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A hévizek „atyjára” emlékeztek
Nagyon sokat köszönhet neki térségünk. 1886. március 6-án az erdélyi
Csongván született a Bolyaiakkal rokon Pávai Vajna Ferenc, számos jelentős hazai hévizünk megtalálója. Az országot a trianoni szerződés miatt az
energiahordozók terén is óriási veszteségek érték. Ezért kezdődtek meg
a szénhidrogének utáni kutatások. A főgeológus Pávai Vajna hajdúszoboszlói munkásságának köszönhetően tört fel 1090,87 méter mélyről
a földgáz, és felhozta a 73°C-os triász kori vizet.
A történet szerint a kutató tudóst egy helyi
orvossal való ismeretsége vezette Szoboszlóra. Dr. Balázs Endre hívta ide, tudván,
hogy akkoriban a szoboszlói fiatalság gyakran szórakozott a közkutak vizének meggyújtásával. Hogyan? Nagy volt a gáztartalmuk, ami utalt arra, hogy valamit rejthet
a mélység. Az előzetes vizsgálódások után
Pávai Vajna Ferenc az I. sz. mélyfúrás helyét a mai Debreceni útfél mentén tűzte ki.
Rengeteg küzdelemnek, a hajthatatlan tudósnak, Faller Gusztáv vezető bányamérnöknek, és kitartó, többek között szoboszlói
fúrómestereiknek, munkásaiknak köszönhetően 317 nap után „megindult a lyuk”.
Belereszketett a fúrótorony is. Ez volt az
első ilyen hőértékű víz- és gázfeltörés Magyarországon, 6000 kalória értékű földgáz és
percenként 1600 liter víz tört elő; elárasztotta a környező gödröket. 1925. október 26-ot
írtak. E naptól szép jövő előtt állt a hajdú-

város, ahol, megismerve a különös víz gyógyító hatását, a vezetőség fürdő létesítéséről
határozott. A törzsökös székely rendkívül
elhivatott, szenvedélyes geológus volt. A történet szerint, melyet Nagy László János
örökített meg, Pávai este rövid ünnepségre
hívta össze az embereit, sört hozatott nekik,
s megköszönte a munkát.
Az elkövetkező években több helyen is megbízást kapott a főgeológus. Voltaképpen
Debrecen gyógyvize is részint neki köszönhető. Pávai Vajna Ferenc megelőzte korát;
nagy szorgalmazója volt a geotermikus energia sokoldalú hasznosításának. Hangoztatta
azt is: „tegyük hazánkat fürdőországgá”!
Sajnálatos, hogy a tudós mellőzötten, súlyos
betegként, 1964-ben hunyt el a szekszárdi kórházban. Mázán élt, ott temették el,
majd Szolnokon újratemették. Egy súlyos,
régi csorbát kiköszörülve, 1981-ben Hajdúszoboszlón lelhetett örök nyugalomra.

A köztemetőben díszsírhelyet biztosított
számára és feleségének a fürdőváros. A Debreceni útfél mentén lévő I. sz. mélyfúrás
emlékét tábla őrzi. A gyógyfürdő főbejárata
előtti parkban áll 1989 óta Pávai Vajna Ferenc mellszobra. Utca, iskola őrzi nevét, sőt
a fedett élményfürdőben a Pávai-fürdőrész is
megörökítette emlékét. S őrzik emlékezetét
Gólyáson is. Az emlékhelyek előtt tisztelgett
Pávai születésének 135. évfordulója alkalmából a Hungarospa Zrt. menedzsmentje és
Czeglédi Gyula polgármester. A település
első embere így fogalmazott a tudósra emlékezve: Pávai Vajna elhivatott, kitartó munkássága adjon most mindannyiunknak erőt
a nehézségek leküzdésében!

Példaértékű sportsikerek Hajdúszoboszlón
A járványhelyzet ellenére sikert-sikerre halmoztak a Hajdúszoboszlói Sportegyesület sportolói az elmúlt időszakban. Új együttműködés kezdődött el a
kézilabdában: a felnőtt labdarúgócsapat közel tökéletes szezonbeli szereplése
mellett Bondár Anna, a HSE igazolt teniszezőnője is újra dobogóra állhatott egy
nemzetközi tenisztornán!
„Anna nemzetközi szereplései és eredményei, azt gondolom, magukért beszélnek. Bár
a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került
a sportág, több nemzetközi versenyen is indult
és rendre dobogós helyen végzett. Férfikézilabda-fronton Kóti Győzővel erősítettük meg
szakmai stábunkat; elégedett vagyok felnőtt
labdarúgócsapatunk szereplésével is, hiszen
a legutóbbi 18 mérkőzés mérlege 17 győzelem
és 1 döntetlen. Az eredményeink azt mutatják,
hogy a nyáron meghozott döntéseink és a pozitív hozzáállás a kemény munkával meghozta
az eredményét. Bizakodóak vagyunk a jövőt

illetően is, továbbra is azon fogunk dolgozni,
hogy Hajdúszoboszló hírnevét tovább öregbítsük, minél több gyermeknek biztosítsunk
lehetőséget a sport élvezetére, és a lehető legtöbb sportágban sikeresen szerepeljünk. Természetesen nem örülünk sem a járványnak
sem a korlátozásoknak, azonban azt be kell
látnunk, az emberélet mindennél fontosabb,
és a kormány a lezárással jó döntést hozott.
17 sportági szakszövetséggel állunk kapcsolatban, és az operatív munkát a „színfalak”
mögött, természetesen, tovább folytatjuk.
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében,

hogy a nyitásra készen álljunk minden amatőr
sportoló és megannyi kisgyermek fogadására
is. Rendkívül bizakodó vagyok, hiszen a vírus
legyőzése után még egy multifunkciós sportés rendezvényközponttal is bővül városunk
kínálata. A létesítmény közvetlenül a HSE
szomszédságában helyezkedik majd el. Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen modern komplexum épülhet városomban, egy
kormányzati beruházás keretében – számolt
be lapunknak Marosi György Csongor.
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„Amikor
a kezeim között
halt meg
egy gyermek,
kirúgtam volna
a ház falát”
Ujvárosy Andrásnak kulcsszerepe
volt a sürgősségi betegellátás
debreceni oktatásának
elindításában is.
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Ujvárosy András mentőtiszt
igazi legendává vált 47 év
odaadó szolgálata alatt.
Karrierje során minden szakmai elismerést megkapott,
amit csak lehetett, pályája
megkoronázásaként pedig
Kásler Miklóstól, az emberi
erőforrások miniszterétől
dicsérő oklevelet vehetett át.
A kitüntetésein túl társadalmi
funkciókat is betölt: a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Hajdú-Bihar Megyei
területi szervezetének alapellátásáért felelős alelnöke
a kamara megalakulása óta;
a Magyar Mentő és Mentőtiszti
Egyesület választmányi tagja,
és négy éven át tagja volt
a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság vezetőségének is.
Ujvárosy András nagy álma az
„egyetem fura urának” köszönhetően nem vált valóra, ugyanis érettségi után, 1974-ben nem vették fel
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karára, így részben
szülő indítattásra – hiszen édesanyja
a mentőszolgálatnál dolgozott – került a mentői pályára. Kezdetben
szakképzetlen mentőápolóként, majd
általános ápolóasszisztensként, később mentőszakápolóként tevékenykedett, közben főiskolai tanulmányokat folytatott.
– Az akkori mentőtiszt disszidált,
és keresték az utódját. Én akkor 22
éves voltam, tanultam és dolgoztam.
további érdekességek:
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A főorvos úgy döntött, menjük el
a főigazgatóhoz, akit én nagyon
tiszteltem, hogy a megyei kinevezésemről döntsön. A főigazgató
nagyon kemény ember volt, féltem
tőle, mint a tűztől, de rengeteget tanultam tőle. A beszélgetésünk során
állandóan azt hajtogatta, mennyire
fiatal vagyok, majd közölte, na jó,
kipróbáljuk! – emlékezett vissza Ujvárosy András. Megyei főápolóként
folytatta munkáját, majd a főiskola elvégzése után, 1984-ben vezető
mentőtiszt lett.
A hajdúböszörményi születésű mentő emlékeztetett, a vonulásoktól kinevezése után sem búcsúzott el. Bár
a vezető mentőtiszti munka irányítói
tevékenység, ő minden hétfőn esetkocsira ült, és mentette az emberek
életét. Mint mondta, nemcsak az Országos Mentőszolgálat, hanem ő is
ragaszkodott ehhez, mert nem akart
„elszakadni a valóságtól”. Az évek során még egyszer megpróbált felvételt
nyerni a Debreceni Egyetemre, ám
szavai szerint ez már „komolytalan
próbálkozás” volt. A főiskola után
azonban mégiscsak szerepet kapott
életében a Debreceni Egyetem, de
nem mint hallgató, hanem mint tanító lépett be az intézmény falai közé.
– Nagy büszkeséggel tölt el, hogy az
országban először a Debreceni Egyetemen valósult meg a sürgősség mint
önálló diszciplína. Külön óra- és
tanrend alapján oktattuk, és ebben
azóta is tevékenyen részt veszek –
fogalmazott.
Ujvárosy András a Janus Pannonius
Tudományegyetemen (mai nevén
Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kar) elvégezte a humánszervező szakot, a diploma megszerzése után – Szép Imre főorvossal
és az egyetem segítségével – 1998ban Nyíregyházán elindították az
első nappali tagozatos mentőtisztképzést. A jelenleg felmentési idejét töltő mentőtiszt januárban még
vizsgáztatott Nyíregyházán. – A tanítványaimnak próbáltam úgy átadni a sürgősséget, az ehhez szükséges
tudást, hogy ne csak a szakmára figyeljünk, hanem különböző emberi
attitűdöket is figyelembe vegyünk.
Páldául azt, hogy hogyan kell bánni
egy kiszolgáltatott, egy rossz helyzetben lévő emberrel. Ez volt az oktatási
filozófiám – közölte. Arra a kérdésre,
hogy mi volt pályája legszebb pillanata, nem tudott válaszolni, mert
mint mondta, nem egy ilyen volt.
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– A napokban gondolkoztam el rajta, hány
sikeres újraélesztésem volt, de nem tudtam
számszerűsíteni. Jó érzéssel töltött el, amikor a megmentett beteg visszajött, megköszönte, amit tettünk érte. Nem a paraszolvencia dominált, mivel ez nálunk soha
nem volt jellemző, hanem az őszinte hála.
A legrosszabb pillanatra azonban emlékszem; soha nem fogom elfelejteni. Egy kétéves gyermek nem kelt fel a délutáni alvásból. Kimentünk a családhoz, másfél órán át
próbáltuk újraéleszteni a gyereket, de nem
jártunk sikerrel. Azt az érzést nem tudom
elmondani, milyen, amikor küzdünk, de
veszítünk; legszívesebben kirúgnám a ház
falát. A kicsi meghalt, elveszítettük, majd
amikor az eseményt dokumentáltuk, megláttam, hogy a gyerek pontosan akkor született, amikor az én lányom – emlékezett
vissza szomorúan. – Borzasztó az is, amikor
hajnali háromkor két idős ember közül az
egyiket el kell vinni, mert beteg, és a párja
nem tud vele menni, de kikíséri a mentőig, ott megsimogatják egymást, és tudjuk,
soha többé nem találkoznak – tette hozzá.
Mint mondta, nehezen dolgozza fel az ilyen
eseményeket, de soha nem kért pszichológiai segítséget, „csak” helyreteszi magában
a dolgot. Állítása szerint sok jót adott az
elmúlt 47 év, de, természetesen, voltak kudarcok is, egy-két szakmai dolog, amit nem
sikerült megvalósítania.

A koronavírus az elmúlt egy évben nagy
nyomást helyezett a mentőkre. Ujvárosy
András elmondta, őrületet tapasztaltak
minden szinten; nagy teher szakadt a mentőszolgálatra. Hozzátette, a koronavírus csak
egy dolog, de a járvány nem vette figyelembe, hogy azon feladataikat is el kell látniuk,
amik a vírus előtt is megvoltak. A mintavételezés, a beöltözések és a rengeteg adminisztráció mellett ugyanúgy adódtak balesetek, magasból esések, újraélesztések. Nagy
áttörésnek nevezte, hogy a társadalom egyre
jobban elfogadja őket, a mentőket. Kiemelte,
ebben jelentős része van a PR-nak, de szerinte annak is köszönhető, hogy a mentők
minden szinten bizonyítottak. Nem omlottak össze a koronavírus kapcsán sem, hanem
ugyanolyan odaadással végezték feladatukat, mint előtte. – Érezhető a javulás a közlekedési morálban is. Ha meghallják a szirénát, húzódnak, próbálnak engedni minket.
A mindennapi kommunikációban is elfogadóbbak. Régebben volt rá példa, hogy agresszíven közelítettek felénk; ma már ritkán
fordul elő ilyesmi. Rengeteg köszönőlevelet
kaptam a pályám során, és bízom benne,
hogy sok embernek változtattam meg az életét – mondta. Hozzátette, nemcsak a megítélésük változott az évek alatt, de a politikai
akarat is hozzájárult ahhoz, hogy világszínvonalú autókkal tudjanak elindulni életet
menteni. Mint mondta, Debrecenben van

elég mentő, az eszközök is újak és az autók
száma is megfelelő.
Ujvárosy András boldog házasságban él
1979 óta; egy lánya van, aki a sürgősségi
klinika vezetője. Két unokája bearanyozza
mindennapjait, és imád főzni – a felesége nagy örömérére. Tervei között szerepel,
hogy papírra veti az elmúlt 47 év történéseit.
fotók és szöveg: fogarasi renáta

6 IDE SÜSS!

CívisCafé

Fonott, foszlós mazsolás kalács
Hozzávalók: 1 kg sima (finom) liszt,
5 dkg friss élesztő, 2 tojás sárgája, pici só,
10-20 dkg mazsola (ki mennyire szereti,
én minden tésztára 5 dekát szórtam),
kb. 6-7 dl tej, kb. 20 dkg kristálycukor,
10-15 dkg olvasztott sertészsír
vagy olaj vagy margarin (én zsírral
sütöttem, finom, puha, foszlós lett).

Epres-vaníliás panna cotta
Nagyon egyszerű elkészíteni.
Hozzávalók, kb. 4 pohárra: 250 ml tejszín és tej,
1 cs. vaníliás cukor, 2 ek. cukor, zöld citrom leve ízlés szerint.

A hozzávalókat összekeverjük, felfőzzük, és 4 db
előre beáztatott zselatinlapot hozzákeverünk, jól
elkeverjük, és megdőlt poharakba öntjük (egy tepsibe raktam, és kendőkkel kitámasztottam), majd
óvatosan hűtőbe rakjuk kb. 3 órára.
Ugyanígy készítjük a rózsaszínű krémet: kb. 450
gramm epret kb. 5 ek. vízzel és 2 ek. cukorral felforralunk, turmixoljuk, passzírozzuk, és 4 db beáztatott zselatinlapot hozzákeverünk, majd a poharakba öntjük, de már állítva. Ugyancsak hűtőbe
raktam kb. 2 órára.
Jó étvágyat kíván: Halász Peca István

Az élesztőt felfuttatom langyos cukrozott
tejben, az átszitált liszthez hozzáadom
a pici sót. A felfuttatott élesztőt, a tojások
sárgáját, és a langyos tejjel bedagasztom.
Kalácstészta-keménységű legyen. Meleg
helyen kelesztem, mikor megkelt a tészta, kiöntöm a deszkára, négyfelé osztom,
átgyúrom, s hagyom kelni. Mikor meg-

Fürdőszoba-burkolatok,
padlólapok

nagy választékban!

DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70., +36 52 471 007
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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

keltek a tészták, egyenként elsodrom jó
vékonyra, 5-6 milliméteresre, lekenem
olvasztott zsírral (vagy amit használsz
zsiradékot), megszórom kristálycukorral
és mazsolával. Összetekerem, mint a rétest. Kettesével összefonom a tésztákat,
és beleteszem sütőpapírral bélelt tepsibe
(38x28cm). Ugyanígy készítem el a másik két tésztát. A tetejét bekenem zsírral,
és hagyom a tepsiben 20-30 percig kelni,
majd előmelegített sütőbe helyezem (200
fok). Mikor kezd pirulni, leveszem a hőfokot 180-ra, és kb. 40 perc alatt készre
sütöm. Mikor megsült, a tetejét megkenem vékonyan zsírral.
Jó étvágyat kívánok hozzá:
Császár Eta
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1 Otthonteremtési támogatás
2 Orvosi béremelés
3 Bértámogatás a vállalkozásoknak
4 Hitelmoratórium
5 A 13. havi nyugdíj visszaépítése
6 Jövedelemadó-mentesség a fiataloknak

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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Szolgáltatásaink:

• e gyénre szabott vásárlási lehetőség,
készletek összeállítása;
• r endelés katalógusból;
• v ásárlási utalványok;
• t örzsvásárlói kedvezmények;
• nászajándéklista-vezetés;
• c éges és protokollcsomagok összeállítása;
•m
 árkára jellemző díszcsomagolás.

hajig ikonikus jelentőséggel bír. A Villeroy
& Boch a minőségi gasztronómia rajongói
számára életre hívta a NewMoon aszimmetrikus formavilágú étkészletet, mely extravagáns terítést ad az asztalon.
Jöttem, hogy szólhassak:
– Itt a tavasz, látod?
Én is találtam egy
nyíló hóvirágot.
A hóvirág tudja,
mikor kell kinyílni,
mikor kell virulni,
kikeletről írni.
Ne nézd a hőmérőt,
ne törődj a a széllel!
Hagyd szíved megnyílni,
azzal többet érsz el!
Öltöztesd lelkedet
szépen ünneplőbe,
mert kinyílt a tavasz
első hirdetője…
/Aranyosi Ervin: Kinyílt a hóvirág/
A hóvirág üde tisztaságával az örökké megújuló tavaszt hirdeti. E tünemény bájos pillangókkal jelenik meg a a Colourful Spring
termékcsalád bársonyosan fehér alapú porcelánjain, visszafogott harmóniát teremtve
a tavaszi terítéken.

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.
Sok fiatal a közös életük indulásához pénzt kér az
„ajándékputtonyba”, ezt a meghívottak kiegészíthetik
valami különleges darabbal, személyesebbé téve így
a gratulációt.

A tavasz legnagyobb ünnepén, húsvétkor
a V&B porcelánjaival a szürkeségből beléphetünk a színek friss kavalkádjába.
A húsvéti figurák – a bájos nyuszicsalád –
kedves színfoltjai az ünnepi enteriőrnek.
A húsvéti függődíszek ünnepi hangulatba
öltöztetik az asztali dekorációt.
TEGYE EGYEDIVÉ ÉS HANGULATOSSÁ
HÚSVÉTRA IS OTTHONÁT!

A VILLEROY&BOCH innovációs törekvéseinek egyik új gyögyszeme a letisztult, modern NewMoon termékcsalád.
Az idők kezdete óta nagy hatással bír a Hold
az emberekre: egyszerre lenyűgöz minket,
és inspirál. A Hold óceánokat mozgat, beragyogja az éjszakát és New Yorktól Sang-

A 70-es években megjelent gömb alakú
Villeroy & Boch étkészlet újragondolt, modernizált változata a La Boule. A gömb formájú, kétszemélyes szett igazi dizájneleme
lesz bármely otthonnak, ami használaton
kívül szemet gyönyörködtetően stílusos.
A kollekció többféle változatban elérhető.
A VILLEROY&BOCH termékeinek kifinomult eleganciája, átgondolt formatervezése ötvözi az egyszerű használhatóságot az
extravagáns megjelenéssel. A legtömörebb,
legellenállóbb finom- és csontporcelánból
készült termékek életstílust közvetítenek
a használóiknak, melyet áthat az elegancia,
nyugalom, természetesség, életerő, szenvedély, szépség és a dizájn.
A SANDER textilek minősége, változatos
megjelenése tökéletes kiegészítője a V&B
termékcsaládoknak. E piacvezető német
márka asztalterítői, futói, alátétjei és más
kiegészítők egyedi méretben is rendelhetők. Könnyen kezelhetők, a vízlepergető
textilek mosás után is megtartják impregnált
tulajdonságukat. Üzletünkben forgalmazott
prémium termékekhez csatlakozik a GEFU
piacvezető német márka, mely professzionális konyhai kiegészítőivel emelkedik ki a versenytársai közül. A darálók, szeletelők, élezők, keverőtálak, kávéfőzők kiváló minőségű
és hosszú idejű garanciával bíró termékek.

A VILLEROY&BOCH ASZTALIKULTÚRA MÁRKAÜZLET
értékes, maradandó lehetőségeket kínál az ajándékozóknak.
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CívisCafé
Sokan csak álmodoznak arról, hogy szép,
hosszú életük lesz, hogy láthatják majd az
unokákat, esetleg a dédunokákat felnőni, ám
ez keveseknek adatik meg. A Debrecenben
élő Keresztesi Zoltánné Julianna néni február
17-én ünnepelte 102. születésnapját; ennek
apropóján megkértük, mondja el, mi a hos�szú élet titka. – Mindenki a maga orvosa, és
vigyázzon magára.
Sokat teszek ezért: minden reggel tornázom, odafigyelek a táplálkozásra, a megfelelő tápanyagbevitelre,
naponta mozgok, sétálok a ház előtt, nyáron pedig
a szomszédokkal sokat beszélgetünk kint, a ház előtti padon. Nagyon jó közösségünk van – fogalmazott.
Minden napnak megvan a menete: reggel tornázik, aztán reggelizik, majd egy pohár itóka elfogyasztása után
újságot olvas, pihen. Az ebédet egy kis alvás követi, és
ha jó idő van, délután a parkban sétál. Vacsora után
megnézi a híradót, fürdik és alszik.

A 102 éves
Keresztesi Zoltánné
elárulta, mikor volt
a legboldogabb
Julianna néni Debrecenben él, és még
mindig tartalmasan telnek a napjai.

Julianna néni szívesen emlékezett vissza gyermekkorára, fiatalságára. 1919-ben született, nem sokkal az
első világháború után. Édesanyja 1925-ben meghalt,
ezért apai negyszülei nevelték őt és három testvérét.
Egyik húga, Kenyhercz Péterné Kató néni még ma is él;
97 éves. Mint mondta, nagy család voltak, így mozgalmasan teltek a hétköznapok. Sok szeretetet kapott
nagyszüleitől, nagynénjétől. Mindig volt hús az asztalon, nem éheztek, de sokszor ettek babot és lencsét is.
– Jó emberi kapcsolatok voltak; az emberek kint ültek
az utcán, a telkek előtt és beszélgettek. A fiatalok énekeltek, citeráztak, hegedültek vagy szájharmonikáztak
– mondta, majd hozzátette, ebben az időben jött be
a Sokol rádió, azt hallgatták, mivel nem volt más szórakozási lehetőség. Akkoriban csak hat elemi iskola volt,
így 13 évesen már női szabónak tanult, majd három év
múlva, a szakma megszerzése után próbált elhelyezkedni, de munka híján kitanulta a férfiszabó-szakmát
is. Végül a Debreceni Ruhagyárban helyezkedett el,
meósként kereste a kenyérre valót. Fiatalon sokat járt
táncházba, iparos bálokba, ám ezekre a helyekre is csak
szülői kísérettel lehetett menni. Huszonkét évesen,
1941 júliusában házasodott össze férjével, akivel 1999ig éltek boldogan. Két lányuk született; sajnos, ma már
egyik sem él. Sírva mesélte el, hogy Jutka 1985-ben,
Marika pedig 2014-ben halt meg; 43 és 68 évet éltek,
a „Papa” pedig 58 együtt töltött év után hunyta le örökre szemét. – A második világháború alatt, 1942-ben
született első lányunk. A férjem akkor sorkatonai szolgálatát töltötte Esztergomban. Én mentem el hozzá, és
vittem el megmutatni a gyermekét, mert nem engedték haza. Ezután fogságba került Oroszországban, és
a háború befejezése előtt kevéssel engedték el. Sok szép
emlékem van. Ilyen, amikor férjhez mentem, amikor
családot alapítottunk, és minden gyerek, unoka, dédunoka születésénél nagy boldogság töltött el. De akkor
voltam a legboldogabb, amikor a férjem hazatért a fogságból – sóhajtott.
Férjével sokat jártak szakszervezeti üdülőkbe, Julianna néni azt mondta, ott nagyon jól érezték magukat,
de eljutottak repülővel Moszkvába is – az volt a legtávolabbi pontra történő utazás. Arra a kérdésre, hogy
megbánt-e valamit a 102 év alatt, határozott nemmel
felelt. Hozzátette, minden korban volt valami szép,
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CívisCafé

vagy megtalálták benne a szépséget. Nem
éltek gazdagságban, de mindig volt valami,
ami boldoggá tette őket. Átlagos, normális
életet éltek, megvolt mindenük, ami a mindennapi élethez kellett.
Julianna néninek három unokája és öt dédunokája van. A középső unokája és családja Debrecenben él; velük tart szorosabb
kapcsolatot. Minden vasárnap és ünnepnapon elviszik magukhoz, együtt ebédelnek;
az unokájával, annak feleségével és dédunokáival tölti idejét. Nagyon kedveli a káposztaféléket, így a töltött vagy toroskáposztát
bármikor megeszi, de szereti a főzelékeket is
– nem válogatós. A családtagok odafigyelnek rá, bevásárolnak neki, rendben tartják
a lakását. A másik két unoka Budapesten él,
de évente ők is meglátogatják. A koronavírus kapcsán elmondta, nagyon odafigyel az
egészségére, de ez a járvány előtt is így volt.
Megkérdeztük azt is, hogy 102 évesen van-e
még valami, amit látni szeretne a világban.
Azt válaszolta, már nem nagyon vannak
ilyen álmai, hiszen tisztában van a korával
és a lehetőségeivel.
Ám ha lehetne három kívánsága, akkor
szeretné megélni a legnagyobb, 19 éves dédunokája esküvőjét, szeretné, ha az egész
család egészségben élne hosszú, boldog életet, és arra vágyik, hogy a hátralévő életében sokat mozoghasson, sétálhasson a szabad levegőn.
fotók és szöveg: fogarasi renáta
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CívisCafé
Miskolctól 57 kilométerre, festői környezetben
fekszik egy törpefalu. 2013-ban még
világszenzációként számolt be róla a hazai
és a külföldi sajtó, hogy a település lakóházait
sorra borították be a gigantikus, színpompás
festmények, azonban az idő múlásával mintha
megfeledkeztek volna erről az ékszerdobozról.

Bódvalenke:
a hely, ahol nem
a koronavírustól,
hanem
az éhezéstől félnek
Néha el kell menni Borsodba, hogy érezd,
milyen jó életed van.

A szlovák határszéli, borsodi faluban indult útjára
Pásztor Eszter elképzelése, a Bódvalenke Freskófalu
projekt, ennek köszönhetően 33 szekkót pingált a házakra tizennyolc roma festőművész – az alkotások helybeli legendákat és klasszikus cigány témákat ábrázolnak.
A projektnek két célja volt: a cigánysággal kapcsolatos
előítéletek megváltoztatása és az, hogy bebizonyítsák,
egy kilátástalan helyzetben lévő, szinte csak romák lakta
falu is meg tud állni a saját lábán. Ma már tudjuk, utóbbira esély sincs. A jó idő beköszöntével feléledt a kirándulás iránti vágyam, így elindultam a borsodi hegyek felé,
kis kitérővel pedig megnéztem a freskófalut. Szalonna
és Perkupa után már szinte autóforgalom sem volt március elején; a tavasz még nem mutatta meg igazi arcát,
kopár és szürke volt a táj. Az utak egyre rosszabbak és
keskenyebbek lettek; úgy éreztem, lassan elfogy a lábam
alól a talaj, szűkülni kezdett a világ. Madarak csicsergése sem zavarta meg a csendet, csak egy-két egerészölyv
szelte az eget.
Helységnévtábla sem kellene, hisz az ember tudja, megérkezett: angyali üdvözlet a hiányos tetőcserép alól.
A településre érve egy négyéves forma gyermek köszönt,
na nem öleléssel, hanem az autóm felé dobott kővel. Korábban azt olvastam, itt szívesen fogadják a látogatót,
de a kisfiú üdvözlése nem erről tanúskodott. A főutcán
végighaladva a mélyszegénység tipikus jeleit látni: kinőtt ruhákban szaladgáló gyerekek, úton sétáló, gazdátlan kutyák, üveg nélküli ablakok és fekete füstöt okádó
kémények. Bátortalanul leparkoltam a hivatal előtt.
A járműből kiszállva a kezdeti félelmem egy pillanat alatt
szertefoszlott, egy helyi férfi azonnal szóba elegyedett
velem. Alacsony, hajlott hátú, idősebb ember, vonásait
mély redők törték meg, arca mégis kellemes benyomást
keltett. Kockás pulóvere és sapkája koszos volt, körme
alatt piszok, kezében hófehér boríték. Mint megtudtam,
most kapta meg a rokkantsági ellátást; 54 ezer forintot

CívisCafé
kell beosztania egy hónapra úgy, hogy ebből
a pénzből támogatja unokáit is. Elmondta,
a településen körülbelül háromszázan élnek, több a gyerek, mint a felnőtt; a faluban
a legtöbb lány már 18 éves kora előtt életet
ad első gyermekének. Sok a nagycsaládos, van, ahol hét éhes szájat is etetni kell.
– Orbán Viktort kedvelem, de nem ott segít, ahol igazán szükség lenne rá – sóhajtott
lemondóan alkalmi beszélgetőpartnerem.
Tudatta, a bódvalenkeiek közül 20-25-en
dolgoznak közmunkásként, pár szerencsés
alkalmi munkából él, a többiek segélyből és
szociális juttatásokból tartják el magukat és
családjukat. Víz a házak jelentős részében
nincs, a közkút a helyiek féltve őrzött kincse, a gázellátást palackról oldják meg, télen
fával fűtenek – meg mindennel, ami van.
Bár református és katolikus templom is van,
mivel azt nem tudják felfűteni, ezért a szomszédos településre járnak át misére, már ha
van benzinre vagy buszjegyre való. A kedves idegen hozzátette, bűnözés nincs a faluban, a testvére bátran tart libát és kacsát,
nem viszi el senki. Bár ha valaki megtenné,
egy óra múlva úgy is kiderülne. „Iszákosok”
sincsenek a településen, ugyanis nem futja
alkoholra. Se. A 62 éves férfi büszkén mondta, korábban Budapesten dolgozott, rendőr
és katona is volt egy ideig, de a szíve visszahúzta Bódvalenkére, itt él a családja, itt érzi,
hogy szeretik. Örömmel lát minden látogatót, ha kérik, a freskókról is szívesen mesél, körbevezeti a turistákat. A helyiek idegenvezetésből egészítik ki a családi kasszát,
de a koronavírus miatt most látogatóból is
kevés van. A freskófalu-projekt lezárta után
ezrek fordultak meg a faluban, még asszonykórus is szórakoztatta a látogatókat, mára viszont a kezdeti lelkesedés alábbhagyott. Búcsút vettem új ismerősömtől, és elindultam
felfedezni a falut. A kora tavaszi időben még
felfért a kiskabát, ám egy összeomlás szélén
álló ház ajtajában egy kamasz pólóban áll-
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dogált. Hozzászoktak a hideghez, a kialakult
életformához, a kilátástalan küzdelemhez.
Harc a mindennapokért, vagyis inkább csak
a másnapokért. Azért, hogy holnap is legyen
mit enni. Sokakat csak az foglalkoztat, hogy
hónap közepén már nincs pénz, a gyerekek
éhesek, és fa is kellene a kályhába, különben
mind megfagynak.
A nyitott kapukon át bárki bemehet az udvarokra megcsodálni a freskókat, bár van, ahol
ehhez bokáig kell gázolni a szemétben. A néhol omladozó vakolaton megelevenedik egy
menekülő angyal, a település balladája, de
emléket állítanak a kislétai romagyilkosságnak is. A cigány és az európai kultúra keveredése köszön vissza az alkotásokon, a fájdalom, az emberi kapcsolatok hiányának hang
nélküli sikolya, az álmok, Krisztus, és néhol
egy kis derű és remény is.
A boltnál hat gyermek csatlakozott hozzám,
akik nemrég értek haza a szomszédos településen lévő iskolából. Az utcán bóklásztak.
Egyikük nagyon boldog volt, mert az édesanyja vett neki egy süteményt a faluba beté-

rő mozgó cukrászdából. A gyereksereg egyik
tagja, egy 13 éves lány csillogó szemmel figyelte a nyakamban lógó ezüst négylevelű
lóherét. Azon gondolkodtam, itt valóban
elkélne a szerencse, mert remény már nincs,
a túlélésért küzdenek. A gyerekek kedvesek,
mosolygósak, kíváncsiak, szívesen beszélnek
bárkivel, de a beszélgetés végén illedelmesen
kérnek pár száz forintot élelmiszerre, csokira. Az idősebbek focival ütik el az időt, a fiatalabbak fogócskázással. Míg sétáltunk, mi
így, heten, két kislány többször is megölelte
egymást. Fájó szívvel konstatáltam, legalább
szeretetből nem szenvednek hiányt. Okostelefon, tablet, energiaital itt senkinek nincs
a kezében, egy fadarabbal vagy egy babával
órákig játszanak, és közben terített asztalról,
meleg szobáról, frissen vetett ágyról és tiszta
ruháról álmodoznak.
A projektirodánál – itt szálltak meg egykor
a festők, innen koordinálták a munkát – egy
asszonnyal találkoztam, aki egyik kezével
babakocsit tolt, másikban kannát cipelt –
vitte haza a vizet a kútról. Elmondta, a gyerekek élelmezése és ruházása a legnagyobb feladat. A különböző segélyszervezetek olykor
ellátogatnak a településre, akkor friss gyümölcsöt és édességet is visznek magukkal.
Az uzsorázás Bódvalenkét sem kíméli, de
legalább van kihez fordulni a nehezebb napokon – vélte. A koronavírust itt csak hírből
ismerik; azt mondják, a cigányok közt nem
terjed, és amúgy is: ők mindent kibírnak,
csak az éhezést nehéz megszokni. A településen csak egy kislány viselt maszkot. Mint
mondta, az édesanyja megparancsolta, hogy
hordja, és ő szófogadó. Az anyag valamikor
világosszürke lehetett, ám ma már a legtöbb
helyen fekete a kosztól.
Míg hazafelé autóztam, egy nemrég hallott
mondat csengett a fülemben: „Néha el kell
menni Borsodba, hogy érzed, milyen jó
életed van.”
fotók és szöveg:
fogarasi renáta
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CívisCafé
2019 nyarán érkezett a DVSC-hez Vámos Petra, a női kézilabdázás
egyik legsokoldalúbb tehetsége. A játékossal beszélgetett a CívisCafé
a Debrecenig vezető útról, a beilleszkedésről, a nélkülözhetetlen
alázatról.
CívisCafé: Ózd nem a csapatsportokról híres – hogy kerültél a kézilabda közelébe?

Vámos Petra: Édesanyám atletizált, apukám hobbiszinten futballozik, én is sokat
mozgó gyerek voltam. A kézilabdával párhuzamosan, amit 8 éves korom óta űzök,
magam is atletizáltam, hetedikesként hagytam abba. A Lóci Diáksport Egyesületnél
kezdtem játszani; az ózdi klub Barta Zsolttal éppen akkor indított utánpótláscsapatot
második osztályosok számára. Csatlakoztam, és 13 évesen már a felnőttek között, az
NB II-ben játszhattam.
CívisCafé: Kisgyermekként is egyértelmű volt, hogy a kézilabda a te sportod?

Fotók: Cívishír

Vámos Petra: Már az elején éreztem. Az atlétika is fontos volt, jól kamatoztatható
alapot adott, de csak futni, dobni vagy ugrani kissé unalmasnak tűnt. A kézilabdát
sokkal látványosabbnak éreztem. Copfos, fejpántos, két számmal nagyobb mezben
rohangáló kislányként megéltem a pályán a kreativitásom, az ügyességem fejlődését.
Sok örömet adott a játék, de nem valamilyen átütő élmény miatt választottam a kézilabdát, hanem mert magától értetődően jól éreztem magam benne. Mindig is szerettem irányítani, együttműködni, odafigyelni a társakra.

Kockáztatott
a DVSC-vel,
de vasból
van a hite
Vámos Petra gyerekként
hagyta Ózdon a családot.
A húszéves irányító szerint
a várva várt dolgok csak akkor jönnek el, ha megteremtettük hozzá az utat.

CívisCafé: A kis Vámos a pályán kívül is szerette irányítani a bandát?

Vámos Petra: Soha nem voltam nagyhangú, általában is jobb szeretem előbb felmérni, átlátni az adott szituációt. Inkább megfontoltnak tartom magamat, akinek szüksége
van arra, hogy időről időre megkíséreljen külső nézőpontokba is belehelyezkedni.
CívisCafé: Kezdettől fogva tehetségként kezeltek?

Vámos Petra: Az edzőimtől már az első években kaptam kedvező visszajelzéseket,
de abban az időszakban leginkább a szüleim „menedzseltek”. Ezt úgy kell érteni, hogy
videóra vették a mérkőzéseket, otthon pedig visszanéztük. Ha kellett, gyakoroltak
velem a kertben. Soha nem szidtak, nem helyeztek rám nyomást. Megjegyezték, ha
úgy látták, hogy valamit nagyon jól csináltam, azt is, ha rosszul. De ezen a téren olyan
arany középutat találtak, hogy soha nem szálltam el, miként a „semmit sem érek”
érzése sem gyötört, ha esetleg nem ment annyira.
CívisCafé: Annak ellenére hitelesek voltak előtted, hogy sosem kézilabdáztak?

Vámos Petra: Apukámnak jó szeme van a csapatjátékokhoz: a lőtt gólok száma
helyett nálunk inkább azon volt a hangsúly, hogy mennyire tudom jobbá tenni
a társakat. Ne csak befejező ember legyél, mondta el sokszor, hanem csapatjátékos.
A meglátásaiból egy ideig remekül tudtam építkezni, majd, természetesen, az edzőim
szakértelme vált meghatározóvá.
CívisCafé: Hogy bírtad a versenysporttal és az iskolával járó kettős terhelést?

Vámos Petra: Heti három-négy, majd öt edzéssel egyre nehezebben. Nem az
a típus vagyok, akiben minden tananyag első hallásra megragad, igenis oda kellett
ülnöm a lecke mellé. Anyukám tanító, ami komoly segítséget jelentett. Tízéves lehettem, amikor kimondtam magamnak, hogy én bizony kézilabdázó szeretnék lenni:
egyszerűen beleszerettem, edzést legfeljebb lázasan hagytam ki.
CívisCafé: A nem sokkal korábban indult Nemzeti Kézilabda Akadémiától ifj. Kiss Szilárdék
felhívták édesanyádat, hogy mi lenne, ha Balatonbogláron folytatnád a sportot és az iskolát…

Vámos Petra: Nyitott voltam, egy percig se gondolkodtam. Az ózdi csapattársak
közül nem mindenki örült, hogy elhagyom őket, pici kétséget is érzékeltem. A változás
érzelmileg a szüleim számára volt a legnehezebb. Anyukám biztos volt abban, hogy
a kézilabdázás miatt el fog jönni ez a nap, de abban a szellemben nevelt, hogy a legfontosabb az életben az az álom, aminek a megvalósításáért hajlandók vagyunk küzdeni.
CívisCafé: Az általános iskola után Ózdról a Dunántúlra kerültél kollégistának: sosem inogtál meg?

Vámos Petra: A családom hiányát leszámítva alig vettem észre, hogy nem otthon
vagyok, annyira jó társaim és nevelőtanáraim voltak a kollégiumban. Ez az én utam,
és végre megtaláltam: ennek a tudatában éltem. De azért nehogy azt hidd, hogy
könnyű volt! A NEKA kétfelé választja az akadémistákat: egyik részüket elhagyja
a játék iránti szenvedély, amit a honvágy is gyöngíthet. A többieket viszont, akikben
töretlen marad a hit, az az öt év felemeli. Esetemben a második év volt a vízválasztó,
akkor azért a sok-sok gyerek közt rám tört a kétely: elég jó vagyok-e? Ha minden egyes
nap mindent megteszek a sikerért, annak eredménye kell legyen: ezzel keltem-feküdtem, ezzel motiváltam magamat, hogy átlendüljek a magam kis hullámvölgyein. De
gyorsan hozzáteszem, annyira szerettem csinálni, hogy akkor sem teherként éltem
meg a kézilabdát, amikor még nem láttam tisztán a folyamat végét.
további érdekességek:
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CívisCafé
CívisCafé: Min múlik, hogy lesz-e egy
ígéretes gyerekből versenysportoló?

Vámos Petra: A munkát, a tehetséget,
az alázatot és a hitet tartom a legfontosabbnak. Mit értek alázaton? Az edzőkkel
és a csapattársakkal ápolt kölcsönös tiszteletet. Annak az elfogadását, ami esetleg
éppen nem esik jól, nem érzed jogosnak,
esetleg a hangnemmel van problémád. Annak a belátása, hogy a másik is hibázhat,
a játékban éppen úgy, mint az edzői
utasításokban, mindenben, hiszen bármelyikünknek lehet rossz napja. Egyébként az embernek reálisan felmérnie saját
magát eleve vékony jég. Én sokáig alulértékeltem magamat, a már említett első
két NEKA-s év nehézsége is ebből adódott.
Hiába tudtam, hogy jó vagyok, közel sem
stimmelt minden. A harmadik évtől a Bohus Bea–Hajdu János edzőpárossal tanultam. Utóbbi világosan kifejtette, hogy mecscsenként tíz-tizenkét lövéssel igenis meg
kell próbálkozzak, miközben én ennél
sokkal szerényebb számokat produkáltam.
Játsszak a kapura veszélyesebben, intett,
hogy jobban lekössem a védőket, miáltal
a csapattársaim előtt több lehetőség nyílik.
CívisCafé: 2019 nyarán, egy
fantasztikus, győztes junior Eb-t követően
érkeztél a DVSC-hez. Mennyi ideig
gondolkodtál az ideigazoláson?

Vámos Petra: A junior válogatott csapattársaim élvonalbeli kluboknál játszottak,
én a NEKA-val csak NB 1/B-ben. Vagyis
kérdéses volt számomra, hogy mire lennék
képes az első osztályban. Több egyesület
megkeresett, de engem a legjobban az villanyozott fel, amikor felvetődött, hogy
Kovács Annától, Bulath Anitától és Jelena Despotovictól tanulhatok. Az inspiráló
társak jelenléte mellett fontos szempont
volt, hogy elegendő játéklehetőséghez jussak. E tekintetben úgy éreztem, kockáztatok a Debrecennel, hiszen egy kevésbé
erős keretben könnyebb dolgom lenne. De
bíztam abban, hogy ha elég keményen dolgozok, még ilyen remek játékosok mellett
is lesz esélyem. A dolog anyagi része, bevallom, nem különösebben foglalkoztatott.
Hála Istennek, minden jól sült el a Lokival.
A mai napig rengeteget tanulok, örülök,
hogy nem a könnyebbik utat, vagyis egy
biztosabb játéklehetőséget jelentő klubot
választottam.
CívisCafé: Mi volt e váltásban a legnehezebb?

Vámos Petra: A NEKA-nál sokszor hallottuk, hogy burokban élünk, hiszen csak
a sporttal és a tanulással kell foglalkozni,
miközben olyanokkal vagyunk körülvéve,
akiknek nagyjából ugyanazok a céljai.
A balatonboglári kollégiumban egy rossz-

abb napon legfeljebb felvidítottuk, megvigasztaltuk egymást a szobatársakkal. Debrecenben viszont az üres lakás várt, és
kizárólag saját magamból meríthettem
erőt a folytatáshoz. Miközben az is fordulatnak számított, hogy immár önállóan
kell gondoskodnom saját magamról. Így
már egészen más jelentősége van egy
rossz eredmények miatti pénzbüntetésnek.
A DVSC-nél egyszerűen jónak kell lenned;
nem nagyon fér bele egy gyengébb nap. Itt
minden egyes labdáért meg kell szenvedni,
ha az edzőid és a társaid nem látják rajtad
a küzdőszellemet, az veszett fejsze.
CívisCafé: Sikerült barátokra találni?

Vámos Petra: A junior válogatottból ismertem a DVSC jobbszélsőjét, Arany Rebekát, a szintén irányító Borgyos Pannát és
a kapus Szabó Dórát, de a magánéletben is
elég határozott személyiséggel rendelkező
kulcsjátékosokat nem. Ettől tartottam az
elején: mennyire fognak hallgatni rám,
a 19 évesre a pályán a felnőttek? Ez a félsz
végül feloldódott, nincs olyan a csapatban,
akivel ne tudnék legalább egy órát beszélgetni csak úgy. A saját korosztályommal
nyilván közvetlenebb a viszony.
CívisCafé: Van olyan a Lokinál, akinek a játékát
különösen figyeled?

Vámos Petra: Ha csak arra gondolok,
hogy Vantara-Kelemen Éva minden védekezésnél ellát instrukciókkal (ne álljak, mozogjak, vagy menjek csapdázni)… neki is
sokat köszönhetek. Vagy Kovács Annának,
aki az idény elején sokszor nyugtatott,
erősített, hogy minél összeszedettebb legyek irányítóként. Minden nap motiváljuk,
húzzuk egymást a többiekkel, ezért nem
tudnék egyetlen embert kiemelni. Általában
sem voltak bálványaim. A kedvenceimet,
közülük is leginkább Nora Mørköt és Stine
Oftedalt, inkább olyan szemüvegen keresztül néztem, hogy vajon mit vehetnék át tőlük.
Több sportolótól olvastam életrajzi könyvet;
tudtam meríteni Hosszú Katinkától (főként,
hogy miként kapta magát össze a 2012-es
olimpiai kudarcot követően), de inkább
a saját céljaimra szeretek fókuszálni. Hogy
a DVSC-nél kitől tanultam a legtöbbet? Már
csak a tapasztalatánál fogva is Köstner Vilmos az, akinek a véleménye, a meglátásai,
a játékról vallott gondolatai a leginkább hatottak rám. Nagyon örültem a másodedző,
Kudor Kitti érkezésének, ráadásul irányítóként játszott, így különösen sokat tudok
kérdezni tőle. (Az interjú idején még Köstner
Vilmos volt a DVSC edzője, azóta éppen Kudor Kitti váltotta őt a pozícióban – a szerk.)
CívisCafé: Mennyire van szükséged külső
nyomásra a legjobb teljesítményed eléréséhez?

Vámos Petra: A NEKA-nál részem volt

a dicsérős és a számonkérős edzői stílusban
is, de úgy vagyok vele, hogy ennek egy határon túl nem szabad számítania. Egyszerűen nem engedhetem, hogy külső tényezők
határozzák meg a játékomat, ugyanis akkor oda van a legfontosabb: a stabilitásom.
A bennem élő rendszert semmilyen külső
impulzus sem boríthatja fel. Ez nemcsak
a különféle reakciókra igaz, ide kötődik például az eddigi legfantasztikusabb debreceni
élményem is: amikor 2019 novemberében
a ZORK Jagodina érkezett Debrecenbe az
EHF-kupa csoportkörbe jutásáért olyan
hangulatot teremtettek az ultrák a Hódosban, hogy már a melegítésnél futkározott
rajtam a hideg. Ébredjünk már fel, Petra,
meccs van! Tényleg erőfeszítésbe telt átkapcsolni az agyamat: nincs itt senki, nem
is ül itt senki… A külső tényezőket tehát el
tudom engedni, a megszokásaimat azonban nem: meccsnapon mindennek centire
stimmelnie kell, ha itthon játszunk, ha idegenben. Megvan, hogyan étkezem, mikor
fekszek le előző nap, még a szüleimmel sem
vagyok hajlandó találkozni a lefújás pillanatáig. Mindent kirekesztek, ami megkavarja
a fejemet, telefonon sem hívnak ilyenkor.
A mérkőzés előtt, még az utolsó komolyabb
egyeztetést megelőzően kijövök melegíteni
zenével a fülemben. Ezek azok a pillanatok,
amikor annyira megnyugszom, hogy késznek érzem magamat a harcra.
CívisCafé: A junior válogatottnak
csapatkapitánya is voltál;
vezéregyéniségnek tartod magadat?

Vámos Petra: Ezen nem gondolkodom.
Nehéz is az ilyen provokatív kérdésre úgy
válaszolni, hogy az ember ne tűnjön álszerénynek vagy nagyképűnek. Szerintem az
tud vezéregyéniség lenni, aki hiteles. Azaz
komoly teljesítményre képes a pályán,
azon kívül pedig előre viszi a társait, odafigyel rájuk, felkarolja őket. Összetett szerepkör. Nagyon igyekezni kell jó embernek
lenni hozzá.
CívisCafé: „Hiszek abban, hogy minden úgy
alakul, ahogy lennie kell, és akkor, amikor
eljön az ideje”: visszatérő mondat ez nálad.

Vámos Petra: A nehezebb NEKA-évek
alatt anyukám mondogatta, hogy valamiért
nem jön ki az a látványos teljesítmény, amit
ő látni szeretett volna. Oka van, ha nem
úgy jönnek össze a dolgok, válaszoltam
mindig, olyankor még valami kell. Talán
később érő típus vagyok. Minden időhöz
kötött, és ahhoz, hogy valóra is váljon, nekünk kell megteremteni az utat.
ratalics lászló

A DVSC 38-asa tavaly elkezdte a Debreceni Egyetem
gyógytestnevelő–testnevelő szakát.
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Tanulj akár munka mellett, teljesen ingyen, rövid
képzési idővel! Felkészült oktatókkal, felszerelt
tanműhelyekkel és piacképes szakmákkal várnak
a Debreceni Szakképzési Centrum iskolái!
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