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SOLISUN SZALONOK
• KÁLVIN TÉR 7.
• EGYETEM SGT. 50.
• Angyalföld tér 11.

valóságos csodát épít Tokaj-Hegyalján a debreceni

székhelyű HUNÉP Zrt. A Sauska Borászat tokaji tájba illeszkedő,
Rátkára tervezett pincészetét a BORD Építész Stúdió álmodta meg.

KOSSUTH UTCAI ÜZLETÜNKBEN

VÁLASSZA A VARILUXOT

KUPON

AKCIÓ!

1+1 AKCIÓBAN!

30%

A CÍVIS CAFÉ MAGAZIN OLVASÓINAK EMELLETT

KEDVEZMÉNYT
ADUNK

MINDEN SZEMÜVEGKERETRE
ÉS NAPSZEMÜVEGRE!

Vágja ki, hozza magával, és mutassa fel ezt a kupont üzletünkben!

Jelentkezzen most látásvizsgálatra! +36-20-334-1222

Varilux Mesteroptika Szalon
Debrecen, Kossuth u. 11.

www.okulaoptika.hu

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

Csengeri Imre
+36 20 376 0073

csengeri.imre@bdrmedia.hu
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A 8 éves Tifani küzdelme 2017-ben kezdődött. Azóta szinte folyamatos harc
számára az életben maradás. A kislány szomorú történetéről a Cívishír korábban már beszámolt: tavaly nyáron komoly műtéten esett át, miután két év
után újra kiújult nála a daganat. Tifani boldogan élte mindennapjait, óvodába
járt, semmi probléma nem volt vele, ám 2017 augusztusában egy duzzanat
alakult ki a nyakán. A szövettani vizsgálat egyértelművé tette: rosszindulatú daganata van. 2019 nyarán újabb nyaki műtét, újabb szövettani vizsgálat
következett, majd megkapták a szörnyű diagnózist: kiújult a betegség. A kislány édesanyja, Ruha Nikoletta a napokban megkereste szerkesztőségünket,
ám, sajnos, ismét rossz hírről számolt be.

A beteg
fülöpi kislány
vállig érő
hajról
álmodik
Újra segítséget kér
a daganatos gyermek édesanyja.

a család elérhetőségei
Ruha Nikolett 4266 Fülöp, Deák Ferenc u. 47.
Telefonszám: +36 30 281 8876
Számlaszám: CIB Bank 10702064-70894778-51100005
Aki nem tud segíteni, viszont olvasta a cikket, azoktól azt szeretné
kérni Nikoletta, hogy mondjanak el egy imát az ő csodálatos kislányáért.

A kislánynak újra szembe kell néznie
a kegyetlen betegséggel: mint időközben kiderült, a kislánynak nem
nyirokcsomó-, hanem nyálmirigydaganata van, ami nagyon
ritka betegség.
A kemoterápiát megszakították, sugárterápia váltotta fel,
külföldi orvosok, szakemberek
véleménye szerint ugyanis ez hatékonyabb, mint a kemoterápia.
Amint megkapja a kezeléseket, átesik egy széles körű vizsgálaton. Az
eredmények függvényében a végső
megoldást a fenntartó gyógyszerek
jelenthetik.
Az anyuka minden nehézség ellenére bízik abban, hogy meggyógyulhat a gyermeke, hiszen nem tud
lemondani róla. Nikoletta mindent
megbeszél Tifanival. Így történt ez
a sugárterápia megkezdése előtt is.
A kezelésnek ugyanis ijesztő mellékhatásai vannak. Amennyiben elkezdik a kezeléseket, úgy vállalják, hogy
a kislány örök életére 138 centiméter
marad, nem fog megnőni soha. Az
orvosoktól három napot kaptak arra,
hogy átgondolják, vállalják-e ennek
tudatában is a kezelést. És, sajnos,
még így is 50 százalék az esély arra,
hogy sikerül a műtét. Végül megbeszélték, hogy vállalják a sugárterápiát.
Tifani élni akar. Nincs más esélyük,
végig kell csinálniuk, és csak bízni
tudnak abban, hogy sikerrel járnak.
Az anyuka elmondása szerint a kis
hős sokkal erősebb, mint ő maga, és ez
nagy szerencse. Nem adja fel, harcol,
nem mutat fájdalmat. Ő a pajzs, aki
erőt ad Nikolettának ebben a tragikus helyzetben. Neki viszont nagyon
nehéz erősnek mutatkoznia a kislány
előtt. Jelenleg otthon vannak, ám minden hétköznap Debrecen felé veszik
az irányt. Megkapják a kezelést, azután hazautaznak Fülöpre. Az utazást
betegszállítóval tudják megoldani.
Tifani 4 éves kisöccse otthon van, hazaköltözött a húga is két kislányával,
ők segítenek nekik, valamint rengeteg támogatást kapnak a falubeliektől
is. A kislány haja már kétszer kihullott; most harmadszor is ez vár rá.

Többször
kérdezgeti anyukáját, hogy mikor
lesz végre vállig érő haja, mennyit
kell aludnia ahhoz.
Nikoletta szeretné Tifanit külföldre
vinni. Kanadai sikertörténetről már
hallott, így bízik abban, hogy nekik
is lenne esélyük egy ottani speciális
kezeléssel, vagy akár egy németországival. Belemennek mindenféle
vizsgálatba, gyógymódba, csak végre
valaki mondana nekik valami pozitívat, végre valaki tudna segíteni.
Tifani magántanuló, különféle feladatlapokat kap, és azokkal foglalatoskodik. Amikor jól érzi magát, akkor szívesen nyomkodja anyukája telefonját
is, és játékos feladatokat old meg. Ám,
sajnos, nem mindig van olyan állapotban, hogy tanulni tudjon.
A család egyre nehezebb anyagi körülmények között él: bár az édesanya
eddig is egyedül tartotta el a családot; eddig nem szorultak rá senkire
– mondta Nikoletta, ám most már
egyre keményebbek a mindennapok. Az anyuka előtt is áll egy műtét, ami ugyan csak egynapos, de
retteg tőle. Nem is érti, hogy bírja
kislánya ezt a tortúrát. Mosolyogva
megy be, mosolyogva jön ki minden
injekcióról; Nikoletta szerint Tifani
igazi csoda.
Mindenféle segítséget örömmel fogadnak, lehet az anyagi támogatás,
tüzelő, élelmiszer, ruhanemű vagy
esetleg játék a gyerekeknek, hogy
mosolyt csaljanak az arcukra ezekben a nehéz időkben.
székely andrea
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Lejárt a Széchenyi Programiroda és az Interreg V-A Románia–Magyarország
Együttműködési Program Irányító Hatósága között megkötött finanszírozási szerződés
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program hatékony és zökkenőmentes megvalósítása érdekében a Széchenyi Programiroda,
valamint a Program Irányító Hatósága, a romániai Közmunkaügyi,
Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium az Információs Pontok finanszírozására vonatkozóan Támogatási Szerződést (5/7-AT) kötött,
amely megállapodás 2019. május 31-én lejárt.
A finanszírozás legfőbb célja az eredményorientált határon átnyúló
projektek és partnerségek létrejöttének és megvalósításának
segítése, valamint a kedvezményezettek támogatása; továbbá az
ehhez szükséges alap menedzsment (előkészítés, szerződéskötés,
megvalósítás, monitoring, értékelés és ellenőrzés) biztosítása volt.
A Program Technikai Segítségnyújtás keretéből az Információs
Pontok első három éves működéséhez nyújtott támogatás
teljes összege: 801 927,81 euró volt, amelyből 400 963,90 euró
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott vissza nem
térítendő támogatás, míg a fennmaradó részt a két tagállam
nemzeti hozzájárulásból biztosította. A támogatási szerződés által
finanszírozott feladatok végrehajtásának időszaka 2016. június 1-jén
kezdődött és 2019. május 31-ig tartott.

A
2014-2020-as
pénzügyi
periódusban
megvalósuló
Együttműködési Program célja a román-magyar határmenti
övezet együttműködésének támogatása. A programon belül nyílt
pályázati felhívások során vissza nem térítendő támogatásban
részesült 99 olyan közös, határmenti együttműködési projekt,
amely a többi között a foglalkoztatást, vagy az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztését célozza meg. A Programot az Európai
Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a Programban
résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozása egészíti ki.
A Széchenyi Programiroda keretein belül működő Információs
Pontok 2019. június 1-jétől új finanszírozási szerződés alapján
látják el a hazai kedvezményezettek szakmai támogatását
projektjeik megvalósításában, továbbá közreműködnek a 2020
utáni időszak előkészítési feladataiban, valamint a jelenlegi
program lezárásában.
Az
Interreg
V-A
Románia-Magyarország
Együttműködési
Programról bővebben a következő linken olvashat: http://interregrohu.eu/hu/fooldal/.

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Adjon (új) esélyt magának!

A RÉGIÓ

LEGNAGYOBB
MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL

2020.
ÁPRILIS

24.
FÓRUM DEBRECEN

www.interreg-rohu.eu
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Bemutatkozásképp egy tésztás ételt hozott magazinunknak. Íme:
Hozzávalók: 30 dkg csirkemell, 5 db csiperke,
2 szál újhagyma, 2 cikk fokhagyma, vaj,
olívaolaj, só, bors ízlés szerint, 1,2 tk. Cayennebors, 1tk. oregano, 1tk. tárkony, 250 ml tejszín,
10 dkg reszelt füstölt sajt.

Elkészítése: A csiperkegombát forró,
száraz serpenyőben lepirítottam és félretettem. Ugyanabban a serpenyőben vajon
és olívaolajon lepirítottam a felkockázott
csirkemellet, hozzáadtam az újhagymát,

Pikáns
gombás spagetti
Az alábbi recept
a Felvidékről, Szlovákiából,
Tiszacsernyőről érkezett.
Halász Peca István (47)
hobbiszakács édesanyjától
tanult meg főzni;
rendszeresen posztolja
különböző oldalakon ételeit,
fotókkal együtt.

Amerikai
palacsinta,
kefirrel
Hozzávalók: 5 dl kefir,
10 dkg margarin (olvasztott),
4 db tojás, 30 dkg finomliszt,
10 dkg cukor, 1 csomag sütőpor.

Elkészítése: Egyszerűen ös�szekeverjük a hozzávalókat.
Sűrű, muffintészta állagú mas�szát kapunk. Palacsintasütőben
kevés margarint/vajat olvasztunk, s – egy kisebb merőkanállal adagolva – pár perc alatt
kisütjük a palacsintákat.
Tálalhatjuk gyümölcslekvárral,
csokoládéöntettel,
nutellával,
tejszínhabbal, de simán csak
porcukorral is. Melegítve is nagyon finom.

vele együtt picit pirítottam, sóztam, borsoztam, majd (apróra vágva) 2 cikk fokhagyát is tettem hozzá, majd a Cayenneborsot, pici oreganót és tárkonyt. Fölöntöttem pici húsalaplével, és rövid ideig
együtt is főztem, majd tejszínnel és reszelt füstölt sajttal sűrítettem. A végén
összekevertem a megfőtt spagettivel, pici
vajat tettem hozzá, snidlinget szórtam rá,
citrom levével ízesítettem, majd tálaltam.

Jó étvágyat kíván:

Halász Peca István
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GONDOLJ
A PALACSINTÁRA
MÁSKÉPP!
A Creppy csapata ELHOZZA NEKED
a legkényelmesebb megoldást:
már ki sem kell mozdulnod otthonról,
mert HÁZHOZ VISSZÜK
a város legfinomabb ételeit.
Válassz akár étlapunkról,
vagy egyszerűsítsd életed,
és válogass heti menü variációinkból
a hét minden napján.
CREPPY PALACSINTA BISTRO
Debrecen, Laktanya u. 50.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS TELEFONSZÁM:

+36 70 23 26 417

facebook.com/creppypalacsintabistrodebrecen
https://debrecen.creppy.hu/etlap

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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Gyerekkorában
nélkülözött,
ezért tudja, mit
jelent az éhség
Amíg csak össze tudják adni,
megfőzik az ebédet
a rászorulóknak
a Kéretlen Figyelem tagjai.

CívisCafé

Decemberben volt nyolc esztendeje, hogy
egy zömében nőkből álló társaság meleg
ételt kezdett osztani hajléktalanok számára a Petőfi téren minden hónap utolsó
vasárnapján. A jószolgálat nem korlátozódott a téli időszakra, miként jogosultságot sem kellett igazolni soha: aki kért,
kapott. A kezdeményezés mögött állók,
vagyis a Kéretlen Figyelem – Debreceni
Nők Közéleti Egyesülete alapvetően balos csapat, amit nem tesznek a kirakatba,
de tagadni sem tagadják. Az elmúlt évek
során a periféria más jellegzetes alakjai is
feltűntek az ételosztásokon, így mára –
a hajléktalanok mellett – a babgulyásért,
ruha- és élelmiszer-adományokért, jó
szóért visszajáró kisnyugdíjasok, szűkösen élő nagycsaládosok miatt is felelősséget éreznek.
Puding, korgó gyomorral
Szabó Zoltánnét, az egyesület alelnökét faggattuk a tapasztalatokról, és arról,
hogy ő maga miért csinálja.
– Egy ötgyermekes nyíregyházi családban nőttem fel harmadik leányként,
gyakran nélkülözve. A nehéz körülmények egy életre meghatározták a gondolkodásomat. Meggyőződésem, hogy aki
megteheti, annak valamilyen módon segítenie kell a szegényeket – mondja Ágika, kérésünkre felelevenítve, hogy 2012-

ben a szocialisták nőtagozatának tagjai
arról tanakodtak helyben, hogy miként
tudnák tevőlegesen kifejezni ezt az odafordulást. Egyikük a hajléktalanellátásból érkezett, tudva, hogy a hétvégéken
nem főznek a nincstelenekre. Adódott
a teendő, saját zsebből megcsinálták száz
főre, havi rendszerességgel.
Ágika pontosan emlékszik, hogy milyen
éhesen lefeküdni. 1950-ben született,
az édesanyja a háziipari szövetkezetnél dolgozott, a gyerekek sorban jöttek
egymás után, amikor az édesapja váratlanul meghalt. Egy szoba-konyhában
laktak hatan, az édesanyja keresetéből
kellett megélniük, nagyszülőkre sem támaszkodhattak. Így nem meglepő, hogy
szegényesen ruházkodtak, és az asztalra
sem került nagyon más, mint krumplis, tésztás ételek. – Egy kivétel volt,
a puding, amit anyukám nagy tételben
készített, hogy valamivel megédesítse
a szűkösséget. Egy kis tojással, cukorral
kikeverte, nagyon szerettük, már csak
azért is, mert az édesanyánk csinálta –
meséli. Pudinggal azonban nem lehet
jóllakni, így sokszor előfordult, hogy
korgó gyomorral kerültek ágyba.
Bár a társadalmi státusz szerinte ma
meghatározóbb, mint az ötvenes-hatvanas években volt, Szabó Zoltánné
a baloldalisága ellenére megjegyzi:
amikor a három műszakban dolgozó
édesanyja nagyobb lakást kérvényezett
a tanácsnál, megkapta, hogy „előbb kell
gondoskodni az ólról, utána a belevalóról”. – Megkülönböztetés és rosszindulat – szögezi le – akkor is volt. Viszont
a kevésbé iskolázott, szakma nélküli
rétegeket – folytatja – felszívták a tszek és az állami nagyvállalatok, amelyek
jobb megélhetést biztosítottak a mostani közfoglalkoztatásnál. Ágika nem is
tudja megbocsátani, hogy a rendszerváltáskor éppen ezekkel az emberekkel
nem törődött senki. Ő maga – egyébként éppen a családja segítése érdekében
– 16 évesen gyors- és gépírónak tanult
a mielőbbi pénzkereset érdekében, csak
utána, már a titkárnői munkája mellett
diplomázott óvónőként. Hajdú-Biharba
az agrár szakemberként dolgozó férje
révén kerül; előbb Újlétán éltek, azután
Debrecenben. Szabó Zoltánné a nyugdíjazásáig Hajdúhadházon dolgozott
óvónőként, majd óvodavezető-helyettesként, nyilván ebben az időszakban is
gyakran találkozott a peremen élők sokféle nyomorával.
– Nyilvánvalóan vannak, akik leginkább
maguk tehetnek a lecsúszásról. De olyanokkal is találkozom, akik önhibájukon
kívül kerültek kilátástalan helyzetbe.
Azonban az okot megfejteni, kikutatni, piszkálni nem az én tisztem. Az én
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dolgom az, hogy segítsünk, amíg tudunk –
hangsúlyozza, már a mostani ételosztásokra
is értve. Szerinte elsősorban a kisnyugdíjasok azok, akiknél a pénzhiány sűrűn felveti: gyógyszert vásároljanak vagy ételt, vagy
a csekkeket rendezzék, mert a három együtt
nem nagyon megy. Ezért állnak be a sorba
a Petőfi téren, a büszkeségüket hátrahagyva.
A „kisemberekre” támaszkodhatnak
Mint büszkélkedik, a közösségi média (a digitális szájról szájra) révén sokan megtalálják őket a legkülönbözőbb felajánlásokkal:
az egyik ételt hoz, a másik a tálalásban segít,
a harmadik könyveket osztana meg, a negyedik gyerekjátékokkal kedveskedne nagycsaládosoknak. – Az egyesület tevékenységében nincs politizálás, csak segítő civilek

és rászorulók – hangsúlyozza, fájlalva, hogy
bár tavaly is sok segítségkérő levelet küldtek
szét tehetős helyi vállalkozóknak, de tőlük
semmi sem érkezett. Szabó Zoltánné ezt
az érdektelenségnek tudja be, pedig sokan
vannak, akik bőven segíthetnének. A legtöbb adományt – fogalmaz – a „még tartom magam”-típusú kisemberektől kapják.
Előfordult, hogy valaki Izraelből látogatott
el Debrecenbe, hallott róluk valahonnan,
és nem habozott pénzt adni, mondván, így
biztosan rászorulók részesülnek belőle.
– A legelkeserítőbb és a legörömtelibb élményeim egyaránt a gyerekekhez kötődnek.
Elsősorban paci családok jelennek meg, de
hajléktalanoknak is van gyermeke. Egy-egy
éhes kisfiút, kislányt már látni is nagyon

VALÓDI, 14 KARÁTOS
ARANY ÉKSZEREK
ELÉRHETŐ ÁRON!

Bármilyen alkalomról is legyen szó,
ékszerszalonunkban
és webáruházunkban
garantáltan megtalálod
a megfelelő ékszerajándékot.
Fejezze ki érzelmeit egy ékszerrel,
szerezzen örömöt szeretteinek!

ARANY
ékszerek

Egyes

BRILL

és

EZÜST
ékszerek

20%
40%

ARANYVIRÁG ÉKSZERSZALON

KEDVEZMÉNNYEL.

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

rossz érzés. Ugyanakkor sok erőt ad, ha ők
bújnak oda az emberhez azzal, hogy legközelebb is jönnek. Nyaranta fagylatot is vásárolunk nekik, máskor csokoládét, ha telik
a pénzünkből – közli. Aztán beszél két inspiráló élményről a közelmúltból. – Egy 40
év körüli, halmozottan sérült kisgyermekét
egyedül nevelő szülőnek tudtunk segíteni
sok-sok élelmiszerrel, ajándékokkal. Majd
egy Budapesten élő, Debrecenbe karácsonykor hazalátogató fiú két családnak vásárolt
meleg vacsorát szenteste. Ezek számomra
a boldogsághormonok.
Hogy milyen gyakran találkoznak
hasonló fiatalokkal?
– Ritkán. Úgy látom, inkább a saját életükkel
vannak elfoglalva. Nem nagyon veszem észre, hogy markánsan véleményt nyilvánítanának, hacsak nem kifejezetten őket sújtják
valamilyen hátránnyal, mint az internetadó
lebegtetésekor – feleli, hozzátéve, a felvállalt
baloldalisága miatt őt még hátrány nem érte.
Az ételosztás kitalálásakor nem volt határozott céljuk arról, hogy meddig csinálják.
– Kinőtte magát a kezdeményezés; látjuk,
hogy van értelme, ezért fel sem vetődött,
hogy abbahagyjuk. Szükség is van rá, számítanak ránk, így amíg csak össze tudjuk
adni a szükséges pénzt, folytatjuk, ígérte.
ratalics lászló
további érdekességek:
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CívisCafé
Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla
február elején azt a 40 éves férfit, aki 2007 húsvétján agyonverte Balla Irma debreceni önkormányzati képviselőt. A táblabíróság nyereségvágyból elkövetett emberölés
bűntett kísérletében marasztalta el D. Lajost, egyebekben helybenhagyták a Nyíregyházi Törvényszék elsőfokú határozatát. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet szerint mintegy 27 millió forint bünügyi költséget kell megtérítenie.

13 év után
ítélték el
a debreceni
politikus
valódi
gyilkosát
Balla Irma képviselőnőt
otthonában verték agyon.

Az ítéleti tényállás szerint D. Lajos
a bűncselekményt megelőző hetekben
szabadult; a férfi Debrecen környéki
lopásokért volt börtönben. Feltételes
szabadlábra helyezését követően segédmunkásként dolgozott egy, a Balla Irma
Bercsényi utcai háza mellett zajló építkezésen. Ekkor figyelte ki a lakást és azt,
hogy a nő egyedül él. Az építkezésről
hamarosan elcsapták; jövedelem nélkül
maradt. Ezért 2007. április 6-án, az esti
órákban megjelent a képviselő lakásánál,
hogy értékeket tulajdonítson el. Az ajtó
nem volt kulcsra zárva, ezért egy feszítővassal a kezében besurrant. Nem sikerült
feltárni a pontos okát annak, hogy miért
támadt rá Balla Irmára. Sokszor lesújtott az eszközzel az ágyban fekvő nőre,
aki egy, a torkát ért nagy erejű csapásba
szinte azonnal belehalt. A lakásból egy
mobiltelefon, egy MP3 lejátszó és egy
húszezres tűnt el, miközben a sértett több
millió forintot tartalmazó bankkátyája
vagy ékszerei a lakásban maradtak.
Hosszú ideig mást vádoltak
Mint ismert, ez volt az az emberölés, amellyel éveken át Balla Irma fiát,
ifj. Schönstein Sándort vádolták, sőt –
nem jogerősen – 12 év fegyházra ítélték.
A férfi összesen két évet töltött előzetes
letartóztatásban, míg utóbb végérvényesen felmentették a vád alól.
Schönstein Sándort annak ellenére ítélte
el a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (a Debreceni Törvényszék jogelődje) 2010-ben,
hogy az egyébként betöréses lopások
miatt elfogott D. Lajos már 2009-ben
beismerő vallomást tett az emberölésről
rendőrök előtt. A Schönstein Sándor elleni büntetőeljárás során eleinte kevéssé
vették figyelembe ezt a tényt, néhány
ével később viszont már ezen nyilatkozatok képezték a D. Lajos elleni vádemelés alapját…
Hogy egy fokkal bonyolultabb legyen,
maga D. Lajos azt mondja az akkori – kétszer elismételt – beismerő vallomásáról,
hogy azokat kábítószer hatása alatt tette.
Állítja: csak azért vállalta magára a gyilkosságot, mert a rendőrök azt ígérték
neki, hogy cserében három napot tölthet
a barátnőjével. A férfi utóbbi hangoztatott álláspontját nagyban gyengíti, hogy
vallomásaiban olyan részletességgel írta
le a sértett lakását, az áldozat ruházatát,
annak bántalmazás utáni testhelyzetét
vagy a lakásból elvitt mobiltelefon elásási
helyét, amit csak at elkövető ismerhetett.

Életfogytiglant kért az ügyészség
A Nyíregyházi Törvényszék által tavaly
D. Lajosra első fokon kiszabott 15 évi
fegyházbüntetést az ügyész, a vádlott és
védője egyaránt megfellebbezte. Az eljárás azért került át a szomszédos megyeszékhelyre, mert a Hajdú-Bihar Megyei
Főügyészség és a Debreceni Törvényszék
az előzményekre tekintettel elfogultságot
jelentett.
A Debreceni Ítéltőtáblán zajló másodfokú eljárás során az ügyész életfogytiglani
szabadságvesztés kiszabását indítványozta D. Lajos ellen, 30 évben jelölve meg
a feltételes szabadság legkorábbi idejét.
A férfi védője perbeszédében – egyebek
mellett – azt tette szóvá, hogy míg az
ügyészség korábban, a Schönstein Sándor elleni eljárásban lényegében súlytalanítani igyekezett D. Lajos 2009-es
beismerő vallomását, addig utóbb éppen
ezt a nyilatkozatot állította a vádemelés
középpontjába.
D. Lajos az ítélethirdetést megelőzően,
az utolsó szó jogán felmentését kérte.
A férfi, aki az évek óta tartó büntetőper
során alig szólalt meg, most másfél órán
keresztül bizonygatta ártatlanságát. Ellene szól, hogy míg a 2007-es DNS-vizsgálatok nem mutatták ki a nyomait
Balla Irma ruházatán, addig 2014-ben
– a technológiai fejlődés eredményeként
– már sikerült.
Ami leszögezhető: a Balla Irma-gyilkosság felderítése során a rendőrség már az
első napokban irányt tévesztett. Azért,
mert a közvélemény felfokozott érdeklődése miatt – az áldozat egy helyi fideszes politikus volt – a nyomozás irányítói
mielőbb gyanúsítottat kívántak felmutatni? Vagy egyszerűen csak kódolva volt
a „rendszerhiba” egy olyan szervezetben,
amely már a kétezres évek közepén is
elmaradt a kívánatos szakmai-technikai
színvonaltól? A válasz valószínűleg nem
intézhető el egyetlen mondatban, miként
az ügyészség felelőssége sem, hiszen sok
éven át a vádhatóság is Schöntein Sándorban látta a tettest. Hogy aztán, hasonló meggyőződést mutatva, D. Lajos
ellen forduljon, akiben – tegyük hozzá
mindjárt – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján sokkal inkább felfedezhető
a néhai képviselő gyilkosa, mint bárkiben a hosszú büntetőeljárás során.
szöveg és fotók: ratalics lászló
további érdekességek:
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Április 5-én írták alá a Széchenyi Programiroda és az Interreg V-A Románia–Magyarország
Együttműködési Program Irányító Hatósága részéről
az első szintű ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló finanszírozási szerződést
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program hatékony és
zökkenőmentes megvalósítása érdekében a Széchenyi Programiroda, valamint a Program Irányító Hatósága, a romániai
Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium a magyar kedvezményezettek vonatkozásában felmerülő első szintű ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítására 2019. április 5-én finanszírozási szerződést (9/7-AT) kötött.
A Program Technikai Segítségnyújtás keretéből az első szintű ellenőrzési feladatok ellátására rendelkezésre álló forrás
teljes összege: 3 440 845 euró, amelyből 1 720 422,50 euró az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott vissza nem
térítendő támogatás, míg a fennmaradó összeget Magyarország nemzeti hozzájárulásból biztosítja. A szerződés keretében finanszírozott feladatok végrehajtásának időszaka
2016. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

A szerződés keretében a Széchenyi Programiroda által ellátandó feladatok magukban foglalják a programban támogatást elnyerő magyarországi kedvezményezettek beszámolóinak befogadását, ellenőrzését, hiánypótoltatását, a helyszíni
ellenőrzések megszervezését és lebonyolítását, valamint
a kapcsolódó hitelesítési nyilatkozatok elkészítését. A hitelesítési feladatok mellett az SZPI felelőssége továbbá a hazai társfinanszírozási szerződések előkészítése és megkötése
a hazai kedvezményezettekkel, a tárfinanszírozás kifizetése
a kedvezményezettek felé, valamint az esetlegesen felmerülő
szabálytalansági ügyek kezelése szintén az SZPI keretein belül történik.
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Programról bővebben a következő linken olvashat: http://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/.
www.interreg-rohu.eu

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

ZOLEND,
”
a jó megoldás!”
Elismerést és tudást adunk,
hogy együtt teremtsünk értéket!
Gyártócégünk töretlen növekedésének titka
a bizalom.
Megrendelőink már tudják.

ZOLEND KFT.

mi megoldásokat szállítunk
partnereink számára!

4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36 52 316 058
zolend@zolend.hu • www.zolend.hu
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Amikor
a második
randin
lehányják
a cipődet...
Te is úgy szeretsz,
ahogy eszel.
Tényleg csak ínyenceknek!
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Megnyugtató, hogy a szeretett és igazán
nagyra becsült spanyol filmművészet
nem csak Almodóvar, Banderas,
Penelopé Cruz és Javier Bardem. Sőt,
például, 1998 és 2014 között nem is igen
hittük, hogy José Luis Torrentén túl lesz
még élet az Ibériai-félszigeten. Pedig lett.
Még akkor is, ha csak egy minisorozatról
van szó. A spanyolok úgy tudnak mozgóképet csinálni, mint senki: az érzelem
mindvégig reális marad: azaz nélkülözi
a franciák nyálát vagy a magyarok defájazéletét. Gondosan kihegyezett, de nem
túl tolakodóan fogó ceruzával rajzolnak történetet – ahogy kell, sok színnel,
ugyanakkor mindenféle túlzás nélkül.
A szerelem sava-borsa (Foodie Love) amilyen könnyednek látszik, olyan mélyen
mar meg. Lehet-e a 30-as éveinken túl
– számos, hanyagul gyógyult magánéleti sebbel – boldognak lenni, vagy egyáltalán csak keresni a boldogságot. Rátalálhatunk-e még valami ugyanolyanra,
amilyenek mi magunk vagyunk?
Ella (Laia Costa) és Él (Guillermo
Pfening) két jó értelemben vett ínyenc,
akik egy gasztronómiai appon keresztül
ismerik meg egymást, ám kettejük története ebből a kiindulópontból gyorsan
offline-ba vált, és a valóságban folytatódik. Ettől is nagyon „modern” a 8 részes
sorozat: egymással szemben ülnek, élő
szóban beszélgetnek, valódi ételek fölött,
hús-vér emberek között. Ritkaság, nemde? A kommunikáció ezen fajtája napjainkban ritka kincsnek számít, hát hozza
is a belé kódolt nehézségeket: de kényelmetlen a szemébe nézni, a telefon helyett
a villa után nyúlni, wifi helyett a figyelmét keresni. S mivel aligha van közelebbi
megfelelése a szerelemnek, mint az evés,
a sztorit elegánsan és kifejezett jó ízlés-

sel helyezik a konyhaművészet síkjára.
Minden három kávéval indul, de képbe kerül az olasz fagylalt, a hal, a japán
különlegességek, a vaj és a citromkrém
is. Ám semmiből nincs sok – se fine
diningből, se gasztrokulturális észosztásból –, így még véletlenül sem fekszi meg
a néző gyomrát.
A kissé bizonytalan és kezdetben erőtlen Él a randevúk során lassan bontja ki
a szuperintelligens Ella személyiségén
keresztül saját magát is. Igen, ki kell bontani magunkat és egymást, főként, ha
korábban minden csalódással magunkra zártunk egy nyolcpontos bejárati ajtót. Ettől lesz öröm nézni, ahogy feltárul
az ember, meg még attól, hogy ezt egy
szabálytanságában is vonzó férfi és egy
gyönyörű nő teszi. Különleges erőssége
a spanyol sorozatnak, hogy – miközben
halljuk a szereplők belső vívódásait és
olykor kétségbeesett, máskor bátor önreflexióit – nagyon lassan áramlik: az
első csók például csak a hatodik részben esik meg. És milyen jó ez a ráérős
evés, ez a ráérős emberi kapcsolat. Hozzá gyönyörű képekkel dolgozik az operatőr: enyészetében is lenyűgöző római
falak, egy arc egész közelről, anyajegy
a háton, egy harisnya a padlón, tetoválás
jó helyen.
A HBO Europe első spanyol sorozata
emlékeztet rá: a világ tele van finomságokkal, életfűszerekkel: a tányéron,
a testedben, a vágyaidban, a fejedben.
Rajtad múlik, akarsz-e, mersz-e kísérletezni, megújulni. Ha mindehhez még
partnerre is találsz, tied a világ. Senki se
maradjon éhes!
A HBO GO-n spanyolul, magyar felirattal, de szinkronnal is elérhető.
bereczki-csák helga
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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 választanak. Mi csak kérdezünk.
Huszonegyet. Ezúttal Váradi János olimpiai
bronzérmes ökölvívótól, akinek mindenről
markáns véleménye van.

1.

Néztem a Bocskai-emlékversenyen,
hogy hatvanhoz közel még mindig
versenysúlyban van. Hogy csinálja?

Szerencsés alkatom van, de azért
mozogni, bokszolgatni is szoktam.
Rendszeresen járok a DVSC edzőtermébe, időnként pedig futni is szoktam. Évtizedek alatt hozzászoktam
a rendszeres mozgáshoz, hiányozna,
hogy ha hosszabb idő, több nap telne el sportolás nélkül. Sokkal inkább
a megszokás és a mozgás öröme vezérel, mint a hiúság, hogy ne hízzak
el, de természetesen a sport jótékony
élettani hatása is motivál.

Debreceni 21-es:

Váradi János
olimpiai
bronzérmes
megmondóember
Gyöngyöspatán segítene
egy bokszklub? Merre tart
az ökölvívás és Magyarország?

2.

Ha már a testsúlynál tartunk.
Mit szól Schobert Norbi
„atombombájához”?

Az én feleségem ebben a korban is
majdnem ideális alkatú, de annyira
szeretem, hogy ha kétszer ekkora lenne, akkor sem hagynám el, az egészen
biztos. De azért ne tegyen próbára!

3.

Azt is láttuk a Bocskai-emlékversenyen, hogy még mindig
gyakran kérik közös fényképre.
Olyankor hízik a mája?

Természetesen jólesik, ha az ember
sikereire még ennyi év távlatából is
emlékeznek, értékelik azokat, és egyáltalán nem teher fotózkodni idegenekkel. Amikor nem éppen a legjobb
hangulatomban ér egy ilyen kérés,
akkor legfeljebb eljátszom a kedves
embert, de szerencsére többnyire
a bokszmeccseken szólítanak meg,
ahol nekem mindig jó a kedvem.

4.

A leggyakrabban az olimpiai bronzérmét emlegetik, de azért van még
mire büszkének lennie. Sorolja csak!

Az olimpiai bronz mellett van egy
Európa-bajnoki címem, három Európa-bajnoki ezüstöm és két világbajnoki
bronzérmem. Ezek a legnagyobb, legfontosabb eredményeim. Jut eszembe:
a prolimpián is harmadik lettem.

5.

Prolimpia???

A Los Angeles-i olimpiát a szocialista tömbhöz tartozó országok
legtöbbje – így Magyarország is –
bojkottálta, helyette rendeztek egy Jóakarat vagy Barátság névre keresztelt
versenyt, már nem is emlékszem a hi-

vatalos nevére. Mi egymás között csak
prolimpiának hívtunk, ami a proletár
országok olimpiáját jelentette.

6.

Los Angeles még mindig fáj?
Az előző, moszkvai olimpia bronzérmeseként komoly babérokra
törhetett volna.

Halálos fájdalmat akkor sem éreztem, tudomásul vettem a döntést,
nem tehettem mást. Ráadásul olyan
régen történt, hogy azóta már túltettem magam rajta. Mi lenne velem,
ha még mindig ezen rágódnék? Később a szöuli olimpiára is kijutottam,
ami azért szépített a helyzeten, az
összképen.

7.

Azt talán kevesen tudják, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, a nemzet
nagyja, Papp László nemcsak edzője,
hanem a válogatott külföldi kalandozásai
során szobatársa is volt. Meséljen róla!

Nagyon jó ember volt, és azt hiszem,
nagyon kedvelt engem. Egyszer
a Szabadsághegyen kiszúrt engem
a buszon a kocsiból, megállt, feljött
a buszra, és kérte, hogy üljek át az
autóba, mert elvisz. A háromszoros
olimpiai bajnok, a legenda tette ezt
velem. Számomra ez még mindig
szenzáció! Később nagyon sokat viccelődtünk, húztuk egymást. Egyszer
Rómában én már feküdtem az ágyban, néztem a tévét, amikor este feljött a szobába. Kértem, hogy hangosítsa a televíziót, mert nem értem, mit
mondanak. Megtette, de újra kértem,
hogy még adjon rá hangerőt, mert
még mindig nem értem. Ezt még vagy
kétszer megismételtük, mire megszólalt: Jani, ezek olaszul beszélnek, azért
nem érted. Mire én: akkor jó, mert
azt hittem, süket vagyok, azért nem
értem. Büntetésből hoznom kellett
neki egy üveg bort. Egy másik alkalommal feltűnően dicsért valakiknek
edzésen, mondta, hogy ez a Váradi
Jani mindent megcsinál nekem, amire kérem. Úgy mondta mindezt, hogy
én halljam, miközben zsákolok. Egyszer aztán odaszólt: Jani, menj csak át
a falon! Erre én: hányszor?
további érdekességek:
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8.

A közösségi portálon időnként hálát ad
a fennvalónak, amiért ökölvívó lett.
Úgy érzi, Isten eleve elrendelte az üdvösségre
a sport által?

Muhammad Ali könyvét, A végzet emberét olvastam, hatodikos lehettem, akkor
kaptam kedvet az ökölvíváshoz. Később,
már eredményes versenyző voltam, amikor
Balczó András könyve nyomán fogalmaztam meg magamban, hogy a családommal,
a hazámmal szemben kötelességem a lehető
legjobbat kihozni magamból, ha már ilyen
tehetséget, adottságot kaptam a Teremtőtől.
Ez a tudat motivált mindig az edzéseken,
a mérkőzéseken, tehát az ember kap valamit,
nevezzük azt tehetségnek vagy értéknek, azt
nem szabad elszórni, eltékozolni.

9.

Az ökölvívásra úgy is lehet tekinteni, mint
arra a sportágra, amelyik a legnagyobb
esélyt adja a hátrányos helyzetűeknek a kitörésre, felemelkedésre. Debrecenben sem a Nagyerdőn hirdetnek toborzót a bokszklubok. Ön honnan, milyen családból érkezett a bokszéletbe?

Én nem panaszkodhatom. Teljesen normális
körülmények között nőttem fel. Édesanyám
egyedül nevelt minket, édesapám meghalt,
amikor elsős voltam, nem dúskáltunk a javakban, de nem is nélkülöztünk. Ha vacsora
nélkül feküdtem le, akkor az szándékos volt,
mert a súlyomat kellett tartanom egy-egy
közelgő verseny miatt.

10.

Most rendkívül fontos lenne
a vidéki klubok felkarolása, de mintha
a leépülés jellemezné a boksztársadalmat.
Belülről is ez látszik?

Minden sport esélyt ad a felemelkedésre,
így az ökölvívás is. A mi sportágunkban
azonban valóban nagyobb szerepet kapnak
azok, akik a társadalom perifériájáról, vagy
a mélyszegénységből jönnek, mert ott még
mindig az a szemlélet, hogy aki nagyobbat
üt, annak van igaza, és mindenki nagyot
akar ütni, másrészt az ökölvívás elkezdéséhez nem kellenek horribilis összegek, mint
más sportágakhoz.

11.

A bokszban jóval nagyobb a tolerancia,
a magyar–cigány barátság, mint
a társadalom bármelyik más csoportjában.
A kis Váradi hogy élte meg ezt gyerekfejjel,
majd felnőttként?

Botos Tibi, Botos Bandi, Lévai Pista, Magyar
Pista, Hranek Sanyi és még sorolhatnám
a cigány származású volt csapattársaimat.
Sokukkal aludtam egy szobában, az égvilágon semmi összetűzés nem volt közöttünk.
Ha a cigány szó el is hangzott, az valamilyen
vicces vonatkozásban történt, sohasem bántó szándékkal. Amikor én juniorként a felnőtt válogatotthoz kerültem, először Botos
Bandi (az 1976-os montreali olimpia bronzérmese – a szerző) vett a pártfogásába.

12.

Ha Gyöngyöspatán lenne egy bokszklub, ahol romák és magyarok
le tudnák vezetni a feszültséget, egy csapatban
küzdenének, akkor nem lenne balhé, mit gondol?

A fene tudja, az ököl fegyver is lehet, nem
mindenki tud magán uralkodni, lehet, hogy
rosszul sülne el. A boksznak komoly nevelőhatása van, de sajnos mindig vannak kivételek. Mély társadalmi problémát önmagában
az ökölvívás nem tud megoldani. Segíteni
tud, hiszen az ökölvívók fegyelmet tanulnak,
de csak kemény munkával lehet kiemelkedni. Aki kitartó és szorgalmas az edzőteremben, az az élet más területén ennek hasznát
veheti majd.

13.

A magyar ökölvívásban újabban több
a kudarc, mint a siker. Milyennek
látja most a sportág hazai helyzetét?

Jó ötletnek tartottam az akadémiai rendszer kialakítását, de sajnos nem volt megfelelően kidolgozva a tartalom, hogy mit és
hogy kellene csinálni. A győri akadémián
dolgoztam három évet, van némi rálátásom
az ügyre. Még a futballakadémiák is jobban
működnek. Sajnos kevesen jelentkeznek
ökölvívónak, a fiatalok ma már elsősorban
nem a sportban látják a kitörés lehetőségét.
Az ökölvívásban mindenesetre más nevelési
módszert kell kidolgozni, hangulatosabbá,
változatosabbá kell tenni a tanulási folyamatot. Világszerte egyre népszerűbb az boksz,
nem szabad feladni!

14.

Síkra szállt egy hiánypótló alkotás
megvalósításáért: dokumentumfilmet
készíttetne a magyar bokszlegendákról.
Hogy áll a küzdelme?

Nem eredeti ötlet, a fiam fejéből pattant
ki. Ő most forgatókönyvírással foglalkozik,
a társával többször pályáztak már, kaptak is
pénzt, de még nem eleget, úgyhogy pályáznak tovább.

15.

Mi a legjobb Debrecenben,
és mi a legrosszabb?

A legjobb Debrecenben a Tőzsér utcai lakásom, mert ott nőtt fel mind a négy gyerekem. Illetve a három gyerekem és a lányom. Ezt egy öreg debrecenitől tanultam,
neki is három gyereke volt, meg egy lánya.
Nem vagyok tősgyökeres debreceni, de engem nagyon hamar elfogadtak a cívisek.
Megismernek az utcán; nagyon jól érzem
magam. A sok szemét szúrja a szemem; ez
a legrosszabb Debrecenben, de ez nem csak
itteni sajátosság. Sajnos, az egész országban
sokkal kevesebbet kellene szemetelni, sokkal jobban kéne vigyázni a környezetünkre.
Sokan azt hiszik, szemetelhetnek, mert vannak, akik azért kapják a pénzt, hogy a mások
mocskát összeszedjék. Ezen a mentalitáson
kellene változtatni.

16.

Ki a legjobb fej Debrecenben?

Számomra a veterán bokszolók
a legjobb fejek, Tóth István, Szilágyi Attila, Serfőző Attila. A legjobb arc pedig
a feleségem.

17.

Egy absztinensnek sértő lehet, de a rovat
állandó kérdése: sör, bor vagy pálinka?

Abszolút absztinens nem vagyok, de ha lehet, alkoholmentes sört iszom. Erőszak

hatására még a pálinkát is megiszom, de
nagyon nem szeretem. Ha az alkalom úgy
kívánja, akkor egy pohárka háromputtonyos
tokaji aszú még jól is tud esni, de összesen
58 év alatt nem ittam meg 10 liter bort.

18.

Vegán étrend, vagy magyaros?

Még versenyzőkoromban két évig
vegetáriánus voltam, az amerikai Renóban
kezdtem 1986-ban, sem erőnléti, sem mentális gondom nem volt belőle. Ma már azt
eszem, amit a kedves feleségem elém tesz;
mindenevő vagyok. A húsevést azért nem
visszük túlzásba. Vendégségben például
nem játszom az agyam, amivel megkínálnak, azt elfogadom.

19.

A romantikus vígjáték vagy a keserédes
dráma a sláger az esti tévézések
alkalmával?

A tévében közéleti témájú műsorokat nézek
inkább. A Hírt TV-n a Civil kört, az ATV-n
az Egyenes beszédet, innen is, onnan is
tájékozódom.

20.

Ajánljon valami jó olvasnivalót!

Az egyik legyen Jack Londontól
A mexikói. Jack London ugyanis nemcsak
az aranylázról írt remek regényeket, hanem kiváló sportnovellákat is papírra vetett. A mexikói egy ökölvívóról szól, aki
a szabadságharcos lesz. Ajánlom továbbá
szeretettel az Isten ábécéjét F. S. Collinstól.
Izgalmas olvasmány a hitről, egyaránt szól
a kétkedőkhöz és a hívőkhöz. A harmadik
legyen a buddhista meditáció nagykönyve,
a Szattipathána.

21.

Milyen Magyarországot kíván 2040-re,
amikor – fogadni mernék – még mindig
versenysúlyban lesz, és aktívan sportolni fog?

Nyolcvanhoz közel már reményeim szerint
nem fogok szemüveget hordani, mert addig
megcsináltatom lézerrel a szemem. Azt szeretném látni, hogy egészséges az egész családom, és béke van körülöttünk. Egyben szeretném látni Magyarországot, és remélem,
több magyar lesz benne, mint ma.
cs. bereczki attila
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