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2 CAMPUS

CívisCafé

„Szupertejet” találtak
a Debreceni Egyetem kutatói
Titka, hogy kevésbé okoz emésztési panaszokat.
Az A2-es tej az utóbbi évek legnagyobb tejipari innovációja. Az úgynevezett „szupertej”
titka, hogy sajátos fehérjeszerkezete miatt
kevésbé okoz emésztési panaszokat. Magyarországon elsősorban A1-es, valamint A1A2-es béta-kazein fehérje genotípusú tejet
fogyasztunk, mivel az Európában és hazánkban is első számú tejelő szarvasmarhának
számító holstein-fríz fajtájú tehén ilyen tejet
ad. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattenyésztési Tanszékén négy
tejhasznosítású, valamint a kárpáti borzderes
szarvasmarhafajta tenyésztésének szervezését végzik, ezek a fajták ugyanis feltételezhetően A2-es tejet termelnek.
– Genetikai kutatásaink az elmúlt időszakban új területtel bővültek. A megkezdett vizsgálatok célja, hogy felmérve és igazolva meghatározzuk az A2-es tejet adó szarvasmarha
fajtákat. Bízunk benne, hogy a potenciális fogyasztók számának bővülésével növelhetjük
a tejfogyasztást. A tejipart is megmozgatta ez
az innováció, és hatása már regionális szinten is érezhető. Intézményünket több partner

szarvasmarha-, illetve tejtermelő vállalkozás
megkereste, hogy vizsgáljuk meg állományukat – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Béri
Béla egyetemi docens.
A jelenlegi laboratóriumi vizsgálatok középpontjában az angol jersey fajta áll, amely
a holstein-frízhez képest ugyan kevesebb
tejet ad, azonban zsír- és fehérjeösszetétele
sokkal jobb, és az első eredmények alapján
A2 -es tejet termel.
– Kutatások igazolták, hogy az A1-es tej
fogyasztóinál az emésztés során béta-kazomorfin (BCM7) szabadul fel, amelynek
lebontásához azonban nem mindenki rendelkezik megfelelő enzimmel, így ez gyulladásos folyamatokhoz vezethet. Az A2-es tej
nem tartalmazza ezt a fehérjetípust, így nem
okoz emésztési problémákat. Az esetleges
problémákat okozó fehérje megjelenése egy
genetikai módosulás, mutáció következménye, így a régebbi szarvasmarhafajtáknál nagy valószínűséggel nem jelenik meg.
A mesterséges termékenyítésben részt vevő,
A2-es típust örökítő tenyészbikák szelektálásával és felhasználásával a holstein-fríz fajtá-
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nál is előnyösen változhat a tejfehérje-összetétel. Mivel egy apaállattól akár több százezer
utód is származhat, a megfelelő bikák kiválasztásával gyors eredményt érhetünk el –
fejtette ki az egyetemi docens.
A mintákat jelenleg Kanadában elemzik,
de a technikai feltételek helyben is adottak.
A kutatók a közeljövőben szeretnék elérni,
hogy a molekuláris genetikai vizsgálatokat
a Debreceni Egyetem MÉK-laboratóriumában végezzék el.
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CívisCafé

Ilyen lesz Debrecen új szállodája
A bejárati szint feletti négy emeleten összesen 155 szobával épül meg Debrecen új
négycsillagos, üzleti szállodája a Bajcsy-Zsilinszky utcán. A kivitelező megvan,
a munkaterületet november közepén átadták, a bontásokat már év közben elvégez-

ték. A 310 férőhelyes szálloda mintegy tízezer négyzetméternyi hasznos alapterületén nagyobb étterem, bár és előcsarnok,
külső éttermi terasz is helyet kap majd,
egy 120 főre méretezett konferenciatérrel együtt.

A szálloda alatt egyszintes mélygarázst alakítanak ki. A szállodába a Hatvan utca irányából lehet majd behajtani, a főbejárat viszont a Bajcsy-Zsilinszky utcára fog nézni,
ahol az épület funkciójához illeszkedő öblöt
építenek ki.
további érdekességek:
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4 INTERJÚ

CívisCafé
Szántóné Fábián Kriszta 42 éves koráig várt, hogy megmutassa az igazi önmagát. Gyógypedagógiai segítő, hisz
a szavak erejében, az önkifejezésben és a szeretetben.
Munkája mellett fest, táncol, nemrégiben pedig kiadott
egy novelláskötetet.
CívisCafé: A Debreceni Magiszter Gimnáziumban dolgozol egy olyan osztályban,
ahol a gyerekek egy része autista.

Szántóné Fábián Kriszta: Két éve indult ez az osztály az intézményben; én is akkor kerültem ide. Nem könnyű a feladat, hiszen tizedikesek a gyerekek, kamaszkorban vannak, ami eleve hoz magával
sok dolgot, de érzékenyítéseket tartunk, az elfogadásra neveljük őket.
Nem mondom, hogy egyszerű, hiszen sok dolgot kell tolerálni mindkét félnek, azonban azt mondhatom, jól működik a rendszer. Vannak
nehézségek, de hol nem? Az osztálylétszám 18 – 6 autista fiatal van,
délutánonként fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Egy-két kiborulás
néha előfordul; olyankor kimegyünk, beszélgetünk. A hormonok most
már dolgoznak, a fiúzás is terítéken van. Úgy mondanám, cicaharcok
adódnak, de igyekszünk ezeket elsimítani. Van egy külön szobánk,
ahova be szoktunk ülni megbeszélni a részleteket, ott vannak a „meghallgatások”; békítő tárgyalásokat is tartok.
CívisCafé: Az osztály másik fele hogyan fogadta az autistákat?

„Az ember
magáról mindig
nehezen hiszi el,
hogy tényleg jó”

Szántóné Fábián Kriszta: Elfogadók, bár nyilván nem mindig értik, mi miért van, de ez fordítva is igaz. Tudták, hova jönnek, és azt,
hogy nincs mitől tartaniuk, mert az autisák nagyon szerethető, különleges gyerekek, csupán másképp kódolják az élet dolgait. Azt nem tudom, otthon mennyit beszélgettek róla, de mi elmondtuk, hogy mire
lehet számítani. Minden gyereket, aki oda jött, ért sérelem az előző
iskolájában; van, akinek ez a második középiskolája. Ebből adódóan
megértőbbek, mert nekik is voltak gondjaik.
CívisCafé: Korábban állami gondozott gyerekekkel és idős emberekkel
foglalkoztál.

Szántóné Fábián Kriszta: Mindig is szerettem a kihívásokat:
a Debreceni Reménysugár Gyermekotthonban kezdtem dolgozni, ahol
az első év lelkileg kemény volt; nem mondanám, hogy megedződtem.
Nem tudtam soha szalagmunkában foglalkozni a gyerekekkel. Ugyan
mondták, hogy ne engedjem magamhoz közel őket, de úgy gondolom,
vagy teljes szívvel csinálom, vagy sehogy. Ha odajött, megöleltem. Tudtam, neki ez a család. Nyilván nem normális családmodell, de valahol
mi voltunk a szülei. Akkor még nem voltam édesanya; el is gondolkoztam rajta, ha így tudom őket szeretni, akkor hogy fogom a sajátomat.
Elérzékenyül az ember, amikor nevelőszülőhöz kerül egy gyerek, vagy
örökbe fogadják. Nehéz volt elengedni. Tudatosítani kellett magamban,
hogy jó lesz neki, hisz családban fog nevelkedni, rendben lesz az élete.
Voltak sorsok; láttam, min mentek keresztül már 4-5 éves korukra. Ezt
követően anyaként már nem tudtam visszamenni az állami gondozott
gyerekekhez, ezért idősekkel foglalkoztam. Mentális gondozást végeztem, pszichiátriai betegekhez is jártam, majd a hallássérülteknél 8 évig
segítettem a nevelő-oktató munkát beszédjavító osztályban.
CívisCafé: Az a hitvallásod, hogy szeretni kell a gyerekeket.

Szántóné Fábián Kriszta: Aki iskolában dolgozik, tudja, rengeteg
türelemre van szükség, de sok szeretetet kapok, ami mindenért kárpótol. Semmi különöset nem szoktam csinálni, csak éreztetem velük,
hogy szeretve vannak, és meghallgatom őket. Ezek apró dolgok, mégis
a mindent jelentik. Manapság nincs idő arra, hogy jobban a dolgok
mélyére lássanak az emberek. Nem akarok pálcát törni senki felett; nekem is van két gyerekem. Hajlamos arra az ember, hogy nem mindig
képes reálisan látni a dolgokat, és olykor támadásnak veheti a segítségnyújtást. Szerencsére nyitottak a hozzátartozók, és így a jó, hisz így
tudunk együtt dolgozni. Kell hozzá a szülő, a gyerek és mi, pedagógusok, hogy változást, fejlődést érjünk el. Kőkemény munka. Nem teljesítménycentrikusak vagyunk – a normál életre akarjuk felkészíteni
a gyerekeket.
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

INTERJÚ 5

CívisCafé

CívisCafé: Nem élnek vissza
a diákok a közvetlen viszonnyal?

Szántóné Fábián Kriszta: Érzik, hogy
szeretem őket, és ha szeretet van, nem is
akarnak átlépni azon a határon, ami már
nem megengedhető. Első évben még elég
szabad szájúak voltak, ám ma már ott tartunk, hogy az ajkukra csapnak, ha nem odaillőt mondanak, vagy azonnal elnézést kérnek. Hamarabb megérzik ők, ha visszaéltek
a helyzettel, mint én. Olyan helyzetbe még
nem kerültem, hogy kakaskodni próbált
egy diák. Az autistákra jellemző, hogy utánozzák a környezetüket, ezért fontos, hogy
példát mutassunk.
CívisCafé: Festesz, rajzolsz és írsz is.
A gyerekeket is az önkifejezésre buzdítod?

Szántóné Fábián Kriszta: Mindenkinek
van tehetsége valamihez. Csak rá kell találni. Mindegy, milyen a végeredmény, csak
csináljon valamit. A mai világban minden
művészet; az is, ha a széken van egy szivacs
és az is, ha be van vonva nejlonnal egy fa. Az
a fontos, kiből mit váltunk ki, mit lát meg
abban, amit készít. Ha meglátom a tehetséget a gyermekben, akkor ott vagyok, és támogatom. Nem mindenkinél sikerül, mert
nem mindenki befogadó, de ott motoszkál
bennem, hogyan tudnám a tehetségét előcsalogatni. Valaki írni tud, valaki táncolni,
más énekelni, rajzolni. A tehetség kibontakoztatása fontos; erre is törekszem. Ezt csak
szívvel-lélekkel lehet csinálni. Mindig is úgy
voltam vele, ha ez nem megy, elhagyom
a pályát. Szerencsére még vannak olyan tanárok, akik elég elhivatottak, és fontosnak
tartják a tehetséggondozást.
CívisCafé: Viszonylag későn kezdted
az önmegvalósítást.

Szántóné Fábián Kriszta: A kreatívkodás gyerekkoromtól bennem volt, csak
idővel elfelejtődött, aztán 6 évvel ezelőtt kiszakadt belőlem minden, amit elfojtottam
vagy nem mertem megmutatni. Miután
magamat is elfogadtam, akkor döntöttem
úgy, hogy megmutatom az ismerőseimnek
a műveimet. A fogadtatás olyan lesz, amilyen, de hagyni akarok magam után valamit. Először rajzoltam; jobb agyféltekés
rajztanfolyamra jártam. Elég szkeptikus
voltam ezzel kapcsolatban, és ehhez társult,
hogy elég fegyelmezetlen tudok lenni. Ott
komoly mérésekre van szükség, én viszont
hamar késznek láttam a rajzaimat. Utóbbi
még mindig jellemző rám, fékeznem kell
magam; ezért is jelentkeztem a Nyíregyházi
Egyetem képalkotó szakára, hátha jobban el
tudok mélyülni a részletekben, mert én az az
odakenős típus vagyok. Nagyban és azonnal
látom, amin épp dolgozom, nem tudok rajta hetekig pepecselni. Még. Igyekszem a tehetséges, fiatal csoporttársaimhoz felnőni.
Kezdetben grafittal dolgoztam, majd, miután ráuntam a portrékra, kipróbáltam
a színeset, és így jött a festés. Egy idő után
ez is elfelejtődött, és jött az írás.
CívisCafé: A Régimódi történetek,
amit saját gondozásban adtál ki.

Szántóné Fábián Kriszta: Nagymamám
gyerekkorunkban sokat mesélt a háborúban
megélt dolgokról. Az első sztori, amit papírra vetettem, az ő egyik visszaemlékezése
volt. Kíváncsiságból megosztottam azt a közösségi oldalamon, és pozitív fogadtatásra
lelt. Utána jöttek a hétköznapjaim történései, legtöbbször szarkasztikus megfogalmazásban. Rákapcsolódok az emberekre,
a külvilágra, nyitott füllel és szemmel járok.
Amikor meghalt a nagymamám, nagy űr
keletkezett bennem, a Régimódi történetekkel előtte akartam tisztelegni. Azt gondoltam, kicsivel könnyebb lesz nekem is, a lelkemnek, ha kiadatom ezt a kis könyvecskét.
Bevallom, nem lett könnyebb, de legalább
adhattam valamit, amire esetleg büszke lehet onnan fentről. A műben a nagymamám
elbeszélései mellett saját sztorikat is lehet
olvasni, amiket átalakítottam régimódi stílusba, és így készült el a 27 novellából álló
kis csendes útitárs. Azért is íródott, hogy
ha ránk telepednek a hétköznapok gondjai,
akkor legyen azt mivel lesöpörni. Bereczki
Lívia tervezőgrafikust felkértem, hogy szerkessze meg a könyvet, készítse el a tördelést
és a grafikákat.
CívisCafé: Tervezel újabb könyvet kiadni?

Szántóné Fábián Kriszta: A következő
projektemet „Hétközlapjaim” címen szeretném megvalósítani, ahol a viccesebb sztorik kerülnek előtérbe. Emellett egy életrajzi könyvet is szeretnék írni a testvéremről,
Kovácsné Fábián Máriáról, aki súlyemelő
magyar bajnok. Ő is későn kezdte az önmegvalósítást, 42 évesen állt fel a dobogó

felső fokára. Úgy látszik, nálunk ez családi
hagyomány: gyerekek, karrier, majd „én”.
CívisCafé: Az írás és a festés mellett
táncolsz is. Soha nem fáradsz el?

Szántóné Fábián Kriszta: 41 éves voltam, amikor a lányom tánctanárától kérdeztem viccesen, mi lenne, ha velünk, szülőkkel
csinálna egy senior csoportot? Ezt ő komolyan vette, így megalakult a Younger’s-csoport. Amikor felszabadultak az energiák,
és kicsapódtak a parkettre, az szenzációs
volt. Szabadságot adott, jó volt a testnek és
a léleknek. A tánctanárunkat gyerekkorától
kezdve ismerem; a véletlenben nem hiszek,
szerintem a sors intézi így, hogy az életünkben a fontos szálak végül összeérnek.
A koreográfiáinkkal mindig egy történetet mesélünk el, ezért is szeretem annyira.
Ugyan pár hónapot ki kellett hagynom, de
hamarosan újra mozgásba lendülök. Manapság könnyebb dolgom van, a gyerekek
már egyedül járnak iskolába, és szerencsére a férjem is elfogadó. A lányom, Szonja 14 éves, gyönyörűen fest, kicsi kora óta
tevékenykedik mellettem, Boldizsár pedig
a középiskola 9. évfolyamára jár, angol tagozatos, korábban drámát is tanult, és csodálatosan énekel. Az ember magáról mindig nehezen hiszi el, hogy tényleg jó. Tudom, mi
az, amiben kicsit jobb vagyok, és mi az, amit
még csiszolni kell. Van önkritikám.
CívisCafé: Szeretnél példa lenni
a negyvenes nők körében?

Szántóné Fábián Kriszta: Nemcsak nekik, de a gyermekeim szemében is szeretnék az lenni. Motiváció, hogy lássák, ennyi
idősen is bele lehet kezdeni új dolgokba,
hogy tudják, mennyi lehetőség van, amivel
élhetnek. Ami az emberben van, azt adja
ki magából, ne rejtse el, próbáljon élni vele,
hisz az önmegvalósítás nagyon fontos. Ezt
én is sok évig elhanyagoltam. Minden okkal történik, így az is, hogy most kezdtem
el aktívan festeni. Édesanyám halála után
éreztem, hogy ő ott munkálkodik bennem.
Figyelmeztet a teendőimre, és arra is, hogy
fessem ki magamból a fájdalmat. Nehéz
megtalálni a középutat, hogy meg is gyászoljam, és hogy mellette tegyem a dolgomat. Így nemcsak önmegvalósítás most,
hanem terápia és örömszerzés is. Egyetlen
célom van a közösségi oldalon is, az, hogy
kicsit jobb legyen. Nem vagyok lájkvadász,
sokáig azt sem tudtam, mit takar ez a kifejezés. Azt látom mindenhol, hogy bele vannak
keseredve az emberek az életbe, így próbálok egy kis vidámságot csempészni a szürke
hétköznapokba, amit a vírushelyzet csak
erősít. Sokan szokták mondani, velük nem
történik semmi. A válaszom erre az, hogy
ha csukott szemmel és füllel kémlelik a világot, akkor nem is fog. A művészetben nem
illúzió a szabadság, és az alkotói szabadság
határtalan.
fogarasi renáta
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CívisCafé

Szilvalekváros-mákos pirog
Nosztalgiáztunk egy kicsit, de épp olyan finom lett, mint sok-sok évvel
ezelőtt. Szilvalekváros-mákos töltelékkel készítettem.
A tészta hozzávalói: 500 g rétesliszt, 300 ml tej,
42 g élesztő, 1 egész tojás, 1 darab főtt krumpli
lereszelve, 1 ek. étolaj, 2 ek. cukor, pici só.
Töltelék hozzávalói: 200 g darált mák,
200 g szilvalekvár, 1 ek. rum, fél citrom reszelt
héja, cukor ízlés szerint, tej szükség szerint.
Sütéshez: étolaj vagy zsír.

Elkészítése: Az élesztőt felfuttatom langyos, cukros tejben, majd a tészta hozzávalóihoz öntöm, s bedagasztom a tésztát.
A tészta legyen keményebb, mint pl. a kelt
kalácstészta. Amíg a tészta megkelt a duptovábbi érdekességek:
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Lila krémleves
Szeretek ízeket összekombinálni, így elkészítettem egy nem mindennapi krémlevest lilakáposztából, pici füstölt sonkával.
Barnacukrot karamellizáltam, hozzáraktam apróra
vágott sonkahagymát és fokhagymát. A káposztát csíkokra vágtam, sóztam, borsoztam, szórtam
hozzá füstölt őrölt paprikát és római köményt. Felöntöttem húsalaplével, és pároltam. Félúton tettem
bele néhány szelet almát, és együtt puhára pároltam, végül az egészet összeturmixoltam. Ecettel
ízesítettem, de lehet citrom levével is.
Jó étvágyat kíván:
Halász Peca István

lájára, elkészítem a tölteléket. A töltelék se
legyen lágy, de száraz sem. Ha a kelleténél
keményebb, öntünk hozzá egy kis tejet.
A megkelt tésztát kiborítom deszkára, elnyújtom kb. 1 cm vastagra, és tégla alakúra
metélem el. Minden tésztára teszek tölteléket, egymásra hajtom a tésztát, s az ujaimmal összecsípem. Ebből az adagból kb.
28 pirog jön ki.

Jó étvágyat kíván: Császár Eta
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Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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MERT A SZÉPET

MINDENKI SZERETI
VILLEROY & BOCH ASZTALIKULTÚRA MÁRKAÜZLET

Debrecen, Antall József utca 1. • Telefon/fax: +36 52 413-400 • Mobil: +36 20 260 3679 • E-mail: info@villeroydebrecen.hu
www.villeroydebrecen.hu • Facebook: Villeroy and Boch Debrecen
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Kiemelt szolgáltatásunk a

NÁSZAJÁNDÉKLISTA
vezetése:

Üzletünkben az ifjú pár kivalasztja a számukra megfelelő termékeket, s az ajándékozók ebből a listából választhatnak lehetőségeiknek megfelelően.
•b
 iztos a siker,
hiszen valójában a fiatalok választottak;
• a gondos listavezetésnek
köszönhetően nem duplázódnak
az ajándékok;
• nincs hosszas utánajárás;
• minden termék darabonként vásárolható;
• mi is megajándékozzuk az ifjú párt.

VALENTIN-NAP A VILLEROYNÁL
„Egy íly örömnappal örömképpen bánjunk,
A mi Bálintunknak minden jót kívánjunk.
Ontsunk ezer áldást zengő tisztelettel,
Szórjuk rá a tarka vivátot tücettel,
A vígasság minden ábrázatban űljön,
A jókedv a boros kancsókba kerűljön.”
/ Csokonai Vitéz Mihály /
Bálint napja – február 14. – a farsang, a tavaszvárás idejére esik, megítélése elég ellentmondásos. Az egyházi szentként tisztelt Bálintot
ünnepeljük, vagy az angolszász szokásrendből
átvett Valentin-napot?

Debrecenben és Balmazújvároson úgy tartják, hogy e napon választanak párt a verebek.
A hangonyiak (Borsod) szerint ezen a napon
jönnek vissza a vadgalambok, a tavaszt jelezve.
Mindszenten még a madarak etetése is szokás,
a Balaton környékén ellenben éppen a madarak és a tolvajok távoltartása miatt metszették
a szőlőföld négy sarkán a tőkéket e napon.

Bálint az egyház emlékezete szerint itáliai ókeresztény vértanú volt, legendáját az Érdy-kódex
mutatja be: „egy pogány fejedelem azt mondotta neki, hogy hisz, ha vak leányát meggyógyítja.
Erre Bálint püspök, imádságot tevén, megvilágosojtá ő vak leányát.” Kivégzése előtt üzenetet
küldött a lánynak: „A te Bálintod.”
Volt azonban egy másik Bálint nevezetű
(jan. 7.) szent püspök, aki a lelki betegek és az
epilepsziások védőszentje; ereklyéit a passaui
székesegyház őrzi. Fogadalmi ünnep kapcsolódik nevéhez, amikor az emberek a beteg család-

Szolgáltatásaink:

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

A Bálint név már középkori naptárainkban,
misekönyveinkben előfordul, ünnepét őseink
számontartották. Népszerűségét kereszt- és
családnévként való sűrű előfordulása is mutatja.
Jó napnak tartották a kotló sikeres ültetésére.
Az e napi időjárásból a várható termést jósolták. Hideg, száraz idő esetén jó termést reméltek. Facsemetét is bizakodóbban ültettek e napon, hiszen a Bálint név jelentésében benne van
az erő és az egészség.

tagért misét mondanak, böjtölnek, az öregek
későn kelnek, addig ágyban imádkoznak.
A két szent alakja főleg a germán népek
tudatában eggyé olvadt, így történhetett
aztán, hogy Bálint jeles
februári ünnepe és hagyományvilága voltaképpen a passaui
s z é ke s e g yház szentjét idézi.

A múlt század 90-es évei óta nálunk is elterjedt
az angolszász eredetű Valentin-nap ünneplése, miszerint a madarak ekkor választanak
párt, a szerelmesek ekkor vallanak szerelmet.
Ezt a napot széles körben ünneplik úgy, hogy
a szerelmesek megajándékozzák egymást, illetve ajándékot, üdvözlőkártyát küldenek a szeretett személynek.

A VILLEROY&BOCH ASZTALIKULTÚRA MÁRKAÜZLET
értékes, maradandó lehetőségeket kínál az ajándékozóknak.
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A Facebookon üzent ismerőseinek még november végén a
nyíregyházi Juhász Béla, hogy koronavírus-fertőzés miatt
kórházba került. Habár már nyugdíjas, de a ma is aktív
idegenvezetőért és tanárért kollégái, barátai, volt és jelenlegi tanítványai aggódtak. Ő pedig mindenkit igyekezett
megnyugtatni: meg fog gyógyulni.

A koronavíruson
túlról jelenti
a 69 éves
nyíregyházi
pedagógus
„Nyugodjatok meg,
meggyógyulok”.
A kórházban azt tapasztalta:
egy pillanatra sem omlott össze
a rendszer.

Arra kértük, mesélje el, milyen tüneteket észlelt magán, hogyan került
kórházba, ott mit tapasztalt, és hogy van most.
Azzal kezdte, hogy nem gyanakodott fertőzésre, ugyanis vagy 10-15 éve
minden évben kétszer elkapja a köhögés, ami erős rohamokkal körülbelül 2 hétig tart. Keresték az okát, de semmit nem találnak az orvosok.
Azt gondolta, ezúttal is a szokásos betegségét kapta el, mert csak egy kis
hőemelkedése volt, a szaglása, ízérzése is megmaradt. Két hét elteltével
viszont, mikor 39,9 fokos lett a láza, elkezdett aggódni. Közben a tünetei
miatt a nejemet a háziorvos tesztre küldte; kiderült, pozitív – mesélte
Juhász Béla. – Én november 28-án már nagyon gyenge voltam, felhívtam a háziorvosomat, aki azt mondta, azonnal hívjam a mentőket.
Már a mentőben kiderült, hogy megfertőződtem. A mellkasröntgen kimutatta, hogy kétoldali tüdőgyulladásom van… Jött a beteghordó, így
kerültem november 28-án, szombaton a Covid-osztályra, a nyíregyházi
Jósa András Oktatókórházba. – Voltak fenntartásaim – folytatta, hiszen
ő is sok mindent olvasott ezzel kapcsolatban. – Hogy majd „emberhegyek” lesznek a folyosón, mert már nem férnek el a betegek. Ezzel szemben egy 7 ágyas kórterembe kerültem, ahol hárman voltunk. Egyszer
behoztak negyediknek egy 92 éves bácsit; ő még aznap éjjel meghalt.
Miután belülről látta, saját szemével megtapasztalhatta, hogyan működik az egészségügy. – Nem igaz, hogy összeomlott a rendszer – állította
Juhász Béla. Hozzátette: olyan előfordult, hogy ott állt mellette a nővér,
és várta, hogy lecsöpögjön az infúzió, és vihesse egy másik beteg mellé,
mert nem volt elég állvány. Megesett, hogy nem volt elegendő párna,
de akkor megnyugtatták, úgy igazítják az ágyat, megemelik a fekhelyet,
hogy ne legyen kényelmetlen. Úgy is lett. Az emberi hozzáállás előtt
le a kalappal. Teljesen mindegy, az orvos, az ápoló férfi vagy nő, a 12.
órában is ugyanolyan kedvesek, barátságosak, mint a műszak kezdetén.
És humoruk is van – hangsúlyozta Juhász Béla. – Pedig egész nap abban
az „űrhajós” ruhában járnak, dolgoznak. Én csak annyit láttam, hogy az
illető szemüveges-e vagy sem. Esetleg onnan tudtam meg, hogyan szólíthatom, hogy a „szkafander” hátára rá volt írva a neve. Egyszer megkértem, hadd nézzem, fogjam meg a ruhájukat. Megengedték. Olyan
volt, mint a viaszosvászon terítő. Durva tapintású. És egész nap ebben
meg védőmaszkban dolgoznak. Onnan tudtam, ki a doktornő, hogy
a nyakában volt a sztetoszkóp.
November 28-ától december 9-éig feküdt a kórházban. Már nem voltak
tünetei, de a teszt nem ezt mutatta, végül csak a negyedik – az első három pozitív volt – mintavétel után engedték haza.
Miután bekerült a kórházba, azt mondja, villámgyorsan levitték a lázát,
a vérnyomását pedig beállították 120/80-ra. Reggelente 16 tablettát kapott, és rögtön branült helyeztek a karjába. Reggelente olyan adag intravénás injekciót kapott, ami akkora volt, mint egy fogpasztás tubus. Lassan adták be – ez a szer volt a hörgőtágító. A kórházban tartózkodása
alatt folyamatosan, vagyis éjjel-nappal rajta volt a maszk. Végig gyógyszeres kezelést kapott, egy percig sem volt lélegeztetőgépen. – A kórházba kerülés után 2-3 napig nagyon gyenge voltam. Tapogattam a falat, ha
az ablakhoz mentem kinézni. Alig bírtam járni, de olyan szépen sütött
a nap, és vonzott a kinti világ. A kórteremből ugyanis a folyósra sem
mehettünk ki, így még a szomszédos kórteremről sem tudtunk semmit.
Az ajtót zárták, de csak kilincsre, nem kulcsra. Naponta kétszer takarítottak, fertőtlenítettek a szobánkban.
Azt lehetett látni, hogy a nyíregyházi Covid-részleget úgy rendezték be,
hogy más osztályról hoztak át holmikat. Amikor ágyneműt húztak –
a 11 nap alatt háromszor –, láttam a feliratot: „4. bel.”, tehát mindent
onnan hoztak. Zuhanyzáskor háromszor sikerült kiütnöm a branült,
azonnal jöttek, rögtön takarítottak, ágyneműt cseréltek – tette hozzá.
Általában sok a panasz a kórházi kosztra; erről Juhász Béla annyit mon-
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dott: tudta, hogy nem szanatórium. – A reggelihez tea nem, de a másfél literes flakon
víz ott volt, és ahogy fogyott, mindig pótolták. Olyan nem volt, hogy elfogyott volna.
Az ebéd ízlett. A vacsorát délben kihozták,
de nem haltam bele. Ráadásul előnyömre is vált, hogy fogytam, ám karácsonykor
visszajött minden villámgyorsan – tette
hozzá nevetve. Kiemelte: kellemes csalódás volt számára a személyzet hozzáállása.
Le a kalappal előttük – fogalmazott –, 150
százalékon teljesítenek, „ki vannak csavarva”. Volt, akit Nagykállóból, a pszichiátriai
szakkórházból rendeltek ide, vagy éppen
a Nyíregyházától közel 30 kilométerre lévő
Kállósemjénből járt be busszal – mesélte,
hangsúlyozva: „és nem látod rajta, hogy a 12
órás műszak előtt és után még utazik, nem
is keveset”. – Ma már teljesen jól vagyok –
felelte arra a kérdésre, hogy egy hónap elteltével hogy érzi magát. És azt is elárulta, hogy
a 92 éves bácsin kívül a szobatársai is gyógyultan távoztak. – Mikor kijöttem a kórházból, alig tudtam feljönni a negyedikre,
ugyanis a társasházban, ahol lakunk, nincs
lift. Most 10 kiló krumplival feljövök. Nem
mondom, hogy nem fújtatok, de 69 éves vagyok. Voltak félelmeim, hogy lesznek-e szövődményei a betegségnek, de nem fulladok,
és úgy érzem, terhelhető vagyok. Alig várom
a tavaszt, a kertben fogok kapálni, rotálni, fát
metszeni. Úgy engedett el a doktornő, legyek

nyugodt, fél évig nem fertőződhetek meg, és
én sem fertőzök meg senkit. De ez nem azt
jelenti, hogy maszk nélkül közlekedem. Viselem, és ahol fertőtlenítő van kitéve, azt is
használom.
Hogy hol kaphatta el a fertőzést? Ezen nem
is gondolkodik. Nagyon sok helyen elkaphatta: az iskolában, ahová nyugdíj mellett
visszajár tanítani. A közös térben mindenhol
használni kellett a maszkot, de a teremben
nem. Üzletben is elkaphatta, amikor megfogta a kosarat, a benzinkúton is, amikor megfogta a töltőállomáson a pisztolyt.
Barátai, ismerősei, tanítványai napról napra
olvashatták Juhász Béla kórházi beszámolóit,
ugyanis minden lényeges dologról tudósított
– amelynek apropóján megosztott egy-egy
történetet életéből. – Aznap, amikor bekerültem, írtam a Facebookra, hogy kórházban
vagyok, s legyenek nyugodtak a barátaim,
meggyógyulok. Egy kedves ismerősöm javasolta ekkor, hogy írjam ki magamból a pozitív
gondolatokat, mert az gyógyít – magyarázta.
– Magam is meglepődtem, hogy jönnek a lájkok, hozzászólások – mondta. – Jöttek elő
a történetek. Általában németet tanítottam,
szálloda, idegenforgalom szakon végeztem.
Az ismerős arra biztatott, pozitív dolgokra
gondoljak. A nagyvarsányi általános iskolában voltam pályakezdő, 4 évig – ebből az
időből sok szép emléket őrzök. Aztán a középiskolások kérdezték, hogy „rólunk miért

nem írsz”. Folytatom az írást, de remélem,
már nem kórházból. Régóta dédelgeti, hogy
az emlékeit meg kellene írnia. A gyerekét
egyedül nevelő nővért, az egyetemi diplomát
szerzett cigány tanulót, a 36-os létszámú osztályt, amiből ma 25 volt diák külföldön él.
Élettapasztalata, élménye van bőven.
Bács-Kiskun megyében, Nemesnádudvaron,
egy sváb faluban nőtt fel. Németországban
élt, dolgozott 10 évig érettségi után. Nagyvarsánytól Szatmárcsekéig a megye több településén is tanított. Az egyik iskolai emlékét
osztotta meg az elsők között. Egy faluban a 4.
osztályt kapta. Létszáma kereken húsz volt,
10 fiú, 10 lány. Szerette volna jobban megismerni őket, hát kitalált egy feladatot. Az akkor 35 éves tanár ma sem tudja, melyik tanítványától, de egy életre szóló tanítást kapott:
– Kiosztottam 20 kis cetlit, és ezt a sztorit
kreáltam: ti, az osztály, a tengeren utaztok
egy hajón. A hajó léket kap, és elsüllyed. Neked van egy kétszemélyes gumicsónakod;
egyvalakit az osztályból meg tudsz menteni.
Ezt az egy nevet írd fel a cetlire… Lett egy fölényes győztesünk. Egy cédulán szabálytalan
betűkkel a következő állt: 19-szer fordulnék.
Egyedül voltam délután a tanáriban, döbbentem meredtem a papírra... 19-en azonnal
átléptek afölött, hogy 18-an ott maradnak...
Ez a valaki nem tudta ezt feldolgozni.
cservenyák katalin
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A nem oly régi időkben, de amikor még 19-cel kezdődtek az évszámok, egy egyházi gimnázium orvosi szobájában – a nagy ívű, értsd:
szűkszavú és semmitmondó – szexuális felvilágosítást követően
a védőnő száját az a mondat hagyta el, hogy a nők elsődleges feladata az, hogy anyák legyenek. Akkor, 16 évesen, annyit fűztem hozzá
magamban: Szűz Máriám…, ez biztos nincs így. És ma sem gondolom
másképp. Sőt, aki így gondolja, arról azt gondolom, hogy nyomorúságosan korlátolt. Vagy fizetnek neki érte. Vagy nem nő.

A nő dolga
az, hogy nő
legyen
Pieces of a Woman: Mundruczó Kornél új filmje anyáról, gyászról, erőről
és kívülállókról.

Mundruczó Kornél első külföldi
gyártású, angol nyelvű mozija, a Pieces
of a Woman a női létezés határait egy
élettragédiába ágyazva mutatja be.
A gyászba torkolló anyaságot nem körbejárja, nem érintgeti és feszegeti, hanem kicsapja elénk az asztalra, mint
aki mindent eldöntő bizonyítékot talált a kanapé alatt: „Itt van, tessék, ezt
nézd meg, ez ilyen, ettől nem szebb, és
nem jobb.” Martha (Vanessa Kirby)
otthonszülése a párjával közös döntés.
A vajúdás fázisait és annak valamennyi
apró mozzanatát olyan elemi valóságában mutatja a film, hogy az a nézőnek is fájjon. És fáj is. Tegyük hozzá, a
32 éves Vanessa Kirby bár civil életében
még nem anya, bámulatos erővel ad testet a kínnak. Megkockáztatjuk, a tavalyi
Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon
a legjobb filmszínésznőnek járó elismerést ez az élet és halál között zajló
huszonegynéhány perc adta oda neki.
A gyermek megszületik, ám ettől fogva
olyan feszes tempóban kezd összeomlani Martha körül a világegyetem, hogy
aki eddig lusta kényelemben, félig fekve
nézte a filmet, lassan felül.
Mint később a tárgyalóteremben elmondja, azért nem akart kórházba
menni, hogy a baba akkor jöhessen,
amikor akar, ám a fogadott bába nem
ért oda időben, így egy számára ismeretlen nő segítette a szülést. Hogy az
újszülött mibe halt bele, sosem derül
ki. Ennek ellenére Mundruczó alkotása
nem az otthonszülés elleni tüntetés, hanem egy nő őrülten magányos küzdelme a belsejében maradt vákuummal és
annak az elvehetetlen élményével, hogy
három percig volt egy lánya. Nem mindenkinek adatik meg.
Egy csecsemőhalállal azonban traumák
sorozata születik: ömlik az anyatej bele
a vakvilágba, szivárog a vér, miközben
meg kell válni egy apró testtől. Hol van
most? – teszi fel a kérdést az igazságügyi orvos szakértőnek. A halottasházban. A hidegben. Egyedül. Talán fél. És
biztosan fázik.
A Martha párját alakító Sean (Shia
LaBeouf) a forgatókönyvíró Wéber
Kata bravúrja. Személyiségébe és
játékába jó érzékkel sűrítették bele
a készítők az anyaságot csak az árok
túlpartjáról figyelő férfit. A gyász fel-

dolgozásához egyszerűen nincs közös
nyelvük. Egyetlen közös szavuk van, ám
az a film végéig közöttük függ a levegőben: a hiány. Az apa vesztesége nem
mérhető az anyáéhoz, ami korántsem
az apa érzelmi intelligenciájának róható
fel, de szinte szánalomra méltó, ahogy
Sean kívülálló marad. Anélkül, hogy
konkrétan hibáztatná, Martha fájdalma
nem engedi őt be többé, vagyis a férfi
egyszerre veszíti el élete két legfontosabb nőjét. Míg a férfi az ilyen esetek
döntő többségében a feloldozás reményében valamilyen kézzel fogható dologhoz nyúl (alkohol, drog, egy másik
nő teste), addig a nő önmaga belseje
felé indul el. Kegyetlen utazás.
A mondanivaló aktuális és talán még
sosem volt ilyen fontos: a nő dönt. Mindenben. Hogy anya akar-e lenni bármikor, vagy egy tragédia után újra, esetleg
a magzata mellé eltemeti-e örökre ezt
a szerepet. Anyának lenni nem kötelesség, de még csak magától értetődő
lehetőség sem, mert nem mindenki
számára adott. A nő nőnek születik –
ennyi adott, minden más erre rétegződő vállalás. S ha egy nő nem vállal mást,
attól még övé lehet a világ, hiszen olyan
széles eszköztárral, olyan színes koloratúrával rendelkezik, amivel, ha jól használja, tökéletesen teljes életet élhet.
A film szimbolikája szépen kidolgozott,
egyúttal idegesítően szájbarágós: Sean
egy olyan hídépítő, aki végül nem építi
meg a hidat – se a bostoni öböl felett,
se önmaga és a gyermeket váró, majd
elvesztő Martha között. Köszönjük;
enélkül is értettük volna. Ahogy azt is,
ahogy Martha magvai majd csak akkor kezdenek el kicsírázni, ha túl lesz
a krízisen. Az almát, mint a bűnbeesés
jelképét, egyszersmind a szülés fájdalmának megtestesítőjét szintén zavaró
áthallásként tolják felénk.
A Pieces of a Woman borongóssága
ellenére felszabadító alkotás, hiszen az
erő filmje. Egyúttal komplex megerősítése annak, hogy a nagy dolgok közepette – bárki is van körülöttük – a nők
egyedül vannak.
Már elérhető a Netflixen.
bereczki-csák helga
további érdekességek:
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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 Derencsényi István református lelkipásztortól, aki 46 év szolgálat után vonult nyugdíjba.

1.

Fotók: Fogarasi Renáta

Emlékszik arra, hogy mikor tette
meg az első lépést Isten felé?

Debreceni 21-es:

Hívő szülők gyermekeként láttam meg
a napvilágot. Édesapám református lelkipásztor volt, édesanyám pedig a diakonis�sza anyaházak felszámolása, államosítása
előtt maga is egyházi szolgálatban állt, mint
gyülekezeti diakonissza. Így a családunkat
a megélt istenhit jellemezte. Még a nővérem
is hosszú időt töltött egyházi szolgálatban,
előbb a Debreceni Nagyerdei Református Idősek Otthonának, majd a budapesti
Schweitzer Albert Református Idősek Otthonának vezetőjeként. A mindennapjaink
részét képezte a családi áhítat, a rendszeres
imádkozás. Én ebbe születtem, így nőttem
fel. A gyermeki istenhit később, az intellektusom fejlődésével teológiai tartalmat és
megalapozottságot is nyert.

Derencsényi 2.

István
lelkésszel
a diktatúráról,
az ateistákról,
a letarolt
óvárosról

A Rákosi-diktatúrában, amikor
a vallásos meggyőződést minden
eszközzel üldözték, mi adott erőt és hitet?

A hit segített a túlélésben. Én a Rákosi-rendszerbe születtem bele 1951. május
14-én, amikor a kommunista állami hozzáállás az volt, hogy „Urak, papok, szaladjatok!”, amit jelszóként alkalmaztak, és
minden erővel igyekeztek az egyházak, az
egyházi alkalmazottak presztízsét aláásni.
Megfosztották az egyházakat a vagyonuktól, a javadalmi földjeiktől, a bérházaiktól
és minden más bevételi forrástól. Az egyházunk fő bázisát a kis- és középparasztság,
illetve a polgári réteg képezte; ezt a társadalmi réteget sújtotta leginkább a második
világháború utáni rendszerváltás. A lakosság nagy részére az volt jellemző, hogy általános szegénységben élt, de egymás iránti megbecsüléssel, felelősséggel.

3.

Negyvenkét évig szolgált Debrecenben.
Mi szólította annak idjén a cívisvárosba?

Az általános iskola elvégzése után a szüleim úgy döntöttek, hogy a debreceni
Református Kollégiumba íratnak be;
ez volt akkoriban az egyetlen egyházi
fenntartású protestáns középiskola az
országban. Édesapám számára egy kedves és fontos város volt Debrecen, hiszen
a teológiai tanulmányait itt végezte.

4.

Idézze fel: milyen volt az 1989-90-es
rendszerváltás előtt, ellenszélben
református lelkésznek lenni?

Lényeges különbség volt, már csak papíron
is. Az egyházak ugyanis az Állami Egyházügyi Hivatal gyámsága alatt működhettek,
és nagyon szigorúan vették, hogy az egyházak a hatalom által meghatározott területükről ne lépjenek ki. A hitéletet beszorították a templom és a gyülekezeti házak

falai közé. Intézményesen idegenítették el
az embereket az egyháztól, ideológiai szintre emelték a vallásellenességet. Folyamatos
politikai támadásokkal kellett szembenézni.

5.

Az a hatalom miért nem törekedett legalább a kiegyezésre az egyházakkal?

Mert az ateista-marxista ideológiát követte, így az egyház szolgálatát nem tűrhette
el. Az egyházaknak kialakult intézményhálózatuk volt, az ország minden települését elérték, befolyással bírtak a hívekre.
A kommunista állam ezt nem nézhette jó
szemmel, mert egyeduralomra tört, nem
tűrte el a másfajta gondolkodásmódot, világnézetet, márpedig a történelmi egyházak merőben más világot jelentettek.

6.

A mai közéletben a kereszténység,
vagy legalábbis a keresztény értékrend
politikai termékké vált. Erről mi a véleménye?

Nem tartom szerencsésnek. Az nem politikai termék, amit mi az embereknek
fölkínálunk. A mi portékánk az evangélium, a jó hír, az öröm, Jézus tanítása.
A jó hír az, hogy az ember minden esendősége, gyarlósága ellenére részese lehet
az isteni bűnbocsánatnak, terhelt lelkiismerete fölszabadulhat egy szabad életre.
Számunkra az emberi lét nem a születés
és a halál közötti állapot, hiszünk abban,
hogy a létezés nem a halállal fejeződik be.
Isten ígérete szerint a halál után a mi személyiségünk nem szűnik meg, hanem egy
más formában él tovább Isten országában.

7.

A református egyház utánpótlása
biztosított? Egyáltalán: milyen a mai
fiatalok viszonyulása a valláshoz?

Az én nyugdíjba menetelemmel nem
maradt lelkész nélkül a közösség. A rendszerváltás után megélénkült az érdeklődés
a lelkészi szolgálat iránt, és most úgy érezzük, hogy ez stagnál, azaz nincsenek olyan
gondjaink, hogy lelkészhiánnyal kellene
szembenéznünk. Ami a gyülekezetet illeti,
hívekben sem szenvedünk hiányt, minden
korcsoportban tartunk foglalkozásokat, az
óvodásoktól az egyetemistákig, de az életkortól függetlenül mindenki megtalálja
nálunk a maga programját, még baba-mama és zenei körünk is van, azaz sokszínű
tevékenység zajlik az egyházközségben.

8.

A felekezetközi diskurzust gyakorolta
az évek során: milyen időközönként
cserélt eszmét mondjuk katolikus papokkal
vagy rabbikkal? Debrecen négy történelmi
vallás városa is.

Debrecenben – amióta én itt vagyok, azaz
több mint 40 éve – kiegyensúlyozott, testvéries a viszony a történelmi vallásfelekezetek
között, és ez a jó viszony az egyházi vezetők
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személyes kapcsolatára alapozódott. A rendszerváltás előtt bennünket az állami presszió
egyébként is összébb hozott, mert egységesen
szenvedtük el annak a rendszernek a hátrányait. Közös alkalmaink egyike az ökumenikus
imahét, amely éppen ezen a héten tart.

9.

Katolikus kontra református – van ilyen
ellentét két büszke hívő között, de lényegében
ugyanaz az üzenete mindkettőnek.
Mit szól az ilyen vitákhoz?

juk, halljuk már a 70-es évek óta, hogy ha ezt
mégis megteszik, akkor milyen feszültségek
keletkeznek. Ha a bibliai teremtéstörténetet
vesszük, akkor tudjuk, hogy Isten meghúzta
a határt a szárazföld és a vizek között, a szárazföld és a levegő között. A határok arra valók,
hogy azokat tiszteletben tartsuk. A határtalan,
gátlástalan emberek viselkedését az élet minden területén nehezen toleráljuk, és a kölcsönös tisztelet hiánya konfliktushoz vezet.

Az üzenet ugyanaz, de vannak hangsúlybéli eltolódások, és vannak különbözőségek
a teológiai állásfoglalások tekintetében is. Én
mindig örülök annak, ha valaki büszke tagja
a felekezeti családjának, feltéve, ha nem nézi
le a másik felekezethez tartozókat. Debrecen
történelmében, kulturális, társadalmi életében a református egyház volt meghatározó,
de természetes, hogy a többi felekezet is
igyekezett pozíciót szerezni magának. Ettől
csak színesebb lett a vallási paletta.

14.

10.

15.

Úgy érzem, a katolikus hittestvéreinknél
erőteljesebb az egyháztudat, az egyházhoz
való kötődés. Örülnék, ha a mi gyülekezetünk tagjainak is ugyanilyen markáns lenne
a hittudatuk. Örülnék, ha nem kötelességből, hanem belülről jövő természetességből
látogatnák az alkalmainkat.

Örültem volna, ha valamelyik gyermekem
az én utamat választja, de erre nem kényszeríthettem egyiküket sem. Anna lányom a Református Szeretetszolgálat alkalmazottja, Judit
lányom pedig a Kis Refinek a pedagógusa, tehát ők egyházközelben vannak. Katinka a nagy
nemzetközi kitekintésű National Instruments
alkalmazottja, de az egyháziasság nála is tetten
érhető; a szellemisége, a gondolkodása a keresztényi hit által meghatározott.

Mondjon egy példát arra, mi az,
ami szimpatikus a katolicizmusban,
amit átvenne, ha tehetné?

11.

Egy lelkész miként tudja a vallási
fanatizmustól távol tartani magát?
Vagy a protestáns felekezetek annyira nyitottak, hogy a kérdés eleve okafogyott?

Kétségtelen, hogy vannak olyan lelkészek,
akik fundamentalisták, és csak nagyon szigorú keretek között tudnak gondolkodni,
de hála a jó Istennek, én nem közéjük tartozom! Én a jézusi természetességgel tudok
közelíteni úgy az emberekhez, mint a természeti környezethez. Jézus nyitottsága, közvetlensége, a másik megértésére való törekvése, elfogadása számomra a meghatározó.

12.

Kijelenthetjük azt általánosságban,
hogy a református lelkészek
egyébként is jóval nyitottabbak a „világi
ügyek” iránt, mint a többi felekezet papjai?

Ez jellemző az egész protestantizmusra, mert
eleve a nyitottságból fogant. A katolikus egyház elzárta a hívek elől a Bibliát, a reformáció pedig az emberek kezébe adta, mégpedig
különböző nyelvekre lefordítva. Ezzel tulajdonképpen nemzeti irodalmi nyelvet is teremtettek. Nálunk is a Károli-biblia a magyar
irodalom megalapozója, mint ahogy Luther
Márton német bibliafordítása is ugyanilyen
hatással volt a német irodalomra.

13.

Magyarország még – mondhatni – steril,
de Nyugat-Európa iszlamizációja
rohamtempóban zajlik, és aligha fékezhető.
Erről mi a véleménye?

Csak a magánvéleményem, hogy a történelmi
tapasztalatok szerint nem jó párhuzamos társadalmakat létrehozni egy országon belül. Lát-

Bosszantom egy kicsit! A Derencsényi
István név hallatán Debrecenben
már többen gondolnak a fotóriporterre, mint
a lelkipásztorra, azaz a fia áll nyerésre!

Mi nem riválisok vagyunk, hanem egy
szeretetteljes, egymást megbecsülő szülő-gyermek kapcsolat van közöttünk. Nagy
öröm, boldogság és büszkeség számomra az
ő szakmai sikere. Egyébként a személyisége
olyan, hogy nagyon könnyű őt szeretni; egy
nagyon aranyos fiú.
Van hiányérzete, amiért négy gyermeke
közül egyik sem lett lelkipásztor,
és megszakad a sor a családban?

16.

Felkészült már a nyugdíjas életre?
Mivel tölti majd a napjait? Nézhet majd
sok meccset. Tudjuk, hogy sportkedvelő!

István fiam már régóta ígéri, hogy kivisz majd
egy Bayern München-meccsre, most aztán lesz
időm, elmehetünk végre együtt, apa és fia, kettesben. A hetvenes évek, még Gerd Müller és
Franz Beckenbauer óta nagy kedvelője vagyok
a Bayern Münchennek, és az még kimaradt az
életemből, hogy lássam élőben, a helyszínen
játszani. De van még bepótolni való a szépirodalom terén is, többet szeretnék hangversenyre
járni, illetve több időt tölteni a természetben.

17.

Mi a legjobb Debrecenben,
és mi a legrosszabb?

A debreceniség, ami azért nagyon sokat változott az elmúlt évtizedek alatt. A 60-as években is még csak alig 120 ezer lelket számláltak a városban, azaz sokkal homogénebb volt
a populáció, mint most. Ma sokkal színesebb,
köszönhetően annak, hogy közel 80 ezer ember beköltözött környező kisebb településekről. Ma a város felét az ilyen „beköltözöttek”
adják, amilyen én magam is vagyok, hiszen
születésileg Borsod megyeinek számítok.
Debrecent én nagyon hamar megkedveltem,
voltaképpen azért, mert befogadott, majd
szellemi, intellektuális, kulturális javakkal látott el a Református Kollégiumban. A legros�szabb Debrecenben számomra mindenképpen az, hogy a 70-es években megkezdődött

a debreceni óváros felszámolása. Lakótelepet
építettek a Kollégium közvetlen közelében,
letarolták a szép, régi, cívis polgári házakat.
Kecskeméten például sokkal jobban megőrizték a történelmi városképet, mint Debrecenben. Elhiszem, hogy a modernitás sok mindent megkövetel, de talán nem kellett volna
ennyi áldozatot hozni, a történelmi értékek
tiszteletben tartásával kellett volna eljárni.

18.

Kásler Miklós miniszter szerint
a tízparancsolat megvéd
sok betegségtől. Osztja ezt?

El tudom fogadni, bár nem biztos, hogy
szerencsés volt így fogalmazni. Gondoljuk
végig! Ha nem paráználkodsz, sok potenciális betegség lehetőségétől mentesülsz.
A tolvaj örökös nyugtalanságban van, mert
bármikor eljöhet az a pillanat, amikor fülön
csípik. A stressz, a belső feszültség sok betegség okozója lehet. Az életellenes cselekmény
aligha szorul magyarázatra. A kívánság, amiről a tízparancsolat beszél, nem más, mint
a mohó vágy, aminek szintén egészségkárosító hatása lehet. Összességében tehát elmondható, hogy a tízparancsolat betartása óvja az
embert szellemi és testi értelemben egyaránt.

19.

A kulináris élvezetek nélkül nincs
Debreceni 21-es a lelkipásztor úrral
sem! Cézársaláta vagy csülökpörkölt?
Sör, bor vagy pálinka?

Egyértelműen a csülökpörkölt; a magyaros
ízeket szeretem. Az alkoholok közül a bort
szeretem leginkább.

20.

Leül egy ateistával borozni?

Miért ne? Van is erre példa. A hitet
nem rákényszeríteni kell az emberekre. A hit
ajándék, a Biblia is így beszél róla, de nem olyan
ajándék, amit Isten szertelenül osztogat! Annak
ad, aki kéri tőle. Ahogy Ady Endre tette: „Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok.”

21.

Mit gondol, miért jobb egy istenhívőnek, mint egy ateistának?

Nekem az istenhit a stabilitást jelenti. Egy
ateista számára nem kevesebb elfogadást jelent az, hogy a világ egy önmagában létező
valóság, mint számomra az, hogy ezt a világot Isten teremtette. Az érdeklődő tudatom
mindig rákérdez arra, hogy a világunk miből lett? A materialista természettudomány
is csak valamit föltételez kezdeti adottság
gyanánt, hogy valami robbant, vagy valami
történt. Érdekes módon nem a nullánál kezdi, hanem valamit adottságként elfogad. Én
pedig adottságként fogadom el Istent, az értelmet nála találom meg, nem egy személytelen anyagnál. Az én létezésem célja és értelme
az Istennel való örök, mennyei békesség és
harmónia. Az ateista életének a vége a halál, és azzal mindennek vége. Számomra ez
perspektívátlanság. Isten az én személyiségemet megőrzi, és én bízom benne, ahogy egy
gyerek bízik a szüleiben. Isten az én mennyei
atyám. Arra a tökéletességre, ami a teremtéskor létrejött, csak az isteni bölcsesség képes.
cs. bereczki attila

Váltsd valóra az álmaidat,
tanulj szakmát!
Tanulj esténként, munka után, teljesen INGYEN!
Felső korhatár nincs. Felkészült oktatókkal, felszerelt tanműhelyekkel és piacképes szakmákkal
várnak a Debreceni Szakképzési Centrum iskolái!

Tanulj szakmát, hogy
Biztosan el tudj helyezkedni!
Megvalósítsd az álmaid!
Továbbképezd magad!
Jó kereseted legyen!
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