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CívisCafé2 HIRDETÉS

Hamarosan nyitunk! 

Építkezik? 
Felújít? 
Átalakít?

Tavasszal nyit Debrecenben a Hufbau DP Ker építőpont, ahol a legjobb áron, magas 
szakértelemmel, teljes körű szolgáltatással és korrekt üzleti szemlélettel várunk 
minden kedves leendő ügyfelünket, kivitelezőket és magánszemélyeket egyaránt! 

www.dpker.hu

Partnereinket már februártól ki tudjuk szolgálni 
telephelyünkön, Debrecenben, a Balmazújvárosi úton. 

Itt talál minket, a házgyár bejáratától balra:

+36 20 401 0867     +36 20 401 1449     +36 20 213 0744     
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A díjnyertes nyelvnyújtás
Második alkalommal díjazták a 
nyíregyházi Janics Attila képét az 
esküvői fotósok nagy, hazai meg-
mérettetésén, a Central European 
Wedding Show-pályázatán. 

– A felvétel idén augusztus 20-án Hajdúszo-
boszlón, a református templomban készült. 
Az esküvőn a koszorúslányok, kisgyerekek 
mindig produkálnak valami érdekeset, ami-
re érdemes odafigyelnie a fotósnak – bocsá-
totta előre Janics Attila. A hajdúszoboszlói 
esküvőn a kislányok leültek sorban a padra, 
és várták, hogy elkezdődjék a ceremónia. 

A fényképezőgép csattogó hangja az egyik 
kislánynak láthatóan nem tetszett. Mutoga-
tott felém, hogy „csitt legyen”. Egyre erőseb-
ben gesztikulált, és már akkor tudtam, hogy 
ebből lesz valami – elevenítette fel a történ-
teket Janics Attila. Odamentem az édesapja 
mellé, kértem, szóljon a kislányának, hogy 
picit nézzen felé, ám a gyerek nem fogadott 
szót, és rányújtotta a nyelvét édesapjára – 
folytatta a fotós. – Azt a pillanatot sikerült 
megfogni. A legtöbb fotós ilyenkor termé-
szetesen csinál egy sorozatot, – én is így tet-
tem, – ezek közül a legjobbat választottam 
ki. Mindamellett, hogy szakmai, technikai 

feltételeknek meg kell lenniük egy ilyen kép-
nél, kell az is, hogy jókor legyél jó időben. 
A döntőben az első hat közé sorolta a zsű-
ri – humor kategóriában – a kislányos fotót, 
mely végül dobogós, 3. helyet ért el. S hogy 
mit szólt a család, mikor megtudta, hogy 
a kislány felvételével díjat nyert a fotográfus? 
Első körben a menyasszony örült, akinek az 
esküvőjén a kép készült. A kislány és a szülei 
külföldön élnek, így egyelőre csak az inter-
neten gratuláltak a fotósnak. Ha hazalátogat-
nak, biztosan találkoznak, mert Janics Attila 
meghívta őket egy fotózásra. Ki tudja, ezút-
tal milyen produkcióval lepi meg a kislány 
a fotóapparátot csattogtató fényképészt?

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Civis Cafe
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Tősgyökeres debrecenieknek és messziről jött embereknek is 
tud újat mondani a cívisvárosról a 33 éves Horog Máté, aki vá-
rosjáró sétáin több nézőpontból is bemutatta már a települést 
az érdeklődőknek. A City-Legends.Com, valamint a Debreceni 
Új Propaganda megálmodójával túráiról, kutatásairól, terveiről 
is beszélgettünk.

CívisCafé: Sok debreceni a városjárások vagy a képeslapjaid által ismer.  
Honnan jöttek az ötletek?

Horog Máté: Rajzból érettségiztem, majd egy művészeti gimnáziumban 
részt vettem pár különórán. A festőművész tanárt nem nyűgözték le a mun-
káim, ellenben a saját középiskolámban elismertek, és biztattak az alkotásra. 
Sajátos látásmódom volt már akkor is; a gyermeki világot szerettem megidézni 
műveimen. A Debreceni Új Propaganda létrehozása 2011-ben indult el, mert 
gondoltam, jó lenne, ha volna egy új szemléletű városimázs, így elkezdtem 
képeslapokat és hűtőmágneseket gyártani, amiket a saját rajzaim díszítettek. 
Később ebből nőtte ki magát a City-Legends.Com. Elkészült a honlapom, és 
abban az időben jött létre a városjárás terve is: voltam korábban – többek kö-
zött – Párizsban, Prágában, ahol szellemtúrákat szerveztek, és azt láttam, hogy 
ezek ott működnek. Előtört belőlem a debreceni bezzegség, miszerint nekünk 
ne lennének ilyen történeteink? A Debreceni Református Kollégium tanuló-
jaként plusz ihletést kaptam a legendák kutatásához; ott ismerkedtem meg, 
például, a garabonciás diákok történetével, a Csokonai- és Hatvani-kultusszal, 
melyek szerves részei lettek későbbi tevékenységemnek. Első sétámba az addig 
összegyűjtött ismeretanyagot gyúrtam bele, kiegészítve a családi legendárium-
mal, mely történetek nagy hatást gyakoroltak rám. Ezeket tematikába szedve, 
egy bel- és külváros sétaútvonal jött létre, majd ezek egyesítéséből született 
meg 2013-ban az első városjárás. Mivel nem vagyok idegenforgalmi szakem-
ber, ezért megkerestem egy túravezetőt, leszerződtem vele, de ez holtvágánynak 
bizonyult. Féltem, mi van, ha ez az anyag nem ér annyit, hogy az embereket 
megmozgassam, így a tervből akkor végül nem lett semmi. Sokáig a fiókban 
porosodott, majd évekkel később, 2017-ben végre létrejött az első séta. Azon 
a nyáron találkoztam az Európa Kulturális Fővárosa pályázatának munkatársa-
ival, akik tudták, hogy terveztem egy ilyen sétát, és javasolták a megvalósítást. 
Megmutattam a tervvázlatokat az Alföldi „Szellemes” Városjárásról, amelyek 
zöld jelzést kaptak, így 2017-ben végre élőben is debütált az első túra.

CívisCafé: Az Alföldi Bűnösváros-járás már nem volt ennyire könnyű feladat.
Horog Máté: Debrecen város és a bűnözés kapcsolatának mélyebben utána 
kellett néznem, de szerencsére kaptam segítséget a kutatásaimhoz. A Méli-
usz Juhász Péter Könyvtárban, a helytörténeti részlegen őriznek egy kézira-
tot, amely régi bűncselekményeket dolgoz fel. A majdnem háromezer oldalas 
anyag egy nyugdíjas rendőr 10 éven át tartó kutatásait tartalmazza, csokorba 
szedve a helyi bűntetteket. Akkor még nem tudtam, hogyan fog alakulni a séta, 
de a kutatás vitt magával, idővel pedig körvonalazódott az esemény is. Ezen 
tematikájú városjárásokra túljelentkezés van; általában a meghirdetett létszám 
háromszorosa szeretne jönni.

CívisCafé: Az Alföldi Cívis és a Forradalmi Városjárások hogyan jöttek létre?
Horog Máté: A Cívis Városjárás a Déri Múzeummal karöltve jött létre, így 
az intézmény helytörténeti tárlata is bekerült a sétába. A debreceni bezzeg-
séget szerettem volna bemutatni, a cívisvárosi büszkeséget és ennek 800 éves 
gyökereit, a sokat emlegetett cívis jelző kialakulását, és hogy mit is jelent a fo-
galom: cívisváros. Ehhez is terjedelmes mennyiségű szakirodalmat néztem 
át, hogy összeálljon a Déri Múzeumtól a hajdani Cegléd utcai temetőig tartó 
séta. Ekkor már – a téma okán is – fokozott tudományos igényességgel néztem 
utána az adatoknak; nem egyszerűen csak városi legendákat akartam átadni. 
A Forradalmi Városjárást a Méliusz Könyvtár felkérésére szerveztük, közép-
pontjában az 1849-es történések idejében Debrecen város hétköznapi, poli-
tikai, társadalmi életével. A kutatások során kiderült, minden korszak más-
ként értelmezte az akkori történéseket, én is árnyaltabb képet kaptam arról az 
időszakról. Ezeket pedig – a koronavírus miatt – az ötrészes Alföldi Virtuális 
Városjárás követte, amelyek a történelem során kialakult járványokat ölelik fel 
Debrecen vonatkozásában. 

CívisCafé: Kutatásaid során mit tapasztaltál, mennyit változott a világ?
Horog Máté: Minden sétának van egy kis mítoszromboló szerepe is, a látókör 
tágításán túl. A séták alatt sok olyan téma felszínre kerül, amikről ma már nem 

Isten mindig 
ikszre játszik

A debreceni Horog Mátét  
a kíváncsiság és a tenni akarás  

viszi előre.
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szívesen beszélünk. Manapság nem szokás 
elővenni annak a rendőrfőnöknek a fényké-
pét, aki a zsidók deportálásánál jelen volt, és 
nem nézünk utána, ki vezényelte le ezt Deb-
recenben. Ezen alkalmak nem arról szólnak, 
hogy katasztrófaturistaként szemlélődjünk, 
hanem, hogy rámutassunk, ezek az esemé-
nyek is részei a történelmünknek. Miután 
a debreceni TEDx szervezői felfigyeltek a sé-
tákra, felkértek, hogy tartsak előadást a té-
mában a TEDx Debrecenen, mert tetszett 
nekik a városhoz való hozzáállásom. A te-
vékenységünket, így a városjárásokat művé-
szeti projektként definiálom. Nem csak egy 
idegenforgalmi nevezetességeket bemutató 
programelemnek, nem csak egy grafikai vál-
lalkozásnak, hiszen ezeknél mindig többet 
akartam adni. Ahhoz, hogy ez élővé váljon, 
hozzájárult a személyes és szakmai egymás-
ra találásunk a feleségemmel, aki – több 
minden mellett – fényképészeti alkotásaival 
is csatlakozott a projekthez. 

CívisCafé: Ma már egyre többen szerveznek 
hasonló városjárásokat. Elindult egyfajta 
konkurenciaharc közöttetek?

Horog Máté: Természetesen szemléletbeli 
különbségek mindig adódhatnak, de láttunk 
rá esélyt, hogy akár közösen is alkothatunk 
valamit. Voltak és vannak is együttműködé-
seink, akár a virtuális városjárások kapcsán, 
de kértek már fel például logó megtervezé-
sére is. Többekkel karöltve tavaly szerettünk 
volna létrehozni egy kis közösséget, egy 
debreceni kör jellegű szerveződést, ahol ha-
vonta egyszer összegyűlnek a Debrecenért 
tenni akarók, eszmecserét folytathatnak, és 
elmondhatják a városhoz kapcsolódó élmé-
nyeiket. Célja lehetne talán a közös érdekek 
mentén létrejövő társadalomjobbító szán-
dék is, azonban ennek megszületése egyelő-
re várat magára.

CívisCafé: Nagy lokálpatrióta vagy; 
több városi projektben is részt vettél.

Horog Máté: A Facebookon van pár mon-
dat, amivel definiáltam magam, ez így szól: 
„Vagyok Ős-Debreceni: Édesanyám, édes-
apám debreceni, nagymamám tiszavidéki, 
apai nagymamám berettyóújfalui, nagy-
papám debreceni-aradi-erdélyi-uzoni s va-
lami olasz, apai nagypapám debreceni, meg 
ahonnan csak származni lehet. Barát itt is 
volt, majd ott lett, vagy jött ide és ment Pest-
re. Én kelet-közép-nyugati vagyok. De déli-
nek nézek ki. Észak? Az otthon kelet-észak.” 
Ez kissé Ady után szabadon, de benne van, 
hogy honnan is jöttem. Mindig volt bennem 
önkifejezési vágy, de nem a klasszikus szí-
nészkedés vonzott – bár abban is kipróbál-
tam magam –, hanem valami mást akartam. 
Többen a Meteor mozi 100. születésnapja 
kapcsán találkozhattak velem először „nagy 
nyilvánosság” előtt: 2011. október 1-jén ün-
nepeltük a nagy napot. Akkor még nem volt 

romkocsma Debrecenben, nem volt Hal köz, 
Ifjúsági Ház, így arra gondoltunk a barátaim-
mal, hogy létrehozunk egy közösségi házat. 
Láttuk, hogy eléggé darázsfészekbe nyúltunk, 
mert az épületet már rég hasznosítani akar-
ták, de politikai vagy gazdasági ügyek gátat 
szabtak ennek. Építészt hívtunk, aki felmérte 
a mozi állapotát, végül letettünk róla, hogy 
ott valósítsuk meg az álmunkat, mert túl sok 
pénzbe került volna a felújítás, és – sajnos 
– nem kaptunk támogatást sem. Ám ennek 
ellenére szerveztünk egy közösségi napot, 
aminek a lényege az volt, hogy kritika és tá-
madás nélkül adjunk helyzetjelentést, többek 
között szociográfiai eszközökkel. Szociálpe-
dagógiából diplomáztam, és akkor a Baptis-
ta Tevékeny Szeretet Missziónál dolgoztam, 
így az alkotó klienseim grafikáiból, valamint 
a saját képeimből kiállítást szerveztünk, kö-
zösségi munkában lefestettük a padokat, ki-
takarítottuk a környező utcákat, este pedig 
a Sesztina Galériában némafilm-vetítés volt 
egy jó barátom zongorakíséretével. Emellett 
jó pár éve kutatjuk hagyományait, szokásait 
a debreceni diákéletnek, többek között úgy-
nevezett symposionokat szervezünk. Meg-
született egy könyv is a témából, de a kiadás 
még kicsit várat magára. Gyakorolni kell itt 
is a türelmet!

CívisCafé: Mit szeretsz a legjobban 
Debrecenben, és mit a legkevésbé?

Horog Máté: Érzésem szerint nem adja 
könnyen magát Debrecen. Ami mindig 
inspirálóan hat rám, hogy mindegyik tör-
ténelmi kornak, művészeti ágnak van kö-
tődése a városhoz. A már említett bezzeg-
séget nem tudnám egyértelműen negatív 
jelzőként aposztrofálni, hiszen azt látom, 
hogy sokszor pozitív változásokat is hozott 
a cívis polgárok, így az én életembe is az 

évek során. Negatívumként talán azt tud-
nám megemlíteni – amit magamban sem 
feltétlenül kedvelek, de nyitottsággal „keze-
lem” –, hogy sokszor hajlamosak vagyunk 
gyanakvással tekinteni az újdonságokra. 
Talán jobban oda lehetne figyelni a helyi 
értékekre a város fejlődésénél, átépítésénél. 
A debreceniséget mindig a megújulás jelle-
mezte, még akkor is, ha időnként ez vegyes 
eredményeket hozott. Irigylem például, 
hogy külföldön egy föld alól előkerült kis 
leletre is mennyire vigyáznak, és bánt, ami-
kor azt látom, hogy nem tudunk a kincse-
inkre kellő alázattal figyelni. Ezért néha úgy 
érzem, az „elszalasztott lehetőségek” városa 
vagyunk, pedig –véleményem szerint – ezek 
a lehetőségek idővel megtérülnének. Remél-
jük, hogy a City-Legends.Com tevékenysé-
ge is hozzájárul ahhoz, hogy az itt élők és 
az ide érkezők minél több időt töltsenek el 
többrétegű városunk ikonikus és láthatat-
lan értékeinek megismerésével. Az egyéni 
látásmódunk igényes, művészi átadására 
törekszünk a grafikákkal, fotókkal és a sé-
tákkal, valamint a közeljövőben szeretnénk 
megjelentetni egy kiadványt is. Egyszer fel-
vetődött, hogy bővíthetnénk a csapatunkat, 
de a feleségem azt mondta, hogy ha nem én 
tartanám a sétákat, kiveszne belőlük mind-
az, ami az egésznek a lényegét adja. Szerinte 
az a mozgatója és a lelke a városjárásoknak, 
hogy olyan őszinte lelkesedéssel adom át 
a történeteket, amelyből kitűnik, mennyire 
a sajátomnak érzem a projektet, és az ezzel 
járó missziós tevékenységünket. Igyekszünk 
a legjobb tudásunkat beletenni, és, ahogyan 
a nejem mondani szokta, Isten mindig iksz-
re játszik, vagyis amit beleteszünk, azt fog-
juk visszakapni!

fogarasi renáta
további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Baranyai, svábos  
töltött káposzta
Kevés olyan család van, amelyik 
karácsonyi asztalán ne lenne 
töltött káposzta. Változatosságképp 
Baranyából hoztunk egy recep-
tet. A baranyai töltött káposzta 
cserépedényben, a sütőben készül. 
Ennyiben különbözik az eredeti 
sváb recepttől, mert ők vaslábasban 
készítették, a tűzhelyen.

Hozzávalók: 1 kg jófajta savanyú káposzta,  
1 db nagyobb hasáb (savanyított 
káposztafej), 50 dkg darált hús, 1 bögre rizs vagy 
gersli (de lehet bulgurral is helyettesíteni), 1 tojás, 
só, őrölt bors, pirospaprika, 1 kisebb darab füstölt 
oldalas vagy sonkavég (de lehet bordaporc),  
0,5 liter házi paradicsomlé (lehet bolti is),  
2-3 cikk fokhagyma.

Elkészítése: A svábok nem cserépedény-

ben főzték, hanem vaslábasban, a tűzhelyen. 
A fenti mennyiség fél adag. A káposzta felét 
az edény aljára tesszük. A húst, a rizst (gerslit 
vagy bulgurt), tojást, sót, borsot, zúzott 
fokhagymát és 1 csapott evőkanál őrölt pi-
rospaprikát összegyúrjuk, majd nagyobb 
savanyúkáposzta-levelekbe betöltjük. Fok-
hagymát és 1 evőkanál pirospaprikát ösz-
szegyúrjuk, majd nagyobb savanyúkáposzta- 
levelekbe betöltjük. Szép, méretes káposzta-
csomagokat kapunk, melyeket az apró ká-

posztára pakolunk. Teszünk közé 
füstölt húst is, ami nagyon jó 

ízt ad az ételnek. A vé-
gén a savanyú ká-

poszta másik 
felét is rá-
t e s s z ü k . 
Felöntjük 
annyi víz-

zel, hogy 
ellepje. Taka-

rékon körülbe-
lül másfél, két órát 

csendesen főzzük. Vé-
gül zsírral vékony rán-

tást készítünk, amit a híg pa-
radicsomlével engedünk fel. Ráöntjük 

a káposzta tetejére, párszor megrázogatjuk 
a fazekat, hogy mindenhová jusson a para-
dicsomból. Egyszer felforraljuk, és kész. Tej-
föllel és puha, fehér kenyérrel fogyasztjuk.
 Jó étványat kíván:
 Novotny Piroska Baranyából

Káposztás  
bugyelláris

Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 dkg élesztő, 1/2 liter tej,  
2 tojássárgája, 15 dkg margarin, 1 kk. cukor

Elkészítése: Az élesztőt a cukorral elkevert ke-
vés tejben megfuttatjuk, közben a lisztet elmor-
zsoljuk a margarinnal, majd hozzáadjuk a többi 
hozzávalót; jól összedolgozzuk. A tésztát, lefedve, 
meleg helyre tesszük kelni. Közben elkészítjük 
a tölteléket. Fél kiló savanyú káposztát (ha na-
gyon savanyú, kicsit átmossuk) zsíron vagy ola-
jon megdinsztelünk, a végén őrölt borssal fűsze-
rezzük. Ha a tészta megkelt, 4 részre osztjuk, így 
könnyebb nyújtani. A 2-3 milliméter vékonyra 
kinyújtott tésztát kb. 5x10 centiméteres téglala-
pokra vágjuk, megtöltjük a káposztával, villával 
összenyomkodjuk a széleket, tetejét megszurkál-
juk, és megkenjük tojásfehérjével. Nagyjából 200 
fokos, előmelegített sütőben pirosra sütjük. Mele-
gen, hidegen egyaránt finom.
Ugyanezt a tésztát megtölthetjük szilvalekvárral 
is, csak akkor kisebb darabokra vágjuk a tésztát.
 Jó étvágyat kíván:  
 Cseka



Áldott, békés  
karácsonyi ünnepeket,

és boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónknak!
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Hogyan lehetne hatékonyabb a stroke kezelése? Elképzelhető-e 
egyénre szabott megoldás? – ezekre a kérdésekre adhat választ 
a L’Oréal – UNESCO A nőkért és a tudományért idei debreceni 
díjazottjának kutatása. Dr. Bagoly Zsuzsa az egyik leggyakoribb 
halálok, a stroke eredményesebb gyógyításának lehetőségeit 
kutatja. 

A 4 000 000 forint összdíjazású el-
ismerést minden évben két olyan 
kutatónő kapja, akik területükön 
előremutató munkát végeznek; ezt 
szakmai és személyes célokra egya-
ránt szabadon fel lehet használni. 

Dr. Bagoly Zsuzsa (a Debreceni 
Egyetem, Laboratóriumi Medici-
na Intézet, Klinikai Laboratóriumi 
Kutató Tanszékének egyetemi ad-
junktusa) a felnőttkori rokkantság 
leggyakoribb okával, az iszkémiás 
stroke-kal foglalkozik. A betegség 
a halálokok között is az egyik legy-
gyakoribb, és bár létezik rá kezelés, 
amely az ereket elzáró vérrögöket 
feloldja, az csak az esetek csupán 
35, legfeljebb 40 százalékában si-
keres. A kutatónő a stroke során 
keletkezett vérrögöket alkotó sejte-
ket és fehérjéket vizsgálja, és próbál 
következtetni arra, hogy mi állhat 
a sikertelen kezelés hátterében. 
A betegség gyógyításánál minden 
perc számít, a kutatónő munká-
jának célja, hogy a jövőben egy 
egyszerű vérvétel eredményének 
segítségével előre meg tudják jósol-
ni a vérrögoldó kezelés kimenete-
lét. A kutatások alapján egy olyan 
pontrendszer létrehozása a cél, 
amely segítségével javítható a keze-
lés hatékonysága és biztonsága. Az 
eredmények hozzájárulhatnak új 

terápiás megközelítések kidolgozá-
sához is. A koronavírus kapcsán is 
fontos lehet a kutatás, hiszen az je-
lentős mértékben növeli a trombó-
zishajlamot és a stroke kockázatát 
a fertőzött betegeknél, ezeknek ki-
menetele pedig a kezelések ellenére 
is rosszabb, a halálozási arány igen 
magas. A véralvadás folyamatában 
szerepet játszó tényezők vizsgálata 
így egyértelműen közelebb viheti 
a tudományt a jobb gyógymódok 
megtalálásához.

A másik díjazott: Dr. Csuka Do-
rottya (Semmelweis Egyetem, Bel-
gyógyászati és Hematológiai Klinika, 
Kutatólaboratórium, Molekuláris 
Genetika Kutatócsoport vezetője) 
a nehezen felismerhető, ritka vese-
betegségekre specializálódott kutatá-
sokat végez.

Az elmúlt 18 évben 49 magyar 
kutatónő részesült az ösztöndíj-
ban, a vállalat eddig több mint 64 
millió forintot osztott szét a ma-
gyar tudós nők között. Az alapítók 
törekvése a díj megalapításakor 
az volt, hogy a tudománnyal fog-
lalkozó hölgyeket minél többen 
megismerjék – támogatva ezzel 
karrierjüket.

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Debreceni  
kutató doktornő  

a percekért,  
amiken egy élet 

múlhat
Dr. Bagoly Zsuzsa  

rangos elismerést kapott.

A zöldebb Hajdúszoboszlóért
A gyermekek életterébe, a nyolc  
helyi tagóvoda udvarára és a dél-
nyugati városrész sportpályája mellé 
ültettek facsemetéket novemberben 
Hajdúszoboszlón, egy civil szervezet 
felajánlásának köszönhetően, ami-
hez vállalkozások csatlakoztak.

Oszlopos szilek, amerikai hársak, dísz- 
cseresznye, gömbkőrisek és – kérésre – egy 
fűzfa került a földbe még a fagyok beállta 
előtt. Az önkormányzat a költségvetés át-
tervezésére kényszerült, ami a faültetést is 
érintette. – Ezért és a korábbi, Szent István 
parki, utóbb részben indokolt fakivágások 
miatt – mely bántotta a „zöldérzetünket”, 
ajánlottuk fel a hozzájárulást – nyilatkozta  
Kovács Gergely alpolgármester. A Mo-

dern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egye-
sület, a Digitroll Kft., az Irrifarm Kft. és az 
Aranysarok Ingatlan 450 ezer forintot adott 
össze. Felajánlásukat örömmel vette az ön-

kormányzat; a szakmai segítséget a város-
gazda adta. A fák elültetését, amit Czeglédi 
Gyula polgármester és az adakozók kép-
viselői személyesen vállaltak, megnézték az 
ovisok is. A kezdeményezők remélik, hogy 
a még zöldebb Szoboszlóért a jövőben má-
sok is tesznek felajánlásokat.
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Hőkamerás épületvizsgálat 
a Gulyás Tüzépen
Amennyiben nem sejti, hogy hol 
szökik el otthonából a meleg, se-
gítségére lehet a Gulyás Tüzép hő-
kamerás épületvizsgálata.

A vizsgálat alkalmas az épületszerkezetek, 
szerkezeti elemek vizsgálatára, valamint 
a hőszigetelés állapotfelmérése, a hőszige-
telési hiányosságok, elégtelen légzárás (pl. 
nyílászárók hibái), valamint a hőhidak fel-
kutatására, az átnedvesedés, páralecsapódás, 
penészesedés okainak feltárása is. A vizs-
gálattal – mindamellett, hogy megtaláljuk 
a hőveszteség okát – az esetleges épületgépé-
szeti hibákra is – bontás nélkül – fény derül 
(szivárgások, tömítési hibák – pl. fal és pad-
lófűtés, egyéb csővezetékek esetén). 

Hőkamerával  
felfedezhető károk, hibák:
• Hőszigetelési hiányosságok
• Külső hőszigetelések hiányosságai
• Épületgépészeti szerelés hibái
• Hőhidak feltérképezése
•  Nedvesedés, penészesedés okainak  

feltárása
• Ingatlanok hőveszteségeinek megállapítása
• Nyílászárók hiányosságainak kivizsgálása
• Tetők hő- és vízszigetelésének vizsgálata
•  Fűtési és csővezetékek repedéseinek, 

töréseinek, szivárgásának felderítése 
burkolaton keresztül

• Csővezetékek szigetelésének vizsgálata

Hívja Antal Dániel szaktanácsadónkat és  
CSÖKKENTSE KÖLTSÉGEIT:  

+36 30 449 1155.
a gulyás tüzép a legprofibb hőkamerát használja!
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Csereerdő Szíve: vidd haza az élményt a fák közül!
Vannak sorsfordító ünnepi alkal-
mak, életmérföldkövek, melyek 
megörökítéséhez a – túldíszített-
ségük ellenére is többnyire steril – 
műtermek helyett jobban illik  
a természetes környezet. 

Nem vagyunk egyformák: sokan ódzkodnak 
a mesterséges fényektől, a kényszeres beállítá-
soktól és az erőltetett kellékektől: az ő ízlésük 
nagyobb szabadságot kíván akár dekoráció-
ban, akár kompozícióban. Számukra kínál új 
fotózási helyszínt a Csereerdő Szíve, ahol min-
den díszlet valós, hiszen a természet alkotta, 
vagy ha emberi kéz műve is, az szervesen 
együtt él a környezettel. A Debrecen határá-
ban lévő, egy hektáron elterülő park számos 
lehetőséget nyújt egyedi fotók készítéséhez. 
A Külső-Vámospércsi úton, a fák ölelésében 
két tó, faház, nádas, fenyőkkel szegélyezett 
ösvény, boldogságkapu, szalmabála, akácos 
áll rendelkezésre, azaz csak a képzelet szab 
határt a képsorozatok tematikájának, legyen 

szó családi, szülinapi, gyermek-, jegyesfotó-
zásról, piknik- vagy farmhangulatról, hiszen 
szezonálisan (májustól októberig) akár bá-
ránnyal, fácánnal, pávával, libával, kacsával 
is lehet találkozni, és – természetesen – fény-
képezkedni.
A Csereerdő Szíve ideális helyszíne lehet ki-
helyezett esküvői szertartásoknak, ahol az 
egyik épületben a házasulandókat teakonyha 

és fürdőszoba is várja. Az előkészületek so-
rán a parkban található Anette menyasszo-
nyiruha-szalonban is érdemes körülnézni: 
itt kész ruhák vásárlására, kölcsönzésére, de 
egyedi ötletek kivitelezésére is van lehetőség 
az estélyi ruhától a koszorúslányokén át az 
újasszony-öltözékéig.
A házigazda, Kerekes Edina dekoratőr 
(Kerena Studio) jó érzékkel és rendíthetetlen 
igényességgel dolgozik azon, hogy az érdeklő-
dőket kifogástalan fotózási helyszínek várják, 
a birtokon pedig a tulajdonos, Csengeri Imre 
eredeti foglalkozása mellett lelkes kertépítő-
ként gondoskodik az irigylésre méltó rendről 
és a természeti környezet karbantartásáról.

anette menyasszonyiruha-szalon

Facebook: https://www.facebook.com/ 
Anette-Szalon-105046301420005 
Web: http://anetteszalon.hu/ 
Telefonszám: +36 20 443 0290 
E-mail: anetteszalon@gmail.com

csereerdő szíve

Debrecen, Külső-Vámospércsi út 
Facebook: https://www.facebook.com/csereerdoszive/ 
Web: https://csereerdoszive.wordpress.com/  
Telefonszám: +36 20 376 0073 
E-mail: csereerdoszive@gmail.com

https://www.facebook.com/Anette-Szalon-105046301420005
https://www.facebook.com/Anette-Szalon-105046301420005
http://anetteszalon.hu/
https://www.facebook.com/csereerdoszive/
https://csereerdoszive.wordpress.com/
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A járványverte világban szinte 
érthető csúszással, május helyett 
októberben érkezett meg  
2020 egyik legjobban várt  
minisorozata, a Tudhattad volna 
(The Undoing) a HBO-ra. 

A népszerűségük mellett látványra sem 
utolsó főszereplőkön – Nicole Kid-
manen, Hugh Granten – kívül az iz-
galmat bőven fenntartotta a nem oly 
régi Hatalmas kis hazugságok-élmény, 
aminek zseniális történetvezetésű forga-
tókönyvét szintén David E. Kelley írta. 
A filmes szakember a Michelle Pfeiffer 
férje pozícióból ügyesen és sok munká-
val tört be Hollywoodba: a kórházas-sze-
relmes Chicago Hope, az Ally McBeal és 
az Ügyvédek című széria bár éveken át 
futott, még nem jelezte elő azt a szép ív-
ben érkező sikert, ami viszont mostanra 
elvitathatatlanul ott áll már David E. Kel-
ley lábfején.
A Tudhattad volna helyszíne a semmi-
lyenségében mindig ugyanolyan nagy-
város: a párhuzamosra merőleges tucat- 
utcákon primitív on-off üzemmódban 
élnek az egytől egyig soviniszta lakosok. 
Reggel bekapcsolnak, este kikapcsol-
nak, közben pénzt keresnek. Fraseréknél 
anya pszichológus, apa gyermekonko-
lógus, amely karrierutakból arra lehet 
következtetni, hogy – persze, amerikai 
és nem magyar viszonyok között – egy 
szem fiuk magániskolájának kifizetése 
után is jut folyó hó 9-én téliszalámira. 
A jólétbe és a sokévi házasságba nem 
egy eltévedt SMS, egy elhagyott melltar-
tó rondít bele, hanem egy szobrászkala-
páccsal szétvert fej.

Ettől fogva elkezdődik a lassú és több 
irányból érkező összeomlás, aminek al-
ján a néző áll: remegve várja, hogy rá-
boruljon a teljes, fényes kóceráj, ugyan-
is csak akkor fog kiderülni az igazság. 
Addig viszont minden perc feszült 
állóháború.
A Jean Hanff Korelitz regénye alap-
ján készült hatrészes sorozat legnagyobb 
értéke a ragyogó kivitele: Susanne Bier 
Oscar-díjas (Egy jobb világ, 2011) dán 
rendező úgy csűr és csavar, hogy még 
a befejező rész előtt is úgy érezzük, bárki 
lehet Elena Alves gyilkosa. Hugh Grant 
(Jonathan Fraser) azon kívül, hogy ro-
hadék férjet, egészen esendő embert ala-
kít, és ennek a kettőnek a morális ösz-
szefolyása nagyon érdekes attitűdöt szül 
a képernyőn innen – szerencsétlen néző 
annyira összezavarodik a fele együttér-
zésben-fele meg nem bocsátásban, hogy 
simán belelátja Hugh Grant figurájába 
a bipoláris, kegyetlen erőt. Ami gyilkol-
ni is képes. Vagy nem.
Ebben a filmben egyébként valamilyen 
oknál fogva kollektív a bűnösség, hi-
szen mindenki gyanús. Hiszen mindeni 
megöl benne valamit. A feleség a valódi 
énjét, a férfi a múltját, a barátnő a lojali-
tását, a nagyapa az elveit, a gyerek a csa-
ládról alkotott képét, az áldozat férje 
a büszkeségét.
S hogy végül kit és mi oldoz fel végérvé-
nyesen, az mégsem a környezeten múlik 
majd, hanem a bűnös önismeretén.
Szexista megjegyzések következnek. 
A jó kis Notting Hill-i (Sztárom a pá-
rom, 1999) Hugh Grant végérvényesen 
oda van… A 60 éves színész ki sem lát-
szik a ráncokból – a Tudhattad volnában 
akár a saját nagyapját is eljátszhatta vol-
na, smink nélkül. Ennyit a pezsgő ma-
gánéletről, a sok nőről és a sok gyerek-
ről. Vele ellentétben a nála mindössze 
7 évvel fiatalabb Nicole Kidman (Grace 
Fraser) ránézésre 35. És bár a mimikáját 
letétben felejthette valamelyik very fa-
mous sebésznél, bomba formában van. 
Ennyit a pezsgő magánéletről, a sok 
férfiról és a sok gyerekről.
Ezzel együtt mindkettejük alakítása 
zseniális: nagyon érzékenyen reagálnak 
egymásra és a köréjük épített történet 
valamennyire szálára. Olyan sokrétű 
viszonyrendszerben léteznek, ami a né-
zőben mindvégig kérdéseket szül, holott 
tudja, érvényes válaszok ezekre – félté-
kenység, munkahelyi visszaélés, félrelé-
pés – soha nem léteznek, csak az egyik 
ember szemszögéből. Bármi történik, 
mindig kellene a másik fejével is gon-
dolkodni. Csak az elég nehéz.
Az Elena Alvesével meg már nem is lehet.

bereczki-csák helga

Egy biztos: ezt a nőt nem  
a koronavírus ölte meg.

Tudhattad 
volna
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Önéletrajzod ide várjuk: csapo42@dh.hu Duna House Franchise iroda:
4029 Debrecen, Csapó utca 42.

ÚJ SZAKMÁT
KERESEL?
AZ INGATLANPIAC
MOST TÉGED VÁR!

4024 DEBRECEN, CSAPÓ UTCA 43.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:30-17:30 óráig.

Tel.: +36 30 214 1006
WWW.ARANYVIRAGEKSZER.HU

nálunk megtalálja a tökéletes ékszert!
MINŐSÉGI, EGYEDI, KÜLÖNLEGES  

ARANY és EZÜST ÉKSZEREK  
az Aranyvirág ékszerszalonban.

AKCIÓINK:
ARANY 
és DRÁGAKÖVES 
ékszerek

EZÜST 
ékszerek

20%
30%

kedvezménnyel.

kedvezménnyel.TÖRTARANY-FELVÁSÁRLÁS  
KIEMELKEDŐ MAGAS NAPI ÁRON 

CSAK NÁLUNK!

Látogasson el személyesen  
vagy webáruházunkon keresztül is rendelhet.

kedvezménnyel.
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Debreceni 21-es:  

Tivadar Lajos, 
aki imádja  

a várost, csak 
ne lenne  
ennyire  

átpolitizált…
A tréner a facebookozás helyett 
jobb időtöltésre tesz javaslatot.  

Ő idén már 1176 kilométernél jár.

Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, 
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerül- 
hetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit maguk 
választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.  
Ezúttal Tivadar Lajostól, a DVSC ökölvívóedzőjétől,  
aki 68 évesen jobb kondícióban van, mint a legtöbb fiatal.

1. Megkérdeztem egy tucatnyi embert, mit gondol Tivadar Lajosról. Egybe-
csengett az összes válasz: jó ember! No, de mit gondol, mi tette önt azzá?

Feltételezem, hogy a régi sporttársakat vagy a tanítványokat kérdezted. Min-
denkivel igyekeztem a sportban is, a civil életben is jól kijönni, a kölcsönös 
tiszteletre alapozni a kapcsolatot. A sportban ez egyébként sem megerőltető, 
különösen az edző és tanítvány között, hiszen a közös munka sok örömhöz, jó 
élményekhez juttathatja a feleket. 

2. Egy edzőnek azért nem lehet könnyű a konfliktusokat kerülni!
Kötekedni nem szoktam, de az igazamért kiállok. Kompromisszumot kö-

tök a versenyzővel. Ökölvívásban a fogyasztás egy külön próbatétel edző és ta-
nítvány számára. Bokszban ugyanis az első nagy ellenfél a mérleg. A verseny-
zővel olyan viszonyt kell kialakítani, hogy kialakuljon a kölcsönös bizalom, 
mintha az apja lennél, és akkor könnyebb „hozni a súlyt” is.

3. Mikor kapta az első pofont?
Valamikor 1964-ben, a közgazdasági technikum, a mai Bethlen tornater-

mében, edzésen. Akkor kezdtem bokszolni, először Bartha Frici bácsi, majd 
Kovács Bandi irányítása alatt. 1977-ig összesen körülbelül 180 mérkőzést 
vívtam, és nagyjából kétharmad-egyharmad a győztes-vesztes arány. Tizen-
hat évesen a korosztályomban magyar bajnokságot nyertem, ami akkor más 
ranggal bírt, mint ma, hiszen annyi ökölvívó volt, hogy előbb területi, majd 
regionális selejtezőket kellett sikeresen megvívni, hogy valaki egyáltalán részt 
vehessen a magyar bajnokságon.  

4. Ó, azok a 60-as évek! Meséljen, milyen volt akkor Debrecen?
Volt közönség, nem is akármilyen. A bokszmeccsekre a Bartók-terem 

mindig zsúfolásig megtelt. A 60-as években három klub működött a városban: 
a DVSC, az MGM Vasas és az ipari tanulók egyesülete, az ITSK a 109-esben. 
Különösen a DVSC és az MGM Vasas rivalizált egymással, és utóbbi bizonyult 
sikeresebbnek, de nem miattam, hanem a sok jó csapattársamnak köszönhe-
tően. Én 1971-től bokszoltam az MGM Vasas színeiben a felnőtt csapatbaj-
nokságon. Olyan kiváló öklözők társaságában, mint Oláh Micu, Sütő Bandi, 
Szaniszló Sándor, Bereczki Gabi vagy Tóth Pista és a testvére, Lajos. Pályafu-
tásom végén a Hódos Imre-sportcsarnokban is telt ház előtt bokszoltam: min-
den csapatbajnokit nagy érdeklődés övezett. Lényegesen jobb volt akkoriban 
az ökölvívás presztízse, sajnálom, hogy a maiak ezt nem élhetik át.

5. Koronavírus ide vagy oda, az élversenyzőket edzeni kell, hiszen jövőre sok  
fontos verseny vár rájuk, például az olimpia. Milyen a „viszonya” a járvánnyal?

Szigorúan betartom, amit előírnak, de a kiskapukat én is megtalálom. A ver-
senyzőknek engedik a felkészülést, így nekik most is megtartjuk az edzéseket. 
Én saját magamnak még külön edzéseket tartok, tehát a járvány az én életmó-
domat kevésbé írta át, mint másokét.

6. A fiatalok is hüledeznek azon, hogy 68 évesen 15-20 kilométer  
futással kezdi a napot. Ez a módja annak, hogy 100 évig éljünk?

Legyen inkább 110 év! Nyolc éve futok rendszeresen, Váradi János (olimpiai 
bronzérmes ökölvívó – a szerk.) fertőzött meg vele, amiért hálával tartozom 
neki. Idén már 14-szer futottam le a félmaratont, éves összesítésben pedig 1176 
kilométernél járok. Télen csak hetente egyszer megyek ki a Nagyerdőre, hideg-
ben – bevallom – nem esik annyira jól a mozgás, de ahogy kitavaszodik, heti 
3-4 hosszabb futás szerepel az edzéstervben.

7. Minden fórumon azt szajkózzák, különösen fontos időskorban sportolni,  
hiszen a mozgással javítjuk egészségünk állapotát, és számos betegséget is 

megelőzhetünk – ez a legtöbb kortársának nem jut el a tudatáig. Vajon miért?

A feleségem és a lányom is azt mondja, hogy ne futkározzak annyit, mert egy-
szer ott halok meg a pályán. Én meg azt válaszolom, hogy nem is kívánhatnék 
szebb halált magamnak, illetve jobb futással tölteni az időt, mint kórházban 
feküdni. Mennyivel szebb látvány egy futópálya, mint egy orvosi rendelő! 
Egyébként Debrecenben egyre többen kezdenek mozogni. A hétvégeken a te-
mető melletti erdei ösvény, ahol gyakran futni szoktam, tele van emberekkel, 
fiatalokkal, idősebbekkel, akik bicikliznek vagy kocognak, vagy csak sétálnak, 
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de legalább a szabad levegőn vannak, és nem az ágyat nyomják! 
Remélem, hogy nem csak a járvány miatti bezártságból törnek ki 
szombat-vasárnap az emberek, hanem sokan tényleg felismerték 
a testmozgás örömét. Jó jel, a feleségemet is sikerült rávennem, hogy 
egy héten legalább egyszer jöjjön ki velem a Nagyerdőre sétálni. 
Csak a kezdet nehéz!

8. Az idősebb emberekre erőforrásként és nem teherként kell tekinteni 
– így a kormánykommunikáció. Ön aztán megfelel az elvárásoknak!

A magyar egészségügyre valóban nem szeretnék terhet róni, ezért 
nyugdíjasként is találok magamnak mindig elfoglaltságot a boksz- 
edzések, az unokázás és a futás mellett is. Új hobbim a túrázás. A ba-
ráti társasággal heti rendszerességgel kirándulunk egyet, leginkább 
a Zemplénbe, bejárunk mindent Tokajtól Sátoraljaújhelyig. Ezek ál-
talában 14-18 kilométer közötti séták dombokon, erdőn, mezőn, fal-
vakon keresztül. Reggel megyünk busszal vagy vonattal, este pedig 
jövünk, nagyon jól érezzük magunkat. A járvány miatt most „beszo-
rultunk a síkságba”, de nem adjuk fel! A héten Balmazújváros-Nagy-
hegyes távot gyalogoltuk le oda–vissza, ami 18 kilométert jelentett, 
előtte pedig Erdőspusztán túráztunk.

9. Néhány éve még az internetre frissen rácsodálkozó nyugdíjaso-
kat láttunk a közösségi portálokon, de ma már úgy tűnik, hogy 

átvették a hatalmat a Facebookon. A kortársai körében mit tapasztal?
A Facebookot és a Messengert én kommunikációra használom, itt 
tartom a kapcsolatot a barátokkal, sporttársakkal, de nem kerüli el 
a figyelmet, hogy a korosztályom ezeken a felületeken meglehetősen 
aktív, ami önmagában nem lenne baj, de sokan függővé váltak, így 
sok értékes időt pocsékolnak el. Helyette, mondjuk, sétálhatnának 
egyet a Nagyerdőn. 65 év felett ingyenes az utazás, még a pénz sem 
lehet akadály. Többen olyanok, mint a gyerekek, egész nap ütögetik 
a gépet. Az különösen fárasztó, hogy mennyien bedőlnek a fals in-
formációknak. Ebben a korban már nem kellene mindent elhinni.

10.  Edzőként gyerekekkel vagy felnőttekkel szeret jobban  
foglalkozni?

A hobbibokszolókkal. A gyerekekkel is nagyon szeretek foglalkoz-
ni, hiszen rendkívül büszkeség megtanítani egy fiatalt jól bokszol-
ni, meg egyáltalán tanítani, fegyelemre nevelni. A legtöbben a ren-
geteg közös élmény, több év közös munka után aztán egyszer csak 
hátat fordítanak mindennek, és az nagyon fájdalmas egy edzőnek. 
A hobbibokszolókkal szemben azonban nincsen semmiféle elvárás, 
ők maguk határozzák meg a célt, hogy el akarnak fáradni, és nem 
kímélik magukat. 

11. Csináljon reklámot a boksznak! Miért kezdjen el öklözni ma 
egy debreceni gyerek?

Először is az egészsége érdekében jöjjön hozzánk, hiszen az ökölví-
vás mindent megmozgat, tökéletes izomzatot, testalkatot formál. Az 
ökölvívás ugyanakkor fegyelemre nevel. Ezeket később mind lehet 
kamatoztatni az életben.

12. Ma már nem pusztán a férfiak kiváltsága az ökölharc, 
 hanem a nőké is. Mit gondol, érdemes volt eljutnia eddig  

az emancipációnak?
Az ökölvívás nem nőknek való, én ebben konzervatív álláspontot 
képviselek. Olyan szépek a lányok, asszonyok, semmi értelme az ar-
cukat elcsúfítani. A férfiaknak még akár jól is állhat, ha viselik az ar-
cukon a versenyzői múlt nyomát, de a nőknek nem. Megannyi szép 
sport közül választhatnak, a boksz maradjon a férfiaké, hiszen az 
ő mozgáskultúrájukra szabott. Én például nem is láttam még igazán 
jó női meccset. 

13. Az ökölvívás az egyik legsikeresebb olimpiai sportágunk, 
tíz olimpiai aranyéremmel. Újabban azonban csak a botrányoktól 

hangos a magyar bokszélet, egyre kevesebb a gyerek  
az edzőtermekben. Debrecenben mi a helyzet?

Sajnos, itt is jellemző, hogy kevés gyerek van, és azt a keveset is nehéz 
megtartani. A sportolás ugyanis sok lemondással jár, az ökölvívás kü-
lönösen, a mai fiatalok előtt pedig sok más lehetőség is áll. A telefon, 
a tablet, a laptop bűvköréből nehéz kiszakítani őket. A DVSC boksz-
csapata azonban töretlenül megy előre, új főhadiszállásunk van a Já-
nosi utcán, arra biztatok mindenkit, jöjjön, próbálja ki az ökölvívást!

14. Mi a legjobb Debrecenben?
A legjobb nyugdíjasnak lenni. Vicc nélkül: a Nagyerdei park- 

erdő a legjobb, a főtérre én már nem is járok. A Nagyerdőn valahogy 
számomra kellemesebb emberekkel futok össze, mint a főtéren.

15. Mi a legrosszabb Debrecenben?
Túl sok az autó, nagy a forgalom. Rosszallom ugyanakkor 

azt is, hogy minden nagyobb beruházás, létesítmény átadása politi-
kával átszőtt. Az egyik mond valamit, aztán a másik rátromfol. Nem 
szeretem a politikát, nem is foglalkozom vele, mégis mindig, min-
den fórumon találkozom vele. Tudom, hogy a politikusok döntenek 
a legfontosabb ügyekben, de akkor is túl sok a szereplésük.

16. Van az a pénz, amiért elhagyná Debrecent?
Nincs! Sose gondoltam erre, itt születtem, itt van a csalá-

dom, a baráti társaságom.

17.  Ki a legjobb fej Debrecenben?
A hobbicsapatom tagjai. Szloszjár Balázs, Kiss Endre, a Pet-

rovics testvérek, Nagy László, Katona László, Serfőző Attila, Szilágyi 
Attila és a többiek, akik kellemessé teszik az estéimet. Remélem, ez 
a vírus eltűnik hamarosan, és újraindulhatnak a hobbiedzések.

18.  Csülökpörkölt vagy cézársaláta? Sör, bor vagy pálinka?
Csülökpörkölt; a magyar konyha híve vagyok. Nyilván oda-

figyelek a táplálkozásra, a magyar konyha is lehet egészséges, csak 
tudni kell a mértéket. Régebben sörös voltam, mostanában inkább 
fröccsöt iszom, ha egyáltalán iszom, mert hónapokig megvagyok 
alkohol nélkül.

19. Romantikus vígjáték vagy keserédes dráma?
Vígjáték, mert az életben van elég keserűség.

20. Ajánljon nekünk a kedvenc olvasnivalói közül hármat!
A magyar irodalomból Móricz Zsigmond a legnagyobb 

kedvenc, de a Rejtő Jenő-összest is melegen ajánlom, akárcsak 
a fiatalkorom nagy kedvenceit, a Szilvási Lajos- és Berkesi And-
rás-regényeket.

21.  Kívánjon hármat 2021-re!
Először is azt kívánom, hogy győzze le a világ a koronaví-

rust, majd kapjon új lendületet a DVSC bokszcsapata a Jánosi ut-
cán, és a családom minden tagja egészségben, boldogságban töltse 
az új évet!
 cs. bereczki attila
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