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KonMarimódszer:
legyen rend
a lakásban!
(8. oldal)

Tíz év alatt,
de teljesítették
a Kéktúrát
(10–12. oldal)

Interjú
Bücs Zsolttal
(18–19. oldal)

Debreceni 21-es:
Adorján Zoltán
(21–23. oldal)
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2 RÖVID HÍREK

CívisCafé

Gyanús alak a pallagi erdőben?
A rendőrség válaszol
A debreceniekből erős indulatokat
váltott ki egy Facebook-bejegyzés.
Néhány nappal ezelőtt a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban jelent meg egy
írás, ami erős indulatokat váltott ki több
kommentelőből. A posztoló tudatta, a Pallag melletti erdőben többször felfigyelt egy
furán, gyanúsan viselkedő alakra kutyasétáltatás közben, ezért óvatosságra intette az
arra futókat, főként a nőket.
A bejegyzésben közölte, egy májusi reggelen
az erdő ösvényén járkált a férfi – nagy kabátban, kapucnival a fején, sötét öltözetben.
Másodjára egy épület mögött látta ugyanezt
az embert „rejtőzködni” a vízmű területénél, amikor „mozdulatlanul” guggolt. Július
2-án pedig az erdő mélyén látta, a középső
főúton, egy nehezen belátható részen. Elmondása szerint a zavartan viselkedő férfi
ki-be ugrált a bokorból, ágakat tartott maga
elé. A posztoló nem akart feltételezésekbe
bocsátkozni vagy vádaskodni, de megje-

gyezte, azon a részen rengetegen futnak, így
legyen mindenki körültekintő.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahol közölték: július 3-án érkezett érkezett hozzájuk bejelentés, miszerint
előző nap reggelén egy zavartan viselkedő

férfit láttak a Pallag melletti erdőben. A jelzésre való tekintettel a Debreceni Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai visszatérőn
ellenőrzik az említett területet.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság kéri az állampolgárokat, hogy amen�nyiben jogsértést tapasztalnak, vagy akár
gyanúsan viselkedő személlyel találkoznak,
minél hamarabb tegyenek bejelentést a 112es központi segélyhívóra, ezzel is segítve
a rendőrség munkáját.
fogarasi renáta

HŐSZIGETELJE otthonát, és NYERJEN!
Kérjen ajánlatot a ThermoDamtól komplett hőszigetelési rendszerre,
és nemcsak a fűtésszámlával spórolhat, hanem nyerhet is.
NYEREMÉNY:

5 db 200 000 Ft-os

vásárlási kedvezmény
amely beváltható

a thermodam és colordam

„üzletekben”.

További ajándékként mindenkinek – aki nem nyert:

5 % VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY

a komplett ThermoDam hőszigetelő rendszerre.
AZ AJÁNLATKÉRÉS HATÁRIDEJE:

2021. AUGUSZTUS 31.
A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN
CSAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LAKOSOK VEHETNEK RÉSZT!

THERMODAM BEMUTATÓTEREM

4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
részletekért kattintson a www.thermodam.hu oldalra.
Tel.: +36 30 1234-567
Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A. 2/5. | Telefon: +36 52 612 757
Fotók: Magánarchívum | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874, +36 20 376 0073
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: PRB Consulting Kft.
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CívisCafé

Átlagosan négynaponta gyullad ki
egy gépjármű Hajdú-Bihar megyében
175 nap alatt 41 esethez riasztották
a tűzoltókat.
– 2019-ben 92, 2020-ban 67 gépjárműtűzhöz riasztották a Hajdú-Bihar megyei egységeket. Idén június 24-éig 41 riasztást kaptak
a tűzoltók, ahol gépjárműveket, munkagépeket kellett eloltaniuk – közölte érdeklődésünkre Papp-Kunkli Nóra, a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
Megtudtuk, a legtöbb tűz rövidzárlatból, akkumulátor-meghibásodásból, üzemanyagfolyásból, vagy egy nem kellően rögzített kábel
kidörzsölődéséből adódik. Emiatt fontos
tisztába lenni az általunk használt jármű
műszaki állapotával.
Az elmúlt években egyszer fordult elő olyan
tűzeset, ahol elektromos autó gyulladt ki.
Papp-Kunkli Nóra elmondta, egyre többet és
erősebben süt a nap, ezért olyan tárgyakat,
amelyek hamar felforrósodnak (szemüveg,
öngyújtó, parfümös üveg, alkoholos üveg,),
ne tegyünk a kalaptartóra, szélvédő mögé
vagy olyan helyre, amely parkolás során erős
napsugárzásnak lehet kitéve. Autóban lehetőleg ne dohányozzunk, ha mégis megtes�-

szük, eloltott állapotban, az autó hamutartójába helyezzük a csikket. Ne dobjuk ki az
égő cigarettát az autóból, mert a szél a nyitott
ablakon visszafújhatja, ha pedig mégis kiesik
az autóból, szabadtéri tüzet okozhat.
Fontos, hogy ha füstöt érzünk vagy tüzet
látunk, álljunk félre a gépjárművel, és szálljunk ki az utasokkal együtt.
Ha az autó utas- vagy csomagterében keletkezik a tűz, és van nálunk porral oltó készü-

lék, megkezdhetjük az oltást. Amennyiben
a motortérben keletkezik a tűz, nem célszerű, ha laikus kezd oltani. A motorháztető
felnyitása során égési sérüléseket okozhat
a hirtelen kiáramló meleg levegő és a forró karosszéria. A beáramló levegő ráadásul
az égést meggyorsítja, így azt kizárólag kibiztosított tűzoltókészülékkel a kezünkben
nyissuk ki.

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

NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT További információ:
Tel.: +36 (20) 3399 861
Tel.: +36 (20) 566 8888
DEBRECENTŐL 15 KM-RE
www.borostyanmedicalcenter.hu
www.borostyanmedhotel.hu

f. r.
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CívisCafé
Júliusig mintegy 200 olyan kutyáról szerzett tudomást az Állatvédőrség, amelyeknél hátsó végtagi gyengülést észleltek a gazdák; az egyelőre ismeretlen eredetű kórokozó Debrecenben és
környékén támadja meg a négylábúakat. Az állatvédő szervezet
továbbra is inti a kutyatartókat a nyers csirkehússal történő
etetéstől.

Rejtélyes
betegség
Debrecenben
és környékén
– az érintett
kutyák tizede
elpusztult
Gőzerővel dolgoznak a laborok
– addig se adjanak az ebeknek
nyers csirkét!

Az Állatvédőrség egyik vezető
munkatársa, Schreiter Katalin
a CívisCafénak elmondta: a mintegy kétszáz kutyából körülbelül húsz
elpusztult. Debrecenből (Józsát is
beleértve),
Hajdúböszörményből,
Hajdúhadházról, Berettyóújfaluból
egyaránt jeleztek nekik ilyen eseteket,
de pontosabb, ha a megyeszékhely
40 kilométeres sugaráról beszélünk.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egyelőre nem
indított eljárást az ügyben, ami nem
azt jelenti, hogy közvetett módon ne
vizsgálnák a megbetegedések lehetséges okait. Az Állatvédőrség ugyanis
a saját költségén folyamatosan vizsgáltat mintákat az állami szerv laboratóriumaiban, de már a fővárosi
Állatorvostudományi Egyetem is bekapcsolódott ily módon a kutatásba.
– Az érintett állatok gazdáinak bevonásával minden részletre kiterjedő
kérdőívet töltettünk ki, s az adatokból
már levonhatók bizonyos következtetések. Azonban a laboratóriumi vizsgálatok lezárulásáig ezzel nem szeretnénk a nyilvánosság elé állni, hiszen
azzal olyan pereskedésnek nyitnánk
utat, amit nem kívánunk magunknak. De nem véletlen, hogy ennyire
hangsúlyozzuk: ne adjanak nyers
csirkehúst az állatoknak. Ami egyértelmű, hogy a kórokozó érzékeny
a magas hőre (a fagyasztásra nem).
Ezért ha a gazda megfőzi a csirkehúst, azzal a megbetegedés is elkerülhető – emelte ki Schreiter Katalin.
Az ő tapasztalataik szerint a fertőzéses
eredetű betegség a kutyák egyértelmű
jelzésével kezdődik, felállnak-leülnek
rövid szakaszokon, majd a hátsó lábaikkal lényegében járásképtelenné
válnak. A mostani hőség még fel is
gyorsítja a folyamatot, utóbbi tünet
már 12-24 óra alatt bekövetkezik.
A gyógyulás időtartama változó:
tíz naptól a két hetet meghaladó időtartamig is terjedhet.
A kutyák kedélyállapotában
nem igazán van változás,
vagyis nem válnak apatikussá, rendben esznek és isznak,
ugyanakkor a lábgyengeség
érezhetően zavarttá teszi őket.
Schreiter Katalin megjegyezte: a terápiát (antibiotikum, méregtelenítés,

neurológiai támogatás) bízzák az
állatorvosra, s ne kezdjenek „öngyógyításba”, végképp ne használjanak
antibiotikumot azon az alapon, hogy
„kimaradt egy korábbi kezelés során,
így otthon rendelkezésre áll”.
A megbetegedések május első felében
kezdődtek. A szükséges laborvizsgálatok viszont időigényesek. – Sokan
azt hiszik, hogy ez úgy működik,
mint a filmekben: betesszük a mintát
a gépbe, pár perc múlva pedig megvan az eredmény. A valóság azonban teljesen más. Csak a toxikológiai
vizsgálatok során 150-féle lehetőség
kínálkozik, amelyeken egyesével kell
végigmenni, nem is egyszer. Csak ez
a folyamat közel egy hónap időigén�nyel bír, miközben a bakterológiai és
a gombás vonalon is végig kell menni
– mutatott rá az állatvédő, hozzátéve,
a kórokozók köréből a vírusok nagy
valószínűséggel kizárhatók, hiszen az
antibiotikum-kúrák gyógyítóan hatnak. Mindez azt is jelenti, hogy mivel
nem mutattak ki közegészségügyileg
jelentésköteles betegséget (például
botulizmust), a Nébih közvetlenül
egyelőre nem lépett be a vizsgálódásba. Schreiter Katalin azt mondta,
néhány éve Hollandiában és Szlovákiában voltak hasonló esetek, de nem
sikerült kideríteni, hogy mitől.
– Olykor rendkívül komplikált ös�szerakni egy-egy ilyen betegség hátterét. Egy tehenészetben például
előfordult, hogy két állásban sorra
dőltek ki a marhák. Hetekbe telt kideríteni, hogy egy ott dolgozó a mellékhelyiség helyett rendre ezekben az
állásokban vizelt, s bár ő maga nem
tapasztalt betegséget saját magán, az
állatok felnyalták a kórokozókat –
említette Schreiter Katalin.
ratalics lászló
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Megváltozott
munkaképességű
kollégák
dolgozhatnak
a debreceni
autóbuszgyártónál

Együttműködési megállapodást írt alá július 12-én az
ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft.
és a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség.
Az összefogás keretében a megváltozott munkaképességű
személyek társadalmi felzárkóztatásának elősegítésében
állapodott meg a Református Egyházközség a debreceni
autóbuszgyártó vállalattal.
Magyarországon jelentős azoknak a száma, akik egészségi állapotuk miatt
a társadalomban napi szinten jelentős hátrányt szenvednek. A megváltozott
munkaképességű személyek társadalmi felzárkóztatását szeretné elősegíteni Magyarországon, különösen Debrecen városban és annak térségében az
ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. és a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség. Ennek érdekében a cégcsoport
részéről Kossa György, elnök-vezérigazgató és Dr. Fekete Károly, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség püspök-lelkipásztora szándéknyilatkozatot írtak alá ünnepélyes keretek között július 12-én, Debrecenben.
Az együttműködés keretében a megváltozott munkaképességű személyek érdemi munkát végezhetnek a debreceni autóbuszgyártónál, és ezért tisztességes
javadalmazásban részesülnek. A sajtóesemény során bemutatták, hogy a jövőbeni „kollégák” miként tudnak bekapcsolódni az autóbuszgyártás folyamatába: a rendezvény alatt a korábban már betanított, megváltozott munkaképességű személyek szigetelőanyagot vágtak méretre az új autóbuszokhoz, amelyek
hamarosan Debrecenben állnak forgalomba. Az elképzelések szerint további
munkafolyamatokba is becsatlakozhatnak a foglalkoztatottak, így például kábelkorbács gyártása is a feladatuk lehet majd.
A megváltozott munkaképességű személyek a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központ közreműködésével fogják
a szerződésben foglalt feladatokat ellátni előre láthatóan 2021. szeptember 1-jétől.
A munkát a Nagytemplom közelében egy, a szociális központ használatában
lévő épületben végezhetik majd, ahol jelenleg is folynak az átalakítások, hogy
olyan munkaállomásokat alakítsanak ki, amelyek kényelmesen és egyszerűen
megközelíthetőek, és megteremtik a biztonságos munkavégzés feltételeit.
Az együttműködés magas erkölcsi, szakmai és gazdasági normák szerint végzett
közös szolgálatot eredményez a társadalmi felzárkóztatás segítése érdekében.
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CívisCafé
Szendrei Judit Debrecenben dolgozik közgazdászként; néhány
éve hobbiból kezdett képzőművészettel foglalkozni. Bélyegek
ezreiből készít egyedi és különleges képeket; első kiállítása
2018 októberében volt. Azóta az alkotásokat láthatták már
Londonban, Hollandiában is az érdeklődők, legutóbb pedig
Rómában nyílt tárlat műveiből.

Így jutottak
a debreceni
művész képei
a római
palotába
Szendrei Judit
ma már felkérésre is dolgozik.

– Az első, debreceni kiállításon 35 képem volt, ma pedig már a 112.-diket csinálom. 2018-ban találkoztam először a közönséggel, és az akkori reakcióknak
köszönhetően hatalmas lendületet vett a „munkám”. A többi még jobban erősítette azt az érzést, hogy folytassam, hiszen mosolyt csalok a látogatók arcára – fogalmazott Judit. Kiemelte, minden alkotó számára fontos a visszajelzés, mert ha nem kap, elbizonytalanodik. Rokonai, ismerősei, bélyegszerető
emberek biztatták, mutassa meg képeit minél több embernek, így jutott el
2019 februárjában Londonba, a Stampex-kiállításra. Ezt áprilisban Hollandia,
Gouda követte. – Londonba repülővel mentünk a férjemmel; kevés képet tudunk elvinni. Megvettük a fellelhető legnagyobb bőröndöt, és telepakoltuk.
Akkor még csak ismerkedtünk ezzel a világgal, nem igazán tudtuk, hova érdemes menni. Mivel bélyegekből készülnek a képek, gondoltuk, menjünk oda,
ahol a bélyegszerető emberek találkoznak, ezért esett a választás Londonra. Ott
megtanultuk, nem elég kirakni a képeket; az nem elég figyelemfelkeltő. Több
ezren elmentek mellettünk, mégis kevesen álltak meg, szinte észre sem vettek
minket – nevetett Judit. Összességében elégedettek voltak látogatószámmal, de
rájöttek, „semmihez sem értenek”, ám remek tapasztatszerzés volt, és tökéletes
alkalom a kapcsolatépítésre. A hollandiai kiállítást – a londonihoz hasonlóan
– Judit férje szervezte. Kirándulást terveztek az országba, gondolták, összevonják a kellemest a hasznossal! Itt is bélyegszerető emberek találkoztak, versenyeztek egymással, így Judit képei remekül illettek a kiállítás koncepciójába.
– Fontos alkalom volt az életemben, amikor felkértek 2019 elején, hogy vegyek részt a Csak egy est rendezvényen, ugyanis itt szerepeltem először közönség előtt a Nagyerdei Víztoronyban. Beszélgetős esemény volt, egyben
hatalmas próbatétel, mert azt gondoltam, én erre nem vagyok képes. Lámpalázasan azt hittem, nem fogok tudni megszólalni, és egyáltalán, mivel fogom
felkelteni az emberek érdeklődését? Aztán kiderült, hogy megy – emlékezett
vissza. Ezután felkérték, a virágkarneváli hét keretén belül mutassa meg műveit a Kölcsey Központban. Erre Judit a legemlékezetesebb kiállításai között
gondol vissza, ugyanis munka után mindig elment a helyszínre, ahol beszélgetett az érdeklődőkkel. Vendégkönyvet készítettek – az abba leírtakat ma is
szívesen olvassa.
A Stefánia Palotától a pápán át a Falconieri Palotáig
A Magyar Honvédség kulturális rendezvényhelyszínén, a Stefánia Palotában is
kiállították Judit képeit az éves bélyegkiállítás kísérőrendezvényeként. Sok képet
vihetett, gyönyörű felületek adtak keretet műveinek. A megjelent bélyegszerető
emberektől sok alapanyagot kapott, emellett kialakult a kapcsolat a bélyeggyűjtő körrel, akik rendszeresen véleményezik alkotásait és ellátják alapanyaggal.
Ezután Judit talált egy pályázati kiírást a 2020-as eukarisztikus világkiállításra.
Úgy gondolta, megpróbálja, de mire elkészült a mű, addigra a koronavírus miatt elhalasztották az eseményt. A férje ötlete volt, hogy keressenek méltó helyet
a képnek, így felvették a kapcsolatot a Vatikán magyarországi nagykövetével.
– Írtunk neki, egy napon belül reagált a levelünkre. Szeretettel várt bennünket, rózsafüzért kaptunk tőle ajándékba. A találkozás során jöttünk rá igazán:
a képek megnyitják az emberek szívét-lelkét – emlékezett vissza. A Budapestről
való hazaút során Judit a kezében fogta a rózsafüzéreket. Előtte nem látott ilyet,
csak olvasott róla, de ahogy megkapta, elhatározta, olyan képet készít, ami rózsafüzért ábrázol. Sokszor hosszasan keresi, melyik képhez milyen bélyeg illik,
de ekkor azonnal tudta, mire esik a választása: van egy magyar sorozat, ami
Máriát ábrázolja a kis Jézussal. – Nagyon gyorsan elkészült a mű, de ismét azon
tanakodtunk, mi legyen a sorsa. A férjem felkiáltott: adjuk a pápának! Rávágtam, jó, miért is ne! Kiderült, minden héten van a Vatikánban egy nap, amikor
a pápa fogadja a zarándokokat, de a koronavírus ezt az eljárást is megváltoztatta. Szerencsére javult a járványhelyzet, így kimehettek a Rózsafüzér Királynője Ünnepe napján tartott pápai audienciára. A Vatikánban azonban nem úgy
alakultak a dolgok, ahogy eltervezték: eleredt az eső, ezért zárt térben tartották
meg a rendezvényt, majd nem akarták őket beengedni a biztonsági őrök. A személyzet nem tudott róla, hogy ajándékot visznek, így egy kis egyeztetés után
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léphettek csak a terembe, ahol Ferenc pápa
is tartózkodott. Ketté is választották őket: Judit férje a terem végében kapott helyet, ő és
a lánya pedig az első soroknál. – Stresszeltem
a szertartás alatt. Én nem tudok angolul, és
úgy terveztük, majd a férjem beszél helyettem. Mikor a hivatalos rész lement, a pápa
odament az emberekhez, beszélt velük. Mi
voltunk az utolsók. Láttuk, ahogy közeledik
és mosolyog, majd amikor megállt előttünk,
magyarul köszöntött minket. Ekkor minden
félelmem elszállt. Egy közvetlen, természetes, igazán emberi személlyel találkoztunk.
Éreztük, nagyon különleges pillanat – fogalmazott. A találkozás végén Judit lányát,
Zsófit megáldotta a pápa, majd ajándékot
kaptak tőle.
Ha már Rómában voltak, elmentek bemutatkozni a Római Magyar Akadémiára. Ott
érdekesnek találták a képet és felmerült,
a 2021-es programsorozatuk során bemutatnák Judit alkotásait. Az év elején fel is kérték
rá a Külügyminisztérium jóváhagyásával. –
Április 9-én nyílt meg a saját tárlatom a Falconieri Palotában. Az eredeti tervek szerint
nyitóünnepség is lett volna, de a vírus ismét
közbeszólt, így a kiállítást Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország szentszéki
nagykövete nyitotta meg virtuálisan – eleveníti fel Judit. A tárlat első két hete online
folyt, majd a korlátozások feloldása után
vált „élővé”.

Ma már felkérésre is készít képeket
2020 elején egy vásárosnaményi bélyeg�gyűjtő olvasott Juditról, aki azzal hívta fel,
hogy az ő görög katolikus közössége részére készítsen egy képet. Nem adott semmilyen utasítást, így szabadon alkothatott.
Rövidesen elkészült a kép, amely Jézust
mutatja be a tanítványaival együtt, de nem
a szokásos úrvacsorát ábrázolva. A képet
egy ünnepség keretén belül felszentelték, –
A felkéréskor éreztem, ez minőségi ugrás.
Nem álmodtam róla, hogy ez valaha megtörténik; nagyon jó érzés volt – mondta.
Kevesen tudják: létezik Magyarországon
egy fogalom, hungarikon. Kárpáti Tamás
újságíró-műgyűjtő a szakmájából kifolyólag
sok híres emberrel találkozott élete során,
és az évek alatt rengeteg személyes tárgyat
kapott tőlük emlékként. Kitalálta, ezekből
műtárgyakat készíttet magyar alkotókkal.
– Ez a felkérés számomra nagyon nagy dolog, Tamás így beemelt engem a magyar
alkotók, művészek körébe. Kérdezte, miből
mit tudnék készíteni. Ungár Anikó dolgai
megtetszettek, de elsőre lehetetlennek tűnt
a megvalósítás. Kártyák, bűvészkendő, -bot
és -kötél. Ezek háromdimenziósak, az én
alkotásaim viszont 2D-sek, hosszúságuk
és szélességük van, mélységük nincs. Ám
mire Budapestről hazaértünk, tudtam, mi
lesz belőlük – mondta. A botból egy almafa törzsét formázta meg, a kötél adta a fára

tekeredő kígyót, a kártya a kísértést szimbolizálja, a piros kendőből pedig almát formázott. Így egy bibliai jelenet elevenedett meg
Ádámmal és Évával. A bélyegek adják a kép
keretét, a fának a leveleit. Judit elmondta,
Ungár Anikó véleményezte is a képét, sőt,
azóta folyamatosan leveleznek.
Judit lánya 15 évig tanult a református
egyház által működtetett Immánuel Otthonban, ahol halmozottan fogyatékos
gyerekekkel foglalkoznak, ugyanis Zsófi
Down-szindrómás. A Tócóskertben az egyház új intézményt építtet, az igazgató pedig
felkérte Juditot, készítsen egy képet az új
helyre. – Oyan képre gondoltam, ami egyrészt egy bibliai eseményhez kapcsolódik,
de fontos volt, hogy színes legyen, a gyerekek szeressék nézni, sok részletet találjanak
rajta. A gyerekek szeretik az állatokat, így
esett a választás Noé bárkájára. Remélem,
örömmel fognak rá tekinteni – fogalmazott.
És hogy mit adott az elmúlt két és fél év
Juditnak? – Jobban megismertem magam. Hamarosan 60 éves leszek, így bátran mondhatom, sosem késő megtalálni
a saját utunkat. Egy olyan tevékenységgel
foglalkozom, ami az egész családom támogatásával készül, mindenki részt vesz
benne. Emellett nagyon sok embert ismertem meg, mély barátságokat kötöttem
– összegezte.
fogarasi renáta
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Ismerős az érzés, amikor egy napot csak a rendrakással töltesz, de
pár nap alatt már minden újra a feje tetején áll? Marie Kondo japán
szervezési tanácsadó, a KonMari-módszer kidolgozója szerint a probléma gyökere, hogy rosszul rakunk rendet.

KonMarimódszer:
legyen rend
a lakásodban és
az életedben is!
Vége a halmozásnak
és a pazarlásnak.

A KonMari-módszer szerint csak két
döntésen múlik a hatékony rendrakás:
kidobunk vagy megtartunk-e egy tárgyat,
és ha megtartjuk, akkor hová tesszük.
A tanácsadó szerint ne apránként, mindig csak egy-egy helyiségét tegyük rendbe, hanem egy szuszra az egész lakást.
Marie azt vallja, a rendrakás nem egy
cél, hanem eszköz, ami segítségével otthonunk után az életünkben is rend lesz,
ugyanis a külső rend egyenes út a belső
rendszer megteremtéséhez. Hogy kidobunk vagy megtartunk valamit, azon
múlik, szeretjük-e az adott tárgyat. Fontos, hogy az egy kategóriába tartozó
dolgokat a lakás minden pontjáról egy
kupacba kell gyűjteni, hiszen így látjuk
igazán, mekkora mennyiséget halmoztunk fel belőle. A módszer szerint egyesével kézbe kell venni a tárgyakat, majd
megkérdezni magunktól: örömet okoz
ez nekem? Ami nem tesz boldoggá, annak mennie kell. A következő lépés: helyet találni a (már kiválogatott, hasznos)
dolgoknak. Marie módszere szerint egy
helyre rakjuk a hasonló dolgokat. A ruhát a hálószobai szekrénybe, a gardróbba, a kozmetikumokat a fürdőszobába,
a könyveket a polcra, a fontos, személyes
dolgokat szemmagasságba, hogy a kellemes emlékek „közel” legyenek hozzánk.
A „konmarizás” lényege, hogy a lomtalanítás után megtartott holmijainkat
kis helyen és áttekinthetően tároljuk az
otthonunkban, miközben megpróbáljuk
hosszú távon is fenntartani az újdonsült
szisztémát, nemet mondva a további kacatok felhalmozására. Minimalista irányzat ez is; a Rend a lelke mindennek című
könyvében részletesen leírja a módszer
minden részletét. Az egyik legfontosabb
rész a hajtogatás. Az alaptézis szerint
a ruhákat ne függőlegesen, egymásra pakolva tároljuk a szekrényben, hanem élére állítva egy fiókban vagy dobozban. Ezzel elkerülhetjük, hogy az alsóbb darabok
kihúzásával ledőljön az egész kupac vagy
gyűrődjenek az alsóbb darabok. Az élére
pakolt elrendezés további előnye, hogy
minden ruhadarabot látunk, tehát nem
kell keresgetni. A szervezési tanácsadó
tippje szerint a ruhákat három részre hajtogassuk, hogy téglalapformát alkossanak. A zoknik, bugyik a KonMari-elv szerint szintén dobozba, fiókos szekrénybe
kerüljenek, ügyelve arra, hogy a zoknikat
ne fogassuk egymásba, hiszen így a külső
darab gumija folyamatosan nyúlik.
Marie Kondo rengeteg ötletet ad, hogyan tegyünk rendet, majd őrizzük meg

azt a konyhánkban. Itt kiemelten fontos
a rend és az átláthatóság, már csak azért
is, hogy a szekrény ne legyen tele lejárt
élelmiszerrel. A lisztféléket, a rizst, a tésztákat is csoportosítsuk, az édes ízeket,
például a lekvárt, a mézet is tegyük egy
helyre. Így mindig látni fogjuk, összesen
mennyi gabonapehely van, vagy azt, ha
itt-ott van még egy kis kallódó tészta.
A különféle termékeket lehetőség szerint
külön polcon tároljuk. A „dobozolás”
itt is nagy hangsúlyt kap: átlátszó üvegcsékbe, tégelyekbe pakoljunk. Ráadásul
a fűszerek így jobban megőrzik az aromájukat, mintha a zacskóban lennének,
és csak akkor töltsük újra a tárolót, ha az
kiürül. Így elkerülhetjük az élelmiszerek
felhalmozását is.
A fürdőszobában is csoportosítsuk a termékeket. Egy helyre kerüljenek a hajcsavarók, a csatok, a kozmetikumok, a parfümök. Az iratokat három kategóriába kell
rendezni: amivel dolgunk van (befizetésre váró számlák, kitöltésre váró formanyomtatványok), az örökre megőrizendő
papírok (születési anyakönyvi kivonat,
adásvételi szerződések), és a rövid ideig megőrizendők (befizetett számlák,
garancialevelek). Ám a munka itt nem
ér véget. Rendet kell tenni az irodában,
a nappaliban, a kamrában, a garázsban,
a gyerekszobában, a tisztítószerek között,
sőt a hűtőben és a számítógépünkön is.
Utoljára hagyjuk az érzelmi kötődésű tárgyakat: ezek a fényképek, a képeslapok, az
esküvői meghívók, az ajándékok.
A KonMari-elv szerint hálával váljunk
meg minden tárgyunktól. Gondoljuk
végig, kinek lehet még szüksége azokra
a dolgokra, amiket egyébként kidobnánk.
A használt, de jó minőségű ruhákat vélhetően örömmel fogadnák a rászorulók,
a megunt könyveket pedig könyvgyűjtőkben elhelyezhetjük. A módszer csak
akkor működik, ha valóban betartjuk
a szabályokat! Érdemes egy listát készíteni a naponta elvégzendő feladatokról,
azokat megcsinálni, hogy a rendet csak
fenntartani kelljen. Rengeteg hasznos
tipp és ötlet található a Rend a lelke
mindennek – KonMari Facebook-csoportban, aminek már több mint 52 ezer
tagja van, valamint a videómegosztó
oldalakon.
Marie Kondo 36 éves, háromgyermekes
édesanya. Négy könyvet írt a rendszerezésről, egyet külön gyerekeknek is.
2019 novemberében nyitott egy online
áruházat KonMari néven.
fogarasi renáta
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Szokol Miklós kardiológus, Leitner Béla kórházi gazdasági
vezető, Kaszás István vállalkozó, Kaskötő János bankfiók-igazgató, Szepesi Zoltán áruház-igazgató és Fodor András klubelnök. Hat jó barát, akik 2011-ben úgy döntöttek,
végigmennek hazánk legismertebb és egyben leghosszabb
turistaútján, a „Kéken”.

Debreceniek,
akik tíz év alatt,
de teljesítették
a Kéktúrát
Nem akartak két hetet
a tengerparton heverészni
és iszogatni – cserébe
megismerték Magyarországot.

– 1989-ben érettségiztünk a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziumában, osztálytársak voltunk. Hatan azóta is tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen összejárunk. Amikor 40 évesek lettünk, kitaláltuk, hogy
kellene valami komolyabb dolog, amit együtt csinálhatunk – kezdi beszélgetésünket Fodor András, a túra főszervezője, akit a helyiek a DEAC jégkorongszakosztályának vezetőjeként jól ismernek. – Felmerült ötletként, hogy
menjünk el Alaszkába, másszuk meg az Elbruszt Oroszországban és hasonlók. Gyerekkoromban láttam a Másfélmillió lépés Magyarországon című
sorozatot, és felvetettem, mi lenne, ha itthon maradnánk, és teljesítenénk az
Országos Kéktúrát keletről. Ez a fiúknak is tetszett, így elkezdtem megszervezni – meséli András. A csapat 2011 júniusában tette meg az első kilométereket az összesen 1169,2 kilométeres távból, ami az eredeti kiírás szerint
a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóházáig tart.
Az urak úgy tervezték, kétévente két hetet töltenek túrázással. Júniusban
meneteltek, mert fő szempont volt, hogy akkor a leghosszabbak a nappalok,
így ha eltévednek, van idejük megkeresni a következő települést, emellett
ilyenkor meleg van, és viszonylag kevés csapadék esik.
– Fontosnak tartottuk, hogy úgy legyen együtt ez a kis társaság, hogy a mögött teljesítmény is legyen. Nem akartunk két hetet a tengerparton heverészni és iszogatni. Ez az ötlet nemcsak nekünk, hanem a családjainknak
is tetszett – fogalmazott. Úgy döntöttek, nem összevissza, hanem folyamatosan haladnak végig a Kék nyomvonalán, csak épp keletről nyugatra.
A szabályok ezt nem tiltják. Első évben Hollóházától egészen Aggtelekig
jutottak; az útvonal felölelte a Zemplént, a Hernád völgyét, a Cserehátot
és az Aggteleki-karsztot. 2013-ban csak hárman jutottak el a Kékestetőig,
ugyanis a második hétre a társaság egy részének más dolga akadt. Mivel
a tervezett távot abban az időben nem teljesítették, így novemberben vis�szamentek „pótolni”. 2014-ben eldöntötték, évi egy hétre redukálják a túrázással töltött időt, hogy biztosan együtt maradjon a csapat – mindenki
befejezhesse a szakaszokat. Abban az évben a Cserhátot, a következőben
pedig a Börzsönyt mászták meg. Még 2015-ben átlépték a Dunát, és eljutottak egészen Budapestig. Rá egy évre a Gerecsében folytatták útjukat, és elértek majdnem Tatabányáig; 2017-ben átjutottak a Vértesen, és „belekaptak”
kicsit a Bakonyba. A következő évben a Bakony maradék részét barangolták
be és Nagyvázsonyig mentek, majd következett az út Gyenesdiásig. Tavaly
majdnem Sárváron hagyták abba, idén pedig befejezték a túrát az Írott-kőn.
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– Itt nem álltunk meg, lejöttünk a Dél-dunántúli Kéken Bozsokig. Úgy döntöttük, ezt
az 542,5 kilométeres túrát is megcsináljuk, és
ha erőnk engedi, akkor teljesítjük a Kék Kört.
Ez azt jelenti, hogy az Alföldi Kéktúrával
együtt – ami 868,2 kilométer – még összesen 1410,7 kilométert mennénk, és úgy teljesítenénk a 2579,9 kilométert. Az Országos
Kéktúráról elmondhatom, hogy nagyon nehéz, igazi küzdelem megcsinálni. Vannak az
ismertebb helyek, a turistaközpontok például
a Pilisben, a Bükkben, a Mátrában, de rengeteg olyan szakasza is van, ami nehezen járható. Nem csak arról szól, hogy sétálunk. Minden kilométerért meg kell küzdeni – emelte
ki András, hozzátéve, nem 10 évre tervezték
a menetelést, de „így adta ki” a ritmus.
A férfiak 62 túranapot tettek meg, 13 pihenőnapot tartottak és 22 napot töltöttek
utazással.
– Minden évben tartottunk egy pihenőnapot. Három nap gyaloglás után jólesett kicsit
lazítani, majd feltöltődve nekivágni a következő három napnak. Fontos volt, hogy
ne csak arról szóljon a túra, hogy szívatjuk
magunkat a sok gyaloglással, hanem kikapcsolódjunk – mondta nevetve. Érdekesség,
hogy a csapat nem tudja hivatalosan bizonyítani, hogy megcsinálták a túrát azon kívül, hogy András végig fényképezte az utat.
A kéktúrázók pecséteket gyűjthetnek útjuk
során, amit egy erre a célra létrehozott füzetben kell elhelyezni, de ők nem halmozták
a plecsniket. – Körülbelül három éve felfrissítették ezt a magazint, szépen dokumentálható, merre jársz, dátummal elláthatók az
egyes pecsétek. Ha minden pecsét összegyűlik, egy kitűzőt kaphat az ember, és bekerül
abba a jelenleg 7369 tagot számláló nyilvántartásba, akik teljesítették a túrát. 2011-ben,
amikor elkezdtük, még nem járták ennyien
a Kéket, kevesebb információ volt az útvonalról, a pecsétek helyéről. Sokan küzdenek

azzal a mai napig, hogy ha megérkeznek egy
helyre, keresik a pecsétet, vagy épp zárva
van a hely, ahol tárolják. Nem akartuk, hogy
a kis kalandunk frusztrációba forduljon, így
úgy döntöttünk, nem pecsételünk – folytatta András, akitől megtudtuk, 2014-ben egy
kormányzati beruházásként átfogó felújításon esett át az egész Kéktúra, átfestették
a jelzéseket is. Elmondta, nem másoknak
akartak bizonyítani a kitűzővel. A cél végig
az volt, hogy együtt legyenek, fitten tartsák
magukat és élményeket szerezzenek. Persze,
örülnének neki, ha a fotóik alapján megkapnák a kitűzőt, de erre nincs esély.
A csapattagok a túra elején eldöntötték, esténként meleg zuhanyt és hideg sört szeretnének, ezért a sátrazás lehetőségét elvetették.
A szakaszbeosztásaikat az befolyásolta, hogy
hol tudnak szállást találni a túraútvonalon, vagy annak közvetlen környezetében.
András meglátása szerint a szállásfogla-

lás – érdekes módon – nehézséget okozott.
A Zemplénben ugyan volt kiadó szoba, de
nem társult mellé megfelelő infrastruktúra. Szerencsére mindig találtak alternatívát:
volt, ahol bevásároltak nekik, máshol főztek rájuk, így megkóstolhatták a helyi ízeket. – Felsővadászon, a Cserehát közepén
egy nagyon szegény kis faluban aludtunk az
idős Irénke néninél. Mi a tisztaszobában és
a mellette lévő helyiségben, ő meg a konyhában. Főzött nekünk töltött káposztát, és
vett Rákóczi sört. Nagykovácsiban pedig
egy hippiszálláson aludtunk, egy lakás felső
szintjét adták ki nekünk – elevenítette fel.
Budapesten és környékén szintén nehezen
találtak szállást, a Dunántúlon pedig már
ipari turizmus van, az emberek Bookingon
foglalnak. A szállás személyes varázsa ott elveszett. Fórumokon hasznos és érdekes dolgokra lehet bukkanni panziókkal, vízvételi
lehetőségekkel, látnivalókkal kapcsolatosan.
(folytatás a követkető oldalon)
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hagyták ki, de a kulturális nevezetességekre
nem volt idő, feszes volt a menetrend. Azért
múzeumokba vagy strandra elment a csapat
a pihenőnapokon. Aranyszabály, hogy a kéktúrázók köszönnek egymásnak. A budapesti agglomerációt kivéve ez mindenhol meg
is történik.

– Alapvetően segítőkészek voltak az emberek, főleg Kelet-Magyarországon. Ugyanakkor a Balaton-parton is voltak érdekes
dolgok: Balatonhenyén felmentünk a hegyre, rákanyarodtunk egy szőlős tetejére. Két
idős, 90 év körüli ember kacsolta a szőlőt.
Gondoltuk, mi lenne, ha kérnénk tőlük egy
kis bort, leülnénk pihenni, míg elfogyasztjuk
azt. A férfi, miután megszólítottuk, megállt
a munkával, lement a pincébe, hozott két
kanna nedűt, és leült velünk beszélgetni.
Elmesélte, nem lehetett gyermekük, mesélt
arról is, mi volt velük a háborúban, hogy
hogyan bujkáltak, és arról, milyen nehéz
ennyi idősen fenntartani a gazdaságot – emlékezett vissza András. Elmondta, meglepő
volt látni például, hogy Romhányban mekkora szegénységet hagyott maga után a bezárt csempegyár, vagy azt, hogy Vas megye
egyes települései mennyire elhagyatottak és
elhanyagoltak.
Érdekesnek nevezte a cigánysággal való kapcsolatukat a túra alatt. – A Cserehátban, mikor elkezdtük, még nagyon rosszak voltak
a jelzések. Ha nem kapunk a romáktól segítséget, biztosan eltévedünk. Rakacaszenden is
egy cigány embertől kértünk útbaigazítást,
Felsővadászon pedig két suhanc segített ki
minket. Fancsalról kiérve egy tizenéves jött
velünk szembe harci kutyával. Összerezzentünk. Nem akartunk konfliktust, nem tudtuk
mi lesz, ha valami miatt visszaszólunk neki.
De illedelmesen megmutatta, merre van az
út. Kellemetlen élmény, atrocitás sehol nem
ért minket – jelentette ki. András tudatta,
volt olyan település, ahol cigány polgárőrök
tartották fent a rendet.
– Millió visszatérő élményem van, amit
a túra során szereztem. A legjobb talán,
hogy összeállt az ország képe. Sokszor csak
elhúzunk az autópályán a hegyek mellett, fogalmunk sincs, mi van mögötte. Csodálatos
volt, amikor Vác előtt megláttam a Dunát,
a Kab-hegyről a Balatont, vagy amikor elértem az osztrák határt. Nagyszerű ráeszmélni,
hogyan élnek a falvakban az emberek. Az
egyik kistelepülésen elmentünk a kocsmába,
a fiatal pultos elmondta, ott a helyiek „vbk-t”
isznak. Kiderült, ott ez nem vörösboros kólát

jelent, hanem a vodka-Bomba-Cataflamot.
Ledöbbentünk. Meglepő volt a Cserehát
szegénysége is, néhány faluban még a kádári
konszolidáció is elmaradt, a klasszikus kádárkockák sincsenek – a 20-as, 30-as évek
klasszikus parasztházai dominálnak. András
legjobb élményeként arra emlékszik vissza,
amikor a Szent György-hegyen megpihentek
a Mennyország büfénél, ahonnan csodálatos
kilátás nyílt Szigligetre, Badacsonyra, Gulácsra és elláttak egészen Keszthelyig. Azt mondta, ez a hely volt az egész túra kicsúcsosodása.
A legnehezebb szakasz megítélésében egyetértés van a kéktúrázók között: ez a Sirok és
a Kékestető közötti rész. Sirok felől felmenni
a hegyre embert próbáló gerinctúra, 23 kilométer. – Alig volt vízvételi lehetőség, a készletünk is majdnem elfogyott. Nagy nehezen
találtunk egy működő forrást, szerencsére
olyan hideg volt, mintha a mélyhűtőből vettük volna ki az innivalót. A szakaszban az
a nehéz, hogy fel-le mész a kisebb hegyekről,
közben pedig látod magad előtt a Kékestetőt,
a tornyot, hogy milyen messze van még. Van
benne egy speciális szakasz, az Oroszlánvár,
ami nagyon meredek 300 méteren, folyamatosan kapaszkodni kellett. Az utolsó 3 kilométeren az égiek sem voltak kegyesek hozzájuk, és novemberinek tűnő, szakadó esőben
másztak. Végül, mire felértek a hegycsúcsra, kisütött a nap. Lelkileg nehezen viselték
a Nagymarosra vezető szakaszt, ami 27,5
kilométer volt. A Nagy-Hideg-hegyről leértek, és a végcél csak pár lépésre volt tőlük, de
a hivatalos túraútvonal szerint még várt rájuk
egy 7 kilométeres kitérő a Julianus-kilátóhoz.
Pótolta őket a visegrádi panoráma.
A felszerelés súlyáról sem szabad elfeledkezni: András szerint 8-12 kilogrammot
nyomott a táskájuk fejenként, ehhez jött
a szükséges vízmennyiség. Egy-egy hosszabb
szakaszon 3 liter vizet vittek magukkal, ami
3 kilogramm pluszt jelent. – Vonattal, bus�szal, autóval jutottunk el a szakaszok kezdőpontjához. A vége felé két autóval mentünk,
és váltogattuk a járműveket a végpontok
között. Olyankor a csomagjaink nagy részét
a kocsiban tudtuk hagyni – mondta. A túrák során a várakat és a kilátópontokat nem

És hogy mit szóltak a feleségek ahhoz, hogy
férjeik napokat bolyonganak az erdőben?
András azt mondta, a család türelemmel viselte az évi egy, kezdetben két hét távollétet.
Nagyszerű ötletnek tartották, bár szerinte
nem tudták, mivel is jár ez az egész. – Voltak hullámvölgyek, sorra jöttek a gyerekek
a családokban, nem volt mindig egyszerű.
A feleségeknek helyt kellett állniuk, a gyerekeket menedzselni kellett, amíg mi, fiúk
szórakoztunk. Innen is ezer köszönet nekik,
hogy ezt engedték – fogalmazott. A túratársak közül sem tudott mindig mindenki jelen
lenni, Zoltán csak a szakaszok körülbelül 40
százalékát csinálta meg. – Büszke vagyok
magamra, én vagyok közülünk az egyetlen,
aki nem pótolt egy napot sem. Az utolsó
évre térdgyulladásom lett. Szombathelyen
konkrétan nem tudtam lábra állni. Szerintem a testem eldöntötte, meddig kell mennem, és addig bírtam. Megterhelő a táv, de
minden percét élveztem. Végül öten fejeztük be a hatból, de Zoli is kapott egyenpólót,
ami szép emléket állít az elmúlt 10 évünknek – mondta. – Az elmúlt évtizedben megismertem az országot. Fejből tudom a településeket, összeálltak és más dimenzióba
kerültek a tájegységek. Mindenkinek felírnám TB-re, kötelező jelleggel, mert mentálisan és fizikálisan is jót tesz. Rengeteg
helységről fogalmunk sincs, hol van, milyen
értékei vannak és hogy milyen nagyszerű
hely. Látni kell, hogy nemcsak a nagyvárosok, az autópályák vannak, hanem a vidéki Magyarország a maga élhetőségével és
nehézségeivel együtt – fogalmazott. András szerint feleslegesen ácsingóznak sokan
a spanyolországi zarándokút, az El Camino
után, hiszen itt van nekünk, magyaroknak
a Kék. Annyira nem egyszerű, hogy ne lehessen elmélyülni benne, pláne, ha egyedül
járja végig az ember. A túra végére a férfiak
elfáradtak, furcsa érzések kavarogtak bennük a megérkezéskor az Írott-kőnél. Vittek
magukkal egy üveg pezsgőt – sajnos nem
volt már hideg –, majd a csapattársak egykét gondolatot mondtak, milyen élményekkel lettek gazdagabbak a 10 év alatt.
– Felemelő érzés volt ott állni. Nem is a távolság miatt, hanem hogy eltelt egy évtized velünk, barátokkal, és még mindig itt vagyunk.
Azt javaslom, mindenki kezdje el a túrát minél fiatalabban. Menjen, mert az a legjobb
dolog, ami történhet vele a turizmus tekintetében, ha végigsétál a Kéken – zárta szavait.
fogarasi renáta
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www.festeker.hu

A FEST-É-KER-NÉL!

Bordűrök l Díszlécek
Rozetták l Profilok l Tapéták
Nemesvakolatok
OSB lapok
Glettanyagok
TILATEX
Vegyi anyagok
beltéri falfesték 15 lit.
5.950 Ft
Ytong téglák
396,67 Ft / lit.
Csemperagasztók
Gipszkartonok
Tisztítószerek
Kül- és beltéri festékek
Festéshez szükséges PLATINUM
Színes beltéri
falfesték 5 lit.
szerszámok

AQUAPALA

lábazat, pala
és betonfesték
7,1 kg. több
színben

7.250 Ft

GEMINI

parkettalakk sf. 4 lit.

14.950 Ft

1.021,1 Ft/lit.

7.740 Ft

3.737,5 Ft/lit.

SADOLIN

extra sf.
oldószeres
vastaglazúr
2,5 lit.

9.750 Ft
3.900 Ft / lit.

1.548 Ft / lit.

FESTÉKCENTRUM
DEBRECEN, DOBERDÓ UTCA 1/B.

PANNON FESTÉKÜZLET /WHITE BOX/
DEBRECEN, DERÉK U. 100/B.

NAPFÉNY FESTÉKBOLT
DEBRECEN, OLAJÜTŐ U. 2.
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Hajdúszoboszlón tombol a nyár!
Több mint 300 köztéri kulturális és sportprogrammal, a város szabadtéri színpadán pedig 30 különböző műfajú előadással várják a látogatókat
az idei nyári estéken. A közterületi programok mindegyike, a szabadtéri
színpadi rendezvények egy része ingyenesen megtekinthető. Július 23–26.
közt jön a folkhétvége, egy héttel később a Kösely-kupa lovasverseny és
lovas fesztivál, augusztus 6–8. közt pedig a dixielandnapok!
A Szoboszlói Nyár sorozatot egyedülállóan szervezte meg az önkormányzat tavaly,
hogy a korlátozások közepette is minden
este a szórakoztatás széles skáláját nyújthassák a vendégeknek és az otthoniaknak.
A várakozáson felüli sikeren felbuzdulva,
ez évben meghirdetett felhívásra a tavalyinál is több, 50 helyi civil szervezet, kulturális és sportközösség, valamint intézmény,
s magánszemélyek is jelentkeztek, hogy
hozzájáruljanak a pezsgő hangulat megteremtéséhez.

A szervezők és közreműködők 60 napon át,
esténként 5-8 különféle programmal és bemutatókkal várják a fürdő előtti park területére a szórakozni vágyókat. A nagy szabadtéri színpadon pedig különböző koncertek,
stand-up comedyk, színházi, operettestek
közül válogathat a közönség.
A fürdőváros az újjászületés jegyében hirdette meg nyári programjait, melynek fényessége a június 26-án feltárult Fejedelmi Kincstár. Itt a Bocskai-jogar és a korona másolata
látható teljes pompájában. A korona kupolá-

Júniusban sem unatkoztak a sport kedvelői!
A különböző bajnokságok és kupasorozatok (eredményes) hajdúszoboszlói lezárását követően megkezdődött a gyermek- és amatőr
tornák időszaka a szoboszlói Bocskai Sportpályán.
A mozgalmas hónap egy nemzetközi utánpótlás-gyermektornával zárult. A Falcon
Cup elnevezésű, U10-es korosztály számára
rendezett nemzetközi kispályás labdarúgótorna július 26-án vette kezdetét. A kétnapos rendezvényre 18 csapat érkezett határon innen és túl. A gyermektornát Kovács
Gergely, Hajdúszoboszló sportért felelős
alpolgármestere, valamint Marosi György
Csongor, a HSE klubelnöke és Czuk
Henrik, az FC Budapest elnöke, a torna
főszervezője nyitotta meg. A gyerekek sok

mérkőzést tudtak játszani, hiszen aranyágon
mindenki játszott mindenkivel. A szurkolók
természetesen a lelátót is hamar megtöltötték, jó időben és jó hangulatban zajlott
a torna. A torna döntőjét az Újpest TE és
a Mészöly Focisuli játszotta, ami utóbbi győzelmével zárult. A bronzmérkőzésen a Barca
Academy csapata diadalmaskodott. Számos
egyéb díjat is átadtak pl. fair play, legjobb kapus, legjobb támadó stb., így minden csapat
trófeával térhetett haza.

ját és diadémját 192 egyedi drágakő ékesíti!
A fejedelem nagyságát jelképezi a fürdőváros
2020-ban készíttetett virágkarneváli kocsija, mely megcsodálható a strand főbejárata
előtt. A tervek szerint ez évben új, meglepetés hajdúszoboszlói virágkocsi készül.
A strandolás, csúszdázás vagy a napi munka
után mindenkit szeretettel várnak szórakozni, kikapcsolódni a szervezők.
De nemcsak a HSE sportpályán, a városban is találkozhattak sporteseményekkel az
érdeklődők. A Szoboszlói Nyár 2021 programsorozat alatt számos sportágbemutatót
tartott az egyesület, többek között országos
versenyt is szerveztek. Július 3-án a HSE és
a Magyar Teqball Szövetség közös tornáját
Kovács Gergely alpolgármester és Marosi György Csongor, a HSE elnöke nyitotta
meg. A labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág néhány évvel ezelőtt Magyarországról indult
világhódító útjára. A játékosok a kezeik kivételével gyakorlatilag testük bármely részével hozzáérhetnek a futball-labdához – itt
tényleg fel kell készülni az ellenfél minden
lövésére, hiszen a labda minden alkalommal másképp jön. A díjakat Marosi György
Csongor klubelnök, valamint László
Richárd szakosztályvezető és Tóth Tamás
szakmai vezető adták át.

Közel 200 db azonnal vihető ülőgarnitúra
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az eredeti ár töredékéért.
várjuk kedves vásárlóinkat.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
DEBERECENBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
Részletekről érdeklődjön kollégáinknál!

Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
(Nyugati Ipari Park–régi Házgyár)
Tel.: 06 70 606 0442 E-mail: tbutoroutlet2015@gmail.com
www.tbutoroutlet.hu www.facebook.com/tbutoroutlet
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Fotók: Magánarchívum

Hirdetési
lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért
KERESSE
KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332
szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Agresszív betegséggel
diagnosztizálták
a debreceni kislányt

Papp-Dorcsák Nikolett
+36 30 648 5874

dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

Csengeri Imre

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

A szülei nem adják fel. Ön is segíthet
Reginának.
Súlyos teher nehezedik a debreceni Csapó családra:
nem sokkal azt követően, hogy Krisztina hirtelen
elveszítette az édesapját, a közelmúltban kislányát
is súlyos betegséggel diagnosztizálták.
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Bankszámlaszám: 11773384-01655328
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU60117733840165532800000000
Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB
Csapó Tibor és Csapóné Kunkli Krisztina
Közleménybe kérik beírni , hogy ADOMÁNY
Elérhetőség: 06-30/2020-628

(el)Végre hírportál!

ET

A hétéves Regina idén tavasszal hányásos víruson esett át, amiből –
legalábbis úgy tűnt – egyensúlyzavar maradt vissza. Miután neurológus is megnézte a gyereket, a további képalkotó vizsgálatoknak (MR,
CT) nem látták értelmét a kórházban, így hazaengedték. Nem sokkal ezt követően Krisztina két kislánya szemtanúja volt a nagypapa
halálának, akit Krisztina próbált újraéleszteni – sajnos, sikertelenül.
Reginát sokkolta a nagypapa elvesztése, és furcsa tünetek jelentkeztek nála: teljes jobb oldali gyengülés, egyensúlyzavar, nehezedő járás,
nyálcsorgás, a beszéde is lelassult. A házi gyermekorvos agyvérzés
gyanújával azonnal a sürgősségire utalta.
A diagnózis: gyógyíthatatlan, agresszív agydaganat, amit rossz elhelyezkedése miatt (agytörzsi glioblastoma multiforme) nem lehet
operálni. A szülők külföldön hozzáférhető, célzott protonterápiás
sugárkezelésre nyújtottak be kérelmet a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőhöz, amit elutasítottak.
Regina május végén elkezdte – a sugárkezeléssel párhuzamosan –
a kemoterápiát – kapszula formájában. Június 28-án kapta az utolsó
– huszonhatodik – sugárkezelést. A család nem adja fel: egy igen
költséges, kölni immun-onkológiai terápiára szeretnének eljutni.
Aki teheti, hozzájárulhat Regina jövőbeli kezelési költségeihez.
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Bücs Zsolt meglehetősen érdekes figurája a magyar futballéletnek. Játékosként a válogatottságig vitte, játszott a Wembley-ben egy angol-magyaron! Ma kedves, barátságos ember,
ráadásul megfelelően kvalifikált is: az elsők között szerezte meg
az UEFA Pro-licences diplomáját Magyarországon. Rendkívül
hasznos tagja volt a Bajnokok Ligája- majd Európa Liga-főtáblára jutott DVSC szakmai stábjának. Debrecenbe is visszatér
időnként, aztán távozik, egyszer önszántából, máskor akarata
ellenére. Most is váltani kényszerül, mert az akadémia új vezetése nem számol vele.
CívisCafé: Egy Pro-licences edzőre miért nincs szükség a debreceni utánpótlásban?

Bücs Zsolt: Ezt én nem tudom megmondani, meg kell kérdezni az urakat.
CívisCafé: Megkérdezzük! Hol folytatod?

Bücs Zsolt: Vannak ajánlataim, majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Nagyon
szívesen maradtam volna a debreceni akadémiánál, hiszen év közben kaptam
meg az U16-os korosztályú csapatot, szerettem volna egy teljes bajnokságot
végig dolgozni a srácokkal, láttam bennük a fejlődési potenciált, de megköszönték a munkámat.
CívisCafé: Valami azt súgja, fogsz még Debrecenben dolgozni! Egyébként Debrecenbe
hazajársz?

Bücs Zsolt: Én haza még mindig Rozsályba járok, ahol felnőttem, és ahol
a mai napig él édesanyám, de Debrecent is otthonomnak tekintem, hiszen itt
ismerem a legtöbb embert, itt él a legtöbb barátom.
CívisCafé: Mesélj egy kicsit a falusi gyerekkorról!

Bücs Zsolt
Debrecenről,
a falusi
gyerekkorról,
Távol-Keletről,
a Lokiról,
a pénzről
„Nagyon nehéz
úgy gyerekcsapatot csinálni,
hogy egy kiválasztóra eljönnek
százan, Debrecenben is.”

Bücs Zsolt: Rozsályban nem volt pláza, mobilunk sem volt. Egész nyáron
fociztunk, deszkából építettünk kaput, a szomszéd madzagból hálót készített,
és toltuk reggeltől estig. Anyukám egy idő után nyáron már nem csináltatta
meg az ablakot, mert úgyis berúgtuk. Télen is mindenféle okosságot kitaláltunk magunk sportos szórakoztatására. Amikor befagyott a faluban a patak,
akkor fából ütőket készítettünk, a konzervdobozba követ raktunk és úgy
jégkorongoztunk. Voltak a korcsolyások és a mezítlábasok, nagy meccseket
vívtunk. Amikor véradást tartottak a faluban, összeszedtük a kidobott tűket,
azokból csináltunk íjvesszőket, azokkal vadásztunk fácánra a temetőben.
A repülőket éppen nem dobáltam, de minden mást megcsináltam. Így telt
a gyerekkorom Rozsályban.
CívisCafé: Versenyszerűen mikor kezdtél focizni?

Bücs Zsolt: A nővérem Budapesten, nem messze a Fáy utcától, a Tömöri
közben lakott, amikor én tízéves voltam. Ott fociztak a téren a pesti srácok,
akik először nem vettek be engem, falusi gyereket, de egyikük elment nyaralni,
így szállhattam be. Az első nap után már mindenki velem akart lenni. Egy
vasasos úriember szúrt ki, hívott is a kék-fehérekhez, de édesapám nem engedett. Azt azonban sikerült kiharcolnom, hogy később elengedjen Mátészalkára, ahol a nyíregyházi focisuli tartott kiválasztót. A nyolcadik osztályt már
Nyíregyházán jártam, első meccsemen győztes gólt rúgtam a Borsodi Bányász
ellen, a következő meccsen meg ültem a padon. A harmadik meccsen rúgtam
egy kapufát, majd adtam két ziccerpasszt a társaknak, ennek ellenére lecserélt.
A falusi fejjel nem tudtam felfogni, miért csinálják ezt velem, de megfogadtam,
hogy akkor is focista leszek! Abból a társaságból ez csak nekem sikerült.
CívisCafé: Az NB I-ig ezek szerint rögös út vezetett.

Bücs Zsolt: Egyáltalán nem, utána már ment minden, mint a karikacsapás.
Nyíregyházán mutatkoztam be az NB I-ben, de a csapat 1983-ban kiesett, akkor igazoltam Debrecenbe.
CívisCafé: A Szpariból Debrecenbe – ez furcsa lehetett akkoriban!

Bücs Zsolt: Nekem különösen az volt, hiszen édesapám debreceni, a Legányi
utcában laktak a Vargakertben, így a fél rokonságom is debreceni. Egyébként
az én első Szpari–DMVSC összecsapásom egy kupameccs volt, gólt szereztem
és gólpassz adtam a Loki ellen, a mezőny legjobbjának választott a Népsport.
Az apai rokonság mindenesetre közölte, hogy ilyet még egyszer ne csináljak.
Szerencsére a következő idényben már nem éreztem fenyegetettséget, mert
Debrecenbe igazoltam.
CívisCafé: Kering egy sztori a városban, hogy kimaradtál a nagy debreceni bundázásból,
mégis bevittek a rendőrök! Hogy is történt?

Egyszerűen bevittek és kihallgattak, pedig én az ominózus meccsen, 1986-ban
nem is játszhattam, mert akkor éppen katona voltam. Ráadásul aznap még
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CívisCafé
kimenővel sem hagyhattam el a laktanyát,
mert egy korábbi engedély nélküli eltávozásért fogdán ültem. Közöltem a rendőrökkel,
hogy legyenek szívesek ennek utánanézni, és
engem hagyjanak békén.
CívisCafé: Debrecenből Győrbe tetted át
a székhelyed 1988-ban. Miért?

Bücs Zsolt: Kiesett a csapat az NB I-ből.
Az utolsó fordulókban sérülés miatt nem
tudtam játszani, így még fájdalmasabb volt
a búcsú. Győrben nagyszerű futballistákkal
vigasztalódhattam.
CívisCafé: A légióskodást levezetésnek szántad?

Bücs Zsolt: Egyáltalán nem. 1999-ben,
Szingapúrban fejeztem be a profi futballt,
ahol veretlenül nyertünk bajnokságot; az
idény játékosának választottak.
CívisCafé: Gonosz kérdés; te voltál a vakok között
a félszemű?

Bücs Zsolt: Akkor sorolom a csapattársaimat: Ernie Tapai ausztrál válogatott, Vlado
Bozinovski ausztrál válogatott, aki korábban
az angol élvonalban, az Ipswich Townban is
játszott, illetve volt egy brazil csatárunk is.
Nem voltunk vak csapat, bár kétségtelen,
hogy a szingapúri bajnokság akkor gyengébb volt a magyarnál.
CívisCafé: Visszaszívom! Milyen volt az életed
Szingapúrban?

Bücs Zsolt: Imádtam ott élni. Én voltam
a csapatkapitány, a többiek figyeltek rám,
hallgattak rám, tiszteltek. A helyiek csendes
srácok voltak, nem mertek lázadni a klubvezetők ellen, én azonban bátran megmondtam mindent, külföldi voltam, velem nem
tudtak mit kezdeni. Van egy érdekes sztorim. Szingapúrban úgy zajlott a javadalmazás, hogy minden győztes meccs után
prémiumot kaptunk. Az utolsó fordulóban – amikor már eldőlt, hogy megnyertük
a bajnokságot – egy gyengébb csapat ellen
játszottunk, de előtte a klubvezetők közölték, hogy erre a meccsre nem jár prémium.
Az öltözőben elmondtam a srácoknak, hogy
akkor csak sétálgatunk a pályán, avagy kis
pénz, kis foci – volt kitől tanulnia egy magyarnak. Hiába volt kint a belügyminiszter,
merthogy a miénk belügyi csapat volt, a szünetben 2–0-ra ment az ellenfél. A szünetben
bejött az öltözőbe Mr. Velu, a klubtitkár,
hogy közölje: csak lesz prémium. Kimentünk, rúgtunk ötöt, nyertünk 5–2-re.
CívisCafé: Ha már a pénzt szóba hoztad,
jól kerestél a focival?

Bücs Zsolt: Jobban éltem, mint a magyar
átlag, külföldön különösen jól kerestem,
de a két válásom nem tett jót az anyagi
helyzetemnek.
CívisCafé: A te tudásod ma havi szinten milliókat
érne. Rosszkor születtél!

Bücs Zsolt: Én egyáltalán nem vagyok
irigy a maiakra. Ilyen világ van, ezt el kell
fogadni. Senki nem fogja visszautasítani
a 400 ezer eurós fizetést azzal, hogy ő csak
1500 eurót ér havonta.

CívisCafé: A két válogatottságot immár senki
nem veszi el tőled, de lehetett volna több is?

Bücs Zsolt: Döme (Détári Lajos, a szerk.)
mindig azzal ugrat, hogy csak azért lettem
kétszeres válogatott, mert akkor ő éppen
nem tudott hazajönni. Ez így, ebben a formában nem igaz, mert ezen a poszton játszott még Bognár György, és még Hannich
Péter is szaladgált a pályán. Amikor ilyen
játékosok játszanak 10-esben, akkor nehéz
bekerülni a válogatottba. Örülök neki, hogy
nekem kétszer sikerült, ugyanakkor sajnálom, hogy nem húzhattam még magamra
a címerest mezt, mert szerint 1990-ben a törökök és az angolok elleni is jó teljesítményt
nyújtottam. Marad nekem az az élmény,
hogy a futball legnagyobb szentélyében,
a Wembley-ben „felbőröztem” David Plattet.
CívisCafé: Détári, Hannich, Bognár – sorolod
a neveket. Most miért nincs jó klasszikus 10-esünk?

Bücs Zsolt: Nagyon nehéz úgy gyerekcsapatot csinálni, hogy egy kiválasztóra eljönnek százan, Debrecenben is. A korábban
említett mátészalkai kiválasztón, valamikor
a hetvenes években; több mint ezren voltunk. Egynaposra tervezték, de három nap
alatt alig tudtak mindenkit megnézni. Most
nagyon kevés a gyerek, vagyis nagy más
sportágak elszívó hatása. Nincsenek volt
gyarmataink, mint például Hollandiának,
ahol minden bevándorló futballozni akar.
CívisCafé: Barcelonában azért tudnak jó katalán
futballistákat is kinevelni!

Bücs Zsolt: Csak azokat nem száz, hanem
tíz- vagy százezrek közül választják ki. Ráadásul azok a kiválasztottak, akik nem elég
motiváltak, akkor rögtön repülnek, és jönnek
helyettük mások, akik kellően motiváltak.
CívisCafé: Magyarországon ennyire rossz
a helyzet?

Bücs Zsolt: Nem rossz, csak kisebb a merítési, kiválasztási lehetőségünk, mint a nagyobb nemzeteknek Nyugat-Európában. Itt
a legtöbb esetben a szülő jobban akarja,
hogy a gyerek focizzon, mint maga a gyerek.
Ezzel nagyon nehéz mit kezdeni.
CívisCafé: Az edzői karriered csúcsa a nagy
2009–2010-es menetelés, amikor Herczeg
András segítője voltál a debreceni szakmai
stábban? De hogyan is lett belőled edző?

Bücs Zsolt: Először az NB III-ban kezdtem edzősködni, majd a Ferencvárosnál
utánpótlását irányítottuk Tuboly Fricivel, de
az nagyon nehéz időszak volt. Egy évig nem
kaptak az edzők fizetést a Fradinál. Ekkor
volt Berki Krisztián klub első embere.
CívisCafé: Debrecenből jött a megmentő ajánlat?

Bücs Zsolt: A DVSC akkor már bajnok
volt, Magyarország legjobb csapata, ezért
nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor
Herczeg András pályaedzőnek hívott. Azt
hiszem, nem végeztük rosszul a dolgunkat.
Egyik évben megnyertünk mindent, bejutottunk a Bajnokok Ligája, majd az Európa
Liga főtáblájára.

CívisCafé: Rudolf Gergely szárnyalásához volt
némi közöd, azt csiripelték akkor a madarak.

Bücs Zsolt: A szakmai stábban mindenkinek volt hozzá köze. Amikor én ide kerültem, többnyire az NB III-as csapatban játszott. Mi adtunk neki tartósan bizalmat az
első csapatnál, és hát meg is hálálta!
CívisCafé: Amikor elment, azt mondtuk, ilyen
csatára sokáig nem lesz a Lokinak. Ennek már
több mint egy évtizede, és sajnos igazunk lett…

Bücs Zsolt: Azért Adamo Coulibaly sem
volt rossz, bár nyilvánvalóan más típusú csatár volt, mint Rudolf. Azért kétszeres gólkirály lett debreceni színekben, azt ne feledjük!
CívisCafé: Ez igaz, no de egy másik Coulibaly
sincs azóta!

Bücs Zsolt: Én Bárány Donátra nagyon
kíváncsi vagyok. Ő olyat tud a fociból, amit
nagyon kevesen. Nem várja a labdát, mint
a legtöbb csatár, hanem támadja. Egyelőre
nem olyan képzett, mint Rudolf, de még
nagyon fiatal, reményteljes jövő előtt áll.
Az akadémián is van néhány tehetséges
gyerek, de az még a jövő zenéje, hogy mi
lesz velük.
CívisCafé: Apropó! Ki örökölte Bübü vajlábát?

Bücs Zsolt: Két fiam van, és egy lányom.
Gondoltam már DNS-vizsgálatra is, mert
mindkét fiam ügyetlen a labdával. A nagy
kickbokszozik, csak a kicsi focizik. Ha együtt
élnénk, talán egy NB III-as játékost tudnék
belőle nevelni, ez lenne a maximum. Ezzel
együtt nagyon szeretem őket, de Bücs névvel
egyelőre nem lesz focista Magyarországon.
A lányom nagyon ügyes kézilabdázó, most
éppen az NB I/B-s Szentendrén játszik, de
akár NB I-es játékos is válhatott volna belőle.
Ha focista lenne, egészen biztosan az élvonalban játszana.
CívisCafé: Gyakori vita tárgya, hogy a magyar
futball az elmúlt 30 évben fejlődött, vagy sem?
Van, aki szerint csak azért jutunk ki az EB-kre,
mert bővítették a mezőnyt. Neked
mi a véleményed?

Bücs Zsolt: Szerintem egyértelműen fejlődött a magyar futball, és örülni kéne, hogy
kijutottunk egymás után két Európa-bajnokságra, már csak azért is, mert mert nem
mindenki jut ki. A stadion- és pályaépítéseknek sem örül mindenki!
Én nem értem az ilyen embereket. Miért
nem lehet örülni annak, hogy a magyar gyerekek jó pályákon, szép környezetben játszanak, a szurkolók pedig igényes stadionokban szurkolhatnak?
CívisCafé: A DVSC NB I-es szereplése
elé hogyan tekintsünk?

Bücs Zsolt: Nagyon sok posztra, elöl és hátul is kell igazolni, még nem alakult ki a keret, nehéz így bármit is mondani. A fiatalok
– Bárány, Baráth, Bényei – tehetséges gyerekek, de még nagy rizikó lenne rájuk építeni
az NB I-ben. Akkor lehet tisztábban látni, ha
már megvan a keret.
cs. bereczki attila
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ÉLETRE KELT A TÁJ!
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CívisCafé

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 Adorján
Zoltántól, minden idők legjobb magyar salakmotorosától.

1.

Nagy a csend Adorján Zoltán felől mostanában. Az évtizedek alatt felhalmozott
tudást, rutint kamatoztathatná a debreceni salakmotorozásban. A sportága
most mászott ki a szakadékból, és a hét végén nagyszabású versenyt is rendeznek
a Gázvezeték utcai stadionban.

A járvány ideje alatt nem volt hova menni – nemcsak a mi sportágunk szenvedett, hanem majdnem mindegyik. Most igazán nincs rám szükség a Gázvezeték utcán. A pálya gazdája most a volt szerelőmnek az öccse, Baráth Norbert,
és úgy gondolom, a legjobb kezekbe került a létesítmény. Magához vette Tihanyi Sanyi barátomat, aki a stadion mindenese, remélem, rövid időn belül lesznek fiatalok, és akkor edzést is fog tartani. Én most kirakatembernek vagyok
jó, ha valahol meg kell jelenni képviselni a sportágat, akkor szívesen, örömmel
megyek. Van egy motorszerelő műhelyem, ott dolgozom.

2.

Hová lettek az edzői ambíciók?

Debreceni 21-es:

Adorján
Zoltán
60 évesen
még elmenne
Budapestig
egy keréken
A cívisváros ikonja szerint
a mai fiatalokkal
súlyos gondok vannak.

Volt egy akadémiám, de a támogatóm visszalépett, pénz hiányában pedig
nem lehetett folytatni. Sajnos, már csírájában elhalt ez az egyébként jó kezdeményezés. Remélem, most beindul az utánpótlás-nevelés, tudomásom szerint
már beszereztek tanulómotorokat. Tihanyi Sanyi a legmegfelelőbb ember erre
a feladatra. Neki sokkal nagyobb türelme van, mint nekem, éppen ezért szerintem én nem lennék jó edző. Túl magasak az elvárásaim, vagyis nem tudok
elvonatkoztatni magamtól, attól, ahogyan én edzettem annak idején. Ezzel az
új generációval egyébként is sokkal nehezebb boldogulni, szinte lehetetlen.

3.

Kemény szavak! Mi a baj a mai fiatalokkal?

Teljesen bezárkóztak az internetes világba, a gyerekek legalább 80 százalékáról elmondható, hogy okostelefon-függő. Miközben ott élik a világukat,
teljesen elvesztik a realitásérzéküket. Ez ugyanolyan betegség, mint bármelyik
más függőség, ahová már sokszor kevés a szülő is, szakemberhez kellene fordulni. Mindez természetesen kihat a sportra is. Utánpótlás-neveléssel foglalkozó futballedző ismerőseimtől hallom, hogy alig jelennek meg egy toborzón.
Régen ezrével mentek a fiatalok egy-egy kiválasztóra, a legjobb esetben is százan vannak. Más kérdés, hogy örülnénk mi száz jelentkezőnek a salakmotorpályán, de még két tucatnak is.

4.

Melyik szülő meri elengedni a gyereket oda, ahol olyan motorokkal
száguldoznak, amelyek álló helyzetből jobban gyorsulnak, mint az F1-es
autók, ráadásul nincs rajtuk fék! Normális? – mondaná Besenyő Pista bácsi.

A fék ellensége ennek a fajta motorozásnak, a fizikát ugyanis nem lehet megerőszakolni. Ha valaki ráfékezne, ellenkező erőhatás érné a motort, abból nagyobb
esések lennének, mint fék nélkül. Ma már jóval biztonságosabb a salakmotorozás,
mint az én időmben. A motorok is jobbak, a légpalánk pedig óriási találmány.
Amióta felszerelték a pályákra, nem is láttunk komoly sérüléssel járó esést.

5.

Nem akarok ünneprontó lenni, de idén a hatodik ikszet is elrúgja.
A hatvanat testben vagy lélekben érzi inkább?

Igazából se így, se úgy. Fizikailag remekül érzem magam, kivéve reggel hét és
nyolc óra között, amikor nagyon nehezen indulok be, de fiatalabb koromban
is ez volt rám jellemző. Elképzelhető, hogy közrejátszik ebben a sok esés is, de
benne van a genetika is, nagyon kötött izomzatú vagyok. A ízületeimre 30 éves
koromban azt mondták, olyan, mint egy hatvanévesé, azóta gondolom, csak
romlott a helyzet. Lélekben egyáltalán nincs nyoma bennem a kornak, boldog
nagypapa vagyok, szép és fiatal barátnőm van. Szép az élet!

6.

Ha 60 éves fejjel visszatekint a pályafutására, azt látja, olyan magasságokban
járt, ahol magyar se előtte, se utána nem fordult meg ebben a sportágban.
Elégedett, vagy van hiányérzete?

Hamarosan részletesen visszatekintek a pályafutásomra, mégpedig egy
könyv formájában. Nem az eredményekre hegyezzük ki a történetet, hanem Adorján Zoltánra, az emberre. Ebben a könyvben benne lesz az egész
életem. Amikor motoroztunk, népszerűek voltunk, annyira szerettek minket, hogy még esküvőkre is meghívtak díszvendégnek. Jó világot éltünk
régen, de most sem panaszkodom. Egyébként szerencsésnek tartom magam, mert nem mindenkinek adatik meg, hogy amit szeret, ahhoz ért is.
(folytatás a követkető oldalon)
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Van, aki 60 évesen jön rá, hogy valamiben
jó, de már késő benne kiteljesedni. Én jókor
voltam jó helyen. Akkor kezdtem el motorozni, amikor tele volt a pálya tanulómotorral, és amikor beértem, pont akkor jött egy
generációváltás. Később el tudtam menni
profinak. A salakmotorozásnak minden
szintjét megjártam.

7.

No de nem minden debreceni gyerek
kötött ki a Volán-pályán akkor sem.
Úgy tudjuk, az élet eleve elrendelte,
hogy motorversenyző legyen.

Édesapám motorokat szerelt, amit – érdekes
módon – autodidakta módon tanult meg,
mert egyébként képzettség nélküli vasutas
volt. Állandóan bújta-szerelte a motorokat,
előfordult, hogy még édesanyám is segített
neki a szobában. Így aztán hatévesen már
jobban motoroztam, mint más húszévesen, és nem az esetleges tehetségem miatt,
hanem azért, mert a motorozás volt apám
mindene. Amikor jó jegyet vittem haza az
iskolából, egész délután motorozhattam a legelőn, amikor rosszat, akkor nem.

8.

Ha száműznék egy lakatlan szigetre,
ahová csak egyetlen trófeát vihetne
magával, melyik lenne az?

Sok interjút adtam már, de ezt először kérdezik tőlem. Várjunk csak, egy kicsit gondolkodom kell… Megvan! Az 1985-ös
Európa-bajnoki harmadik hely az NSZK-s
Pockingban. Akkoriban a magyar salakmotorsportot nem igazán jegyezték, mégis bejutottam a világ legjobbjai közé. A sportértékét
tekintve ezt a harmadik helyet becsesebbnek
tartom, mint sok első helyet. Természetesen
az is nagy eredmény volt, amikor bejutottam
a Grand Prix-ba, de 36 évesen azt már szinte
elvártam magamtól, hiszen régóta ott kopogtattam a kapujában. A Tihanyi Sanyival
elért páros világbajnoki bronzérem is nagy
fegyvertény volt, de azt a mezőnyt akkor
már nagyon ismertem, a többségüket korábban már legyőztem. Az az 1985-ös bronz, az
a legnagyobb!

9.

Apropó, Subi! Tihanyi Sándorral ikertestvérek is lehetnének, ha hasonlítanának egymásra. Illik egy jó barátot ennyiszer legyőzni?

Még az is lehet, testvérek vagyunk, a szülők
nagyon jóban voltak egymással, ki tudja, mi
történt annak idején. Vicc nélkül: Sanyit nagyon nagyra tartom, mert én a helyében már
régen abbahagytam volna. Nagyon jó versenyző volt, vert is meg több futamban, de
a végén mindig mögöttem végzett. Én nem
tudtam volna örök második lenni, bennem
mindig, minden körülmények között dolgozott a győzni akarás.

10.

Akkor azért is bosszantom egy kicsit.
Nyert zsinórban kilenc magyar
bajnokságot, majd két év után még négyet.
Mi történt 1992-ben és 1993-ban?

Elég erős dohányos voltam, és bár akkor
még nem éreztem ennek a hátrányát, úgy
gondoltam, hogy előbb-utóbb majd érezni

CívisCafé
fogom. Le is tettem a cigit, de hirtelen híztam három kilót. Tudom, hogy ezen sokan
mosolyognak, mert egy átlagos emberél
három kiló nem tétel, de egy 62 kilós motorosnál az. Az exfeleségem meg is jegyezte,
hogy másképp ülök a motoron. Mikor vis�szaszoktam a cigarettára, ledobtam a három
kilót, és újra nyertem négy magyar bajnoki
címet zsinórban.

11.

A Wikipédián azt írják, argentin
bajnoki címmel is dicsekedhet. Vélhetően nem tartozik a legértékesebb trófeái
közé, de egy rövid élménybeszámolót megér!

A 90-es évekről beszélünk. Armando Castagna barátomnak voltak kapcsolatai Argentínában. Ő kérdezte, hogy van-e kedvem kimenni,
mire azt válaszoltam, hogy ha családostul mehetek, akkor igen, még úgy is, hogy tudtam,
meggazdagodni nem fogunk, de annyi pénzt
adnak, hogy jól megleszünk. Így kerültünk
ki. Az első versenyen megállt a motorom
a karburátor hibája miatt, így Armando tartalékmotorjával mentem tovább, amíg Baráth
Luigitól nem jött meg az új alkatrészt. Csak
mellékesen teszem hozzá, hogy Armandót
a saját motorjával is megvertem. Jól motoroztak a hazaiak, volt köztük néhány kifejezetten
tehetséges versenyző, de összességében nem
volt erős mezőny. Egy cseh, egy svájci és Armando volt a legnagyobb ellenfelem. A 14
versenyből kilencet vagy tízet nyertem meg,
így lettem bajnok. Egy kalandnak jó volt,
a sportértéke nem túl nagy.

12.

A családi kitekintő alapján arra aligha
emlékszik, mikor ült először
motorra, de arra minden bizonnyal igen,
hogy mikor tört először csontja a pályán!

1979. április elsején, Nyíregyházán. Hajdú
Zolival már akkor a felnőttek között szerepeltünk. Ő ment a második helyen, én
a harmadik helyen küzdöttem, hatalmas
port kavartak az előttem haladók, nem láttam, amikor Zoli elesett, hátulról belementem, így én is nagyot estem, agyrázkódást
kaptam. Azt sem tudtam, melyik országban
vagyok, mégis visszamentem a pályára, az új
startra. Ilyen állapotban az első egyenes után,
puff, egyből nekimentem a palánknak, eltört
a lábam hat helyen.

13.

Van még ép végtagja?

Már nagyon régóta nincs, de érdekes módon a kulcscsontom sose tört
el, pedig az, tudjuk, hamar törik. A fiam
nemrég bukott egyet, három helyen tört el
a kulcscsontja.

14.

Ezek után engedi, hogy motorra üljön?

Már 36 éves, nem tudom neki megtiltani, de nem is akarom. Supermotózik,
mert a salakmotor nem jött be neki, de rendkívül büszke vagyok rá, és támogatom mindenben, amiben tudom. Most már magamat
látom benne.

15.

A motorversenyző kihívja a sorsot
maga ellen, különösen a salakos,
aki palánkok között száguld. Mit gondol?

Én aztán mindent kipróbáltam, mert nekem
mindegy, csak püfögjön, menjen. Indultam
teremkrosszversenyeken is, rengeteget száguldoztam gyorsasági motorral is. Tapasztalatból mondhatom, hogy a salakmotor
a legkevésbé veszélyes az összes motoros
szakág közül. A krosszos ide-oda repked,
mindig ki van téve a bukásnak. Az olyan,
mint egy bokszmeccs: aki nyer, az is sok
pofont kap. A salakmotorban nem mindig
kapsz pofont, főleg akkor, amikor végig az
élen haladsz.

16.

Adorján Zoltán, az ikon, 60 évesen
milyen motoros?

Egy keréken el tudnék menni Budapestig,
de most éppen nincs motorom, csak egy
robogóm. Korábban volt minden fajta supermotóm, imádtam, de rájöttem, hogy
hiába tudok én mindent a motorral, ha valaki kilép elém, el fogom ütni. Chopperre
vágytam, gondoltam, öregesen elmotorozgatok, ki is néztem magamnak egy Suzuki
Intrudert, de a fiam azt mondta: „Fater, ne
legyél hülye, egy hét alatt megunod, nem
tudsz te 80-nal gurulni!” Rábeszélt egy
használt Ducati Monsterre, amit én tökéletesen felújítottam, gyönyörűen nézett ki,
de egy hónapon belül megvették. Erre vettem egy másikat, azt is elvitték. Összesen
tizenhárom Ducatim volt. Mindegyiket
magamnak vásároltam és újítottam fel, de
mindegyiket kiudvarolták.

17.

Ezreknek, tízezreknek az ikonja
Debrecenben, és azon túl is, de vajon kik
Adorján Zoltánnak az ikonjai?

Ha magyar, akkor Sziráczki István, mert
ő volt a nagy bajnok, amikor én a szárnyaimat bontogattam, és őt akartam megverni.
Amikor ez először sikerült, egy kaján vigyorral mentem oda hozzá, de azt felelte,
hogy majd akkor vigyorogjak, ha ötször
nyerek magyar bajnokságot, mint ő. Az ötödiknél aztán már nem ugrattuk egymást,
mert tiszta szívből szurkolt nekünk, igazi sportember volt. Ha külföldi nevet kell
mondanom, akkor nálam az első helyen
egyértelműen Ivan Mauger áll, aki kilencszeres világbajnok. Szerintem ő volt minden
idők legjobb salakmotorosa.

18.

Beszéljünk a „piszkos anyagiakról”!
Jól tudott élni a salakmotorozásból?

Aki valamelyik profi ligában motorozott,
az annak idején is jól élt. Ma már azonban
más a helyzet. Ha most motoroznék az akkori kvalitásommal, akkor heti 4-5 ezer eurót
keresnék. Az én időmben nem volt ekkora
pénz a sportágban, igaz, nem is volt ekkora
nyomás a versenyzőkön, ma már sokkal több
a jó versenyző, nagyobb a konkurencia. Nem
kerestem rosszul, de nagyon sok költségem
volt. Versenyszezonban átlagosan heti két
versenyen álltam rajthoz, ami rengeteg utazással, felkészüléssel, motorszereléssel járt.
A végén már nagyon nehezen tudtam finanszírozni a versenyzést.
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19.

Van az a pénz, amiért elhagyná Debrecent? – a rovat állandó kérdése, de
az ön esetében tudjuk a választ: nincs. No de mi
a legjobb Debrecenben, és mi a legrosszabb?

Rengeteg lehetőségem adódott, akár másik
kontinensen is, de komolyabban fel sem merült bennem, hogy máshol telepedjek le. Mi
a legjobb Debrecenben? Számomra az, hogy
itt születtem, itt nőttem fel, ide tartozom, itt
ismerek mindenkit. Lokálpatrióta debreceni vagyok. Rosszat csak annyit tudok mondani, hogy időnként az az érzésem, mint
annak idején Argentínában, ahol a nyomornegyed végén ott termett hirtelen egy
luxuslakópark. Sokszor hasonló kontrasztot
érzek Debrecenben is. Természetesen nem
mondom azt, hogy a debreceni lakótelepek
nyomortelepek, de a fejlesztésük meglehetősen lassú ütemben zajlik. Azt is értem,
hogy a belváros és a Nagyerdő miért kiemelt
övezet, nagyon helyesnek tartom, hogy ott
jelentős beruházások valósultak meg, csak
azt mondom, hogy lakóteleppel, a külső kerületekkel többet kéne foglalkozni.

20.

Bízzunk benne, hogy olvassák ezt
a döntéshozók! Van bármiféle kapcsolata valamilyen „kőolajmentes” sportággal?

A küzdősportoknak nagy rajongója vagyok. A boksznak már régóta, újabban
pedig az MMA-nak, vagyis a ketrecharctovábbi érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

nak is. A küzdősportokban meglátszik, ki
a férfi. Ott nem lehet a motorra, a szerelőre fogni semmit. Nem mintha mi gyakran
kerestünk volna kifogást, csak a technikai
sportban több összetevője van a sikernek.
A szorítóban vagy a ketrecben azonban
nem lehet kifogás. A focival kapcsolatban
el kell mondanom egy érdekes történetet.
Amikor aktívan motoroztam, ellenségként
tekintettünk a focistákra, azt hittük, most
már tudom, tévesen, hogy azért nincs
a salakmotorra pénz, mert minden a focistákra megy. Aztán amikor személyesen
megismerkedtem néhányukkal, kellemesen csalódtam, hiszen nagyon jó fejek, le

a kalappal előttük. Bernáth Csaba megy
a közjóért is, egy tündéri fazon, ha Dombi
Tibivel beszélgetek, fetrengek a röhögéstől,
Sándor Tamás ugyancsak rendkívül szórakoztató, nagyszerű egyéniség. Nagyon
megkedveltem a srácokat.

21.

Lesz még egy Adorján Zoltánja
a debreceni salakmotorozásnak?

Hogyne lenne! Zolika, a kisunokám. Most
még csak kétéves, de már most titkos favorit, a leendő nagyágyú. Állandóan brrmbrrm van a fiaméknál, meg van őrülve
a motorokért. Alig várom, hogy nőjön még
egy-két évet, és ráüljön egy igazira!
cs. bereczki attila

lengyel

csempék és padlólapok,

széles áruválaszték,
kiváló ár-érték arány, gyors szállítás
https://csempemania.hu/

olasz és spanyol

csempék és padlólapok,

széles áruválaszték,
kiváló ár-érték arány, gyors szállítás
http://mondano.hu/

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

WWW.LAGUNALUX.HU

Az az újság, hogy

HÁTRADŐLHET!
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