletén pedig 
rendezvények tartására alkalmas teret alakítottak ki. Nem véletlenül, 
hiszen a házasulandó párok manapság szívesen választanak szokat-
lan helyszínt életük legszebb napjának megünneplésére. Így a nagyari 
Luby-kastély, a mándoki Forgách-kastély, vagy éppen a kállósemjé-
ni Kállay-kúria is nagyon népszerű körükben. Ritka az az alkalom, 
amikor a Kállay-kúriát körülvevő gyönyörű parkban ne találkoznánk 
esküvői fotózásra érkező párokkal.
A Kállay-család ősi fészkében, a ma 3500 lelket számláló Kállósemjén 
központjában álló épületben, ahol a hintapolitikusnak is nevezett, ké-
sőbbi miniszterelnök (1942–44), Kállay Miklós is nevelkedett, a má-
sodik világháború idején szovjet katonai parancsnokság működött.  
A katonák nem sokat törődtek az értékek védelmével, amit jól illuszt-
rál, hogy a szalon padlóját tüzelőnek használták. Utóbb egyetlen meg-
maradt elemből sikerült rekonstruálni a ma látható, egyedi burkolatot. 
Az államosítás után kollégiumként hasznosították.
A kállósemjéni Kállay-kúriát 2012-ben kezdték el felújítani, hogy  
a nagyközönség számára látogathatóvá tegyék. A parkban található  
a család kriptája is, ahová a mai napig temetkeznek a leszármazottak. 
Ma az épület bejáratánál Kállay Miklós bronzba öntött alakja fogad, 
egy karosszékben üldögél. Lehet vele szelfizni. Belépőjegyet viszont a 
kúria bal szárnyában kialakított kávézóban lehet váltani. Ennek büszke-
sége egy herendi porcelán kávéfőzőgép, mindenképpen meg kell nézni.
A Kállay az egyik legősibb magyar család, már 800 éve dokume-
táltan jelen van a magyar történelem színpadán. A kiállítás nyolc 
termen keresztül mutatja be a nemzetség történetét a 13. századtól 
napjainkig.

Menne pár kört 
a miniszterelnök 

autójával?  
Kállósemjénben 

megteheti
Szovjet katonai parancsnokság  

és kollégium is volt a kastély.
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Az első terem a Kállayak első írásos em-
lítésétől, 1237-től Mohácsig mutatja be 
a korszak történéseit, viseletét, fegyver-
zetét. Itt a látogatók egy páncélsisakot 
is felpróbálhatnak. A második terem a 
török elleni küzdelmeket, a kuruc kor-
szakot eleveníti fel. A harmadik kiállítási 
tér a semjéni kúria múltjával és a család 
orosi ágával foglalkozik. A következő-
ben a Kállay család leghíresebb tagjait 
ismerhetjük meg. Az ötödik terem a XX. 
század 20-as, 30-as évei úri szalonjának 
hangulatát idézi. A hatodik termet tel-
jes egészében a Magyar Királyság utolsó 
miniszterelnökének, Kállay Miklós em-
lékének szentelték. Középen áll díszes 
íróasztala, melyet egyetlen fából faragtak 
ki. A miniszterelnök leszármazottjainak 
és a család XX. századi életében fontos 
helyet betöltő Máltai Lovagrendnek is 
jut hely a kiállításban. Különleges az a 
bemutató, amelyet a XIX. és XX. szá-
zad fordulóján készült és használatos 
gyerekjátékokkal rendeztek be. Látha-
tunk itt gyönyörű ruhákba öltöztetett, 
porcelánfejű babákat, babaházat, mini 
konyhát is. Habár minden teremben ta-
lálunk tájékoztató szöveget is, érdemes 

vezetést kérni, mert a felkészült tárlat-
vezetőknek köszönhetően mintegy va-
rázsütésre visszarepülünk a múltba, és 
látni fogjuk, az a család, mely Szabolcs 
vármegye életében kiemelkedő szerepet 
játszott, ott volt hazánk történelmének 
minden fontos mozzanatánál is.
A kúria munkatársai már lelkesen ké-
szülnek adventre – Karácsony a kú-
riában címmel különösen a gyerekek 
érdeklődésére számítanak majd a régi 
idők hangulatát idéző porcelánbabákból, 
játékmacikból álló kiállítással.
A jövő évi tervekről Mogyorósi Judit 
ügyvezető a Szabolcsi Cafénak elmond-
ta: miután a kúriában kerékpárok bér-
lésére is van lehetőség, gyerekeknek, 
családoknak túrajavaslatokat is fognak 
tenni, hová, merre érdemes kétkeréken 
elindulni, köszönhetően annak, hogy 
ezen a környéken is nagyon sok kerék-
párút épült, melyen biztonságosan köz-
lekedhetnek a biciklisek. Terveznek egy 
nagy fesztivált is, melyről egyelőre nem 
árult el részleteket az ügyvezető, hadd 
legyen meglepetés.
A végére hagytuk a legnagyobb durra-
nást, a látogatók kedvencét. Élmény- 

autózásra csábít az 1931-es Ford-A mo-
dell. A jármű az egész kiállítás egyik leg-
látványosabb eleme. A Kállay Miklós mi-
niszterelnök által is használt Ford A egyik 
működőképes példánya a kúria parkjában 
lévő garázsban áll. Akinek kedve tartja, 
tehet néhány kört a járművel, melyhez 
magától értetődően sofőr is jár.

cseRvenyák katalin
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/LOVARDA
/NAGYERDEIVIZTORONY
/HALL.DEBRECEN

CAMPUS.JEGY.HU

11
09

DÉ:NASH,
Lil Frakk, Kapitány Máté

11
16

ELEFÁNT

11
23

BÉRCZESI ROBI:
ÉN MEG AZ ÉNEK

12
20

PLATON KARATAEV, 

CARSON COMA

12
27

TESCO
DISCO

12
20

MONGOOZ & THE 

MAGNET, KONYHA

12
21

NIRVANA 
UNPLUGGED

12
06

MÖRK, NUNKY
BAY STARSHIP

12
10

JAZZBARÁTOK 
KÖRE: ZSAZSA

11
13

CAMPUS PARTY:
MISSH

11
27

CAMPUS PARTY:
PIXA

12
14

NECC PARTY

12
28

BEST OF 90'S

12
31

HALL SZILVESZTER

12
27

MULATÓS
VIGADÓ 

11
20

CAMPUS PARTY:
DJ METZKER VIKTÓRIA

11
13

ALMÁSI KITTI
NYITOTT AKADÉMIA

12
12

PÁL FERI - NYITOTT 
AKADÉMIA

12
13

AWS / CLOUD9+ / 
JUMODADDY

12
27

HORVÁTH
TAMÁS

11
21

WINKLER RÓBERT
ELŐADÁSA

11
23

KÁRPÁTIA
LORD, KALAPÁCS

11
24

NÓTA GÁLA

11
26

DR. CSERNUS IMRE
ELŐADÁSA

12
08

ISMERŐS ARCOK

12
31

SZILVESZTER

11
29

DOPEMAN

12
13

HÁY COME BECK 

KÖVESS 
MINKET!
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A kezdeményezéshez bárki csatlakoz-
hat, aki szívén viseli az állami gondo-
zott gyermekek sorsát. A jótékony-
kodóknak csupán annyit kell tenni, 
hogy a Fórum információs standjánál 
lévő dobozba helyeznek valamilyen 
édességet, így boldogabbá téve azok 
karácsonyát, akik szülő nélkül csepe-
rednek fel.
A november 6-i sajtótájékoztatón az 
akció szervezői és támogatói mond-
tak köszönetet Debrecen lakóinak a 
támogatásukért.
Széles Diána, a Debreceni Karitatív 
Testület tiszteletbeli elnöke elmondta, 
hogy Debrecenben 1600 civilszerve-
zet működik, mégis nagyon kevesen 
foglalkoznak állami gondozott gyer-
mekekkel. – Ha az ő lelküket meg-
ismerjük, óriási energiákat tudunk 
megmozdítani. Hiszen így, karácsony 
idején a legtöbb gyermek a családjával 
tölti az időt, míg az állami gondozot-
taknak ez nem adatik meg. Ilyenkor 
szívszorító látni, hogy ezek a kicsik 
mennyire hálásak, hogy valaki gon-
doskodik róluk – fogalmazott. Az al-
polgármester asszony szerint fontos, 
hogy ők is hasznos tagjai lehessenek 
a társadalomnak. És ez csak úgy le-
hetséges, ha figyelmet és szeretetet 
kapnak.
Cserháti Gabriella, az immár 20 
éve működő debreceni Kőr Dáma 

Egyesület egyik alapítója elmondta, 
nagyon büszke a csokigyűjtő akció 
sikerére. Megköszönte mindenkinek, 
aki hozzájárul egy csokival az ada-
kozáshoz, így támogatva a hátrányos 
helyzetű gyermekeket.
– A csokigyűjtő akció jelképe annak, 
ami Debrecennel történik – hang-
súlyozta Nagy Zsolt. A Nagykony-
ha Kft. gazdasági vezetője kifejtette, 
hogy a cívisváros nem csupán a má-
sodik legnépesebb magyar város, ha-
nem egy régiót összefogó főváros. Az, 
hogy az adományozó kezdeményezés 
túllépte Debrecen határait, jelképe-
zi, hogy a város milyen irányt mutat 
a környezetének. Nagy Zsolt szerint 
idén is rengeteg város jelezte csatla-
kozási szándékát az akcióhoz.
Buzás Lajos, a Bihari Állami Gon-
dozottak Egyesületének elnöke hálá-
ját fejezte ki, hogy Magyarországon 
élünk, mert jól élünk. Elmondta, hogy 
a Partiumban mintegy 600 rászoruló 
gyermekkel foglalkoznak. Az erdélyi 
területen naponta találkoznak a sze-
génységgel. Előfordult, hogy egy gyer-
mek a neki jutó tábla csokit két hétig 
beosztotta kockánként, hogy minden 
napra jusson egy jó falat. A BAGE 
elnöke Debrecent adakozó városnak 
tartja, és megköszönte a lakók közre-
működését.

Hajnal lászló

Egy darabka 
csoki is lehet 
a boldogság

Nyolcadik éve  
gyűjtenek édességet  

rászoruló gyerekeknek  
a debreceni  

bevásárlóközpontban.

Az öSSzegyűlt cSokikAt december 16-án 
gálaműsor keretében fogják átadni a Lovardában,  
egy részét pedig az anyaországból kiszakadt gyermekek 
számára tartogatják.
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Debreceni 21-es:  

Kozák Luca, aki a cívisvárost 
választotta Amerika helyett
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és 
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi 
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be 
olyan címszavakban, amit maguk válasz-
tanak. Mi csak kérdezünk. Ezúttal a világ 
13. legjobb női gátfutójától,  
az olimpiára készülő Kozák Lucától.

1.  A dohai világbajnokság óta aligha 
 lehet bárkinek is kétsége, hogy 

a mainstream sportágakat tekintve te 
vagy Debrecen első számú sportolója. 
Miként tekinthetsz vissza erre a sűrű 
idényre?
Érdekes, ezt az esztendőt nem igazán érez-
tem teljesnek, az atlétikai világbajnokságon 
való középdöntős részvételemmel együtt 
sem. Nagy hullámvölgyet is át kellett vé-
szelnem, ami komolyan meghatározta az 
idényemet. Ez volt például az első év, ami-
kor nem futottam egyéni csúcsot.

2.  Egy világbajnoki 13. helyezett ne 
 legyen ennyire szerény!

Nem szerénység kérdése, próbálom mindig 
reálisan értékelni a helyzetet. A 2013-as 
ifjúsági világbajnokság óta folyamatosan, 
szépen fejlődtem, évről évre feljebb léptem 
egy lépcsőfokot. A 2019-et úgy kezdtem, 
hogy a glasgow-i Európa-bajnoki elődöntő 
után kibicsaklott a bokám…

3.  Ne is mondd! Láttuk a televízió élő 
 közvetítésében! Rossz gúnyt 

űztek belőled az égiek, mi erre gondol-
tunk. Hogyan sikerült feldolgozni egy 
ilyen fatális szerencsétlenséget?
Nagyon nehéz volt azon túllendülni, hogy 
nem állhattam rajthoz az Európa-bajnoki 
döntőben. Amikor tudatosult bennem, elsír-
tam magam a szállodai szobában, de úgy, 
hogy senki se lássa. Ez az eset rányomta 
egy kicsi a bélyegét a szabadpályás idé-
nyemre is, ezért nem tudtam egyéni csúcsot 
futni 100 gáton. A végére azért szerencsére 
minden jóra fordult, hiszen a dohai világ-
bajnokságon középdöntőben futhattam, 
összességében pedig a 13. helyen végez-
tem, és már-már a márciusi sérülésem 
előtti formámat idéztem. Ebben természe-
tesen nagy szerepe volt az edzőmnek, Suba 

Lászlónak is, aki 
a formaidőzítés 
nagymestere.

4.  Áruld el 
 nekünk, 

Suba mester  
hogyan tette túl magát 
a glasgow-i traumán?
Őt jobban megviselte, mint engem. Máig 
azon bosszankodik és őrlődik, hogy „mindig 
velünk történik ilyen…”

5.  Bár a glasgow-i kaland végül 
 rosszul sült el, azért nemcsak  

rosszra tudunk emlékezni, hanem jóra 
is. A selejtezőben ugyanis Siska Xénia 
34 évvel ezelőtti 8:00 másodperces re-
kordját döntötted meg három századdal. 
Milyen érzés a csúcsdöntés?
Felemelő, de én a fedettpályás 8:00 másod-
perces rekordot könnyebben megdönthető-
nek tartottam, mint a szabadtéri 12,76-ot, 
amit szintén Siska Xénia tart még mindig. 
Ráadásul a 60 gát nem igazán a szívem 
csücske, én a 100 gátat szeretem.

6.  Egyáltalán mit lehet szeretni  
 a gátfutásban? Kerekes Grétának 

is feltettük a kérdést néhány éve: egy 
törékeny lány hogyan választja  
az atlétikát?
Nagyon sok sportot kipróbáltam. A testvére-
immel nagyon kicsi a korkülönbség közöt-
tünk, hárman három éven belül születtünk, 
ezért anyáék egyszerre hordtak minket 
sportolni. Én például vívtam, aerobikoztam, 
kosaraztam is, mindenben ügyesnek bizo-
nyultam, de valami hiányzott ahhoz, hogy 
igazán megfogjon. Hamar kiderült, hogy a 
labdaérzékem nem az igazi, de a csapat-
játékosként sem tudnék komolyabban ér-
vényesülni. Egyszer az egyik legjobb barát-
nőm, Szöőr-Fülöp Luca állt elő az ötlettel, 

hogy ő magasugró akar lenni, menjek vele. 
Velem voltam először atlétikai edzésen, és 
ott ragadtam.

7.  A magasugráshoz nem voltál elég 
 magas, így lettél gátfutó. Talált?

Tizenhárom éves lehettem, olyankor még 
mindenki csinál mindent. Atlétikában eb-
ben a korban még nem lehet specializálód-
ni egyetlen számra. Az már hamar kiderült, 
hogy elég gyors vagyok, ezért az első serdü-

lő országos bajnokságon elindítottak 
összetettben, azaz voltak benne 

sprintszámok, 800 méter, tá-
volugrás, illetve gátfutás is. 

A régi Puskás-stadionban 
rendezték a versenyt, ott 
futottam először gátat, 
egészen pontosan 80 
métert, és ott ért a felis-

merés, hogy tudok gátaz-
ni. Kellemesen megleptem 

saját magamat. Harmadik 
lettem az összetett bajnoksá-

gon!

8.  Ekkor szakadt át a gát, avagy  
 ennyi kellett, hogy a gátfutásra 

specializálódj?
Nagyon sokáig még a sprintszámokban is 
elindultam, 100 és 200 méteren, sőt, mind 
a mai napig indulok néha ezeken a távokon. 
Igazán gátas a 2013-as ifjúsági világbaj-
nokság évében lettem, amikor arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk az edzőmmel, hogy 
gáton könnyebb szintet futni a vb-re, de 
későbbiekben is könnyebb lesz a nemzet-
közi elitbe kerülni. Megfutottam a szintet, a 
világbajnokságon a 7. lettem, ami egy elég 
jó érvnek bizonyult arra, hogy a 100 gátra 
kell összpontosítanom, mert számomra ez 
a jó irány.

9.  Régóta nagy küzdelmet vívtok 
 Kerekes Grétával, azaz a 100 gát 

már évek óta két debreceni kőkemény 
párharcáról szól. A fejlődésed ennek  
a rivalizálásnak is betudható?
Nemcsak nekem, nekünk tesz jót ez a pár-
harc, hanem az egész magyar atlétikának 
is, hiszen a 100 méteres gátfutás nem egy-
személyes szám. Gréti négy évvel idősebb 
nálam, tehát utánpótláskorúként nem ver-
senyezhettem vele, aztán ő évekig Ameri-
kában tanult és edzett, így sokáig nem 
találkoztunk a pályán. Amikor 2016-ban 
hazajött, akkor kezdtem belenőni a felnőtt 
mezőnybe, és azt hiszem, kölcsönösen jót 
tettünk egymásnak, igazi presztízscsatá-
kat vívtunk, és nagyszerű időket futottunk. 
A magyar atlétikában sajnos ritkaság az 



31CívisCafé DEBRECENI 21-ES

ilyen, a legtöbb számban van egy kimagas-
ló egyéniség, aki félgőzzel is nyeri a hazai 
versenyeket. Az is nagyon ritka, hogy egy 
számban két magyar jusson ki világver-
senyre, mi Grétivel megcsináltuk ezt a dohai 
világbajnokságon.

10.  Mit érzel, amikor a nagy 
 világversenyeken szinte 

férfias izomzattal rendelkező vetély-
társak állnak melletted a rajtnál? 
Ebben a sportban a nyugat-afrikai 
vérvonal irigylésre méltó lehet!
Kétségtelen, hogy genetikailag hátrányban 
vagyok néhány amerikai vagy karibi ver-
senyzővel szemben, de a 100 méteres gát-
futás inkább technikai szám, mint sprint, így 
ügyességgel ezek a hátrányok lefaraghatók.

11.  Apropó, Amerika! A világelithez 
 tartozó atlétákat a legtöbb 

egyesült államokbeli egyetem tárt  
karokkal várja, te azonban a Debreceni 
Egyetemet választottad. Nem vonz 
az Újvilág?
Én is nagyon sok ajánlatot kaptam Ameri-
kából, de olyan sok rosszat hallottam róla, 
hogy nem vágtam bele. Nagyon sok atléta 
ment ki tanulni és sportolni, ahogy Kerekes 
Gréta is, illetve az ő korosztályából szinte 
mindenki, de én senkin nem láttam a fejlő-
dés jelét, vagyis éppen ellenkezőleg, szak-
mai szempontból a leépülés volt jellemző 
ezekre az atlétákra. Egy volt barátom révén 
is beleláttam az amerikai életbe, nem ne-
kem való. Debrecenben ráadásul minden 
feltétel adott a tanuláshoz és a sportolás-
hoz, miért is mennék innen bárhová?

12.  Az olimpia lázában égsz már?
 Jövőre nyilvánvalóan a tokiói 

olimpia lesz a fő verseny, de azért még egy  
Európa-bajnokságot is rendeznek Párizs-
ban, mégpedig az olimpia után két héttel. 
Erre a két versenyre időzítünk minden 
erőmmel az edzőmmel, remélem, elkerül-
nek a sérülések, és akkor az elvárásaimnak 
megfelelően fogok szerepelni.

13.  Nyugtass meg, hogy minden- 
 képpen ott leszel Tokióban, 

azaz ezúttal végre lesz egy debreceni 
olimpikonunk, aki itt él, itt edz, 
akit a helyi utánpótlás nevelt ki!
A kvalifikációt megvariálták egy kicsit, 
most már nem pusztán egy előre meg-
határozott szintet kell teljesíteni, mint 
például legutóbb Rióban, ahová 13.00-t 
kellett futni 100 gáton. Most öt eredményt 
alapján állítanak fel egy világranglistát, és 
pluszpontokat lehet szerezni azzal, ha a 
különböző versenyen jó helyen végez az 

ember. Szint most is van, 12.84 mp, az 
én egyéni csúcsom 12.86, tehát nagyon 
közel vagyok hozzá, és nagyon remélem, 
Tokióig sikerült megfutnom. Ha most lenne 
az olimpia, a világranglista alapján simán 
kvótás lennék, hiszen a 18–20. helyen 
állok. Tokióban negyven 100 gátas állhat 
rajthoz, az eredményeim alapján minden 
valószínűség szerint ott lehetek az olimpi-
án, még akkor is, ha nem érem el a szint-
időt. Most úgy áll a helyzet, hogy nincs az 
az isten, aki távol tudna tartani a tokiói 
olimpiától.

14.  Mesélj arról, milyen 
  a tanyasi élet?

Én a debreceni belvárosban nőttem fel, de 
néhány éve a család kiköltözött egy város-
hoz közeli kertségbe. Nem klasszikus tanya 
a miénk, de annyi állat azért van, hogy hú-
sért és tojásért nem kell a boltba menni. 
Mindenben szoktam segíteni a családnak a 
ház körül, de a csirkét nem vágom le, ahhoz 
nincs erőm!

15.  Cézársaláta vagy csülökpör- 
 költ? Mit eszik egy élsportoló?

Legyen inkább marhalábszárpörkölt! Próbá-
lok odafigyelni, mit eszem, nyilván a sporto-
lók táplálkozási irányelveit követve, de nem 
esem pánikba, ha néha becsúszik olyan 
is, ami nem kéne, vagy ami nem ajánlott. 
Igyekszem változatosan táplálkozni, tész-
tákat, zöldségeket és húst is fogyasztok. 
Korántsem annyira szigorú az étrendem, 
mint például egy testépítőnek, és szeren-
csés alkat vagyok, hiszen nem szöknek fel 
rám könnyen a kilók.

16.  Sör, bor vagy pálinka? A nagy 
 győzelmeidet mivel ünnepled?

A versenyek után általában megiszom egy 
sört, egyébként fröccsözni szoktam.

17.  Egy hosszú, kemény edző- 
 táborozás során esténként  

milyen jó olvasnivaló kapcsol ki?
Mindig viszek könyvet az edzőtáborba, pél-
dául Milan Kunderától A lét elviselhetetlen 

könnyűsége állandó utazótársam. Sajnos, 
ritkán jut időm olvasni, mert az edzéseken 
túli időt vagy tanulással, vagy pedig alvással 
töltöm. 

18.  Ha film, akkor keserédes dráma, 
  vagy romantikus vígjáték?

Romantikus vígjáték.

19.  Mi a legjobb Debrecenben, 
 ha nálad még Amerika 

 sem rúghat labdába?
A kényelem, amit Debrecenben élvezni le-
het, nem úgy, mint mondjuk Budapesten, 
ahol szintén nem tudnám elképzelni az éle-
tem. Debrecenben mindenre lehetőség van, 
akár tanulni, sportolni vagy dolgozni akar 
az ember, mégis családias a környezet, az 
egész város. 

20.  Van az a pénz, amiért  
 elhagynád Debrecent?

Hozhat komoly fordulatokat a sors, de én 
most nagyon szépen el tudom képzelni ma-
gam az életem végéig Debrecenben.

21.  Csatlakoztál Baji Balázshoz, 
  aki az akciójával a budapesti 

atlétikai stadion megépüléséért és 
a 2023-as világbajnokság megren-
dezéséért kampányol. Úgy érzitek, 
rosszul jött a sportágnak az, hogy 
változott a főpolgármester személye?
Politikai kérdésekben nem nyilvánulok meg, 
nem is foglalkozom politikával, csak szeret-
nék tisztán látni. Sokan elbizonytalanodtak 
a sportágban, nem tudják, most mi lesz a 
megígért fejlesztésekkel. Azért csatlakoz-
tam a kampányhoz, mert egyetértek az 
üzenetével: nemcsak magunknak, atléták-
nak lenne jó egy atlétikai centrum felépíté-
se, hanem az egész országnak. Az atlétikai 
vb a világ harmadik legnagyobb sportese-
ménye, óriási presztízs a megrendezése, 
ránk figyelne az egész világ. Jómagam  
26 évemmel a legideálisabb versenyzői kort 
taposnám, és a vb-döntő akkor hátha nem 
csak egy álom lenne!

cs. BeReczki attila
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