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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Fürdőszoba-burkolatok, 
padlólapok

nagy választékban!

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

A Campus Fesztivált 
megtartják Debrecenben
Legalábbis így készül a stáb – mondta a főszervező.

A Sziget Fesztivál főszervezője, Kádár Tamás május 6-án bejelentet-
te, hogy a 2021-es fesztivál elmarad. Ezek után arra voltunk kíván-
csiak, hogy a keleti régió legnagyobb zenés rendezvénye, a debreceni 
Campus Fesztivál is hasonló sorsa jut, vagy sikerül megmenteni va-
lamennyit belőle a 2021-es esztendőben. Kérdésünket a debreceni 
fesztiváligazgatónak, Miklósvölgyi Péternek szegeztük, aki jó 
hírrel szolgált: úgy készül, hogy lesz Campus Fesztivál, mégpedig az 
eredeti időpontban (július 21–25.).
A főszervező elmondta, hogy mivel a nemzetközi turnék nem indul-
tak be, és addig vélhetően nem is fognak, csak magyar együttesekkel 
terveznek mind a négy napon. Legkésőbb május végén már a részle-
tes programot is közzéteszik – tette hozzá az igazgató, aki kiemelte, 
a legnépszerűbb magyar előadók is fellépnek, és mindannyian sza-
badtéren, a zárt rendezvényeket ugyanis kormányrendelet tiltja, és 
előreláthatólag augusztusig ebben nem várható változás, legalábbis 
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbbi be-
jelentése szerint.
A közösség védelmében
Miklósvölgyi Péter reményét fejezte ki, hogy „nyárig egyre többen 
észhez térnek”, azaz beoltatják magukat, és úgy látogatnak ki a fesz-
tiválra. – Ne akarjon közösségbe járni az, aki ennyit nem tesz meg 
a közösség védelmében! – jegyezte meg határozottan a Campus 
Fesztivál főszervezője.
 cs. bereczki attila

Hirdetési lehetőségekért,  

megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet +36 20 420 4332 

szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Papp-Dorcsák Nikolett +36 30 648 5874 
dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

Csengeri Imre +36 20 376 0073
csengeri.imre@bdrmedia.hu

CívisCafé
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Elbonthatják a Vágóhíd utcai felüljárót 
Már építik a Debrecen keleti felét 
átszelő kerékpárutat.

Nyolc kilométer összefüggő kerékpárút jön 
létre 2022 nyarára Debrecen keleti város-
részében; a Wesselényi utcától a Vágóhíd 
utcán és a Diószegi úton keresztül egészen 
a Panoráma útig lehet majd tekerni – jelen-
tette be Papp László. Debrecen polgármes-
tere a május 12-i sajtótájékoztatón elmond-
ta: a beruházás négy ütemben valósul meg; 
a Wesselényi utcától a Lion Office-ig (a volt 
dohánygyár) tartó első szakasz az ősz elejé-
re elkészül, majd a második ütemben a Sarló 
utcától a Panoráma útig tervezett úttal folyta-
tódik a projekt.
Ez a 8 kilométer önmagában tíz százalék-
kal növeli a debreceni bicikliutak jelenlegi  
80 kilométeres hosszát, de a következő két 
és fél évben összesen 28 kilométer ilyen 
infrastruktúra épül ki a városban. Így már 
ennek a keretében kezdődik a Debrecen és 
Kismacs közötti megvalósítandó 3,5 kilo-
méteres bicikliút, és indul a Kishegyesi úti és 
a Hatvan–Mester utcák közötti kerékpáru-

tak kialakítása. Hogy mi lesz hosszabb tá-
von a Vágóhíd utcai felüljáró sorsa (ugyanis 
a hírek szerint az építmény statikai okokból 
nem szélesíthető), Papp László kijelentette: 
a város 2030-ig szóló stratégiai fejlesztési 
terveiben szerepel a felüljáró teljes újraépí-

tése, szorosan kötődve a 100-as vasúti fő-
vonal állami korszerűsítéséhez. Ez a most 
épülő kerékpárutat annyiban érinti, hogy ha 
tényleg elbontják a felüljárót, akkor az azon 
átvezető részt újra kell majd csinálni.

ral
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Visszanyeri-e még valaha eredeti állapotát a debreceni Vér-
tessy-kastély? Vagy szép lassan az a kevés is eltűnik belőle, ami 
még megmaradt? Úgy tűnik, jelenleg ez utóbbi a valószínű, ha 
csak nem történik fordulat az ügyben. Az évek óta üresen álló 
kúriának már csak a falai állnak, és lehet, hogy csak a jó minő-
ségű téglának meg a habarcsnak köszönhető, hogy még nem 
omlott teljesen össze. Ha valaki a Gázvezeték utcán a Vértesi 
utca felé jár, talán már észre sem veszik a kastélyt, hiszen az 
útról egyre kevesebb látszik belőle, és szinte már tényleg nincs 
is mit észrevenni rajta. Pedig akár Debrecen egyik büszkesége 
is lehetne.

A kastély és a hozzá tartozó mintegy 3200 négyzetméter tulajdonosa jelenleg 
egy családi cég, amely 2005-ben vette meg az ingatlant. A vállalkozás képvi-
selője, Szabó Tamás érdeklődésünkre nem tudott jó hírrel szolgálni. Felidéz-
te, hogy 2012-ben sikeresen pályáztak, és 500 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyertek a felújítására. Ám pár héttel azt követően, hogy megítélték 
a félmilliárd forintot, a nyertes pályázatot valamiért visszavonták. A pénzből az 
épületet és a környékét is teljesen fel lehetett volna újítani. A tulajdonos elkép-
zeléseiben egy olyan rendezvényház kialakítása szerepelt, ahol például eskü-
vőket tarthattak volna. A kúria állapota azóta is folyamatosan romlik, így ma 
már a felújítás valószínűleg az akkori költségek többszörösébe kerülne. Szabó 
Tamás elmondta azt is: nem adta fel, folyamatosan keresi a lehetőséget arra, 
hogy hogyan tudna forrást bevonni, de olyan pályázatot egyelőre nem talált, 
amelybe „beleférne” a kastély rekonstrukciója.  
A debreceni úszósport bölcsője
A 2011 óta műemléki védettség alatt álló kastély történetéről az egykori tulaj-
donos unokájától, Vértesi Ferenctől számos érdekességet tudtunk meg. Például 
azt, hogy a Déli sor, a Mikepércsi út és a reptér által határolt területen 1871-
ben kezdődött a földosztás, vasutasoknak és téglagyári munkásoknak. Előtte 
búzaföldek, szőlőültetvények voltak a környéken.
A térség fejlődése Balogh Mihály városi főmérnök és rokona, Vértessy István 
nevéhez fűződik. Emléküket 1910 óta őrzi utcanév. A Vértesi és a Balogh Mi-
hály utcák közötti területen állt a téglagyár és a kastély, amelynek építtetője 
Somogyi Gábor nemesi származású cserépmester volt. Belvárosi házának 
árából a Tégláskert mellett vett egy telepet, amelyen 1827-ben cserép- és tég-
lagyárat létesített, magának és családjának pedig felépítette a kastélyt. A kúria 
romantikus stílusban épült, de azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor. 
Ami biztosnak tűnik: 1842-ben már teljesen berendezve állt. Később a kastély  
Zichermann Ignác, majd Balogh Mihály városi főmérnök, végül pedig 
a Vértessy család tulajdonába került.

Végveszélyben 
Debrecen  

egyetlen kastélya
Hiába áll  

műemléki védettség alatt.
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A Vértessyek a téglagyári vállalkozásba is 
Balogh Mihály révén kerültek, Vértessy 
István ugyanis a főmérnök unokahúgát, 
Molnár Juliannát vette feleségül. A családi 
vállalkozás 1904-től 1945-ig volt bejegyezve 
Balogh-Vértessy Közkereseti Társaság Tég-
lagyára néven. Ez a társaság végezte a sze-
métszállítást is, amely az agyagkitermelés 
után megmaradt gödröket töltötte fel a la-
kossági hulladékkal. Később a kubikgödrök-
ből kitermelt agyag helyére gyógyító hatás-
sal is rendelkező talajvíz tört fel, így hozták 
létre a város első nyílt vizű strandját, ahol 
több mint 100 kabin, büfé és különböző tor-
naszerek álltak a fürdőzők rendelkezésére. 
Sőt a debreceni úszás bölcsője is itt volt, az 
egyik tulajdonos, Vértessy Lajos ugyanis 
megalapította a Debreceni Kereskedelmi Al-
kalmazottak Sportegyesületének (DKASE) 
úszószakosztályát. A város első úszóverse-
nyét is itt tartották 1919. augusztus 16-án.
Kastélyból sertéshizlalda
Vértesi Ferencnek gyermekkorából is van-
nak emlékei. Mint mondta, utolsó család-
tagként a nagynénje lakott a kastélyban, 
ő pedig többször is ott nyaralt. Megvolt még 
akkor a tó, a gazdasági épületek, amelye-
ket gyümölcsöskert vett körül. Az 1952-es 
államosítás után jött az igazi mélyrepülés: 
a kastélyból sertéshizlalda lett, az épületbe 
pedig beköltöztették a dolgozókat. 1953-ban 
a nagynénjének is el kellett hagynia a kúri-
át. Később az üzem épületeit lebontották, 
a tavat feltöltötték, majd egy időben szoci-
ális szükséglakásokat alakítottak ki benne. 
– Elszomorít, ami történt; tulajdonképpen 
a szemünk láttára megszűnik a múlt egy da-
rabja – fogalmazott. – Ha nem áll be ked-
vező fordulat, csak a képek, dokumentumok 
maradnak meg az utókornak.  
Lehet, hogy Ybl Miklós tervezte
A kastély felújításának tervét a debreceni 
Kassai Zsolt készítette. A jelenleg Buda-
pesten dolgozó okleveles építészmérnököt 

  

telefonon értük el. – Különböző funkciókat 
próbáltunk kitalálni  az épületnek, és végül 
egy esküvői rendezvényházra adta be a tu-
lajdonos cég a pályázatot, amit meg is nyert, 
de később mégsem jutott hozzá a támoga-
táshoz – mondta. – Rengeteg munkám van 
ebben a projektben, és most ott hevernek 
a tervek az asztalfiókban, miközben a kas-
tély állaga folyamatosan romlik.
Bár teljes bizonyossággal nem állíthatja, de 
Kassai Zsolt elképzelhetőnek tartja, hogy 
az eredeti tervet Ybl Miklós készítette. 
– Budapesten egy Ybl-ház tetőtér-beépí-
tésének a végéhez közeledtünk, amikor 
a Vértessy-kastély tervezésével megbízott 
a tulajdonos – mesélte. A két épület között 
számos hasonlóságot fedeztem fel, ezért azt 
gondolom, hogy Ybl Miklós keze munkáját 
dicséri a kastély. Bár az eredeti tervek nem 
maradtak fenn, több olyan mesteri szer-
kesztés is van az épületben, amelyek erre 
utalnak, és amelyek miatt még mindig áll az 
épület. Kiváló anyagot használtak a megépí-
tésekor; a boltozatok íveit mesteri módon 
szerkesztették meg. Ma már nemigen talál-
nánk olyan kőművest, aki ezt újra meg tud-
ná csinálni.
 

 

De vajon meg lehetne-e még egyáltalán 
menteni a kastélyt, amely nagyon rossz ál-
lapotban van? Kassai Zsolt szerint ez nem 
is lehet kérdés. – Ez egy országos műem-
lék; mindenképpen meg kellene menteni – 
szögezte le. – Nézzen körül Debrecenben! 
Hány kastélyt lát a városban? Egyet sem, ez 
az egyetlen; nagyon sajnálnám, ha végleg 
eltűnne. Hiába a kiváló anyag, ha nem tör-
ténik valami, előbb-utóbb magától összedől. 
Bízom benne, hogy a jelenlegi városvezetés 
felismeri a jelentőségét, és nem hagyja vesz-
ni ezt az értékes műemlék épületet.
Kassai Zsolt kérdésünkre elmondta azt is, 
hogy a tervek elkészítéséhez nagyon sok 
segítséget kapott az egykori tulajdonos uno-
kájától. Vértesi Ferenc a családi albumból 
olyan régi fotókat adott át neki, amelyek 
alapján rekonstruálni lehetett, hogyan is 
nézhetett ki a kastély a fénykorában.
Az okleveles építészmérnök kudarcként éli 
meg, hogy a tervek a fiókban porosodnak. 
– Egy ilyen sikertelenség elkedvetleníti az 
embert – mondta. – Debreceni vagyok, de itt 
kevés tervem valósulhatott meg. Úgy tűnik, 
tényleg igaz a mondás, hogy senki sem lehet 
próféta a saját hazájában. 
Debreceni önkormányzat: 
meg kell óvni az épületet
Az ügyben megkerestük a debreceni önkor-
mányzat sajtóosztályát is. Válaszukat változ-
tatás nélkül közöljük. 
„A Vértessy-kúriával kapcsolatban az ön-
kormányzat határozott álláspontja, hogy az 
épületet minden lehetséges eszközzel meg 
kell óvni, hiszen egyedi értéke városunknak, 
jelenleg is műemléki védelem alatt áll. En-
nek érdekében az önkormányzat továbbra 
is biztosítja az egyeztetés lehetőségét a Vér-
tessy-kúria fejlesztési irányainak megvitatá-
sára. A megőrzés és rehabilitáció szándékát 
tükrözi, hogy a város új településrendezési 
eszközei a kúria telkét is magában foglaló 
területet oly módon szabályozzák, melyek 
lehetővé teszik a turisztikai irányú fejleszté-
seket abból a célból, hogy a kúria méltó mó-
don betölthesse szerepét a város életében.”  

takács tibor
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TEL.: +36  52  530  738  • 4030  DEBRECEN,  MONOSTORPÁLYI  ÚT  9-11. 
Nyitva tartás: H-P: 700-1600,  Szo:  800-1200 • www.festeker.hu

FESTÉKCENTRUM
DEBRECEN, DOBERDÓ UTCA 1/B (volt Coop áruház)  

Nyitva tartás: H-P: 730–1730, Szo: 730–1230

PANNON FESTÉKÜZLET 
a White BoxBan!

DEBRECEN, DERÉK U. 100/B. 
Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZ: 730–1230

Nagy választékban 
kaphatók:

kül- és beltéri  
falfestékek, 

nemesvakolatok,  
glettanyagok,  

ragasztók, 
festéshez szükséges  

szerszámok, díszlécek,  
rozetták készletről,

gipszkartonok,  
profilok 

és kiegészítők.
HELYBEN  

számítógépes színkeverés. AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2021. MÁJUS 7. – JÚNIUS 4.

GLS
csomagpont

GLS
csomagpont

DÜFA HD 80  
homlokzatfesték, fehér 
15 lit.

9900 Ft/db
660.- Ft/l

JAMIX WAKKO 
fehér nemesvakolat  
1,5 mm kapart 25 kg

7990 Ft/db
319,6 Ft/kg

SADOLIN  
extra sf.  
vastaglazúr  
2,5 lit. több színben

9900.- Ft/db
3960 Ft/l

RIGIPS- 
RIFIX  
burkolólap  
ragasztó  
25 kg.

1240 Ft/db
49,6- Ft/kg

HÉRA  
színes beltéri falfesték  
5 lit. több színben 

8490 Ft/db
1968- Ft/l

TERMÉKEK KAPHATÓAK!

ÚJ TERMÉK BEVEZETÉS!
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1986. április 26., Csernobil. 35 év távlatából ma már az egész 
világ jól ismeri ezt a szót. Hogyan lehetséges az, hogy a maga 
idejében a világ legnagyobb atomkatasztrófájáról a helyiek alig 
értesültek? Egyre kevesebben tudnak erről beszámolni, viszont 
Szöllősy Tibor testközelből élhette át a következményeket, 
amikor 1986 júniusában egy hónapot töltött Csernobiltól  
30 kilométerre, az úgynevezett kettes zónában. A beregszászi 
születésű, egykoron a kárpátaljai técsői kórház ideggyógyász 
főorvosa 20 éve Magyarországon, Nyírmadán él. A ma  
80 éves, jó kedélyű nyugdíjas orvossal a csernobili katasztrófa 
35. évfordulója alkalmából beszélgettünk.

CívisCafé: Mi hozta Magyarországra?
Szöllősy Tibor: 2001-ben a feleségem Nyírmadán kapott állást; akkor dön-
töttem úgy, hogy áttelepülök. Ugyanakkor a fiam – folytatva a családi hagyo-
mányt – Sárospatakon tanult, ugyanis évtizedekre visszatekintve ott tanultak 
a felmenőim a református gimnázium kollégiumában, aminek a háború ve-
tett véget. Nagyon örültem, amikor a fiamnak sikerült bejutnia, majd pedig 
a Nyíregyházi Főiskolán folytatta tanulmányait. Tudtam, hogy ő nem fog visz-
szatérni Kárpátaljára, így amikor befejeztem az aktív orvoslást, én is áttelepül-
tem. Tulajdonképpen egyfajta családegyesítés jött létre.

CívisCafé: Nehéz volt elhagyni Kárpátalját?
Szöllősy Tibor: Még most sem hagytam el. Ez a közösség befogadott en-
gem, jól érzem itt magamat, de én hazaálmodok. Csak az nyugtat meg, hogy 
nem léptem olyan nagyot, mert Máramaros megyéből áttettem székhelye-
met Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a hazámon belül. Csak megyét vál-
toztattam. Nem történt nagy törés a gondolkodásomban, a lelki és érzelmi 
világomban, de azért – mint minden ember ilyen esetben – nagyon gyakran  
hazagondolok és hazavágyom.

CívisCafé: Vannak még ott rokonok, ismerősök?
Szöllősy Tibor: A lányom ott él; van már dédunokám is. A rokonaim 
Técsőn és Tiszapéterfalván laknak. Amikor még fiatalabb voltam, havonta 
jártam haza, de most már nem vállalkozom hosszabb utazásokra, mivel kö-
rülményes a határátlépés, nem beszélve a járványról. De szoros a kapcsolat, 
mert napi szinten beszélgetek a lányommal, a rokonokkal, hála a modern 
technikának.

CívisCafé: Számos díj és kitüntetés birtokosa mind magyarországi, mind kárpátaljai, 
esetleg orosz–ukrán részről. Melyikre a legbüszkébb?

Szöllősy Tibor: Nem vagyok úgy elkényeztetve, de minden viszonylagos; 
nem is ez volt az életcélom se rövid, se hosszú távon. Vörös diplomával végez-
tem az ungvári orvosi egyetemen, amit ha nem is elismerésként kezelek, de 
büszke vagyok rá, mert végül is magyar létemre egy vegyes, ukrán–orosz nyel-
vű főiskolán summa cum laude eredménnyel végezni ritkaság, de nekem sike-
rült. Nem különleges tehetség voltam, inkább a szorgalmamnak tulajdonítom 
ezt, valamint annak, hogy ragaszkodtam a lehetőséghez, mert mindenáron 
orvos akartam lenni. A kárpátaljai tevékenységem elismeréseként kitüntetett 
a magyar Széchenyi Társaság az emlékérmével 1992-ben, amit még Antall Jó-
zsef adott át; arra is nagyon büszke vagyok. Sportban is voltak eredményeim: 
röplabdázóként a válogatottban játszottam. A befogadó városom díszpolgára 
lettem, ezzel pedig semmissé tettem azt az álhírt, hogy idegenekként kezel-
nek minket. A Szent György Társaság is tagjává választott, és a vitézi rend is 
elismerte a társadalmi munkámat, ugyanis a felső-Tisza-vidéki magyarságot 
igyekeztem összefogni, tenni magunkért és másokért.

CívisCafé: A kígyó önmagába mar című regénye, amelyben a Csernobil környéki 
újjáépítésben átélt élményeit írta meg, 1999-ben jelent meg. A katasztrófa óta 13 év telt 
el ekkorra.

Szöllősy Tibor: A könyv gerince kész volt, mert belső sugallatra ott naplót 
vezettem. Annyira rendhagyó volt minden, amivel ott találkoztam, hogy ter-
mészetesnek tartottam, meg kell örökíteni. Nem születtem én írónak, hanem 
némileg azzá lettem, mert tudósítottam a Kárpáti Igaz Szót, az egyik kárpátaljai 
magyar nyelvű folyóiratot, és lassan beletanultam – jól-rosszul – az írásba. A 90-
es években aztán szabadabb lett a mozgásterünk, megalapítottam a Hollósy Si-
mon Egyesületet a Felső-Tisza-vidékén, Técsőn, mivel Hollósy a nagybányai 
szakítás és némi bolyongás után abban a városban kötött ki, ahol én éltem. 
 folytatás a következő oldalon 

Egy sátáni  
birodalom vége:  

Csernobilban 
szolgált  

a nyírmadai  
orvos

Interjú Szöllősy Tiborral.
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Ennek a tiszteletére lehetőség nyílt arra, 
hogy már tiszta magyar egyesületet lehetett 
létrehozni. A magyar közért próbáltam eb-
ben az időben többet tenni. Aztán a bará-
taim inspiráltak, hogy leírjam a csernobili 
élményeimet. Először folytatásokban jelen-
tek meg az írások egy folyóiratban, majd 
könyvvé szerkesztettem őket.

CívisCafé: A megjelenésig eltelt idő tehát 
egyfajta belső felkészülés is volt.

Szöllősy Tibor: Ekkor már mertem. Is-
merve a Szovjetuniót – hiszen ott éltem –, 
tudtam, hogy mindaz, amit a hivatalos sajtó 
fog teríteni, meg egyáltalán az illetékesek, 
nem fogják híven bemutatni, tükrözni az 
ott történteket. Ezért igyekeztem odafigyel-
ni a dolgokra, hogy mi a tényleges állás.

CívisCafé: 2020-ban látott napvilágot 
a második magánkiadás.

Szöllősy Tibor: A második kiadásnak 
prózai oka van, mert élénkült az érdeklődés 
a csernobili téma iránt, miután megjelent 
Tvrtko riportfilmje, meg, ugye, a többrészes 
amerikai sorozat, amely feldolgozta a cser-
nobili eseményeket. Továbbá szinte tör-
vényszerű volt, hogy a helyi sajtó minden 
év áprilisában megkeresett engem a cserno-
bili témával kapcsolatban. A második kia-
dás egyik mozgatórugója ezeken kívül még 
egy zürichi meghívás volt, ugyanis a Züri-
chi Magyar Társaság és a református egy-
ház meghívott engem tavaly egy előadásra 
a csernobili eseményekről. Várták, hogy 
vigyek magammal könyvet, viszont már 
semmi sem maradt az első kiadásból – csak 
írmagnak egy darab. Kényszerhelyzetben 
voltam, és az én kezdeményezésemre meg-
történt a második kiadás, némi változtatás-
sal, ami azt jelentette, hogy kronológiát is 
bevittem a kötetbe, vagyis az első percekben 
történteket is leírtam hivatalos adatok alap-
ján. No meg illusztrációk is belekerültek.

CívisCafé: Szépirodalmi alkotás lett a könyv, 
felmerül tehát a kérdés: mennyiben fikció 
és mennyiben dokumentarista a leírás?

Szöllősy Tibor: Engedje meg, hogy kicsit 
messzebbről indítsak. Napi elmélkedésem 
között szerepelt, hogy átgondoljam (volt 
rá időm), vajon miért történt mindaz, ami 
megtörtént. Mi váltotta ki ezt a borzasztó 
katasztrófát? Rá kellett jönnöm arra, hogy 
nem annyira fizikai, mint inkább társa-
dalmi robbanás volt ez, vagyis egy sátáni 
birodalom végének a kezdete. Természe-
tes, hogy ezt a könyvben is bizonyítanom 
kellett, és éppen a kárpátaljai magyarság 
sorsával sikerült. A nagy rombolással, amit 
a szovjet rendszer elvégzett: kezdve a fizikai 
megsemmisítéssel, a szellemi mérgezéssel, 
a lehetőségek kizárásával, az allűrökkel, 
a hazudozással, a semmibe vétellel, amit 
én és a kortársaim megéltünk. Lehet, hogy 
egy kicsit furcsán hangzik, de az, ami a ki-
sebbséggel szemben ment, összetevője lett 
az általános szovjet hazug propagandának, 

a mellébeszélésnek és az embertelen vi-
szonynak. Ezért a 33 fejezetnek gyakorla-
tilag a fele a kárpátaljai magyarság sorskér-
déseit taglalja, ami beleolvadt kényszerből 
a szovjet életmódba. Minden egyes ezzel 
kapcsolatos apró mozzanat is megtörtént, 
esetleg a családommal kapcsolatos részt szí-
neztem ki, de egyébként nem kellett a fantá-
ziámra támaszkodni, nem is volt ez célom.

CívisCafé: Borovka településen egy hónapot 
töltött. Hol helyezkedik el?

Szöllősy Tibor: A Makarovszkij járásban, 
120 kilométerre Kijevtől Fehéroroszor-
szág irányába, Csernobiltól 30 kilométerre,  
Pripjatytól is olyan 25-re. Gyakorlatilag egy 
nagy tanya. Le is írtam, hogy olyan volt, 
mintha belecsöppentünk volna a középkor-
ba, mert végül is az volt. 

CívisCafé: Amikor megtudta, hogy Csernobilba 
kell mennie, megfordult a fejében, hogy 
ellenkezzen?

Szöllősy Tibor: Ez az egész kezdet olyan 
volt, mint amikor egy kerek, sötét szobában 
az ember fogódzót, sarkot keres, de nem 
fogja megtalálni. Arról hallottunk, hogy va-
lahol valami történt, de semmi konkrét hír 
nem volt a médiában róla. Amikor behívott 
a főorvos, az első kérdése az volt: „te tudod, 
mi történt Csernobilban?” Mondom, kezd-
jük azzal, hogy azt se tudom, hol van Cser-
nobil. Aztán megnéztük a térképen, hogy 
hol van. Azt mondta, hogy bajok vannak, 
kellene oda menni segíteni. De ennél ő se 
tudott többet. Ekkor hívtuk a megyei főnö-
köt, hogy őt megkérdezzük. Ő azt javasolta, 
hogy figyeljük a sajtót. De onnan aztán nem 
sokat tudtunk meg. Ebből is látszik, hogy 
milyen tudatlanul indultunk útnak. Az lett 
a vége, hogy nekem nem egy hónapra, ha-
nem csak egy hétre kellett volna menni. Ak-
kor főorvos voltam, küldenem kellett volna 
oda valakit: Volt nekem beosztottam 12, de 
kezdtem magamban számba venni: az fia-
tal, az idősebb, az most ment férjhez, annak 
4 gyereke van stb… Ha bárkit megnevezek, 
akkor a szentelt víz sem mossa le rólam, 
hogy nekem kellett volna menni. Gondol-
kodtam, hogy akkor megyek én, hiszen azt 
a hetet az ember egy lábon is kibírja. 

CívisCafé: Egyedül hagyták az előkészületekkel.
Szöllősy Tibor: Kérdeztem én az igaz-
gatótól, hogy mit vigyek magammal. Azt 
mondta, mit tudja ő. Biztos kell vinni 
gyógyszereket… Na jó, de milyet? Hívjuk fel 
a főorvost, a megyei főnököt. Hány éve dol-
gozik? Mondom hány éve. Akarok még to-
vább dolgozni és főorvos lenni? Ha szükség 
van rám … – mondtam. Na, akkor gondol-
kozzak, és letette a kagylót. Végül arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy vinni kell sok 
fájdalomcsillapítót, kötszert, mert ki tudja, 
hogy mivel fogunk ott találkozni… Min-
denesetre a kocsi legyen félig ásványvízzel, 
egyáltalán iható vízzel és vodkával. Ugye, 
az orosz abszolút gyógyszer a vodka. Akkor 

már suttogták, hogy a legveszélyesebb, ami 
történhet, az a pajzsmirigy-elváltozás. Erre 
pedig szeszt kell inni, vagyis egyáltalán al-
koholt, mert az eliminálja a radioaktív jó-
dot, ami így nem kerül be a pajzsmirigybe. 

CívisCafé: Orvosi szempontból valóban így van?
Szöllősy Tibor: Az orvostudomány nem 
ajánlja. Az anekdoták közé tartozik. Példá-
ul egy éjszaka megálltunk a Kárpátokban, 
mert majdnem ezer kilométer az út – ment 
a vita, hogy most pálinka vagy bor, mi le-
gyen az a népi gyógyszer, amivel megvéd-
hetnénk a pajzsmirigyet. A laikusok között 
folyt ez a beszélgetés, hiszen jöttek velünk 
építészek, a technikai és a mérnöki kar, ren-
dőrök stb. 

CívisCafé: Nem kaptak védőfelszerelést.
Szöllősy Tibor: Ismeretlen világba csöp-
pentünk, ahol csak a „fogd a hajad, és húzd 
ki magad a csávából” elv érvényesült. Az 
volt érvényes, illetve ránk volt erőszakolva, 
hogy minden, ami szovjet, az kitűnő és nem 
romolhat el. Akkor mire való a prevenció, 
a megelőzés, mikor úgyis minden jó lesz? 
És ekkor jött a villámcsapás. Se a környe-
zet, se a környéken élő emberek nem voltak 
felkészítve, és tudjuk, hogy a 12 ügyeletben 
lévő tűzoltó mind meghalt. Még a normális 
követelményeknek megfelelő védőöltözetük 
sem volt. Csengettek a központból, és kér-
dezték, hogy mekkora sugárzást mértem. 
Halvány gőzöm sem volt. Mivel mérjem? 
Hát miért nem hoztam magammal mérő-
eszközt? A központ viszont kisegített en-
gem, mert azt mondta, hogy ha Csernobil 
felől fúj a szél, akkor 2 és 2,1 milliröntgen 
körüli, ha Csernobil felé, akkor 1,9. Akkor 
megnéztük a faleveleken, hogy honnan fúj 
a szél, ha egyáltalán fújt. Mindig ugyanazo-
kat a számokat találtam a levegőben, amit 
már a központ tudott. Később a huszti ba-
rátaim segítettek ki, mert volt nekik egy 
Geiger-féle számlálógépük. Jártam azokra 
a helyekre, ahol már elkezdték az építkezést. 
Ott átlagban 34 fok volt nappal, és homokos 
talaj, ezért nagy por keletkezett. Az alfa-su-
gárzás pedig épp lent van, a talaj közelében, 
ami veszélyes az emberekre. Jeleztem, hogy 
ezeknek az embereknek legalább egy masz-
kot kellene adni az arcukra. A főnök válasza 
erre az volt: „És mi az akadálya? Hazatele-
fonáltam, jelentettem a megyei főorvosnak, 
hogy legalább a légzőrendszerét kellene 
védeni ezeknek az embereknek. Erre azt 
a választ kaptam, hogy ne foglalkozzak ez-
zel, én nem azért vagyok ott, hanem hogy 
gyógyítsak. 

CívisCafé: Az építkezés során a Pripjatyból 
kitelepítettek számára épült új otthon?

Szöllősy Tibor: Igen, hiszen bár a ri-
adóban 36 óra elteltével azt kürtölték szét, 
hogy csak három napra kell elhagyniuk 
a lakhelyüket, és aztán visszajöhetnek; saj-
nos ez nem történhetett meg az ismert okok 
miatt: óriási volt a szennyeződés. De azért 
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az emberek egyrészt elkezdtek visszaszivá-
rogni, másrészt pedig sokan voltak, akiket 
befogadtak a kettes zónában élők, ahol mi 
voltunk. Sokan telepedtek le itt ismerősök-
nél vagy befogadóknál, ami egy-két hétig 
rendben is van, de aztán jöttek az anyagi 
problémák és a helyhiány, tehát ezeket az 
embereket el kellett szállásolni. Vissza 
már nem mehettek. Ezért döntöttek úgy, 
hogy a kettes zónában lévő falvak utcáit 
úgymond meghosszabbítják, úgynevezett 
ONCSA-házakat építettek, amikbe betele-
pítették őket. Én az ott élőket és a munká-
sokat kezeltem.

CívisCafé: Ön próbált védekezni valahogy?
Szöllősy Tibor: Volt egy – ha nem is pán-
célozott – durva, vastag fémből összefor-
rasztott mentőkocsi, én többnyire abban töl-
töttem az időmet, amikor beteghez hívtak. 
Egy iskolában voltunk elszállásolva, amely-
nek a befejezetlen vécéjében és öltözőjében 
volt az én orvosi rendelőm. Ott is laktam.

CívisCafé: Alakult ki Csernobil után betegsége? 
Szöllősy Tibor: Miután hazajöttem, meg-
ugrott a vérnyomásom, gyomorvérzésem 
volt, amivel kórházba is kerültem, és renge-
teg bőrelváltozás (pigmentáció) jelent meg 
a testemen. De egyöntetűen nem tudom 
ezt azzal magyarázni, hogy esetleg bizonyos 
mennyiségű radioaktivitást kaptam, mert 
lehet, hogy a korommal járt. Mindenesetre 
ezeket az elváltozásokat felgyorsította. Job-
ban sajnáltam a fiatalokat, ugyanis még ott 
bejött hozzám egy fiatal lány, aki a kijevi ál-
lami egyetemről érkezett kb. 40 fős csapattal. 
Tudok-e kötszert, vattát, gyógyszert adni, 
mert nem hoztak magukkal semmit. Az 
egyetemről küldték őket segíteni a csernobi-
li áldozatoknak. Ők fiatalos vehemenciával 
el is jöttek aktivistáiként. Viszont sátorban 
laktak, kint a mezőn. El lehet képzelni, hogy 
tizenévesek lent a fűben alszanak, abban 
a mérgezett földben, amitől csak a sátor vá-
lasztja el őket. Mondtam, hogy szedjék a sá-
torfájukat, és tűnjenek el. Gyakran eszembe 
jutnak, hogy vajon hogy vannak.

CívisCafé: Mi történt két társával, akikkel utazott: 
Imrével, a sofőrrel és Józseffel, a felcserrel?

Szöllősy Tibor: A felcser meghalt here-
rákban; az ő halálát nagy valószínűséggel 
Csernobil okozta. Imre viszont él, de már jó 
20 éve nem találkoztunk.

CívisCafé: Nem hallhattunk a szüleinktől arról, 
hogy közvetlenül a robbanás után kaptak volna 
bármilyen figyelmeztetést, amit mondjuk Nyugaton 
megtettek, például hogy ne vigyék ki 
a gyerekeket, ne szellőztessenek.

Szöllősy Tibor: Arról nem is lehet hallani, 
ami nem történt meg. Nem volt ilyesmi. Jól 
emlékszem, azt mondták, hogy a Kárpátok 
és a Beszkidek, a Kárpátok folytatása olyan 
magasak, hogy azok felfogták a mérgezett 
felhőket. Ez volt a hozzáállás. 

CívisCafé: Ön is így gondolja?
Szöllősy Tibor: Ha abból indulok ki, 
hogy Csernobiltól nagyobb távolságra van 
Finnország, Svédország és Ausztria, és ott 
elkövettek mindent, ami ilyenkor dukál, 
amit tenni kell megelőzendő a komolyabb 
következményeket, akkor feltételezem, hogy 
Kárpátalján és Magyarországon is kellett 
volna valamit tenni. De mivel annyira felké-
születlenek voltak, és tudjuk, hogy az atom-
energia inkább a hadászat égisze alatt él és 
virágzik, atomfegyverekhez kapcsolódott, 
ami pedig hétpecsétes titoknak számított, 
a hétköznapok emberével nem foglalkoz-
tak ilyen szempontból. Amikor megtörtént 
a tragédia, és el akarták oltani a keletkezett 
tüzet – 1000 fokon égett a grafit például –, 
helikopterekből kavicsokat, homokot do-
báltak le, és ólmot is. Ólomtömböket. Mi 
lett az eredménye? Hogy rögtön szublimá-
lódott, vagyis a hatalmas hőség hatására 
elillant. Ezért a környező települések új-
szülöttjeiben, gyermekeiben ólmot találtak, 
ami rögtön a vesét károsítja, de még bor-
zasztóbb, hogy az agyba is befészkeli ma-
gát, aminek következményei a visszamara-
dottság különböző formái, elmebetegségek. 
Nincs egységes statisztika a vetélésekről és 
az abortuszokról, amiket százezerszámra 
végeztek. Megugrott a daganatos betegsé-
gek száma is. Az elhalálozási arány épp a 30 
és 40 éves korosztálynál lett nagyon magas, 
mert nem volt meg a prevenció.

CívisCafé: A hivatalos statisztikák semmilyen 
összefüggést sem mutattak az említett 
betegségek és Csernobil között.

Szöllősy Tibor: Churchill mondta: „Én 
csak annak a statisztikának hiszek, amit ma-
gam hamisítok.” Volt részem benne… 

CívisCafé: Traumatikus élményként élte meg?
Szöllősy Tibor: Én személy szerint nem 
szenvedtem meg, csak annyiban, hogy egy 
hónapig nem láttam a családom. Egyébként 
mindig arra koncentráltam, ami a hivatá-
som: segítettem a betegeken, elláttam törést, 
varrtam sebet, ami otthon ideggyógyász-
ként nem feladatom. Végeztem a munkám, 
és kisebb-nagyobb sikerélményeim voltak. 

CívisCafé: Ha csak egy emléket kellene felidézni, 
mi lenne az?

Szöllősy Tibor: Összességében az, hogy 
ott voltam. Láttam, amit láttam, hallottam, 
amit hallottam. Egy emlék azért mindig si-
mogatja a magyar önérzetemet: egy beszél-
getés egy valamikori ezredessel, aki ’56-ban 
itt volt Budapesten, mint vegyi felderítő. 
Bejött hozzám, azt mondta, hogy szeretne 
velem beszélgetni – nem nyilvánosan. Meg-
tudta, hogy magyar vagyok, és ő nagyon 
nagy tisztelettel és elismeréssel fordult a ma-
gyarok irányába, ami engem nagyon megle-
pett. Ő mondta el nekem azt is, hogy nem 
ez az első eset a Szovjetunióban, mert az 
Urál-melléken egy nukleáris fegyver elrak-
tározása közben már történt hasonló robba-
nás. Nekem ez új ablakot nyitott a múltra és 
erre a világra.

CívisCafé: 35 év elteltével vajon van még 
Csernobilnak üzenete a jelen számára?

Szöllősy Tibor: Ha nekem felhatalmazá-
som lenne, hogy ezt hangosan kijelentsem, 
akkor azt mondanám, hogy nagyon vi-
gyázzunk arra, amit a Jóisten nekünk adott: 
a Földre, a természetre. Mert mi, a haszonél-
vezői tudunk a legnagyobb ellenségei lenni, 
ha nem figyelünk oda. Elszomorít, amit lá-
tok – ha nem is közvetlenül, de maga a jelen-
ség –, hogy mi van a Tiszán: mi szenny, mi 
méreg, mi kosz. Meg egyáltalán, mi történik 
körülöttünk. És erről mindről mi tehetünk. 
És ott a párhuzam: Pripjaty körül akaratla-
nul élettelen, mérgezett terület alakult ki, 
és közben – ha nem is robbanásszerűen, de 
összetevőiben – mi ezt csináljuk most foko-
zatosan a műanyaggal és a kíméletlen termé-
szetrombolással. Például focipálya méretek-
ben erdőtlenítenek az Amazonas vidékén, 
vagy itt, Baktalórántháza környékén is azt 
látom, hogy termőföld reményében irtják az 
erdőt. Ember, mit csinálsz? Csak kölcsönbe 
kaptad a Földet, holnap az unokádnak kell 
átadni! Én láttam, hogy mit okozott a rob-
banás, és tehetetlenek voltunk. Hát akkor 
ott, ahol tehetünk valamit, ott valóban te-
gyünk valamit. 

CívisCafé: Mivel telnek nyugdíjas napjai?
Szöllősy Tibor: Egyedül vagyok, én látom 
el magam, eddig még sikeresen. Mindig van-
nak terveim. Szép időben megnyestem a fá-
kat, megtörtént a permetezés. Van két drága 
unokám, őket látogatom. Sokat olvasok.

CívisCafé: Tervben van újabb írásmű?
Szöllősy Tibor: Nemrég jelent meg az 
Álmait az ember… című novellagyűjte-
mény. Azelőtt pedig a Megér egy mosolyt 
című, ahol azokat a visszás dolgokat írtam 
meg, amelyek történtek velem, körülöttem, 
a Szovjetunióban a praxisomban, és amelyek 
mosolyra késztetik az embert. Van még mit 
tenni. Kicsit megzavart ez a vírusos világ, 
de igyekszem hozzá alkalmazkodni, hiszen 
ő nem fog hozzám. 

krajnik ildikó
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– Másfél hetes túlhordásra született meg 
a fiam 2014. augusztus 14-én Debre-
cenben. A feleségemet másfél óráig lép-
csőztették, majd amikor már nem volt 
a kicsinek szívhangja, megcsászározták. 
Megszületett Zalán, de nem lélegzett – 
kezdi Norbert, a 46 éves apuka. 27 napig 
voltak kórházban, ebből a kicsi 10 napot 
töltött az intenzív osztályon. Szülés után 
kiderült, Zalánnak nem mozog a könyö-
ke. – Az orvosok azt mondták, nem igaz, 
hogy nem tudtuk, hogy a fiamnak ilyen 
a karja. A terhesség problémamentes volt, 
bevittem a papírokat, mutattam a 4D-s 
ultrahangos képeket is, amin be volt haj-
lítva a gyermek könyöke. Teljesen váratla-
nul ért minket a felismerés – mondta el-
keseredetten Norbert. Zalán a kórházban 
gyógyszereket kapott, mert a fertőzésszá-
ma 50 volt, pedig ha belepiszkít a magzat-
vízbe, és iszik belőle, akkor is maximum 
8 lehet. Még a Klinikán megröntgenezték 
a fejét, hogy nem kapott-e agyvérzést; 
szerencsére az eredmény negatív lett.
A szülők a kórházból hazaérve azonnal 
felkerestek egy mozgásrehabilitációval 
foglalkozó specialistát, aki azóta is foglal-
kozik Zalánnal.
A kisfiú semmit nem tud végezni, ami-
hez szüksége van a könyöke behajlításá-
hoz. Kiskorában nem tudott kúszni vagy 
felülni, később az állás is problémás volt, 
ugyanis nem tudott kézzel segíteni ma-
gán. A szülei azonban nem akarták azok-
tól az élményektől megfosztani, amiben 
kortársai részesülnek, így még játszóház-
ba is elvitték, de csak olyan helyre, ahová 
ők is bemehettek.
– Amikor a fiam betöltötte a harma-
dik életévét, szerettük volna, ha óvo-
dába megy. Láttuk, mennyire jól kijön 
a vele egykorúakkal, gondoltuk, elég érett 
a közösséghez. Kilenc óvodából küldtek el 
minket. Mindenhová vittük magunkkal 
Zalánt, elmondtuk, mire kell számítani. 
Mivel nem mozog a könyöke, nem tudja 
felvenni a pulóverét, nem tud önállóan 
enni, inni vagy fogat mosni. A tizedik he-
lyen azt mondták, szeretettel várnak min-
ket, majd adtak egy befogadó nyilatkoza-
tot, hogy töltsük ki, felveszik a kisfiamat. 
Kicsit hátradőltünk, mert a többi helyen 
azzal takaróztak, hogy nincs megfelelő 
személyzet, vagy nincs kapacitásuk speci-
ális nevelésű igényű gyermek ellátásához 
– fogalmazott Norbert. Ám örömük nem 
tartott sokáig: két hét után az óvoda igaz-
gatónője felhívta Norbertet, és elmondta, 
nagyon sajnálja, de mégsem vehetik fel 
a kisfiút. Közölte az intézményvezető, 
hogy az önkormányzatnál lehurrogták, 
hogy „milyen jogon veszi fel a gyermeket, 
amikor nem lehet neki”. – A telefonba azt 
mondta, meg van kötve a keze; nem tehet 
semmit. Erre nagyon begurultam.

Mindenhol azt szajkózzák, a sérült embe-
rek is a társadalom részei. Eldöntöttem, 
nem fogom be a számat, ezért felhívtam 
az önkormányzatot. Kérdeztem, milyen 
jogon taszítják ki Zalánt.
Az első válasz az volt, mivel sérült, négy-
éves koráig még otthon maradhat – me-
séli feldúltan Norbert. Az apuka feltette 
a kérdést, hogy a felesége bérét mégis 
ki fogja kifizetni, de erre nem érkezett 
válasz. Az önkormányzat alkalmazottja 
elmondta, menjenek Budapestre a moz-
gásvizsgálóba, majd ott kijelölnek egy 
debreceni óvodát, ahol Zalánt befogadják. 
– Egy félnapos vizsgálat után felhívták azt 
az óvodát, ahol a fiam befogadó nyilatko-
zatát korábban elvették. A mozgásvizsgá-
ló munkatársa közölte, vegyék fel Zalánt, 
ám az igazgatónő azt válaszolta, telt ház 
van, nem tudja fogadni. A telefonbeszél-
getés végén a kezembe adták a befogadó 
nyilatkozatot azzal az utasítással, hogy 
hétfőn menjek a gyerekkel, kutya köte-
lességük felvenni. Így is történt: letettem 
a nyilatkozatot az igazgatónő asztalára, 
aki szó nélkül elfogadta – emlékszik visz-
sza Norbert, aki hozzátette, az említett 
óvoda alapító okiratában szerepel, hogy 
testi fogyatékos, sérült gyermeket felvesz-
nek. Amikor Zalán betöltötte a 6. élet-
évét, a szülők írtak egy kérvényt, hogy ne 
menjen még iskolába, hadd ügyesedjen, 
erősödjön még egy évet. Az óvoda ne-
gyedik évében Zalán összevont csoportba 
került, és a szülők szerint hatalmas fej-
lődésen ment keresztül. – Az óvónők és 
az óvodatársak nagyon pozitívan állnak 
a fiamhoz. Sokat segítenek neki, de azt is 
hagyják, hogy magától jöjjön rá bizonyos 
dolgokra. Ilyen a kézmosás vagy a cipő 
felhúzása. Megoldja önállóan, csak kicsit 
lassabban – mosolyodott el Norbert.
Az iskolaválasztással  
újabb kálvária következett
– Zalán szellemileg teljesen ép, így min-
denképpen azt szerettük volna, ha in-
tegrált osztályba kerül. Azt vallom, aki 
valamilyen hátrányból indul az életben, 
az más területen fog kiteljesedni – fo-
galmazott az apuka. Norbert elmondása 
szerint egy tucat iskolát felkerestek, de 
a legtöbb esetben rossz szájízzel hagy-
ták el az intézményt. – Az egyik jó nevű 
debreceni általános iskolában közöltem 
az igazgatóval, hogy tudom, a fiam nem 
lesz olimpiai bajnok, de mindenképpen 
idegen nyelvek felé szeretném terelni, és 
afelé, hogy a számítógépes ismereteket 
minél jobban elsajátítsa. Elmondtam azt 
is, nem tudom, műthető lesz-e valaha 
Zalán, de amíg nem javul az állapota, 
mindenképp kell mellé egy segítő. Az 
intézményvezető közölte, benne van az 
alapító okiratban, hogy SNI-s gyerme-
ket felvehetnek, van is sérült gyermek 

Nem hajlik  
a könyöke:  

9 óvodából és 
12 iskolából 

utasították el
Segítséggel élő, szellemileg 

teljesen ép gyermeket nevelő 
debreceni család kálváriája.
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az iskolában, de újabbra nincs kapacitás.  
– Apuka, 63 iskola van Debrecenben, nem 
kell egy helyen leragadni. Ez a hozzáállás 
sokkolt minket – jelentette ki. Norbert fele-
sége, Gréta az évek alatt autoimmun beteg 
lett; az orvosok szerint valószínűleg a stressz 
miatt alakult ki. A szülőknek javasolták, íras-
sák a gyereküket gyógypedagógiai iskolába, 
vagy ha oda nem szeretnék, akkor vigyék 
abba az iskolába, amit a szokásos protokoll 
szerint kijelölnek nekik. Ezt ők nem vállal-
ták, ugyanis utóbbi intézményben iskolaőr 
felügyeli a rendet, és mivel Zalán sérült, 
emellett szőke, hosszú haja van, féltek, hogy 
„kikezdenék” a többiek. – Tavaly októbertől 
jártuk az iskolákat, vagy ahová a koronavírus 
miatt nem jutottunk be, oda telefonáltunk. 
Még az egyházi iskolától is elutasító választ 
kaptunk. Teljesen tehetetlennek éreztük ma-
gunkat. Természetesen Zalán is tudja, mi tör-
ténik körülötte; nem hagyjuk ki semmiből, 
minden fejleményről beszámolunk neki, és 
az ő szintjén elmagyarázzuk, mi miért van. 
Szerencsére nem fordult magába, nagyon 
nyitott és kíváncsi fiú. Volt olyan időszak, 
amikor kérdezte, miért nem tudja ugyanazo-
kat megcsinálni, amit a többiek, de mindig 
mondtuk neki, sikerülni fog, csak másképp 
fogja megoldani – folytatta.
A szülők nem adták fel: hosszas keresgélés 
után sikerült egy olyan debreceni iskolát ta-
lálni, ahol tárt karokkal fogadták őket.

– Februárban hivatalosan is közölték, 
a fiam integrált osztályba fog kerülni, mert 
szellemileg teljesen ép és egészséges. A vé-
céhasználatban és az etetésben továbbra 
is segítségre szorul, ezért rendelnek mellé 
egy pedagógiai asszisztenst. Zalán más-
képp fog tanulni, mint a többiek, ugyanis 
neki megengedett, hogy tabletet, számító-
gépet használjon az órán, szóban fogják 
feleltetni, és felmentik a testnevelés alól. 
Tudjuk, nem kettő, hanem négy centiben 
fogja leírni a betűket, a számokat, de min-
dent megteszünk annak érdekében, hogy 
a kortársaival együtt fejlődhessen – jelen-
tette ki Norbert. És hogy mennyire várja 
Zalán az iskolát? Az édesapa szerint egy 
kis félelem van a gyermekben, ugyanis 
új dolgok, új emberek fogják körülvenni, 
nem tudja még, mi vár rá. Nem a tanulás-
tól, hanem a közegtől tart, ami majd fogad-
ja őt. A Dévény-tornát természetesen nem 
hagyják abba az iskola elindulásával sem. 
Norbert őszinte hálával beszélt munkálta-
tójáról, Kiss Attila szerszámkészítő vállal-
kozóról, aki hetente többször is elengedi 
a munkából, hogy kisfiát tornára vigye. 
– Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen 
főnököm és munkatársaim vannak. Ma-
ximálisan mellettünk állnak és segítenek, 
amiben csak tudnak. Biztos vagyok benne, 
kevés ilyen cég van, ahol ennyire rugalma-
san állnak a beosztottakhoz. 

A műtét lehet a megoldás?
– Sok orvossal beszéltünk, azt mondták, az 
oxigénhiányos állapot miatt lett ilyen Zalán 
karja. Fel lehet fogni úgy is, rosszabb helyzet-
ben lennénk, ha agyvérzést kapott volna, hi-
szen egy teljesen magatehetetlen gyermekkel 
még nehezebb – sóhajtott az édesapa. Hallot-
tak egy orosz orvosról, aki mozgásszervi prob-
lémákkal küzdőket műt Spanyolországban – 
igen jó gyógyulási aránnyal. Fel is vették vele 
a kapcsolatot, majd nemrég személyesen is 
konzultáltak, ám, sajnos, nem kaptak jó híre-
ket. – Azt mondta, Zalánon nem tud segíteni. 
A fiamnak vagy ízületi vagy csontproblémája 
lehet, ugyanis erő hatására sem lehet behajlí-
tani a könyökét. A műtét során felszabadítaná 
az izmokat, de az kevés lenne; továbbra sem 
tudná behajlítani a könyökét. 
Felvették a kapcsolatot egy Budapesten dol-
gozó kézsebésszel, aki születési rendellenes-
séggel is foglalkozik. Abban bíznak, ő lehet 
a megoldás, hogy Zalán teljes életet élhessen.
Norbert és Gréta minden fórumon igyek-
szik felhívni a figyelmet arra, hogy a sérült 
emberek is a társadalom részei, ugyanolyan 
bánásmódot érdemelnének, mint ép társaik. 
Remélik, hamarosan szemléletbeli változás 
következik be, és a jövőben nem fognak min-
denhol falakba ütközni.
(A szereplők nevét a család kérésére megvál-
toztattuk.)
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Nyitás a fürdővárosban
Hajdúszoboszlón is kinyitottak a vendéglátóhelyek teraszai, a belső te-
raszok, szinte valamennyi szálloda, és természetesen az önkormányzati 
tulajdonú Hungarospa létesítményei, strandja. A településen a nyárra két 
rendkívüli, látványos beruházás is elkészül és látogatható lesz.

Helytörténeti, sőt magyar történelmi je-
lentőségű a Bocskai koronázási ékszerek 
hiteles másolatának bemutatása. Egy új 
múzeumi épületrészben helyezik el és 
fogják a közönség elé tárni az ereklyéket 
a Fejedelmi Kincstárban. A szenzációs 
kulturális turisztikai érték a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat által koordinált 
Magyar szürkék útja – Oxenweg projekt 
keretében valósulhat meg, mivel a konzor-
ciumban Hajdúszoboszló önkormányzata 
is részt vesz. 
Hajdúszoboszló a magas színvonalú für-
dőzési élményeket kereső látogatóknak is 

kínál újdonságot. Finiséhez közeleg a Ta-
hiti Beach fantázianéven ismertté vált, kü-
lönleges Prémium Zóna fürdő befejezése 
a csónakázótó partján.
A tavaszi nyitást virágba borított szép par-
kokkal is köszöntötték, a városgazdának 
köszönhetően. Hajdúszoboszló tovább ha-
lad a fejlődés útján, mert újabb beruházá-
sok valósulnak meg a közeljövőben. Ilyen 
a szintén európai uniós GINOP keretében 
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex tu-
risztikai fejlesztése címmel elnyert önkor-
mányzati projekt. Május elején érkezett 
a hír a kormányhatározatról, mely szerint 

az igényelt többlettámogatást megkapja 
a város, így mintegy kétmilliárd forint tá-
mogatással folytathatják  a településkép mi-
nőségi fejlesztését a fürdő környezetében.

HELYBEN JÁRÓ | KÖZÉLET | HAJDÚ-BIHAR  
SZERINTEM  | TECH | BŰN | SPORT 
CAMPUS | CÍVIS CAFÉ

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu
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CívisCafé: Most éppen a debreceni Bestrong 
csapatával nyertél bajnokságot a labdarúgó 
Megye III-ban, és ezzel a létező összes 
nagypályás pontvadászatból van már bajnoki 
címed – hívta fel a figyelmünket Katona Zoltán 
klubfőnök. Jól tudja?

Madar Csaba: Jól! Az MLSZ által ki-
írt mindegyik bajnokságban legalább 
egyszer első lettem a különböző csa- 
pataimmal.

CívisCafé: Ez minden bizonnyal világrekord! 
Mióta törekedsz erre?

Madar Csaba: Dehogy törekszem, így 
hozta az élet! Amikor befejeztem a profi 
pályafutásomat, semmiképp nem akartam 
elszakadni a futballközegtől, ezért alacso-
nyabb osztályokban vállaltam szerepet, és 
mindig a koromnak megfelelő bajnoksá-
got és csapatot választottam, ahol még bí-
rom erővel és élvezem a játékot.

CívisCafé: Neked miért nem derogál  
a legalacsonyabb osztályban is futballozni, 
mint sok más, volt válogatott vagy NB I-es 
labdarúgónak?

Madar Csaba: Szeretek focizni, eny-
nyi. Nekem mindegy, hol játszom, csak 
játsszunk! Ha a haverokkal összejövünk, 
akkor nekem a grund is jó, bár tudom, 
ma már ilyenek nincsenek. Mindegy, 
hol játszom, és mindegy, ki ellen – 
nyerni akarok.

CívisCafé: Az összes bajnoki cím közül 
melyikhez kötődik a legérdekesebb sztori?

Madar Csaba: Talán az NB III-ashoz. 
Amikor az NB I-től visszavonultam, Szi-
ma Gábor megkért, hogy csatlakozzam 
a Létavérteshez – akkoriban az volt a Loki 
fiókcsapata –, és a rutinommal segítsem 
a fiatalokat. Először ódzkodtam tőle, mon-
dogattam magamban, hogy nekem már 
nem kéne ilyet vállalni, hiszen közelebb 
vagyok a negyvenhez, mint a harminchoz, 
de az akkori tulajdonos addig győzködött, 
hogy csak elvállaltam, aminek most na-
gyon örülök, hiszen nagyon jól éreztem 
magam a fiatalok között, sok játéklehető-
séget is kaptam, és megnyertük a bajnok-
ságot. Sajnos később nagy csalódás ért, 
kiderült, hogy adminisztratív hiba miatt 
a csapat a következő szezonban nem in-
dulhat el az NB II-ben. Ezzel együtt ezt 
a bajnoki címet nem veszi el senki tőlem.

CívisCafé: Az első az igazi! Hogyan emlékszel 
vissza a generációd nagy futására, az 1993-as 
feljutásra, azaz az NB II-es bajnoki címre?

Madar Csaba: Fiatalok voltunk, én ép-
pen végzős gimnazista. Két évvel azelőtti 
kiesés után a klubvezetők úgy döntöttek, 
a fiatalokkal próbálnak meg visszajut-
ni, és sokan mondják most, hogy köny-
nyű volt nekünk csapatba kerülni, mert 
nem volt pénz érett játékosokra, de erre 
én azt válaszolom, hogy ha akkor tökön 
rúgtam volna magam a labdával, akkor 
aligha tesznek be a csapatba. Ráadásul 

olyan rutinos játékosok is voltak a ke-
retben, mint Sándor Csaba, Nagy Lajos 
vagy Tóth Gyuri, és még sorolhatnám, 
tehát nem pusztán a fiatalságunk miatt 
kaptunk játéklehetőséget. Az a bajnoki 
szezon megalapozta a későbbi NB I-es 
sikereket is.

CívisCafé: Az első NB I-es bajnoki cím is 
megér egy sztorit!

Madar Csaba: Az MTK-val nyertem, 
1997-ben szerződtem oda, a következő 
évben sikerült már velem együtt is baj-
noki elsők lenniük a kék-fehéreknek. 
Inkább a második MTK-s bajnoki cí-
mem érdekes, hiszen azt a DVSC-nek is 
köszönhettem. 2003 tavaszán az utolsó 
fordulóban FTC–Debrecen és Újpest–
MTK meccseket rendeztek. A Ferenc-
városnak mindenképpen nyernie kellett 
volna, de a Loki megtréfálta, mi pedig 
1–0-ra győztünk Újpesten, így az ölünk-
be hullott a bajnoki cím.

CívisCafé: Mesélj, hogy gondolsz vissza  
a pesti életre több mint húsz év távlatából?

Madar Csaba: DVSC-nevelésű játékos-
ként nagyon nehéz volt meghozni a dön-
tést, de nagy kihívás elé kerültem, hiszen 
az MTK akkoriban minden poszton vá-
logatott játékosokat vonultatott fel, és úgy 
gondoltam, ha ott is megállom a helyem, 
akkor leszek valaki a magyar futballban. 
Eleve a bajnokcsapat hívott, ami nagyon 
motivált akkor, így belevágtam, és azt hi-
szem, szerénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy megálltam a helyem. Sikerekben gaz-
dag, nagyszerű hat esztendőt töltöttem az 
MTK-nál, aminek köszönhetően nagyon 
sok tapasztalattal felvértezve térhettem 
vissza Debrecenbe.

CívisCafé: Az MTK-nál érződött a profizmus, 
ami az eligazolásodkor Debrecenben aligha?

Madar Csaba: Nekünk Debrecenben 
sem kellett foglalkoznunk semmi mással, 
csak a focival, tehát itt is profizmus volt bi-
zonyos szempontból, de kétségtelen, hogy 
az MTK-nál akkoriban más szelek fújtak. 
Várszegi Gábor volt az első magánbefek-
tető a magyar futballban, két évvel azelőtt 
szállt be az MTK finanszírozásába, hogy én 
odakerültem, és valóban flottul működött 
minden. Csak éppen a telt házas meccsek 
hiányoztak. Megvolt ugyan egy szűk kör, 
1000-1500 ember, akik ugyanolyan nagy 
szenvedéllyel viszonyultak a klubhoz, mint 
Debrecenben a Loki-szurkolók, de igazán 
jó hangulat csak akkor volt, amikor a Fe-
rencváros vagy az Újpest látogatott a Hun-
gária körútra.  

CívisCafé: A debreceni visszatérésedet hogy 
élted meg?

Madar Csaba: Az MTK-nál az utol-
só évben már éreztük, hogy szemlé-
letváltás lesz, azaz a fiatalokra fog-
nak építeni, tudtuk, hogy váltani kell.  

Madar Csaba 
 DVSC-ikon  

FIFA-, UEFA- és  
Guinness-rekorder 

lett
47 évesen még mindig 

nagypályán tervezi a jövőt.

 folytatás a következő oldalon.
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Nekem a Ferencváros szerződést kínált, 
azon komolyan elgondolkodtam, már csak 
Garami József személye miatt is, hiszen mi-
atta mentem hat évvel korábban az MTK-
hoz, de végül a hazatérés mellett döntöt-
tem, és utólag mondhatom, hogy a saját 
karrierem szempontjából a lehető legjobb 
döntést hoztam, hiszen utána kezdődött 
a hosszú debreceni sikerszéria, amelynek 
az elején, az első három bajnoki címhez én 
is hozzátettem a magamét. Egyébként sem 
biztos, hogy a ferencvárosi közeg nekem be-
jött volna.

CívisCafé: Dombi Tibornak és Sándor Tamásnak 
milyen szerepe volt abban, hogy végül a Lokit 
választottad?

Madar Csaba: Óriási. Ők már akkor ha-
zatértek, itthon játszottak, nyilván vonzóbb 
volt számomra az a csapat minden másnál 
Magyarországon. Végre ismét újra éreztem 
meccshangulatot, amit az MTK-nál nagyon 
hiányoltam. Meccsnapokon már délben le-
hetett látni piros-fehérbe öltözött embereket 
az utcán, és ahogy közeledett az este, úgy fo-
kozódott a hangulat. Nekünk, játékosoknak 
is teljesen más így hangolódni a meccsre.

CívisCafé: Ez már sajnos Debrecenben is 
hiányzik, egy órával a kezdő sípszó előtt a 
Bem téren nem mondanád meg, hogy játszik 
a Loki. Pandémiamentes időben sem!

Madar Csaba: Ez sajnos országos jelenség, 
most megint divat szidni a labdarúgókat. 
Erre rátett egy lapáttal a járvány is, hiszen 
leállt a fél ország, de a bajnokságok folyta-
tódtak, ami miatt megint a focisták kerültek 
az indulatok kereszttüzébe.

CívisCafé: A magyar átlag tízszeresét kapja egy 
középszerű játékos – ez a magyar focistákra 
irányuló düh legfőbb oka. Mit gondolsz erről?

Madar Csaba: Elnézve a közösségi portá-
lokat, minden gazdag ember is megvetéssel 
szembesül, valahogy mindenkit „megtalál-
nak”, aki jól keres. Egy játékos is úgy adja el 
magát a piacon, ahogy tudja. Azt én sem tar-
tott jó tendenciának, hogy egyre kevesebb 
a teljesítménycentrikus dotálás, mert szerin-
tem éppen a teljesítménynek kéne meghatá-
roznia a jövedelmet.

CívisCafé: Ma hányszorosát keresnéd 
annak, mint húsz éve?

Madar Csaba: A sokszorosát.
CívisCafé: Rosszkor születtél!

Madar Csaba: Én ezen nem rágódom. Két-
ségtelen, hogy ma sokkal jobban lehet keres-
ni a focival, mint a mi időnkben, én mégsem 
gyalázok senkit. Az idő változik, tudomásul 
kell venni. Nekem sose volt menedzserem, 
sose alkudoztam, elfogadtam azt a díjazást, 
amit kínáltak. Ha tudtam is, hogy mások eset-
leg többet keresnek, az sem érdekelt. Én csak 
a játékra koncentráltam, mindig a szakmai 
szempont volt az első a szerződéskötéseimkor. 

CívisCafé: A profi foci után jöttek szép sorban 
 a megyei bajnoki címek a DEAC-cal.Tökéletes 
 levezetés?

Madar Csaba: A DEAC-hoz először is 
edzőnek kerültem, amikor Pajkos János 
volt a szakmai igazgató. Akkor jutott fel az 
egyetemi csapat az NB III-ba, és utánpót-
lásbázist kellett mögé építeni. Közben több 
régi DEAC-játékos már a koránál fogva sem 
vállalta az NB III-at, inkább egy Megye II-es 
csapat indítása mellett döntöttek, így lettem 
magam is Megye II-es futballista. Néhány 
éven belül sikerült megnyerni minden me-
gyei bajnokságot, majd az újabb NB III-as 
indulásnál Sáfár László már edzőként szá-
molt velem.

CívisCafé: Mi fán terem a Bestrong FC?  
Csupa DEAC-os arcokat látni a csapatban!

Madar Csaba: Kiöregedett DEAC-osok 
alapították, illetve olyanok, akik még ko-
ruknál fogva játszhatnának magasabb osz-
tályban, de nincs kedvük vagy idejük többet 
edzeni. Az eredeti terv szerint DEAC III 
néven indultunk volna a Megye III-ban, de 
ránk már nem volt az egyetemi klubnak ka-
pacitása. Így önálló egyesületet alapított Ka-
tona Zoltán Bestrong néven. A tavalyi baj-
noki címünket elvitte a pandémia, de idén 
révbe ért a csapat. Bár három forduló van 
még hátra a Megye III-as bajnokságból, már 
matematikailag is eldőlt a cím.

CívisCafé: Ennyi bajnoki címet hogyan lehet 
egy korty alkohol nélkül megünnepelni? 
Futballberkekben már-már legendás  
az absztinenciád!

Madar Csaba: Nagyon jól megvagyok én 
alkohol nélkül is. Így alakult, egyszerűen 
nincs rá igényem. Előfordult már sokszor, 
hogy társaságban azt hitték, iszom, azaz tu-
dok én hülye lenni alkohol nélkül is. Nagyon 
szeretek közösségben lenni, a barátok, isme-
rősök között ital nélkül is jól érzem magam. 

CívisCafé: Az amerikai foci-rajongásod 
honnan ered? Unalmas már az európai foci?

Madar Csaba: Nem, a mi focink egyálta-
lán nem unalmas, azért szerettem meg az 
NFL-t, mert teljesen más, mint a foci, vagyis 
a soccer, ahogy az amerikaiak nevezik. A 90-
es évek végén, amikor Magyarországon is 
közvetíteni kezdték az amerikai focit, az új-
donság varázsával hatott rám, mint ahogyan 
újabban a baseballmeccseket is nézem, és 
élvezem. Mondjuk önmagáért a baseballért 
nem mennék ki Amerikába, de ha éppen 
más ügyben ott lennék, akkor minden-
képpen megnéznék a helyszínen egy profi 
baseballmérkőzést. Sajnos, eddig mindig 
akkor jártam kint, amikor a baseballszezon 
szünetelt. 

CívisCafé: Három másodperc akció, két perc 
szünet – mit lehet szeretni az amerikai fociban?

Madar Csaba: A labdarúgáshoz szokott 
szemnek időnként valóban vontatott és 
unalmas lehet, de higgyék el, megvan annak 
is a maga szépsége.

CívisCafé: Avass be, mi lenne az?
Madar Csaba: A labdarúgásban is megvan 
a taktika, megvannak a posztok, vannak elő-

re begyakorolt játékelemek, de a lényeg az 
improvizatív képességekben rejlik, az egyik 
csapat a másik fölé a kreativitásban, a játé-
kosok képzettségében tud nőni. Az amerikai 
futballban ezzel szemben minden játékelem 
a végsőkig, precízen kidolgozott, és ha valaki 
eltér attól, amit a „playbook” ír, akkor min-
den borul. Szeretem továbbá az amerikai 
fociban azt, hogy egy csapat képes nagy hát-
rányt is ledolgozni a végén, az utolsó percek 
sokszor rendkívüli izgalmakat tartogatnak.

CívisCafé: Hogy vannak a Madar fiúk?
Madar Csaba: A nagyobbik fiam Buda-
pesten megyei szinten futballozik, közben 
egyetemre jár, és már dolgozik is, az ikrek 17 
évesek, a Debreceni Kosárlabda Akadémia 
U18-as csapatának oszlopos tagjai.

CívisCafé: Kár, hogy egyik sem lépett az apa 
örökébe – mondaná a DVSC jövőjéért aggódó 
egyszeri drukker.

Madar Csaba: Dehogy kár, arra neveltem 
őket, hogy ne nekem feleljenek meg, ha-
nem maguknak, azaz érezzék jól magukat 
a pályán, leljék örömükben a sportolásban. 
Máté fiam élvezi a megyei szintű focit, és ez 
engem boldogsággal tölt el. Gyakran beszé-
lünk telefonon a meccsek után, foglalkoztat-
ja a csapat, a saját teljesítménye, annak elle-
nére is, hogy tisztában van vele: magasabb 
szinten már nem fog játszani. Az ikrek is 
focival kezdték, láttam bennük egy kicsit az 
én genetikámat, ha lehet ilyet mondani, de 
aztán a barátok miatt kosarazni is elkezdtek. 
Néhány hónapig párhuzamosan csinálták 
a kettőt, majd a kosárlabda mellett döntöt-
tek. Nagyon jól érzik magukat, szorgalma-
sak, elszántak, elhivatottak, látom bennük 
a sport iránti szeretet és alázatot.

CívisCafé: Sárrétudvariban megveregetik 
még a vállad, ha végigsétálsz a főutcán?

Madar Csaba: A szüleimhez autóval me-
gyünk, és nem nagyon sétálgatok ott az ut-
cán, de ha mégis, akkor – természetesen – 
megismernek. De nem azért, mert fut-
ballista voltam, hanem azért, mert onnan 
származom.

CívisCafé: Az edzői kiteljesedésben 
most éppen hol tartasz?

Madar Csaba: Minden korosztályban ki-
próbáltam már magam, és azt mondom, 
mindenkinek végig kellene járnia azt a rang-
létrát, aki az utánpótlásnevelésben dolgozik. 
Igazán csak testközelből lehet megtapasz-
talni azt, hogy bizonyos korcsoportban mi 
szükséges a fiataloknak. A kicsikkel még 
atyáskodni kell, aztán egyre feljebb már egy-
re kevésbé van igény erre. 

CívisCafé: A magyar foci miért nem tud 
nagy sztárokat kinevelni, ahogy a horvát?

Madar Csaba: Ha tudnánk az okát, tud-
nánk rajta változtatni is. Azt látom, hogy az 
utóbbi években mindig valamilyen trendet 
szeretnénk követni, és nem a saját stílusun-
kat akarjuk kialakítani.Nálunk más az em-
berek lélektana, más a szocializációnk, más-
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képp is kéne alkalmazni a nyugati trendet. 
Erről órákon keresztül lehetne beszélni, de 
a megoldást akkor sem kapnánk meg.

CívisCafé: Madar Csabától most éppen kik 
tanulják a magyaros trükköket, azaz 
 hol kamatoztatod a tudásod?

Madar Csaba: A DLA U13-as csapatát 
irányítom Kassai Gergővel együtt. A srácok 
először játszanak teljes pályán, most nyílt ki 
a tér számukra. Most kell elsajátíttatni velük 
azt a játékrendszert, amire majd alapozhat-
nak a későbbiekben, egyénileg pedig a tech-
nikai tudásukat csiszoljuk.

CívisCafé: A Loki talán visszajut, de a DEAC 
számára rosszul sült el az NB II-es kaland.  
A debreceni futballt most milyennek látod?

Madar Csaba: A debreceni futballpiramist 
emlegették, ami valóban kívánatos lenne, 
csakhogy a piramis teteje tavaly ledőlt, és 
ez mindent borított. Más lett volna a DEAC 
helyzete, ha a Loki NB I-es marad, hiszen 
sok DVSC-nevelésű fiatal játszhatott volna 
az egyetemi színekben. Itt, helyben, nem 
több száz kilométerre. Tapasztalatszerzésnek 
azonban mindenképpen jó volt a DEAC-nak 
ez az idény, hiszen most már tudják, mi kell 
az NB II-höz.

CívisCafé: A DVSC tavalyi kiesését 
hogyan életed meg?

Madar Csaba: Nekem nemcsak lelki, ha-
nem fizikai fájdalmakat is okozott. Én soha 
nem estem ki még csapattal, és nem tudtam 
feldolgozni azt, hogy ez megtörtént az én 
klubommal. A tehetetlenség volt a legrosz-
szabb, hogy nem tudtam segíteni, és tudom, 
hogy több ezer Loki-drukker is így érzett. 
A visszajutás minimális elvárás volt a csa-
pattal szemben.

CívisCafé: Van hiányérzet benned, hogy 
játékosként nem mutattad meg magad 
külföldön?

Madar Csaba: Lett volna rá lehetőségem 
az MTK-ból a Bundesliga II-be igazolni, de 

akkor inkább a biztonságot választottam. 
Akkor született Máté fiam Budapesten, in-
kább itthon maradtam. Egyedül minden bi-
zonnyal belevágtam volna, de akkor is a csa-
lád volt az első.

CívisCafé: A braziloknak szerzett gólod az 
1996-os atlantai olimpián mindenért kárpótolhat!

Madar Csaba: Már amennyire em-
lékszem rá…

CívisCafé: Tessék?
Madar Csaba: Amikor elfejeltem a labdát, 
a villanyt nekem lekapcsolták, az ajtók bezá-
rultak. Nagy lendülettel jött Dida és Aldair, 
összeütköztünk, nagyot estem. Annyi azért 
megmaradt, hogy a földön fekve láttam 
a labdát, amint gurul be a brazil kapuba.

CívisCafé: Atlanta így utólag is nagy élmény?
Madar Csaba: Utólag sokkal nagyobb. Ak-
kor ugyanis fel sem fogtam, hogy milyen ha-
tása van egy olimpiának Magyarországon. Az 
egész ország szurkol egy adott sportolónak, 
vagy az adott csapatnak, nem számít a nap-
szak, lehet nappal vagy éjszaka, mindenki 
a tévé előtt ül. Évekkel később gondoltam bele, 
hogy annak idején nekünk is így szurkoltak?

CívisCafé: Így bizony! Milliók éjszakáztak 
miattatok is!

Madar Csaba: Tudom, sokaktól hallottam, 
hogy hajnali kettőre felhúzta az órát, meg-
nézte a meccsünket, és utána ment dolgozni. 
Ez most is megdobogtatja a szívem, nagy-
nagy büszkeséggel tölt el.

CívisCafé: Hamarosan foci EB! Hogyan tekintesz 
a magyarok szereplése elé?

Madar Csaba: Nagy lelkesedéssel várom, 
és nagyon szurkolok a válogatottnak, mert 
a nemzeti csapat az egész magyar futballt 
testesíti meg. Vannak, akik az átszervezés-
nek tulajdonítják a kijutást. No, de kétszer 
egymás után? Én mindenképpen látok fejlő-
dést a válogatott játékában, sorsdöntő mecs-
cseket nyertünk meg. Tudom, hogy itt egye-
seket ez igencsak irritál, és vannak, akiknek 

minden stadionépítés fáj, a Puskás Aréna 
felépítése is fájt. Nekem mindenesetre nem 
fáj, ha hetvenévente épül egy nemzeti labda-
rúgóstadion Magyarországon.

CívisCafé: Szögre akasztani a cipőt  
– ez, ugye, meg sem fordul még a fejedben?

Madar Csaba: Idén betöltöm a 47-et, még 
jó erőben érzem magam. Egészen addig aka-
rok játszani nagypályán, amíg megfelelek 
az adott csapatnak, az adott bajnokságnak. 
NB-s fellépés már nem vállalnék, de alacso-
nyabb szinten sem akarok odáig jutni, hogy 
csak azért küldenek pályára, mert én Madar 
Csaba vagyok, a tiszteletben álló öreg.

CívisCafé: A fociban bokán és sípcsonton rúgnak, 
lefejelnek, ütnek-vágnak. Dombi Tibi okosabb 
sportot választott levezetés gyanánt. 
Te miért nem ultrafutó lettél?

Madar Csaba: Mert én szeretek focizni! 
Egyébként én is futottam hosszabb távokat, 
de nehezen veszem rá magam arra, hogy 
egyedül elinduljak futni. A foci, az más! Mu-
száj mozogni, mindig érezem a szükségét, ha 
a kelleténél többet ülök, vagy éppen állok, 
amikor edzést tartok. Mindegy, ki milyen 
formáját választja a mozgásnak, csak mozog-
jon valamit!

cs. bereczki attila

7 év után újra bajnok a HSE!
Éles Zoltán dupla góljával idegenben nyert 
a DASE ellen az Aqua-General HSE csapa-
ta, és ezzel négy fordulóval a bajnokság vége 
előtt olyan pontelőnyre tett szert, amely be-
biztosítja a bajnoki cím elnyerését! Akár 
osztályozón, akár egyenes ágon, de könnyen 
az NB III kapuján belülre kerülhet a csapat. 
A DASE elleni mérkőzés lefújását követően 
önfeledt ünneplés kezdődött. A bajnokcsa-
patot a klub két korábbi elnöke (Czeglédi 
Gyula polgármester és Tóth Lajos, a Sil-
ver-csoport tulajdonosa), valamint a névadó 
szponzor Aqua-General Kft. ügyvezetője, 
Katona Imre is üdvözölte. A fürdő előtti 
Hajdúszoboszló feliratnál csoportkép is ké-
szült, majd a csapatot a város polgármestere 
köszöntötte, aki hangsúlyozta: „2013 óta vár-
tuk ezt az eredményt!  

Czeglédi Gyula továbbra is támogatásáról 
biztosította a csapatot. Katona Imre szintén 
örömét fejezte ki, hogy egy ilyen sikeres év-
ben lehettek a csapat névadói, támogatói. 
A továbbiakban is támogatásáról biztosítot-
ta az egyesületet. Tóth Lajos a Silver-csoport 
részéről elmondta, hogy ők is, még ebben 
a helyzetben is megpróbálnak anyagi for-
rásokhoz mérten támogatást adni a csapat 
számára, és – reményei szerint – a jelenlétük 

a sportban más helyi vállalkozásnak is köve-
tendő példaként szolgál. Marosi György 
Csongor, az egyesület elnöke elmondta:  
„3 éve azt mondtuk, 3 év alatt szeretnénk el-
jutni ide – ahova most sikerült is – vagyis az 
NB III kapujába. Bár néha ellenszélben kel-
lett dolgozni, az utóbbi két évben a kialakult 
helyzet ellenére is a várostól töretlen bizalmat 
és támogatást kaptunk, és ennek meg is lett 
az eredménye. Most ugyan az öröm és ün-
neplés idejét éljük, de fontos: hétfőtől már 
újra munka és felkészülés várja a csapatot.” 
A bajnokságból már csak alig néhány mér-
kőzés van hátra, a bajnoki cím sorsa ugyan 
már eldőlt, azonban még így is tartogat iz-
galmas találkozókat a végjáték. Az egyesület 
sikerének külön pikantériája, hogy – a fel-
nőtt csapat sikeres szereplése mellett – az 
IFI is könnyen bajnokká avanzsálhat hama-
rosan, valamint futsal- és lábtenisz-szakág-
ban is bajnokesélyes a csapat.
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 www.borostyanmedhotel.hu 

További információ:

VENDÉGEINK RÉSZÉRE A HÉT MINDEN NAPJÁN, IGÉNY SZERINT
SVÉDASZTALOS EBÉDET ÉS VACSORÁT BIZTOSÍTUNK! 

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


