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Közösségi fűszerkert a Böszörményi úton, 
magánkezdeményezésre
A koronavírus hozadéka Debrecenben ez is.

A Böszörményi út 83. szám alatt található 
társasház aljában a park felé néző oldalon bo-
tolhatunk bele egy magánkezdeményezésre 
létrehozott, de közkinccsé tett fűszerkertbe. 
Kihelyezett felirat hirdeti, milyen növények 
találhatóak benne: van itt snidling, tárkony, 
oregánó, kakukkfű, bazsalikom, levélzeller, 
metélőpetrezselyem és fahéj illatú bazsalikom. 
Ezeken kívül viszont, ahogy megtudtuk Var-
gics Csillától, az ötletgazdától és kivitelezőtől, 
próbálkoztak borsóval, babbal és csípős pap-
rikával is.
A ház két lakója, Vargics Csilla és párja, 
Éles Lajos tavaly májusban kezdett hozzá 
a terület műveléséhez, épp a pandémia ki-
robbanása és a lezárások bevezetése után. 
– Nagyon szeretünk utazni, de erre, ugye, 
tavaly tavasszal nem volt lehetőség, ezért 
akkor arra gondoltunk, hogy elkezdjük ezt 
a kis területet megművelni – mondta Csilla. 
Földszinti lakásuk parkra néző ablakán ki-
nézve bosszankodva azt tapasztalták, hogy 
folyamatosan tele van szeméttel a kis, parla-
gon heverő terület, ami az ablakuk alatt, két 
lépcsőház között helyezkedik el. Az a gon-
dolat merült fel bennük, hogy a lakásukhoz 
tartozó területet felássák és megművelik, 
hátha ezzel elveszik a szemetelők kedvét, hi-
szen a növényekre csak nem akarnak majd 
szemetet dobni, vagy esetleg a szomszéd is 
kedvet kap, hogy a mellettük lévő területtel 

ő is elkezdjen foglalkozni. Ez utóbbi nem 
következett be, viszont a szemetelés szinte 
teljesen megszűnt.
Ez a projekt számukra nagy kihívást jelent, 
hiszen Csilla elmondása szerint egyikük 
sem ért a mezőgazdasághoz; teljesen más te-
rületen tevékenykednek. Csilla a családsegí-
tő központban titkársági csoportvezető, míg 
párja, Lajos, műszaki végezettségű; jelenleg 
műhelyvezetőként dolgozik. A terület fel- 
ásásával kezdték, majd palántákat és mago-
kat vásároltak, tehát anyagilag is befektettek 
a kertművelésbe, majd az ezzel járó munká-
kat rendszeresen ők végezték.
Sikerült a lakókat bevonni 
A környéken élők közül leginkább a gyerekek 
kaptak kedvet. – A harmadikon lakók kisfia 
nagyon érdeklődő volt, ő szívesen jött és csi-
nálta, de amikor kint dolgoztunk, nagyon so-
kan megálltak, beszélgettünk, szóval egyfajta 
közösségépítésre is lehetőséget adott – meséli 
Csilla, míg a ház előtt beszélgetünk.
Érdekes, hogy bár sokan szkeptikusok voltak, 
nem történt pusztítás, semmi kár nem esett 
a fűszerkertben, csupán néhány muskátlinak 
kelt lába, amelyeket az ágyás járda felőli szé-
lére ültettek.
Sajnos, egyelőre nem sok termés volt, mivel 
a talaj nem termékeny, trágyázni kellene, így 
leginkább mentát, csípős papikát és zöldfűsze-
reket tudtak szedni. Az idei elképzelés, hogy 

magaságyásokat alakítanak ki, amelyek elké-
szítése már folyamatban van.
Csilla munkájából adódóan missziójának érzi, 
hogy mosolyt csaljon az emberek arcára; ezzel 
a kis kerttel is az a célja, hogy a lakók örömü-
ket leljék benne, hiszen bárki jöhet, és levehet 
egy paprikát, vihet egy kis zöldfűszert.
Az utóbbi időben hallhattunk arról, hogy a ker-
tészkedés újra divatba jött, hiszen a járvány so-
kakat kényszerített vagy ösztönzött arra, hogy 
gyakrabban vonuljanak el a saját kertjükbe 
kertészkedni. Lakótelepen élőknek erre nincs 
lehetőségük, maximum cserépben nevelhető 
növények gondozásáig juthatnak el, de látjuk, 
közterületen is meg lehet valósítani hasonló 
tevékenységet. A Böszörményi úti apró fű-
szerkert példás kezdeményezés a közterület 
hasznos felhasználására, ami egyben a járvány 
kedvező hozadéka. Vargics Csilláék példáját 
követve talán mások is kedvet kapnak – az 
erkélyládákban való próbálkozások után ilyen 
irányba is lehet fejlődni.
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Gyermekbarát Hajdúszoboszló
A városháza falán kitűzött babazászlók hirdetik a fürdővárosban, hogy az 
önkormányzat kiemelt értéknek tekinti a gyermekeket, és számos gyer-
mekbarát intézkedéssel segíti a családokat. Az elmúlt évek adatai szerint 
Hajdúszoboszlón több gyermek születik. 2020-ban 254 kisded jött a világ-
ra; közülük 135 fiú, 119 leány. Ez az elmúlt 5 év legmagasabb születési szá-
ma; mintegy 15%-kal meghaladja az előző évit.

Hajdúszoboszló az idén csatlakozott a „Há-
rom királyfi, három királylány” országos 
mozgalomhoz. A babákat köszöntő zász-
lók jelképek, és annak kinyilvánítása, hogy 
a helyi önkormányzat egyetért a céllal. 
Családtámogatási és ifjúságpolitikai helyi 
intézkedések sorával nyújt jelenleg is se-
gítséget a szoboszlói önkormányzat. Az 
első lakáshoz jutók vissza nem térítendő 
támogatást kaphatnak. 2021-től megújult 
babaköszöntő csomaggal kedveskednek az 
újszülötteknek. Az iker- és a többes iker- 

gyermekek gondozásához további segítsé-
get adnak. 
Ez évben állami támogatással megkezdődik 
egy új, 26 férőhelyes bölcsőde építése. Így majd 
116 apróság járhat bölcsibe. Nyolc óvodát tart 
fenn az önkormányzat; háromnak elkészül 
a felújítási terve. A rászorulóknak gyermek- 
étkeztetési térítési díjkedvezményt nyújtanak. 
Beiskolázási támogatás is igényelhető 25 éves 
korig. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázattal a továbbtanulást támogatják. 
A közösségi jóléti intézkedések egyikeként 

tavaly új játékelemekkel gyarapodott a vá-
rosi szabadidőpark, amely április 10-étől is-
mét várja a családokat is. 
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Évtizedek óta vissza-visszatérő kérdés, hogy mi lesz a debreceni 
Nagyerdőben őshonos kocsányos tölgyesek sorsa. Átvészelik-e 
a klímaváltozás hatásait, vagy szép lassan eltűnnek, és a he-
lyükbe más, tájidegen fafajok lépnek. Most még akár 200 éves 
hatalmas tölgyfákat is megcsodálhatnak a kirándulók, de vajon 
megadatik-e ez a következő generációknak is. Juhász Lajost,  
a Nyírerdő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettesét kérdeztük. 

CívisCafé: Mikor került szorosabb kapcsolatba a munkájában a Nagyerdővel?
Juhász Lajos: Több mint harminc éve, 1990. szeptember elseje óta dolgozom 
a Nyírerdő Zrt.-nél, illetve a cég jogelődjénél. A Nagyerdő ügye 1997-ben „ta-
lált meg”, amikor a részvénytársaság műszaki vezérigazgató-helyettese voltam. 
Később, 2002 és 2010 között a debreceni erdészetet közvetlenül is irányíthat-
tam, így a szakmai munkát, beleértve az erdőkezelési feladatokat is, napraké-
szen követhettem. A Nagyerdő már akkor is az érdeklődés középpontjában 
volt. Tisztában voltam azzal, hogy Debrecen erdőszerető lakói tulajdonképpen 
az ott végzett erdőkezelési munka szakmai színvonalán mérték le a Nyírer-
dő Zrt. tevékenységét. Olyan volt, mintha egy kirakatban dolgoztunk volna, 
és természetesen voltak, akik elfogadták a munkánkat, de olyanok is akadtak, 
akik nemtetszésüknek adtak hangot. 

CívisCafé: Emlékszem, hogy már abban az időben is sokan aggódtak az öreg tölgyesekért. 
Milyen állapotban volt annak idején a Nagyerdő?

Juhász Lajos: Nehéz volt elfogadni, hogy már akkor is voltak olyan erdőrész-
letek, amelyeket ki kellett termelnünk, mert a fő fafajuk – döntően kocsányos 
tölgyek – kiszáradtak. Ezeknek az állományoknak a felújításával elértük, hogy 
az erdő megújult, és nem adtunk további teret az özönnövények terjedésének, 
amelyek az elmúlt időszak szárazabb időjárása miatt is komoly problémát je-
lentenek. Egyre több helyen jelennek meg olyan lágy- és fás szárú növények, 
amelyek a Nagyerdőben nem kívánatosak. A képződött természetes lékekben 
a zöldjuhar, a kései meggy és a bálványfa azonnal átveszi az uralkodó szerepet. 
Kezelnünk kell, hogy ezeknek a magforrásoknak a dominanciája megszűnjön.

CívisCafé: Hány évesek lehetnek most a legidősebb fák?
Juhász Lajos: A Nagyerdő állományának csaknem tíz százaléka 100 évesnél 
idősebb, egy kisebb rész pedig már csaknem 200 éves, de elszórtan előfordul-
nak ennél korosabb kocsányostölgy-egyedek is az erdőben. Az idős tölgyesek 
a laikus szemlélő számára is kedvezőtlen egészségi állapotot mutatnak. Az ál-
lományrészek kiszáradtak, egyes törzsek csúcsszáradtak, és jelentős az elszá-
radt koronarészek leszakadása is. Tekintélyes mennyiségű idős tölgy törzse 
már megdőlt, leborult, ami egyértelműen azt üzeni a szakembereknek, hogy 
a rekonstrukciós munkákat el kell indítani. Persze, tisztában vagyunk a holt 
fa természetvédelmi jelentőségével. Fontos lenne elkerülni, hogy ne egyszerre 
kelljen az összeomló tölgyesek helyzetét kezelni. Olyan szemlélettel kell tervez-
nünk a felújítást, ami a természetvédelmi elvárásoknak és az erdőt látogatók-
nak is megfelel. Ez nagyon nehéz feladat. 

CívisCafé: Aki gyakran jár a Nagyerdőben, időnként egy-egy olyan területet, erdőrészt is 
láthat, ahonnan kitermelték az összes fát…

Juhász Lajos: Ez azért van, mert úgynevezett erdőszerkezet-átalakításokat is 
végzünk. Ezeket a nem őshonos fafajú erdőrészleteket átalakítjuk, kitermeljük 
a tájidegen fajokat, a helyükre pedig a Nagyerdőre jellemző kocsányos tölgyet, 
esetleg fehér nyárt ültetünk, a kívánatos elegy fafajokkal együtt. A kocsányos 
tölgy rendkívül lassan fejlődik, és sok idő kell ahhoz, hogy a Nagyerdőben 
sétálók, futók lássák, hogy egy új erdőciklus kezd kialakulni. Az összeomló 
tölgy állományrészek jelenlegi legbiztosabb felújítási módja egyébként a teljes 
talaj-előkészítésre alapozott helyben gyűjtött makk vetése. A helyi gyűjtés azért 
fontos, mert ennek a makknak a genetikája valamennyire alkalmazkodhatott 
a szárazabb termőhelyi feltételekhez. Korábban a tuskózás nélküli, úgynevezett 
hagyásfás technológiát is alkalmaztuk, de a klímaváltozás miatt ez ma már kevés-
bé sikeres, mint amennyire tíz-tizenöt évvel ezelőtt volt. Tudom, hogy a Nagy- 
erdőért aggódóknak a legmegfelelőbb felújítási mód a természetes lékekre ala-
pozott, úgynevezett szálaló vágás lehetne, de az eddigi kísérleti lékeink sikeres-
sége nem meggyőző, ezért üzemszerű gyakorlattá nem tehető.

CívisCafé: Sokan a Nagyerdőnek azt a parkerdei részt tekintik csupán, ahol az állatkert,  
a vidámpark és, mondjuk, a stadion van. Mekkora valójában az „igazi” Nagyerdő?

Juhász Lajos: Legtöbben tényleg a belső parkerdei részre gondolnak, amely 
a debreceni önkormányzat kezelésében van. A Nagyerdő ennél sokkal nagyobb, 

Tölgy- 
matuzsálemek 

 a debreceni 
Nagyerdőn.  

Unokáink  
is látni fogják? 

 A klímaváltozás  
a homoki tölgyeseket sem kíméli.
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a város északi oldalán elhelyezkedő zárt er-
dőtömb, számos védett értékes növény- és 
állatfajjal. Gyakran emlegetik Debrecen tü-
dejeként vagy zöld koronájaként. 1882-ben 
még 1360 hektár volt; jelenleg 1092 hektár, 
és a teljes területe védett.

CívisCafé: A szakembernek mi az, amiben 
leginkább tetten érhető, hogy nagy a baj, 
és gyorsan cselekedni kell, különben még 
nagyobb veszélybe kerülnek a tölgyesek?

Juhász Lajos: A kocsányos tölgy számára 
a kulcskérdés a kellő mélységben levő talaj-
víz biztosítása. Az optimális két-két és fél 
méter helyett viszont a talajvízszint jelenleg 
nyolc-tíz méter mélyen van, ami nem teszi 
lehetővé a Nagyerdő tölgyeseinek vitális 
fenntartását. Ezt a problémát nagyon jól 
mutatja a kidőlő tölgymatuzsálemek tányér-
szerű sekély gyökérzete, ellentétben a tanul-
takkal, amely szerint a tölgyeknek mélyre 
ható karógyökerük van. A fa így próbál al-
kalmazkodni a megváltozott körülmények-
hez, hiszen már csak a felszíni talajrétegben 
talál némi vízforrást. A szárazabb, melegebb 
ökológiai viszonyokra utal egyébként az 
ezüsthárs nagyerdei terjedése is. 

CívisCafé: A megoldást most mindenki az 
újjáéledő Civaqua-programtól várja.  
A beruházás részeként a Keleti-főcsatorna vize 
a Nagyerdőbe is eljutna. Ez valóban megfelelő 
válasz lehet a klímaváltozás kihívásaira?

Juhász Lajos: A program ennek a folya-
matnak az ellensúlyozásában segít majd, hi-
szen ha nem érkezik megfelelő mennyiségű 
csapadék, akkor csak az ökológiai vízpótlás 
lehet a megoldás. Rendszeresen meghívást 
kapunk azokra a megbeszélésekre, amelye-
ken a tervek egyeztetése zajlik. A Nagyer-
dő vízpótlása a Civaqua-program második 
ütemének lesz a része. A beruházás kereté-
ben kialakítanak egy víztározót a Nagyerdő 
északi-északkeleti részén, és ez a tározó egy 

drénvezeték-hálózaton keresztül biztosítja 
majd a szükséges éltető vizet. A területen 
egyébként régen létezett három nyílt vízfe-
lület is; ezeknek az újbóli kialakítása szintén 
nagyon kedvező lenne az élővilág számára. 
A Nyírerdő Zrt. ezért azt javasolja, hogy 
a projekt szakemberei vizsgálják meg ennek 
a lehetőségét is. Jó lenne, ha a Nagyerdő fái 
között ezen a három helyen újra megcsillan-
hatna egy kis vízfelület; ez a mikroklímára is 
jótékonyan hatna. 

CívisCafé: Említette, hogy annak idején, már a 
90-es évek végén komoly figyelem kísérte az 
erdészek Nagyerdőt érintő munkáját. Ma, amikor jó 
értelemben véve trendi lett a környezettudatosság, 
a természetvédelem, még inkább igaz lehet ez…

Juhász Lajos: Persze, a ránk irányuló fi-
gyelem érzékelhetően még nagyobb lett. 
A Nagyerdő rekonstrukciós munkái egy 
alföldi erdész számára komoly kihívást és 
nagy felelősséget jelentenek. Ugyanakkor 
az itt dolgozók pályájának szakmai csúcsa is 
ez lehet. Megnyugtató, hogy olyan erdészek 
dolgoznak nálunk, akik elkötelezettek a ho-
moki tölgyesek megőrzésében. Abban biztos 
vagyok, hogy mi leszünk az utolsók, akik 
feladják ezt a küldetést. Mindent megte-
szünk, hogy a Nagyerdő meghatározó fafaja 
továbbra is a kocsányos tölgy legyen. Saját, 
az erdőhöz kötődő munkámban is ez tartom 
a vezérelvnek. 

takács tibor
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Négy fővel kezdték, mára harmincketten dolgoznak a ICE-STAR Szer-
viz Kft.-ben; az ipari hűtés- és klímatechnikai, valamint hőszivattyús 
kivitelezésekkel, szervizeléssel, javítással foglalkozó debreceni cég 
2021-es árbevétele megközelítheti az egymilliárd forintot. Elismert-
ségüket jelzi, hogy itthon dolgoznak a BorsodChemnek, az NI-nak, 
valamint több ismert nagyvállalatnak, míg külföldön a Közel-Keleten 
és Afrikában is visszajáró vendégek. Szabó Zsolt ügyvezető – egyben 
résztulajdonos – legalább ennyire büszke a kipróbált szakember- 
gárdára is, akiknek a tudása nélkül nem jutottak volna idáig.

– Világéletemben műszaki beállítottságú 
voltam, ahogy édesapám is, aki már 14 
éves koromban magával vitt ácsmunkákra. 
Első szakmaként mégis elektroműszerész 
végzettséget szereztem. Az autók jobban 
vonzottak, de a szüleim szerették volna, ha 
kevesebb piszokkal járó munkát választok 
– idézte vissza az 52 éves debreceni cégve-
zető, akit a 90-es évek eleje Ausztriában, 
Németországban talált. Villanyt szerelt, 
gipszkartonozott; egyik megbízás hozta 
a másikat. Ő maradt volna külföldön, de 
az első feleségét nem tudta meggyőzni 
a költözésről, így a legidősebb fia születé-
sekor,  1995-ben itthon keresett munkát. 
Végül egy klímaszerelésre szakosodott 
debreceni vállalkozáshoz jelentkezett. Jól 
keresett, megbecsülték, néhány éven be-
lül szervizvezető lett, de ebben a cégben 
nem volt meg a továbbfejlődés lehetősége. 
Ezért hosszas őrlődés után úgy ítélte meg, 
ilyen áron nem éri meg a főnök jobbkezé-
nek lenni. 2002-ben váltott; akkor kezdett 
együtt dolgozni azzal a Balogh Jánossal, 
akiről ma is csak elismeréssel beszél.
– János cége, az ICE-STAR Kft. (nem ke-
verendő a cikk elején említett társasággal) 
ezekben az időkben jellemzően kereske-
delmi hűtéssel, valamint  hűtés-, klíma-
technikai kis- és nagykereskedelemmel 
foglalkozott. Az ismeretségünk korábbról 
indult, de később munkatársként is nagy-
szerűen szót értettünk. Megbeszéltük, 
hogy a profilba felveszi a klímaszerelést, 
majd a vállalkozása ezen a területen is 
fejlődésnek indult. Viszonylag rövid időt 
alatt az ICE-STAR-nál is a szervizes csapat 
vezetője lettem, majd a cég műszaki igaz-
gatója. De nem elégedtem meg ennyivel. 
Meg akartam tanulni a kereskedelmi hű-
téstechnikát, így egyszerre jártam a fiúk-
kal terepre, és készítettem árajánlatokat 
az igazi munkakörömből adódóan – ele-
venítette fel a kétezres éveket. Tulajdon-
képpen ez vezetett az ICE-STAR Szerviz 
Kft. létrejöttéhez. Balogh János ugyanis 
láthatta benne a szükséges potenciált és 
alázatot („az első, hogy a munka legyen 
elvégezve”), így felvetette: hozzanak létre 
új, közös céget a klíma- és a hűtéstechni-
kai kivitelezésre, szervizelésre. Így szüle-
tett az ICE-STAR Szerviz Kft. 2010-ben. 
Pénzügyileg a nulláról indultak, de kap-
csolati tőkében számíthattak Balogh János 
ügyfélkörére.

Szabó Zsolt elmondása szerint évről évre 
növekedtek, de a fokozatosság elvét mindig 
fontosnak tartotta. És azt, hogy a folyama-
tos fejlődés csak az ismeretek precíz fejlesz-
tésével, a régi-új munkatársak megbecsülé-
sével, a profit visszaforgatásával lehetséges. 
Büszkén jegyezte meg, a jelenlegi, Galamb 
utcai telephelyet, ahol a két vállalkozás és 
a 2012-ben szintén együttesen alapított 
Solar Green Energy Kft. működik, amely 
szintén az ICE STAR Szerviz Kft. tulajdo-
nában van. Hogy mit szeret a leginkább 
a munkájában?
– A technológia szédítő gyorsasággal fejlő-
dik, így minden nap hoz valami újat, amire 
reagálni kell. Hiszek a holtig való tanulás-
ban, szeretek képben lenni mindennel, 
beleértve a legváltozatosabb okokból felve-
tődő problémákat. Részt veszek a belső kép-
zésünkben, ami ráébresztett arra, mennyire 
közel áll hozzám az oktatás – magyarázta. Ez 
a szemléletmód játszik közre abban, hogy 
körülbelül fél éve coach jár hozzájuk; Sza-
bó Zsolt máris érzi a munkatársain a hatást. 
Foglalkozni kell a vezetők, szerelők trénin-
gezésével; időnként muszáj több nézőpont-
ból végiggondolni a saját tevékenységünket, 
mert serkentően hat a problémamegoldási 
képességre, vallja, megjegyezve: manapság 
a fiataloknak nem elsősorban a szakmai tu-
dásával van gond, inkább sokak hozzáállása 
változott. Nincs rajtuk a nyomás, ami vi-
szont az elhivatottság ellen dolgozik – Sza-
bó Zsolt gyakran emlegeti az édesapjának, 
mennyire hálás azért, hogy már gyerekként 
ott kellett ülnie a tetőn…
– Káros szenvedélyeim nincsenek, de 
gyengéim a gyors autók, főleg, ha régiek.  
A 40 éves BMW 735-ösöm régi vágyam volt, 
és egy Ford Mustangnak sem bírtam ellenáll-
ni. Igazi kikapcsolódásként hat rám egy-egy 
tesztvezetés például a Hungaroringen, vagy 
a repülés egy barátom kisgépével. Három-
szor házasodtam; a feleségem hat gyerekre is 
terít hétvégenként. Igyekszünk együtt lenni 
minél többször, ami nem zárja ki a baráta-
inkkal való kirándulgatást – mondta.
Nem csak a család nagy, az ICE-STAR 
Szerviz is kinövi a Galamb utcai bázist:  
– Hosszú távra tervezve keresünk új te-
lephelyet. Reményeink szerint a Déli Ipari 
Parkban meg is találhatjuk – árulta el, mi 
lehet a társaság életének egyik fontos állo-
mása a jövőben.

ral

Szabó Zsolt:  
csak precízen, 

csak meg- 
fontoltan!

A külföldön is keresett  
ICE-STAR Szerviz  

évről évre növekszik.  
A Déli Ipari Parkba  

költöznének.
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KEDVEZMÉNYES ÉTKEZTETÉS 
A Baptista Szeretetszolgálat

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉST BIZTOSÍT AZ ARRA RÁSZORULÓKNAK,

naponta akár 300 Ft-tól,
amely már tartalmazza a házhoz szállítás díját is.

Változatos menüket kínálunk, több neves konyhával együttműködve.

AKÁR DIETETIKUS ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT  
KÍMÉLŐ, ZSÍRSZEGÉNY  

ÉS SZÉNHIDRÁT-CSÖKKENTETT MENÜ  
IS VÁLASZTHATÓ!

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULT:
Életkora (nyugdíjas), egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 

szenvedélybetegsége alapján.
ELLÁTÁSI TERÜLET:

Debrecen és közigazgatási területe, Hajdú-Bihar megye legtöbb települése,
többek között Derecske, Balmazújváros, Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 

Hajdúhadház, Hajdúszoboszló.
Részletekért érdeklődjön telefonszámainkon  

vagy személyesen irodánkban!

52/420-227 • 20/310-2369  • 30/515-5955 
Irodánk: 4026 Debrecen, Bem tér 7. fszt. 2.

KEDVEZMÉNYES EBÉD KEDVEZMÉNYES EBÉD KEDVEZMÉNYES EBÉD
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Magas, szőke, csinos lány vendégeskedett a Cívishírnél nagy-
pénteken: kávét nem, csak egy pohár vizet kért. Régóta ismer-
jük egymást, de csak úgy messziről: egy általános iskolába 
jártak a lányommal, és a volt párom tanította is, így ha találkoz-
tunk, egymásra köszöntünk az utcán. Nagyon kíváncsi termé-
szet, strapabíró alkat, kiegyensúlyozott személyiség, átlagon 
felüli megfigyelőképesség – jellemezték, hozzátéve: kivételesen 
fogékony az emberi rezdülésekre, már gyerekként jó érzékkel 
bírt az élek lekerekítéséhez, a konfliktusok lecsendesítéséhez.

Battai Sugár Katinka még csak 18 esztendős lesz; a helyi sportélet köve-
tőinek nem kell őt bemutatni, a többiek számára pedig az a legfontosabb hír 
vele kapcsolatban, hogy az Interfencing Debrecen SC versenyzője márciusban 
Katona Renátával, Márton Annával és Pusztai Lizával sporttörténelmet írt 
a budapesti kvalifikációs vívó világkupán: magyar női felnőtt kardválogatott 
először jutott ki olimpiára!
– Mivel az olimpiai kvóta azzal vált biztossá, hogy az ukrán csapat néhány 
pásttal odébb vereséget szenvedett, én még nem is kapcsoltam, amikor Liza 
örömében már sikoltozott. Aztán, persze, megértettem, miért örül annyira 
az egész csapat – elevenítette fel a Suginak becézett vívó, akinek a válogatott 
edzései miatt heti kétszer-háromszor a fővárosba kell utaznia Debrecenből. Ez 
kemény próbatétel az Ady-gimnázium diákjának – mint mondta, a reggeli vo-
naton inkább alszik, hazafelé már jut energiája mással, például a tanulnivaló 
pótlásával foglalkozni.
A járvány első hulláma miatti digitális oktatás, említette, nem is jött rosszul, 
hiszen tizenhét évesen a mély vízben találta magát azzal, hogy a sportágának 
kiemelkedő tehetségeként egyszerre kellett helytállnia három korosztályban 
(kadét, junior, felnőtt). Plusz, ugye, az iskola. A koronavírus aztán a vívó- 
életet is felforgatta: 2020 elején még összejött egy junior csapat Eb-győzelem 
a horvátországi Porecben, majd egy felnőtt világkupabronz Athénban, utána 
azonban sorra maradtak el a versenyek, miközben az edzéseket már csak az 
újrakezdés bizonytalansága miatt sem lehetett elhanyagolni. 2020 tavasza óta 
Sugár lényegében alig vívott, és egy betegség is hátráltatta másfél hónapon át. 
Ezért is nagy szó, hogy a debreceni lányban volt spiritusz a pár héttel ezelőtti 
nagy sikerhez.Debrecen  

legjobb vívója 
még gimnazista, 

de ott lehet  
az olimpián

A sporttörténelmet író  
válogatott tagjával, Battai Sugárral 

a fokozódó nyomásról, a járványról 
és a kezdetekről is beszélgettünk.
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De miért a kard?
– Bár a versenysport miatt én egyébként is 
jóval kevesebbet vagyok iskolában, a jár-
vány következtében végképp alig látjuk egy-
mást az osztálytársaimmal. Sok tizenéves 
életében szerintem ezért is törést okoz a ko-
ronavírus. Az első hullám idején én sem 
voltam túl motivált a tanulásban, otthoni 
körülmények között egyszerűen nem tud-
tam annyira komolyan venni… A megszo-
kotthoz képest kevesebb az óraszám, a dol-
gozatok tisztaságának ellenőrizhetősége, 
a házi feladatok számon kérhetősége lehető-
séget ad… kreativitásra. Szerintem vannak 
diákok, akiknek később lesz ebből problé-
mája, hiszen ha nem vagy nagyon céltuda-
tos, akkor most sokkal nehezebb rávenned 
magad a tanulásra. De érezzük is, hogy ez 
nem folytatható sokáig, muszáj jobban ne-
kifeküdni az iskolának. És a másik: egy cso-
mó tizenévesnek az osztálytársai jelentik az 
egyetlen társaságot. Közösséghez tartozni 
jó; ha ezt eddig valamiért nem ismertük fel, 
akkor a járvány legalább ebben most segít… 
Számomra könnyebb, hiszen a vívással egy 
másik csapatnak is a része vagyok, és a ve-
lük való találkozás a veszélyhelyzet ellenére 
folyamatos. Ezzel együtt hiányoznak az is-
kolai barátaim, pedig azért hívjuk egymást 
telefonon és sétálni is szoktunk – magya-
rázta Sugár, hogy miként fest a helyzet egy 
tinédzser szemszögéből. Hozzátette: fiatal 
sportolóként nem könnyű feldolgozni, hogy 
egymás után maradnak le a korosztályos 
világversenyekről, hiszen azokat „már nem 
adja vissza az élet”. Sugár például kadétként 
szeretett volna még elérni egy érmes egyé-
ni eredményt, erre azonban (mivel kinőtte 
a korosztályt) már soha nem lesz módja.
Lassan kilenc éve annak, hogy vív, vagyis éle-
tének a felében már jelen volt a kard. – Egy 

nővérem és egy húgom van; közös vonás, 
hogy mindhárman úsztunk. A medencei vi-
lág számomra kissé unalmas volt; szerettem 
volna kipróbálni valami mást. A torna von-
zott, de túl magasnak éreztem magamat hoz-
zá. A vívás az anyai nagymamám ötlete volt; 
anyukám régebben kipróbálta, de amíg őt 
nem kötötte le, nekem lényegében azonnal 
megtetszett. Annak ellenére is, hogy az első 
év csupa alapozás, lábmunka, kevés iskolá-
zással (a technikai tudás elsajátítása, gyakor-
lása). Balkezes vagyok; ez komoly előny. So-
kat dicsérték a kéz-láb koordinációmat, ami 
nagyon jólesett, és mivel a társaságot gyor-
san megkedveltem, nem volt kérdés, hogy 
maradok. Ahogy egyre jobban belementünk 
a részletekbe, még inkább beleszerettem 
a sportágba. Az első verseny élménye a mai 
napig kísér: még „bambi” korosztályban, 
vagyis 10-11 év körüli gyerekként egy Miku-
lás-kupán vívhattam. Alig értettem valamit 
abból, ahogy egy torna zajlik, de nálam idő-
sebbekkel kardozhattam, asszókat nyertem, 
és majdnem sikerült a legjobb négy közé jut-
ni. Nagyon feldobott! – idézte fel.
És hogy miért a kard, nem pedig a tőr vagy 
a párbajtőr?
Az ok egyszerű: a mestere, Dávid László 
kardedző, és mivel Sugár nagyon ügyes-
nek bizonyult ezzel a fegyverrel (amellyel, 
a másik kettővel ellentétben, vágni is lehet, 
sőt a találatok döntő része vágással szüle-
tik), értelmetlen lett volna váltani. Kevésbé 
ismert, de a kard-tőr-párbajtőr hármasá-
ból a kardvívás a leglátványosabb, ugyanis 
a szúrás és a vágás együttes megengedettsé-
ge miatt sokkal nagyobb szabadságot nyújt 
a mozgásban. Sugár, persze, kipróbálta 
a másik két fegyvert is, de meg sem fordult 
a fejében a váltás.
Relaxálással hangolódik
A hazai és nemzetközi korosztályos egyéni 
és csapatsikerek után Battai Sugár Katinká-
nak még inkább meg kell tanulnia elviselnie 
a nyomást. Ezt, persze, leírni, kimonda-
ni könnyű.  
– Az edzőm kiskorom óta abban a szellem-
ben irányít, hogy nem az eredmény a lé-
nyeg. Sokkal fontosabb, hogy képes legyek 
kihozni magamból a legjobbat, valamint 
sikerüljön valósítani azt, amit elterveztünk 
és gyakoroltunk. Éppen ezért gyerekként 
és serdülőként teljesen ki tudtam zárni az 
eredménykényszert. Tény, hogy ez egyre 
nehezebb, de törekszem rá. A tavaly már-
ciusi horvátországi Európa-bajnokságon 
kadétként esélyes voltam egyéni aranyra. 
Ez rosszul hatott rám: kikaptam a nyolc-
ba kerülésért egy papíron nálam gyengébb 
kardozótól. Csapatban ugyan nyertünk, de 
nagyon bosszantott ez a kudarc. Hozzá kell 
tenni: egyszerre versenyeztem a kadétok, 
a juniorok és a felnőttek között. Azt hiszem, 
fejben nem tudtam eléggé gyorsan követni 
azt, hogy eltérő vívásra van szükség a kü-

lönböző korosztályokban. Juniorként sokat 
tanulok a felnőttektől; figyelem azt is, hogy 
milyen önbizalommal mennek fel a pástra, 
és hogyan próbálják helyretenni magukat 
lelkileg egy-egy hiba után – beszélt a fia-
tal versenyző a fokozódó elvárások okozta 
szorongásról, kiemelve: egy szint elérése 
után szerinte szükséges sportpszichológust 
igénybe venni, mert sokat segít egy-egy ver-
seny átbeszélésében, és koncentrációs tech-
nikákat is megtanít.
A belső ráhangolódás kulcskérdés: a legjob-
bak között egyre inkább eltűnnek a fizikai, 
technikai, taktikai különbségek, megnő 
a koncentráltság, a magabiztosság, a nyerő 
hozzáállás szerepe.
– A vívásban egy-egy asszó (mérkőzés) is 
képes kimeríteni az embert. De ennél fá-
rasztóbb, hogy több óra telik el egy-egy 
fellépés között, miközben nem eshetsz 
szét sem fizikailag, sem fejben. Én példá-
ul relaxálással igyekszem kizárni a zavaró 
gondolatokat, próbálok csak a légzésemre, 
a testemre koncentrálni. Ezt napi szinten 
gyakorlom. Verseny közben – mintegy be-
szűkített tudattal – csak a következő moz-
dulatra, találatra figyelek. Elkalandozni, 
„ugrálni” nem jó. A személyiségemből adó-
dóan nem vagyok „kiabálós”, se dühömben, 
se örömben; higgadt tudok maradni, próbá-
lok nem kiesni a koncentrálásból.
Jó drukk, rossz stressz
Battai Sugár Katinka a legnagyobb sikereit 
(kétszeres kadét Európa-bajnok, junior Eu-
rópa- és világbajnok) eddig csapatban érte 
el. Szerinte ez azzal is összefügghet, hogy 
csapatban nyugodtabb – egyéniben egye-
lőre kevésbé tudja kizárni a már emlegetett 
nyomást. De hogy mindent meg fog tenni ez 
utóbbiért, az biztos, mert már ki van éhezve 
egy érmes egyéni sikerre. 
– Dinamikus stílusban vívok, ezzel együtt 
szeretnék még harcosabb lenni. Előfordul, 
hogy bár megvan a fejemben, hogy mit sze-
retnék a páston, nem vagyok kellően hatá-
rozott a végrehajtásban, ezért nem sikerül. 
Ebben nagyon szeretnék fejlődni. Másrészt 
versenyző alkatnak tartom magamat, amit 
erősít, hogy gyakran jobban megy neki éles-
ben, mint az edzésen. Akkor vagyok jó, ami-
kor a drukk hajt, nem a stressz – magyarázta.
A járványt leszámítva „Sugi” úgy érzi, jó pe-
riódusban van. A felnőtt válogatottban való 
beilleszkedés könnyen ment: bár a zömmel 
huszonévesek alkotta bő keretben ő legfiata-
labb, és „kicsiként” inkább figyel, ez egyál-
talán nincs a terhére, egy csomó praktikus 
tanácsot kap úgy egy asszó során, mint az 
életben. Egy éve barátja van, így nőként is 
kereknek érzi a dolgokat. – Ha pedig valami 
rosszul alakul, sikertelenség, csalódás ér – 
zárta szavait –, a budapesti vagy a debreceni 
vívótársakkal való együttlét vagy egy jó isko-
lázás az edzőmmel feledteti a bosszúságokat.

ratalics lászló
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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 Molnár Dávidtól,  
a DEAC Magyar Kupa-győztes hokicsapatának Dácijától. 

1. A 23 éveddel szemtelenül fiatal 
vagy ehhez a rovathoz, de itt a helyed, 

hiszen jelenleg a legmagasabban 
jegyzett debreceni születésű és nevelésű 
jégkorongozó vagy!
Az aktív játékosok között igen, azt hi-
szem, ezt szerénytelenség nélkül mond-
hatom, de azért Könczei Áron nevét se 
feledjük, aki szintén itt született és itt 
járta végig az utánpótlás szamárlétrá-
ját, miközben végig tagja volt a kü-
lönböző korosztályos válogatottaknak, 
majd a felnőtt válogatottban is be-
mutatkozott.

2. Ő azonban nem nyert Magyar Kupát 
debreceni színekben! Gondoltad 

volna, hogy a Ferencváros után az osztrák 
ligában szereplő Fehérvárt is legyőzitek?
Én személy szerint csak abban remény-
kedtem, hogy a hazai pályán a Ferenc-
város legyőzésével kiharcoljuk a döntős 
részvételt. Aztán amikor ez megtörtént, 
már merészebb álmokat kezdtünk szö-
vögetni, és úgy vágtunk neki a finálé-
nak, hogy nincs mit veszteni, mindent 
beleadunk, aztán lesz, ami lesz. Extá-
zisban játszottunk végig a döntőt. Úgy 
voltunk vele, hogy ha kell, fejjel is be-
levetődünk a korongba, csak gólt ne 
kapjunk! Sikerült, és lám, lehet nagyo-
kat álmodni!

3. A tévében sokan látták a kupadöntőt, 
a győzelmi bulit már nem közvetí- 

tették! Lehet róla mesélni?
Semmi olyan nem történt, ami esetleg 
nem lenne publikus. Végig az öltöző-
ben szisszentek a sörök, mivel vendég-
látóhelyre a járványhelyzet miatt nem 
mehettünk. Volt mit ünnepelni; el is 
húztuk éjfél utánig, aztán mindenki 
szépen hazament.

4. A kupagyőzelem történelmi jelen-
tőségű, de a bajnoki elődöntő miatt 

a szurkolókban maradt némi hiányérzet…
Bennünk, játékosokban is van! Ket-
tő-nullás vezetésről a Brassó elleni pár-
harcot meg kellett volna nyerni! Bosz-
szúság ez még ma is számomra, de már 
nincs mit tenni, az a hajó már elment. 
A következő idényben, remélem, játsz-
hatok döntőt az Erste Ligában.

5. Már csak az a kérdés, hogy 
debreceni színekben?

Még nincs aláírt szerződésem, de tár-
gyalunk, azt hiszem, hamarosan meg-
állapodunk. Reményeim szerint ugyan-
olyan sikerre éhes társaság jön össze 
a következő idényre is, mint amilyen 
a mostani volt, és akkor reális esélyünk 

lehet még tovább jutni a bajnokságban. 
Nagyon kiegyenlített a mezőny, és ez 
mindenkit feljogosít arra, hogy szép 
álmokat dédelgessen, de azt hiszem, 
mi ebben a szezonban bebizonyítottuk, 
hogy nagy akaraterővel, önfeláldozóan 
jobb csapatot is le tudunk győzni.

6. A DVSC egykori labdarúgója, 
Szabó András unokájának a lábára 

hogy került egyáltalán korcsolya 
a futballcipő helyett?
Ovis korcsolyázáson vettünk részt a nagy- 
erdei műjégpályán, ott szúrt ki Cike 
bácsi (Fekete Albert, a DHK edzője – 
a szerk.), ekkor eldőlt, hogy jégkoron-
gozó leszek. Nagypapám sem bánta, 
hiszen gyakran ő vitt edzésre.

7. Mennyit kell gyúrni a kockás hasért, 
egyáltalán milyen egy debreceni 

jégkorongozó napi rutinja?
Amikor nincs meccs, akkor a nap első 
fele telik edzésmunkával. A délelőtti 
foglalkozások kezdete előtt egy órával 
már ott kell lennünk a csarnokban, 
kávézunk, beszélgetünk, átöltözünk. 
Kondiedzéssel kezdünk, utána követke-
zik a jeges edzés bő egy órán keresztül, 
majd egyéni foglalkozásokon veszünk 
részt, végül a levezetéssel zárul a napi 
meló úgy kora délutánra. Meccsnapo-
kon annyi változás van, hogy este visz-
sza kell még menni játszani, de ekkor 
a délelőtti foglalkozások lazábbak, csak 
átmozgató jellegűek.

8. Ehhez az életmódhoz személyre  
szabott a táplálkozás, a regeneráció?

Nincs előírva semmi; azt minden jég-
korongozó tudja magától is, hogyan 
kell táplálkoznia. A nyári holtszezon-
ban megengedett egy kis hanyagság, 
nálam is előfordul, de versenyszezon 
közben odafigyelünk arra, hogy lehető-
leg a kevésbé zsíros és cukros ételeket 
egyek. A meccs előtti napokon különö-
sen fontos a jó táplálkozás.

9. Amikor az állandó eredmény- 
kényszer okozta stressz 

emészt, ki lehet rúgni a hámból?
Igény lenne rá, de szezon közben erre 
szinte egyáltalán nincs lehetőség, hi-
szen a versenynaptár nagyon sűrű. 
Nyáron belefér egy-két alkalom; azt ki 
szoktuk használni.

10. Látod magad kívülről? Milyen  
játékos Molnár Dávid? Mik  

az erősségei, és miben kell még fejlődnie?
A tények, a számok azt mutatják, hogy 
Mazzag Dániellel együtt a liga legjobb 
védekezőspecialistái közé tartozunk, 

Debreceni 21-es:  

Molnár Dávid,  
a speciális 

egység ásza
Papája a DVSC futballistája volt, 

ő mégis a korcsolyát  
és a botot választotta.
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ami az emberhátrányos helyzeteket illeti, a DEAC ugyanis ebben 
a mutatóban a második lett a Brassó mögött. Támadásban min-
denképpen lehetnék hatékonyabb, több gólt és több gólpasszt el 
tudnék fogadni a nevem mellett.

11. A laikusoknak magyarázd el, mi is a feladata egy csatárnak  
emberhátrányban, a speciális egységben, 

ahogy a tengerentúlon nevezik?
Gyors korcsolyázással megpróbálja megakadályozni, hogy az 
emberelőnyös ellenfél felhozza a korongot, vagy ha mégis felállnak, 
akkor a saját harmadán belül vadászik a korongra. Ezen a poszton fé-
lelmet nem ismerő játékosok kellenek, aki – ha a szükség úgy kívánja 
– a nehézbombázó bekkek elé fekszenek, hogy blokkolják a korongot.

12. Aki DEAC-meccsre jár, tisztában van vele, hogy a hoki oltárán 
sokat áldoztál. Melyik volt a legfájdalmas blokkolásod?

Franciaországban, U20-as világbajnokságon Németországgal ta-
lálkoztunk, ott blokkoltam a ma már a svéd élvonalban játszó, de 
az NHL-es Detroit Red Wings által draftolt Seider Moritz lövését. 
Úgy eltalálta a lábam, hogy alig tudtam lemenni a jégről. A padon 
érdeklődött az edző az állapotom felől; mondtam, hogy minden 
rendben, de közben még mindig csillagokat láttam a fájdalomtól.

13. Mi a legjobb neked Debrecenben?
Minden ideköt, itt vannak a családtagjaim, a gyerekkori 

barátaim. Ők a legjobbak. A debreceni nyári estéket szeretem na-
gyon, amikor ki lehet ülni a teraszokra limonádét vagy sört inni.

14. Mi a legrosszabb Debrecenben?
Van néhány ember, aki – hogy szépen fogalmazzak – 

meglehetősen nyers, távolságtartó. Vagy talán én vagyok túl köz-
vetlen? Nem tudom. Az is lehet, hogy ebben a Covid-világban 
a sok bezártságtól az emberek feszültebbek, mint máskor.

15. Van az a pénz, amiért elhagynád Debrecent? – egy profi  
sportoló számára talán fölösleges a kérdés, 

de azért lehet rá jó választ adni!
Ha a Boston Bruins megkeres, elgondolkodom rajta!

16. Ki a legjobb fej Debrecenben?
Van egy tízfős baráti társaságom, ők mind nagyon jó 

fejek. A csapaton belül is megtalálom mindenkivel a hangot, de 
a legszorosabb barátságot Berta Ákossal, Vokla Rolanddal és Hári 
Norberttel ápolom.

17. Csülökpörkölt vagy cézársaláta?
A csülökpörköltnek nehezen tudok ellenállni, de szezon 

közben, sajnos, muszáj. Így legyen az a válasz, hogy nyáron csü-
lökpörkölt, versenyszezon alatt pedig cézársaláta.

18. Legalább gondolatban rúgjunk ki a hámból: 
sör, bor vagy pálinka?

Sör! Egyértelműen sörös vagyok, de időnként jól tud esni a száraz 
fehérbor is. Pálinkát nagyon ritkán, alkalomadtán iszom, pedig 
jól el lennék látva belőle, hiszen édesapám minden évben vagy  
50-60 litert készít. Ő is csak azért, hogy legyen; inkább elosztogatja.

19. Romantikus vígjáték, vagy keserédes dráma?
Romantikus vígjáték, de szigorúan csak a barátnőm-

mel együtt.

20. Tankcsapda vagy diszkózene?
Mindkettő! Bármit szívesen meghallhatok, pop, rock, 

rap, minden jöhet.

21. A lelki szemeid előtt milyennek látod magadat 33 évesen, 
azaz tíz év múlva?

Remélem, hogy akkor már diplomás ember leszek. Tanulni kéne 
valamit, csak még azon gondolkodom, hogy mit. Sport és rekreá-
ció szakra jártam, de azt abbahagytam; valami mást kell keresnem 
magamnak. Remélem továbbá azt, hogy 33 évesen még komoly 
szinten jégkorongozni fogok, valamint akkorra már letisztul az is, 
hogy a sportpályafutás után, a civil életben mihez kezdek majd. 
Olyan ember szeretnék lenni, aki nagyjából elérte a céljait szak-
mailag és a magánéletben is.
 cs. bereczki attila

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Továbbra is bombaformában a HSE csapata
Hónapok óta jelentős előnnyel vezetik 
a megyei bajnokságot, legfrissebb igazolá-
suk, Máté János pedig az elmúlt hét baj-
noki mérkőzés alkalmával összesen 21 gólt 
szerzett, és számos gólpasszal is hozzájárult 
a nem mindennapi eredményhez. Aligha 
kétséges most már a jövő évi NB III-as sze-
replés. Máté Jánost kérdeztük.

 Február elején érkezett Hajdúszoboszlóra 
– milyen volt a fogadtatás?

– A társak, a szakmai stáb, valamint az elnök 
is remek fogadtatásban részesített. Családi-
as a hangulat, de, természetesen, egy játékos 
a pályán tudja magát elfogadtatni  igazán. 
Azon vagyok hétről hétre, hogy a pályán bi-
zonyítsak, és gólokat szerezzek csapatomnak. 
A klubnál abszolút pozitív és motivált min-

denki, az önkormányzat pedig a sportért el-
kötelezett, így minden adott a jó szerepléshez.

Hogyan érinti a klubot a járványhelyzet?
– Természetesen nálunk is egy szigorú pro-
tokoll van érvényben, amit elnök úr be is tar-
tat, és nagy hangsúlyt fektetnek a sportolók 
és a szurkolók egészségére. A mérkőzések 
zártkapusak, így azért közel sem olyan, mint 
nézőkkel. Nagy löketet ad majd szurkolóink 
visszatérése. Várjuk már azt a pillanatot, ami-
kor a nagyközönség visszatérhet a lelátóra. 
Igyekszünk izgalmas mérkőzéseket játszani, 
közönségszórakoztató játékot kialakítani; 
talán ez a rúgott gólok számán is jól meglát-
szik. A klub egyébként azon dolgozik, hogy 
a járványhelyzet elmúltát követően biztonsá-
gos, szervezett keretek között sportolhassa-
nak a város és környékbeli települések lakói.

Biztosan várják már a következő szezont. 
NB III? Készen áll a csapat?

Természetesen az a cél, hogy megnyerjük 
a bajnokságot. Jelenleg ez a legfontosabb; 
mindent megteszünk annak érdekében, 
és hogy továbbra is jó teljesítményt nyújt-
sunk. Azon fogunk dolgozni, hogy ha osz-
tályozóra kerül a sor, sikerrel vegyük a meg-
mérettetést.

Dr. Kovács Gergely alpolgármester, Máté János labdarúgó és 
Marosi György Csongor klubelnök az igazolás bejelentésekor

Fürdőszoba-burkolatok, 
padlólapok

nagy választékban!

DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70., +36 52 471 007
WWW.LAGUNALUX.HU
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