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Tel.: +36 30 214 1006

az aranyvirág ékszerszalon 
várja új és régi vásárlóit!
CSODÁS ÉKSZEREK  

érkeztek, 

akciós áron 
20 30%

kedvezménnyel!
és

WEBÁRUHÁZUNK  
továbbra is zavartalanul működik!

https://aranyviragekszer.hu/

MotoGP-pálya épülhet Hajdúnánásnál
Multifunkciósra tervezik.
Palkovics László innovációs és tech-
nológiai miniszter, az autó-motor sport fej- 
lesztésének kormánybiztosa interjút adott 
a Nemzeti Sportnak a közelmúltban. Ebben 
elmondta, már kinézték a területet, ahol 
a tervek szerint 2023-tól MotoGP-futam le-
hetne. A Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc 
háromszögbe tervezik.
– Több helyszínt is megnéztünk, majd gaz-
dasági és technológiai aspektusok alapján 
úgy döntöttünk, a Nyíregyháza–Debrecen– 
Miskolc háromszög a legmegfelelőbb: meg-
közelíthető, ráadásul ott találtunk rá a te-
rületre, ahol nincs túlságosan közel a lakott 
településekhez, hogy a zaj ne zavarja az ott 
lakókat, ugyanakkor a fentebb említett há-
rom nagyváros közelsége garantálja, hogy 
a szurkolók szállása, ellátása is megoldott 
legyen – mondta Palkovics László, aki hoz-
zátette: a pálya, természetesen, más rendez-
vényeknek is otthont adna.
Azóta kiderült, a pálya Hajdúnánás mellett 
kapna helyet, és 2023-ra tervezik az átadását.
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Privilege Doors bejárati ajtók,  
avagy a jó döntés!
A Gulyás Tüzép Privilege Doors bejá-
rati ajtó méltán sorolható a prémium 
kategóriába. Kétféle típust különbözte-
tünk meg: az egyik a Privilege Thermo, 
ami hőszigetelt alumíniumkerettel,  
70 mm-es szerelési mélységgel, hőszige-
telt acél ajtólappal, 3 rétegű ISO üvege-
zéssel rendelkezik. A másik a Privilege 
Passive, ami már 77 mm-es hőszigetelt 
alumíniumkerettel szerelt. Hőhídmentes 
aluminíum küszöbbel, hőszigetelt alumí-
nium ajtólappal bír.

A Privilege Thermo bejárati ajtókkal  
Ud=1,3 W/m2K-ig terjedő, optimális hőszi-
getelési értéket ér el.

Nem kell lemondania a sokszínűségről. Pri-
vilege bejárati ajtóink esetén mindig komp-
lett csomagot vásárol, mert az ár tartalmazza 
a húzókart, a zárbetétet és a belső kilincset 
– ezeket külön mellékeljük az ajtóhoz. 

Nagyon jó ár-érték arány, kiváló minő-
ség – ez jellemzi a Gulyás Tüzép prémium  
kategóriás Privilege Doors bejárati ajtóit.
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KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

TARTSA A 1,5 MÉTERES 
VÉDŐTÁVOLSÁGOT!

VISELJEN MASZKOT!

www.koronavirus.gov.hu

1,5 méter

192x269mm_koronavirus_megelozes_viseljen_maszkot_PRINT.indd   1 2020. 05. 05.   18:00
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KORMÁNY INFORMÁCIÓ
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Szilágyi Ivett történetét tavaly októberben mutattuk be: az ak-
kor 17 éves lány szervezetében a rák egy agresszív formáját, 
Ewing-szarkómát mutattak ki. Kemoterápiás kezelésekre járt, 
eltávolították két csigolyáját és az egyik bordája egy részét.  
Cikkünk megjelenése után összefogás indult a megyében;  
a DEAC jégkorongozói mezeiket bocsátották licitre, több  
zenekar jótékonysági estet rendezett, sok magánszemély pedig 
pénzadománnyal segítette a lány felépülését. Megkérdeztük, 
hogy telnek mostanában Ivett napjai.

– Tavaly október óta nagyon sok minden történt velem: kezelések, vizsgálatok 
és kontrollok tömkelege. Számomra ezek már mindennaposak, unalmasak és 
fárasztók. A tizenhetedik kezelésnél járok, március közepén kaptam az utol-
sót. Azóta a következő műtétemre készülök, ami május 11-én lesz – kezdi Ivett. 
Kiderült, februárban már átesett egy sikeres tüdőműtéten; mint mondja, szép 
a tüdeje bal oldala, gócmentes. A következő műtéttel eljöhet a várva várt tu-
mormentesség, de a 18 éves lány nem akar előre örülni, inkább csendben bízik 
a műtét sikerességében. Pozitívan tekint a jövő felé, és úgy érzi, látszik a fény az 
alagút végén. – Sajnos, még lesz egy gericműtétem ez után, mivel korrigálni kell 
a vasakat a hátamban. Valószínűleg nőttem, és elmozdultak – teszi hozzá.
Ivett hétköznapjait a pihenés mellett új szenvedélyével, a sminkeléssel tölti.  
– Mindig is érdekelt, foglalkoztam vele, de igazán a betegségem alatt szerettem 
bele. Nap mint nap sminkelnem kellett magam, amikor nem volt szemöldö-
kön és szempillám. Azóta szerencsére mindkettő visszanőtt! Ahogy a hajam 
is. Imádom, de sokszor még szokatlan, hogy ismét szükségem van fésűre és 
hajszárítóra – mosolyodik el Ivett. A bátor lány betegsége elején elajándékozta 
minden hajápoló termékét, mondván, neki arra úgyis csak sok idő múlva lesz 
szüksége. De hitének és kitartásának köszönhetően hamarabb eljött az áhított 
nap, mint remélte. – Mióta elkezdett nőni a hajam, már kétszer is vágattam 
belőle. Egy ideig még nem kezdem növeszteni; nagyon tetszem magamnak 
rövid hajjal, pedig régen hosszú volt.
Ivett márciusban nagykorú lett, amit a koronavírus-járvány miatt szűk családi 
körben ünnepelt. Nevetve teszi hozzá: úgy érzi, „kihozták a napból a maximu-
mot”. – Anyukám autóval elvitt a barátomhoz, akit akkor már több mint egy 
hónapja nem láttam. Az volt a feltétel, hogy mindkettőnkön maszk legyen, 
és nem érhetünk egymáshoz. Ennek ellenére mindennél többet jelentett, hogy 
a szülinapomon láthattam – mondja. A keresztanyja elintézte, hogy a nagy 
nap reggelén egy hatalmas lufifüzér várja Ivettet az ablaka alatt, de termé-
szetesen volt torta, 18-as számmal ellátott korona, szalag, kitűző. A baráti és 
a tágabb családi ünneplésre majd a járvány után kerül sor.
A kezelések, a műtétek miatt Ivett már egy ideje magántanuló, így iskolába nem 
jár, de, mint mondja, a járványhelyzet miatt a többiek sem. Interneten nyomon 
követi, milyen tantárgyból hol járnak osztálytársai, de, sajnos, nem tudja tartani 
velük a lépést. Tavaly megcsinálta az osztályozó vizsgát, de szerinte idén már 
nem fog sikerülni. Úgy érzi, egy-két évet muszáj majd az iskolában újrajárnia, 
hogy olyan érettségije legyen a későbbiekben, amivel elégedett lesz. – Nagyon 
sok idő kiesett, mióta nem járok iskolába, itthon pedig nagyon nehéz tarta-
ni a lépést; nem olyan, mintha rendszeresen ott ülnék a padban, és figyelném, 
ahogy a tanáraim magyaráznak. Most a gyógyulásom áll számomra mindenek- 
előtt, és ha végre győztesen kerülök ki ebből a harcból, akkor a tanulmányaimra 
úgy koncentrálhatok, ahogy valójában szeretnék – fűzi hozzá.
Nemcsak Debrecenben, de Ivett szülővárosában, Biharkeresztesen is összefo-
gás indult a lány megsegítésére. Több üzletben van persely, amibe bárki tehet 
pénzadományt. Ezenkívül volt motoros felvonulás és sütivásár is. – A felajánlá-
sokból több mint hárommilió forint gyűlt össze, amiért nagyon hálás vagyok. 
Sajnos, nem tudtam mindenkinek megköszönni, szóval, ezúton is köszönöm, 
aki pénzzel vagy akár egy megosztással is segített, hogy minél több emberhez 
eljuthasson a történetem. Sok mindenkitől kaptam kézzel készült, mosható tex-
tilmaszkot is ebben a szörnyű, járványos helyzetben, ami rám most nagyon ve-
szélyes. Valóban igaz a mondás: sok kicsi sokra megy – zárta szavait. 
 fogarasi renáta

aki segíteni szeretne ivettnek, 
az alábbi számlaszámra küldheti adományát: Szilágyi István 11773384-02786979-00000000 
Közleménybe írják oda: Adomány

Tumor-
mentességről 

álmodik  
Ivett

a ewing-szarkóma 
a második leggyakoribb, csontokból kiinduló, rosszindulatú, elsősorban 
gyermekkori daganat. A szervezet bármely csontjából kiindulhat. Gyermek- 
korban Magyarországon évente körülbelül 6-8 új beteget diagnosztizálnak.  
Leginkább a tizenévesek körében fordul elő, de már 10 éves kor alatt is  
jelentkezhet.
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Tepsibe tesszük  
a virágoskertet
A kényszerű otthonlét ráébreszt bennünket arra, hogy fantáziával egészen 
érdekes dolgokat hozhatunk létre. Megtanultunk már kenyeret sütni – lá-
tunk is meglehetősen sok fotót ezekről a közösségi oldalon. Üdítő kivé-
tel, amikor kreativitást igénylő ételekkel találkozunk a közösségi oldalon. 
A képen látható pizzakép Zubonyainé Aszalai Beáta munkája. A virá-
gos kép paradicsom, paprika, zsálya, rozmating, kakukkfű, zöldhagyma, 
lilahagyma, olívabogyó és sárgarépa felhasználásával készült.

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 2,5 dl víz, 3 evőkanál olívaolaj,  
2,5 dkg friss élesztő

Elkészítése: a tésztához az alapanyagokat összegyúrjuk, meleg helyen 
megkelesztjük. Téglalap alakúra nyújtjuk, sütőpapírral bélelt egy tep-
sibe rakjuk, majd összeállítjuk a kompozíciót. Bátran elengedhetjük 
a fantáziánkat. Amint elkészültünk vele, 180 fokra előmelegített sütőbe 
toljuk. S akármennyire fáj is a szívünk, miután megsült, felvágjuk és el-
fogyasztjuk.
 Jó étvágyat!

1 fej kockára vágott hagymát kókusz-
olajon megdinszteltem, adtam hozzá kb. 
20 dkg darált sertéshúst. Fűszereztem 
borsikafűvel, sótlan Vegetával és sóval. 
Fél csészényi bulgurt leöntöttem forró 
vízzel, és lefedve állni hagytam. Előző-
leg egy kisebb padlizsánt felkarikáztam, 
majd félbevágtam és zöldségfűszer-ke-
verékbe forgattam, majd a levét lecse-
pegtettem. Egy kis kerámia sütőedény 

aljába tettem a forrázott bulgurral ösz-
szekevert párolt húst, a tetejére ültettem 
a fél karika vágott padlizsánokat. Fóliá- 
val lefedve, 180 fokos sütőben 30 percig 
pároltam, majd leöntöttem fűszeres gö-
rög joghurttal. Ezután 220 fokon még 
15 percig sütöttem. A joghurtot sóval és 
bazsalikommal fűszereztem.
  Jó étvágyat kíván:  
 Novotny Piroska

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

Rakott 
padlizsán

Enni?  
Hát azt nagyon szeretünk.  

A sütés-főzésbe  
pedig jöjjünk bele együtt! 
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A Debreceni Nemzetközi Iskolában (ISD) sikeresnek bizonyul 
a távoktatás. A gyerekek minden reggel megkapják feladatai- 
kat, és naponta háromszor találkoznak tanáraikkal online, 
hogy megvitassák az előttük álló kihívásokat, és megosszák 
egymással az eredményekeit. A gyerekek ebben a váratlan 
helyzetben is élvezik a tanulással töltött családi időt, az új 
témák angol nyelven történő közös feldolgozását. Különösen 
kedvelik az élő, interaktív játékokat, melyek során tanulhat-
nak, szurkolhatnak és kihívhatják társaikat, barátaikat. 

Mr. Matthew Anza, az 5. osztályosok vezető pedagógusa azokra az 
üzenetekre a legbüszkébb, amelyeket a gyerekek az ablakukba helyeztek. 
Az ISD-s tanulók házára pillantva olyan dekorációkat láthatnak az arra 
járók, amelyek arra ösztönzik őket, hogy vigyázzanak magukra és marad-
janak otthon, vagy csak tudatják velük, hogy valaki emlékezett a szüle-
tésnapjukra.
Domokos Szilvia, az óvodások magyar anyanyelvű pedagógusa így nyi-
latkozott:  „Örömmel tölt el, hogy valamennyien szinte azonnal legyőztük 
a technikai kihívásokat. Az online tanítást kreatív és izgalmas tevékeny-
ségnek tartom. A kalandos tanulásra való felkészülés, az egyéni előadások 
készítése, valamint a nyitott kérdéseken, játékokon, feladatokon való töp-
rengés mindig nagyszerű foglalkozásokat eredményez, melyek meghatá-
rozzák az egész nap hangulatát. 
A gyerekek érdekes ötleteket és lehengerlő kérdéseket vetnek fel, amelyek 
folyamatosan gördítik tovább az aktuális témát. A szülők támogatóak, 
együttműködőek és aktív tagjai az „online osztályteremnek”. Számomra 
a legértékesebb visszajelzés, amikor a szülők figyelemmel kísérik gyerme-
kük világgal kapcsolatos tudásának bővülését és a téma barátokkal történő 
megvitatását, mindez pedig mosolyt csal az arcukra.

Online élet 
a Debreceni 
Nemzetközi 

Iskolában
A koronavírus-járvány okozta  

rendkívüli helyzetben a gyerekek-
nek is bele kell tanulniuk nemcsak 

a távoktatásba, hanem abba is, 
hogy megnő a saját felelősségük  

a tanulásban. 

megyitottuk a jelentkezést 
a 2020/2021. tanévre, óvodai és általános iskolai képzéseinkre.  
Vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 20 295 6544 telefonszámon,  
vagy az info@isd.debrecen.hu e-mail címen.
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Tapasztalataim szerint a 3–5 éves korosz-
tályban is jól működik a feladatlapok útján 
történő tanulás, hiszen elősegíti a ceruzafo-
gás, az ollókészség és a problémamegoldás 
továbbfejlesztését. Azt is megfigyeltem, 
hogy jól jön néhány szórakoztató reakció-
játék a talonban, hiszen ezek kiváló megol-
dást nyújtanak arra, hogy aktívan tartsuk és 
feldobjuk a gyerekeket.
Érthető, hogy nem mindig könnyű pozi-
tívnak maradni ebben az elszigetelt álla-
potban, viszont ez idő alatt megtanultam, 
hogy a toleráns, támogató, rugalmas és 
humoros hozzáállás segít abban, hogy 
a digitális tanulás a gyermekek és a csalá-
dok számára egyaránt élvezetes legyen!”
A szülői visszajelzések alapján is elmondha-
tó, hogy az ISD sikeresen vette a koronaví-
rus-járvány okozta nehézségeket:

„Véleményem szerint az online órák lenyű-
gözőek. A kialakított napi rutinnak köszön-
hetően gyermekem könnyebbnek érzi a hét-
köznapokat, és folyamatosan aktív. Nagyon 
élvezi, kívülről tudja az órarendjét, és már 
egyedül tanul 2 online óra között.” 
„Meglátásom szerint minden tökéletes. 
A tanárok egytől egyig kiválóan dolgoznak. 
Tisztelet mindannyiuknak!!!”
A Debreceni Nemzetközi Iskola számára 
fontos a közösségépítés, ezért összefogtunk, 
és online formában foglalkozásokat tartunk 
az érdeklődőknek. Facebook oldalunkon 
április 28-tól minden kedden, szerdán 
és csütörtökön 16:00 órától várjuk az ér-
deklődőket mentálhigiénés tanácsadással, 
sporttal, meditációval: https://www.fa-
cebook.com/internationalschoolof-
debrecen/. 

https://www.facebook.com/internationalschoolofdebrecen/
https://www.facebook.com/internationalschoolofdebrecen/
https://www.facebook.com/internationalschoolofdebrecen/
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Czibere Ágnes a múlt tapasztalataiból 
és a jövő hívásából olyan új utat festett 
magának, aminél színesebbet talán nem 
is lehet. Mikor aztán rálépett, érezte, 
mindig ezt akarta – jó, sőt, tökéletes az 
irány. Az Énidő Élményműhely az al-
kotás háza. Ám nem csupán vászon és 
festék, minek segítségével egy zaklatott 
nap után ki lehet engedni a fáradt gőzt, 
sokkal inkább kreativitásba öltöztetett 
önismereti utazás. Hiszen az emberben 
nemcsak stressz, kényszerek, megfelelni 
akarás és zord démonok laknak, hanem 
a tudat és a lélek könnyű madarai is, ami-
ket olykor érdemes szabadon engedni. 
Az élményfestés éppen erre való.
Nikolett először járt az Énidőben a kö-
zelmúltban – de még az országos veszély-
helyzet előtt –; az akkori alkalom témája 
az ezerszínű nő volt. 
– Már az első pillanattól kezdve nagyon 
szimpatikus volt az oktató és a helyszín 
is. Minden eszközt és segítséget meg-
kaptunk a festéshez. Ami a legjobban 
tetszett, hogy valamennyien egyazon kép 
alapján festettünk, mégis mindegyik egé-
szen más lett, és nemcsak az árnyalatok, 
de szinte a mondanivaló is. Ági nemcsak 
koordinált, ő maga is festett. Tulajdon-
képpen közös munkának is tekinthetjük 
az élményfestést, mert az egyes fázisokat 
egyszerre csináltuk, és mikor már épp 
kétségbeesett volna valamelyikünk, hogy 
az orra vagy a szája tragédia, akkor meg-
néztük egymásét, és más szögből látva, 
megnyugtattuk egymást, hogy teljesen 
jó. Áginak nagyon jó ötletei vannak, me-
lyek sokszor élet- és képmentőnek bizo-
nyultak. Külön felüdülésként éltem meg, 
hogy el lehetett térni az eredeti képtől, 
sőt, Ági egyenesen biztatott arra, hogy sa-

ját gondolataink útján, ízlésünk mentén 
alkossunk, és engedjük el a fantáziánkat. 
Ismeretlen emberekkel töltöttem 3 órát, 
mégis úgy éreztem, mintha 10 percre 
összefutottam volna a rég nem látott is-
merőseimmel. Nagyon hamar elröppent 
az idő: persze, kellemes hangulatban, jó 
társaságban mindig ez történik. Meg is 
fogadtam, hogy biztosan fogok ajándék-
ba adni szeretteimnek ezután egy ilyen 
fantasztikus élményt – akár úgy is, hogy 
együtt veszünk részt rajta. Csak megkö-
szönni tudom az élményt.

Énidő: úgy 
fest,  

érdemes 
kipróbálni 

valami újat
Az élményfestés sokkal több 

divatnál.  
Kipróbáltuk Debrecenben.

következő alkalmak:
Május 16., 14 óra: Szitakötők élményfestés 
Május 23., 14 óra: Bagolyszeretet - páros élményfestés 
Május 23., 16 óra: Borozgatós, impasztós élményfestés 
felnőtteknek 
Május 31., 9 óra: Gyermeknapi pónis élményfestés

facebook: énidő élményműhely
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Debrecen: Kálvin tér 7. • Egyetem stg. 50 .• Angyalföld tér 11.

SOLISUN BÉRLETEK:
Napkelte 60 perces bérlet 3480 Ft.
60 perces bérlet 4230 Ft.
120 perces bérlet 8160 Ft.
180 perces bérlet 11 520 Ft.

solisun szolárium

K&H Szépkártya ELFOGADÓHELY

OTP Szépkártya ELFOGADÓHELY

K&H Szépkártya ELFOGADÓHELY

SOLISUN BÉRLETEK:
Napkelte 60 perces bérlet 3480 Ft.
60 perces bérlet 4230 Ft.
120 perces bérlet 8160 Ft.
180 perces bérlet 11 520 Ft.

UV-MENTES  
BARNULÁSI LEHETŐSÉG!

P A R F Ü M Ö K
TELJES VÁLASZTÉKA KAPHATÓ 

SZALONJAINKBAN KÉSZLETRŐL! 

15ML: 1900. -
5OML: 4400.-

1OOML: 7700.-
SOLISUN SZALONOK

• KÁLVIN TÉR 7.
• EGYETEM SGT. 50.

• Angyalföld tér 11.

DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70.
+36  522 4711007

WWW.LAGUNALUX.HU

15% kedvezménnyel!
Teka csaptelepek

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

CívisCafé
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Bármerre is járjon a vándor  
a Beregben, a varázslatos Fel-
ső-Tiszán, mindenütt találkozik  
a tájra jellemző beregi kereszt-
szemessel. Helybeli lányok,  
asszonyok keze munkája díszíti 
ma is a templomok szószékeit, 
padjait, az otthonokat, Tákostól 
Beregdarócig, Csarodától Lónyáig, 
Túristvánditól Gyügyéig. 

A beregi keresztszemest hajdan maguk 
szőtte vászonra hímezték az asszonyok, 
és helyben termett kenderből készítet-
ték a hímzéshez a fonalat is. Meglehe-
tősen szemrontó munka volt a hím-
zés, hiszen, hogy egyformák legyenek 
a szemek, a vásznon számolni kellett 
a szálakat. A beregi keresztszemes fo-
nala eredetileg piros és kék volt, később 
megjelent a fekete-piros összeállítás, de 
ma már több színnel is találkozhatunk 
a szép munkákon.
Ha ellátogatunk a vásárosnaményi Tom-
csányi-kastélyba, melyben a Beregi Mú-
zeum kapott helyet, akkor az egyik te-
remben egész tárházát láthatjuk annak, 
mi mindent díszítettek eleink a tájra jel-
lemző keresztszemes hímzéssel: ünnepi 
abroszt, terítőt, konyhakendőt, koma- és 
pászkakendőt, kenyereszsákot, nyúj-
tófatartót.
A beregi keresztszemes a gyászban is 
megjelenik, a szemfedőn (szemtakarón), 
a tükörtartón, gyászabroszon és még 
számos kelléken, amelyre a szertartás-
hoz volt szükség. Ilyenkor csak fekete 
fonalat használtak a hímzéshez.
Páratlanul gazdag mintakincs
Pacsirtás, madaras, tulipános, szegfűs, 
rózsás, gránátalmás, szarvasos – talán 
ezekkel találkozunk a leggyakrabban. 
Ha a beregi keresztszemesről ejtünk 

Beregi keresztszemes:  
a Felső-Tisza-vidék  

igazi kincse

Sukta Bertalanné 
Beregdaróc
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szót, semmiképp nem hagyhatjuk ki Tákost, 
hiszen a műemlék református templomáról 
híres falu a beregi keresztszemes készítésé-
nek központja. Köszönhető mindez az egy-
kori pedagógus Fazekas Gyulánénak, aki 
a református iskola mellett 1924-ben meg-
nyitott továbbképző iskola vezetője volt. 
A tanítónő délutánonként a falusi lányok-
nak, asszonyoknak tanította a kézimunká-
zást. Komoly gyűjtőmunkát is végzett, mert 
az – akkori polgári ízlésnek megfelelően – 
a helyi hagyományok megtartását tekintette 
céljának. Maga is rajzolt mintákat. Általa 
lett ismert a beregi keresztszemes.
A Felső-Tiszára jellemző hímzés olyannyi-
ra népszerű lett, hogy az 1933-as budapesti 
Világifjúsági Találkozóra is elvitték munká-
ikat a tákosi hölgyek, és nagy si-

kert arattak. Ezen felbátorodva már piacra 
kezdték készíteni a beregi hímzéssel díszí-
tett tárgyakat. Segítségükre volt ebben a vá-
sárosnaményi Kelemen Gyula református 
esperes, aki a munkák piacra juttatásában 
segített. Tákoson nemcsak a templomban 
látunk gyönyörű terítőket, a szemközti táj-
házat helybeli asszonyok munkáival ren-
dezték be; itt találkozhatunk a sokak által 
ismert Rákóczi-mintával is.
Csak pár perc innen Csaroda, ahol az Ár-
pád-kori templomban Gál Miklósné 
Piroskától nemcsak a templom faláról 
mosolygó szentekről hallhatunk, hanem lel-
kesen mesél a beregi hímzésről is. A több-
szörös nagymama még a fiú unokáját is 

megtanította hímezni, mert nem sze-
retné, ha feledésbe merülne az évszá-
zados hagyomány.
A japánok is szeretik

Aki pedig az életét tette fel arra, hogy 
bebizonyítsa, a beregi keresztszemes-

nek ma is helye van az életünkben, 
a beregdaróci Sukta Bertalanné népi 

iparművész. Káprázatos terítői rengeteg 
munkáról árulkodnak. De nem csak terí-
tőket, használati eszközöket készít. Nem 
egy menyasszonyi és menyecskeruhát 
hímzett már beregi keresztszemessel, ami 
igazán különlegessé tette viselőjét. Ha arra 
járunk, semmiképp se hagyjuk ki a mun-
káiból rendezett állandó kiállítást. Aztán, 
ha esetleg felkeresnénk otthonában, ne 
lepődjünk meg, ha a ház közelében épp 
leparkol egy japán csoportot szállító busz. 
A felkelő nap országában ugyanis egy-

re népszerűbb a beregi keresztszemes, 
sokan járnak hozzá tanulni a messzi 

szigetországból, ő pedig szeretettel 
osztja meg velük tudását.

cservenyák katalin
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Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- 
és odaértek, ahol most vannak. Sorozatunk-
ban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait 
mutatjuk be olyan címszavakban, amit maguk 
választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet. 
Ezúttal Serfőző Attilától, aki minden bizonnyal 
Debrecen El Camino-rekordere.

1. Hat még gombócból is sok, nemhogy 800 és 1000 kilométeres zarándoklásból. 
Még mindig nem elég?

Sajnos a koronavírus-járvány miatt az idei elmarad, pedig olyan szépen fel-
építettem magamban! Azt terveztem, hogy épp a születésnapomra érek majd 
a katedrális elé Santiago de Compostelában, és Szent Jakab aranyszobrának az 
átölelésével ajándékozom meg magam. 

2. Régen súlyosabb bűnök elégtételeként szabták ki a világszerte ismert  
Szent Jakab-zarándokutat.  Önnek mi a bűne, hogy nem tud leállni?

Az első utam még fel is fogható egyfajta vezeklésfélének, de a szobor átölelése-
kor nem gyóntam, hanem a feloldozás helyett mindig mást kértem, így vissza 
kellett még néhányszor mennem.

3. Ha nem a bűnbocsánatért „caminózik” fáradhatatlanul, akkor miért?  
Milyen válaszokat keres út közben?

Mindenkinek szüksége lenne legalább egyszer az életben egy hónap egyedül-
létre. Ehhez még komfort sem kell, sőt az talán vissza is zökkentene az itthoni 
monoton életbe. Egyszerű a válaszom: a lelkemet kiszellőztettem.

4. Róma és a Szentföld után Santiago Compostela a keresztények legfontosabb 
zarándokhelye. Amikor megérkezik egy hónap gyaloglás után, hálát ad  

Istennek a Dicsőség kapujánál, vagy pihen egy nagyot valamelyik szállodában?
Többnyire délután érek a katedrális elé. A bejárat előtt heverésző koldus né-
hány euróért felügyeli a hátizsákomat, mivel a szentélybe tilos bevinni, hogy én 
a csodálatos termeket akkurátusan körbesétálhassam. Nem vagyok vallásos, de  
a Teremtőben hiszek. Miután újra a cuccaimhoz jutok, keresek egy jobbfajta szál-
lást, az éjszakát pedig csihi-puhi sörözésbe fojtjuk a zarándoktársakkal. Másnap 
délben a misére fitten-frissen megyünk, és az életem legkatartikusabb élménye.

5. Azt el tudjuk képzelni, hogy sportteljesítménynek is kemény egy zarándoklat. 
Önt fizikailag vagy lelkileg viseli meg inkább?

Inkább fizikailag. A sevillai utam kereken ezer kilométer volt. Egy hét forróság, 
két hét szakadó eső, majd két nap havazás után a végére a tavaszias időből is 
jutott.  A lelkem mindig épül és szépül az út során. 

6. A szenvedésre gyógyír a mesés táj, legalábbis a Szent Jakab-úton, amely  
a Pireneusokon át, majd Európa középkori vallásos építészetének remekei 

mellett halad el?
Kétségtelenül így van; különleges tájakon jártam és elképesztő emberekkel 
találkoztam. Szálltam meg régi templom tornyában, ahová a galambok is be-
fészkeltek, pincében, padláson, háromemeletes ágyon. Ha valaki nem horkolt 
a közelemben, már el sem tudtam aludni. 

7. Ha éppen itthon van, akkor fest, verseket, novellákat ír, zenélni tanul, 
gitárokat gyárt. Szobrászkodni még nem láttuk!

Készítettem egy egészen ígéretes Don Quijote-fejszobrot agyagból, de a szob-
rászkodás technikáját nem ismerem, így száradáskor atomjaira bomlott, de 
szerencsére néhány fotót sikerült az utókor számára készítenem. 

8. A sok elfoglaltság mellett még egy sikeres, svájci exportban érdekelt vállalkozást 
is irányít. Azaz ennyi hóbortot finanszírozni kell valamiből!

Szerencsésnek mondhatom magam, a gyermekeim és a vejem levették a vál-
lamról a munka nehezét, rám „csak” a külföldi partnerekkel való kapcsolattar-
tás maradt. Családi vállalkozás a miénk. Hogy honnan indultunk, és miképp, 
azt majd egy hosszabb lélegzetű novellában szándékozom közzétenni. 

9. Még korántsem fogytunk ki a témákból. Itt egy újabb: ökölvívás! 
Ez is hobbi, vagy talán sokkal több, örök szerelem?

A Nagysándor-telepről kitörni nyilván számtalan módon lehet. Én a fizikai 
Nobel-díj megcélzása helyett a sportot választottam. A suliban bunyóedzé-
seket tartottak, és az egyik toborzás alkalmával én is az edző bá’ elé sodród-
tam. Néhány hét elmúltával erősen lemorzsolódott a csapat, és néhányan, akik 

Debreceni 21-es:  

Serfőző Attila,  
a rekorder

Kipróbálta, milyen a vegán élet-
mód. Nem volt egy boldog órája.
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megmaradtunk, a Bethlen-gimi tornatermé-
ben folytattuk. Ökölvívó berkekben ismert 
és elismert Kovács Bandi bá’ csiszolgatott, 
majd felnőtt ökölvívóként már Pálocska Jó-
zsi vett a szárnyai alá. Mivel egyéb küzdő-
sportok még csak bontogatták a szárnyaikat, 
a boksznak nagyon sok művelője volt akko-
riban. Alkalmanként azt sem láttuk, hogy 
hol a sor vége a mérlegelésnél. Közben életre 
szóló barátságok szövődtek. Váradi Janika, 
Szilágyi Ati, Komódi Lali, Nagy Lali, a kis 
Totó, Székely Tibi, Csonti és még sok-sok 
szívemet melengető név. Engem bekebele-
zett ez a gerozánillatú sport, és még mindig 
szívesen szolgálom.

10.  Nemzetközi bíróként is nevet szerzett 
magának, ami szép és dicséretes, 

de edzői ambíciói hogyhogy nem voltak? 
Már jó ideje egy ígéretes hobbicsapat ver-
buválódott össze a DVSC termében, az úgy-
nevezett félhetesek. Mivel középfokúi edzői 
képesítésem van, a legendás Tivadar Lajos 
bácsi mellett önjelölt segédedzői feladatok 
látok el, megjegyzem, örömmel. A korábban 
említett Váradi János olimpiai bronzérme-
sünk is előszeretettel látogatja a tréningeket, 
de rajta kívül még Debrecen számos ismert 
arca vereti a száját cipóra.  

11. Egyik veje a DVSC-vel sokszoros 
bajnok Spitzmüller István,  

aki ma már a DEAC labdarúgója. Megtanította 
már rendesen bunyózni, ha már neki nincs 
esélye megtanítani az apósát focizni?
Egyszer járt nálunk edzésen, és meglepve 
konstatáltam, hogy akár az ökölvívásban is 
megállta volna a helyét. Ízig-vérig sportem-
ber, pontos, következetes a munkában is; na-
gyon büszke vagyok rá. 

12. Bejárta már a világot, a Facebook- 
oldalának tanúsága szerint csak az 

elmúlt egy-két évben járt Észak-Amerikában, 
Dél-Afrikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, 
Skandináviában. Melyik a világ legjobb helye?
Több földrészen, sok országban volt sze-
rencsém megfordulni, de most kövezzenek 
meg, szenvedtem, mint a tanyájáról eladott 
kuvasz, néhány nap múlva erősebb lett 
a honvágyam, mint a látnivalók utáni kí-
váncsiság. Szentpétervárott volt szerencsém 
a Hattyúk tavát élvezni, annak ellenére, hogy 
előtte a metrón ellopták az üres pénztárcá-
mat. A sydneyi operaház összes eresztékét 
bejárhattam, és a Colorado folyóban meg-
mostam az arcom. Fokváros tetszett a legin-
kább, s ott élnék is örömmel, ha nem lenne 
ez a beteges kötődésem a szülővárosomhoz.

13. Mi a legjobb Debrecenben?
A cívis mentalitás. Nehezen haver-

kodik, de ha igen, az a kapcsolat többnyire 
egy életre szól. 

14. Melyik a legjobb hely Debrecenben?
Számomra a régi Nagysándor-telep, 

ahol felnőttem, őszinte, kemény emberek 
között. A legendás Citromszigettel átellen-
ben jártam iskolába, és nem volt nap, amikor 

nem törte meg a tanítás melankóliáját egy 
rendőrségi autó, vagy épp egy mentő sziré-
nája. A Nagysándor-telepi legendák egyike, 
hogy egy nagyobb csetepatékor a rendőr félt 
a dzsumbujba menni, ezért a kutyáját küldte 
be. Néhány perc elteltével kidobták a lába elé 
az eb bundáját. Sok volt arrafelé a mende-
monda; nem kell a régiek beszédét komo-
lyan venni!

15. Mi a legrosszabb Debrecen?
Nekem nincs rossz Debrecenben, 

nem is volt. Félig a Vörös Hadsereg útja ne-
veltje vagyok, ismerem a városunk összes 
szegletét. Szerettem a Csillagban néhány 
forintért vásárolt kolbászzsíros kenyeret, és 
szeretem a mostani Piac utcát, a ki- és be-
ülős helyeket.

16. Ki a legjobb arc Debrecenben?
Nos, ez egy igen nehéz kérdés. Deb-

recen meg van áldva jobbnál jobb arcokkal. 
Úgy a sportból, mint a művészvilágból és az 
üzleti életből számos különleges egyéniséget 
lehetne felsorolni, de hadd említsem elöl 
a mekis lányokat és fiúkat, akik reggelente 
az ablaknál kiadják vidáman a napindító 
kapucsínómat. Dombi Tibor futball-legen-
da mindenki példaképe lehet, amiért a profi 
pályafutása után is nagyszerű sportteljesít-
ményekre képes, és végül Rácz Gyula tanár 
urat szeretném megemlíteni, aki végtelen tü-
relemről tesz tanúbizonyságot, amikor egy-
egy órájára felkészületlenül érkezem, és nem 
töri el a hátamon a gitáromat. 

17. Sör, bor vagy pálinka?
A bor helyett legyen inkább rozé-

fröccs, és ez is inkább nyáron. A nevem 
arra kötelez, hogy a sört szeressem, bár ha 
a Teremtő egy egész más családnévvel áldott 
volna meg, akkor is lándzsát törnék a ked-
venc italom mellett. Pálinkát alkalmanként 
fogyasztok, de csakis házit, ellenőrizhető 
forrásból. 

18. Csülökpörkölt vagy cézársaláta, 
magyaros vagy trendi?

Néhány évig, talán divatból vagy egészen 
más miatt, kacérkodtam a húsnélküliséggel. 
Töredelmesen be kell vallanom, alig akadt 
egy boldog órám. A barátaimmal szívesen 
bográcsozunk, s bár szinte kivétel nélkül 
mind az arany fakanál várományosa lehetne, 
örömmel veszem fel velük a versenyt.  A na-
pokban egy zseniálisan elkészített marha-
lábszárpörköltet kóstoltam; a föld bármelyik 
szegletén megállná a helyét. 

19. Romantikus vígjáték vagy 
keserédes dráma?

Mindkettő jöhet. Számtalanszor megnéztem 
Polanski Macbethjét, de Jim Carrey is a szí-
vem csücskében van. 

20. Több verses és novellás kötete is 
megjelent már. Kinek a megszállottja?

Sihederkoromban megérintett Karl May, és 
egy csapásra az olvasás bűvöletébe estem. 
Sokakkal ellentétben azt vallom, hogy az 
úgynevezett szépírást nem lehet csak úgy 

megtanulni, mert hamar kiül a sorok tetejére 
a bemagolt forma, és onnantól a szerző elve-
szíti az olvasóját. Seregnyi segítőm volt – köz-
tük Vitéz Ferenc méltán elismert irodalmár 
–, míg arra az elhatározásra jutottam, hogy 
2006-ban beiratkozom a Magyar Írói Aka-
démia mesterkurzusára. Ismert írók, költők 
előadásait hallgattam. A végeredmény egy 
cirádás Irodalmi alkalmazotti írói referens 
tanúsítvány lett, amit akár fel is akaszthat-
nék egy üresen ásítozó falfelületre. Szeren-
csés figura vagyok, hiszen amit nem tudok 
szavakban kifejezni, festménnyé formálom. 
Kedvenc író-költőm Karinthy Frigyes; vele 
szívesen elcseverésznék egy egész délutánt.

21. Idén hatvanéves! Kívánjon hármat!
Múljon el végérvényesen ez 

a nyamvadt járvány, ne legyen divatjamúlt 
az ölelés, és a most négyéves Lana unokám 
velem kezdje a menyasszonytáncot majd az 
esküvőjén! 

cs. bereczki attila
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