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EGY DEBRECENI,
AKI MÁSOK MEGMENTÉSÉRE
TETTE FEL AZ ÉLETÉT
(4-5. oldal)

BATMAN VISSZATÉRT,
ÉS ÚJRA SZÁRNYAL FILMKRITIKA
ÍGY LOMTALANÍTUNK:
ÉKSZER, PÉNZ,
ÉPÍTŐANYAG IS
KERÜL A KONTÉNERBE
(10-11. oldal)

TÍZ PONTBAN ARRÓL,
HOGY MIÉRT NEM A
VALÓSÁGOT LÁTJUK
(12-13. oldal)
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(8. oldal)

VÁLASZD A DUÁLIS KÉPZÉST!
MI IS AZ A DUÁLIS SZAKKÉPZÉS?
Olyan képzési forma, ahol a szakmai oktatás feladata megoszlik a szakképző intézmények és
gazdasági szereplők között. Az elméleti oktatás jellemzően a szakképző intézményben, a
gyakorlatorientált képzés üzemekben, vállalatoknál történik.

MIÉRT JÓ EZ?

CÉGVEZETŐKÉNT
Saját kezedbe veheted a
munkaerő-utánpótlást és -képzést
A speciális technológiákat és munkahelyi
elvárásokat ismerő, cselekvőképes, ﬁatal
munkaerőhöz juthatsz
Akár saját munkavállalóid át- és
továbbképzésében is közreműködhetsz
A foglalkoztatott tanulók után céged
jelentős adókedvezményben részesül

DIÁKKÉNT
Már a tanulmányaid alatt jövedelemhez juthatsz
Korszerű, gyakorlati tudást szerezhetsz valós
vállalati környezetben
Megismerkedhetsz a vállalati kultúrával, egy valódi
munkahelyi csapat tagja lehetsz, ahol mindennap új
feladatok és kihívások várnak rád
Tanulmányaid befejezése után versenyképes
tudással és gyakorlattal léphetsz ki a munkaerőpiacra
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Olvasást népszerűsítő mozgalom indul Debrecenben
A kezdeményezés az olvasás
örömére szeretné felhívni a
figyelmet.
Könyv barátai hálózat néven indul kezdeményezés Debrecenben, amelynek célja,
hogy az olvasás öröme minél több debreceni polgár közös élménye legyen. A május 4-én tartott sajtótájékoztatón Puskás
István, Debrecen alpolgármestere elmondta, a tavalyi évben az UNESCO kreatív városai hálózatba pályázott a város, akkor az
irodalom városai közé nem vették fel Debrecent.
– Összejött a cívisvárosban egy olyan kreatív csapat, amelyben civilek, oktatási és kulturális intézmények, vállalkozások, művészek voltak benne, akikkel a város vezetése
sokat gondolkozott azon, hol van a helye
az irodalomnak, az olvasás kultúrájának –
magyarázta a kezdeményezés hátterét az
alpolgármester.
Kiemelte, a közös gondolkodás keretében
fogalmazódott meg a Könyv barátai hálózat. A hálózat azokat a debreceni közössé-

Fotó: Cívishír

geket fogja össze, akik bármilyen módon
megjelenítik a város számára azt a közös
értéket, amelyet a könyv, az irodalom és az
olvasás jelent.
– Arra hívunk mindenkit a városban, hogy
aki ezt az értéket magáénak vallja, jelentkezzen a hálózatba – hívta fel a figyelmet
Puskás István. Kifejtette, az önkormányzat
a kezdeményezésben mediátorként vesz
majd részt; feladatuk a közös programok
szervezése lesz.

Elhangzott, az ősszel már egy Könyv útja
nevű projekt elindítását is tervezik, aminek
keretében a hálózat tagjait fogják hívni közös projektek kidolgozására. Ehhez a város
támogatást is tud nyújtani.
A hálózati tagságot matrica fogja jelezni az
adott helyszínen. Eddig hatan csatlakoztak
a kezdeményezéshez: a Volt egyszer kávézó, az Olvass többet! határtalanul-magyarul mozgalom, amely az Ady Endre
Gimnáziumban született meg, a Művésztér
Egyesület, a Pagony könyvesbolt, az Alföldi Nyomda, valamint a Főnix Rendezvényszervező Kft.
Puskás István elmondta, az első közös
rendezvényt május 21-én szervezi az önkormányzat, ahová minden könyvszerető
debrecenit várnak majd. Az eseményt a
Szabó Magda sétányon fogják tartani.
A hálózathoz egyszerűen lehet csatlakozni: csak egy e-mailt kell írni az önkormányzatnak, amelyben a jelentkező kifejti,
hogyan vallja magáénak a kezdeményezés értékeit, valamint, hogy a saját tevékenységében hogyan működteti ezeket.
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Egy debreceni, aki mások
megmentésére tette fel az életét
Tízhektáros macskamentő
állomás kialakításán is dolgozik.
 CívisCafé: Radikális állatvédő hírében
áll. Miben nyilvánul ez meg?
Szilágyi Attila Balázs: Ha arra gondol,
hogy szélsőséges állatvédő vagyok-e,
akkor határozott nem a válaszom. Ha viszont a radikalizmusnak egy másik jelentésére, arra, hogy következetesen képviselem-e az állatok védelmét, akkor valóban
radikális vagyok. Állatkínzó portája előtt
megjelentem már, és vontam kérdőre az
állataikat méltatlan körülmények között
tartó gazdákat. Olyan előfordulhat, hogy
felvonulást, demonstrációt tartunk, és ha
valakinél egyszerre 10-15, marcona külsejű
állatvédő megjelenik, annak bizony megvan a hatása. Persze jogkövetők vagyunk,
soha nem teszünk olyat, ami a törvénybe
ütközik, nem kell ahhoz például fizikai erőszakot alkalmazni, hogy valaki jobb belátására térjen. Az a tapasztalatom, hogy a
legtöbb esetben elég a határozott fellépés,
és persze nem árt, ha egy valamirevaló állatvédőnek az idevonatkozó törvények a
kisujjában vannak, és egy gombnyomással
értesíteni tudja az eljárásra jogosult hatóságokat is.
 CívisCafé: A fekete, lesötétített terepjárónak, amivel közlekedik, azért elrettentő
ereje van…
Szilágyi Attila Balázs: Megvan a hatása,
az biztos. És tényleg elrettentő, főleg a
benzinkúton! Nyilván nem véletlen, hogy
ilyen autót használok, de nem a luxus miatt, hanem mert a méreteinél fogva ez egy
anyahajó az állatvédelemben. Rendkívül
jól felszerelt, főleg a terepen való mentések tekintetében.
 CívisCafé: Az állatkínzóktól biztos gyakran megkapja válaszként, hogy „mi közöd
hozzá?”
Szilágyi Attila Balázs: Hogyne! Előfordul,
hogy ez az első reakció. Ilyenkor a hangnemet én is ennek megfelelően választom
meg. Közlöm az illetővel, hogy nagyjából
pár perce van, hogy eldöntse, egy lemondó nyilatkozattal átadja-e nekem az állatot,
esetleg ígéretet tesz arra, hogy innentől
kezdve jól bánik vele. Elmondom azt is,
hogy ha az utóbbit választja, akkor záros
határidőn belül ellenőrizni fogják, hogy
betartotta-e a fogadalmát. Ha nem hajlandó az együttműködésre, akkor tájékoztatom, hogy a hatályos törvény értelmében
milyen jogsértéseket követ el, és hívom a
rendőrséget. Tudtára adom azt is, hogy ha
nekem van igazam, és az állatkínzás ténye fennáll, akkor ő bilincsben, én pedig
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az állattal távozok a helyszínről. Általában
lakossági bejelentés alapján megyünk a
helyszínre. Becsöngetünk, megkérdezzük, tudunk-e valamiben segíteni, átadja-e
esetleg a kutyát, hogy a velünk lévő állatorvos megvizsgálja. Ha nem értünk szót
egymással, mert a tulajdonos elzárkózik
minden kérésünk elől, akkor hívjuk a hatósági állatorvost, és ha őt sem engedi be,
akkor minden esetben értesítjük a rendőrséget. Sajnos már egy telefonhívás alapján
is fel tudjuk mérni, hogy mennyi alapja
van a bejelentésnek. Ha egy kutyát 25-30
centis láncon tartanak, és így se az élelemhez, se a vízhez nem fér hozzá, ott például
azért nem nagyon van miről beszélni. Ha
komolyabb ellenállásba ütközünk, annak
hamar híre megy, gyorsan ott terem akár
50-60 állatvédő is, és ilyenkor meg szoktak lágyulni az addig hangoskodó gazdák
is. Feltesszük ugyanazokat a kérdéseket,
amiket a szomszéd is feltenne, de nem
meri, mert ő jó esetben tényleg csak annyi
választ kapna, hogy „mi közöd hozzá?”
 CívisCafé: Honnan az indíttatás?
Szilágyi Attila Balázs: Harmincéves koromig azt se tudtam, mit akarok kezdeni
az életben, sőt, igazából azzal sem voltam
tisztában, ki is vagyok valójában. Bár az
állatok szeretetét cumisüvegből kaptam,
hiszen édesanyámék kutyatenyésztéssel
foglalkoztak, de az egész akkor még nem
állt össze. Már elmúltam harminc, amikor
budapesti munkahelyemet otthagyva vis�szajöttem Debrecenbe, hogy asszisztensként dolgozzak a város egyik legnagyobb
állatorvosi rendelőjében. Oda egyébként
kihalásos alapon lehetett bekerülni. Lehúztam pár évet, és abban az időszakban
találkoztam dr. Szűcs Ágotával, aki ma a
cégcsoportjainkban a cégtársam, és a csa-

ládjával Szegeden él, a férje is állatorvos.
Ágotával együtt határoztuk el, hogy állatok mentésével, védelmével szeretnénk
foglalkozni. Innentől kezdve már nem volt
kérdés, hogy pusztán kereskedelmi alapon működtessük a rendelőt, vagy célozzunk meg egy másik irányt is. Rá egy évre,
2013-ban megalapítottuk a Támogassuk a
Rászoruló Állatokat Alapítványt. Sok nehéz
év következett ezután, de a környezetem
és az alapítvány támogatói biztosították,
hogy kizárólag az állatok mentésével foglalkozhassak, így ma már önálló díjmentes
ivartalanítási programmal is jelen vagyunk,
aminél hatékonyabb védelmet hosszú távon nem tudok elképzelni.
 CívisCafé: Hogyan kapcsolódik egymáshoz az állatvédelem és az ivartalanítás?
Szilágyi Attila Balázs: Az állatvédelmi
munka egyik legfontosabb részének az
ivartalanítást tartom. Az állatkínzás súlyos
probléma, de a legnagyobb gond, hogy
ivartalanítás nélkül rengeteg kisállat születik, amelyek jó része aztán az utcán végzi. A kidobott, kóbor kutyák folyamatosan
szaporodnak, nem beszélve a macskákról.
Szükség lenne egy olyan szabályozásra, amely előírja, hogy minden kutyát és
macskát, amely nem vesz részt tenyésztési programban, ivartalanítani kell. Ezzel pár
éven belül radikálisan lehetne csökkenteni,
vagy akár teljesen meg is lehetnek szüntetni Magyarországon a kóborállat-állomány.
Mi ezt kicsiben már elindítottuk, tavaly
több mint 10 millió forintot tudtunk erre a
célra fordítani Debrecenben és a megyében élőknek, idén már 25 milliót biztosítunk erre a célra alapítványi forrásból. Nem
kérek érte cserébe semmit, se lájkot, se dicsérő posztot. Azaz, egy dolgot mégis: aki
teheti, ivartalanítson!
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 CívisCafé: Lehet-e azt sejteni egyáltalán, hogy Debrecenben hány kóbor kutya
és macska élhet?
Szilágyi Attila Balázs: Még csak hozzávetőlegesen sem, ráadásul a számuk
napról napra változik. Hiába ültetnek a
kutyákba, macskákba az azonosításukat
szolgáló chipet, ha azt nem ellenőrzik. Az
„önsétáltató” kutya is komoly probléma,
külön fejezete az állatvédelmi problémának. Sokan kérdezik, hogy miért végzünk
ingyenes ivartalanítást annak is, akinek
például nagyértékű terepjárója van, és ki
tudná fizetni a beavatkozás díját. Erre azt
szoktam válaszolni, hogy azért, mert az
ő kutyája, macskája is ugyanúgy elkóborol. Ha hozzám elhozza, mert ingyenes a
beavatkozás, akkor nyertünk. Ha nincs ingyen, és nem viszi el sehova, de bármikor
szabadon kószálhat a városban, akkor az
nemzeni is fogja az almokat, mint a sicc,
hogy idevágóan fogalmazzak. A macska
negyvenszer szaporább az embernél, és
ha a bagzási időszakban elkóborol otthonról, meg is csinálja a bajt. Három, vagy ha
olyan a helyzet, akkor nyolc „bajt” is… Minden egyes, az utcán kóborló kutya vagy
macska potenciális probléma, egészen
addig, amíg nem ivartalanítjuk.
 CívisCafé: Költhetné ez a sok pénzt
másra. Például saját magára…
Szilágyi Attila Balázs: Magamra költöm.
Bár a pénz nem boldogít, de menthetek
belőle cicákat, a cicák meg boldoggá tesznek, ez köztudomású.
 CívisCafé: Ismer valakit, aki koncentráltan ekkora összeget áldoz erre?
Szilágyi Attila Balázs: Egyes pletykák
szerint nem ismerhetek ilyet, ugyanis, ebben a formában, ilyen hatékonyan, ekkora
összeg felhasználásával rajtunk kívül senki nem ivartalanít Magyarországon. A mi
erősségünk, hatékonyságunk abban áll,
hogy nincs kereskedelmi árszorzó az ivartalanításon. Csak annyi pénzt emészt fel,
amennyi az emberi erőforrás és amen�nyi az anyagfelhasználáshoz szükséges.
Egyébként az, hogy idén több mint 1600
ivartalanítást végzünk el ingyen, szerintem
rekord. Ezt a teljesítményt hivatalosan is
szeretnénk hitelesíttetni, bekerülve ezzel
Guinness-rekordok könyvébe is.

 CívisCafé: A felelős állattartáshoz az
is hozzátartozik, hogy tisztában vagyunk
vele: időnként sokba kerül.
Szilágyi Attila Balázs: Sok esetben ennek viszont nincsenek tudatában az emberek, mielőtt magukhoz vesznek egy
kutyát vagy egy macskát. Az első évben
az oltások legalább 80-100 ezer forintba
kerülnek, gyakran már ez megoldhatatlan
feladat elé állítja a háztartásokat. És akkor
arról még nem is beszéltünk, ha valami
baja van az állatnak, mondjuk, egy gyomor-bélrendszeri panasz miatt szorul orvosi ellátásra. Vérvétel, röntgen, ultrahang,
gyógyszerek, kontrollvizsgálat, és máris
akár 200-250 ezer forintnál is járhatunk.
És itt a válasz arra, hogy miért kerülnek az
állatok az utcára. Azért, mert rájönnek a tulajdonosok, hogy anyagilag nem bírják ezt
a terhet, és kidobják őket. Nem feltétlenül
a rosszindulat vezérli az állatkínzást, sok
esetben ilyen prózai okai vannak, és a kis
kedvenctől így megszabaduló gazda nem
is tudja, hogy ezzel az állatkínzás esélyét
teremti meg. Éppen egy viszonylag friss
hír, hogy Hajdúhadházon azzal szórakoznak a gyerekek, hogy elkapják a kóbor állatokat, és ráteszik őket a vasúti sínre, amikor
jön a vonat. Az ivartalanítás kiterjesztésével
az ilyen esetek is megelőzhetők lennének,
hiszen néhány éven belül eltűnnének az
utcákról a gazdátlan állatok. Az állatkínzás
egyébként nem etnikai kérdés, nem köthető a kisebbséghez. Rozika néni, Béla bácsi
a falu közepén lévő háza udvarán minden
gond nélkül tartja a láncra vert, csontsovány kutyát, aki már a pusztulás határán
van. Az állatvédelemben, az állattartásban,
az állatjólétben a döntés az igazi felelősség: tartok-e állatot vagy sem?
 CívisCafé: Rozika néni és Béla bácsi miért nem érzi ennek a felelősségét?
Szilágyi Attila Balázs: Azért, mert nem is
érdekli őket. Még abban a világban szocializálódtak, amikor a nyárikonyha mögött
a falhoz csapták az újszülött kismacskákat,
vagy vízbe fojtották.

 CívisCafé: Az alapítvány Facebook-oldalán láttam, hogy közismert, népszerű
személyek is az ügy mellé álltak…
Szilágyi Attila Balázs: Bohos Kornélnál és
Kathi Bélánál nagyobb, jobb állatvédő nem
is kell. Pár éve, amikor először találkoztunk,
ez hamar kiderült, onnantól kezdve nem
volt kérdés, hogy bármikor segítenek, az
arcukat, a népszerűségüket adják a munkánkhoz, és emellett, hasonlóan hozzám,
hatalmas összegekkel járulnak hozzá az
állatvédelemhez. Tóth Imre, azaz Bruti szintén nagyon szívén viseli az állatok sorsát,
és miután megismerkedtünk, örömmel állt
mellénk, mögénk, egy percig sem hezitál,
ha a támogatására van szükségünk.
 CívisCafé: Vannak saját állatai?
Szilágyi Attila Balázs: Tizenegy macskám van, mind mentett, örökbefogadott, de
nem az otthonomban élnek velem, hanem
a rendelőben, ahol kialakítottuk azokat a
feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy
szabadon közlekedhessenek, ugyanakkor
az udvart nem tudják elhagyni. Van még egy
bolondozós kutyám, de őt Ágota külföldön
élő szülei „elcsenték” tőlem. Egymásba szerettek. Van láthatási időm mint apjának, de
mostanában ritkábban találkozom vele. Az
életemet egyébként arra tettem fel, hogy kialakítsak egy olyan életteret, ahol akár több
ezer macska is elfér. Macs(ka)land a neve.
Legalább 10 hektáros területet szánok erre.
Speciális, szökésbiztos falakkal körbevéve,
megfelelő biztonsági rendszerrel felszerelve,
helyben, számukra üzemeltetett állatorvosi
rendelővel, dolgozókkal, ápolókkal. Olyan
mentőállomás lesz ez a cicáknak, ahol 24
órában tudjuk őket fogadni, és ahol az egész
életüket leélhetik majd, és ahonnan lehet
ugyan hazavinni is, de nem ez lesz az elsődleges cél. Azok a macskák kerülnek majd
oda, akik egyébként pokoli körülmények
között az utcán pusztulnának el. Ez nem
egy álom, hanem egy reális terv, aminek a
megvalósításán már egy éve dolgozom. Remélem, pár éven belül el is készül minden.

Takács Tibor
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Fűszeres csirkemell spenóttal
Enni? Hát azt nagyon szeretünk, a sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!
Tavasszal az ember frissre, könnyűre, színesre vágyik – nem csupán
az életében, de a tányérján is. A csirkemell önmagában is sovány
étel, ugyanakkor jelentős és nélkülözhetetlen fehérjeforrás, a mellé
kínált spenót pedig egyenesen szezonális életerő, hiszen tele vitaminnal és magas a rosttartalma. Jó hatást gyakorol az emésztésre,

kifejezetten a hasnyálmirigy működésére. Bár sokan bizalmatlanok
a növénnyel szemben, mert elterjedt, hogy a benne lévő oxálsav
vesekövet okoz, ez a kevés tejjel való elkészítésével kiküszöbölhető, hiszen a tejben lévő kalcium reakcióba lép az oxálsavval, így az
edényben megy végbe a reakció, és nem a szervezetben.
Hozzávalók:
0,5 kg friss csirkemellﬁlé
grill fűszersó
olívaolaj
30 dkg leveles (nem fagyasztott) spenót
5 dkg teavaj
2 gerezd fokhagyma
1 dl tej
a sűrítéshez étkezési keményítő

Fotó: Magánarchívum

Elkészítése: A bőr nélküli csirkemellet egészben sózzuk, borsozzuk,
ízlés szerint megszórjuk grillfűszerrel, és tűzálló tálban 200 fokon,
fólia alatt kezdjük sütni, majd légkeverésre kapcsolunk, levesszük a
fóliát, és addig pirítjuk, amíg szép pirosra nem sül. Ha kész, kivesszük
a sütőből, hűlni hagyjuk, és éles késsel ujjnyi csíkokra szeleteljük. A
teavajat megolvasztjuk, a zúzott fokhagymát megfuttatjuk rajta, és
ráhelyezzük a leveles spenótot – a sózástól hamar összeesik, épp
csak megfonnyasztjuk fedő alatt. Hozzáadjuk a hideg tejben csomómentesre elkevert kb. egy evőkanálnyi keményítőt, majd lassan,
állandó kevergetés mellett összeforraljuk a spenóttal. Ízlés szerint
utólag is fűszerezhetjük, akár kevés piros fűszerpaprikával is.
Jó étvágyat!

A nálunk vásárolt ékszer
szeretet – egy kis dobozba zárva.
MINŐSÉGI, KÜLÖNLEGES
ARANY és EZÜST ÉKSZEREK

az Aranyvirág ékszerboltban.

AKCIÓINK:

ARANY és
DRÁGAKÖVES
ékszerek

20%
kedvezménnyel.

Látogasson el személyesen vagy

w E b Á R u h Á z u N Ko N

EZÜST ékszerek

30-50%

kedvezménnyel.

keresztül is rendelhet.
4024 Debrecen, Csapó utca 43.

Nyitvatartás: hétfő-péntek: 10:30-17:30 óráig. • Tel.: +36 30 214 1006

www.aranyviragekszer.hu
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Megépülhet a hajdúszoboszlói többfunkciós rendezvényközpont
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősül a fürdőváros lakosainak életminőségére és a turizmusra is kedvezően ható új rendezvényközpont. A konferencia-, kulturális és sportcélokat egyaránt szolgáló létesítmény megvalósítása jó úton halad. Április 26-án aláírták a feltételes
kivitelezési szerződést, s a tervek szerint ősszel megkezdődhetnek a munkálatok.
– A város közösségének szüksége van erre a fejlesztésre, mert korlátozott befogadóképességű terek állnak
rendelkezésre. Másfelől Hajdúszoboszlóra mindenki méltán egy nagyon híres fürdőhelyként tekint, de a konferenciaturizmusban nem szolgálható ki nagyobb igény, és a sportnak is szüksége van megfelelő térre – mutatott rá az aláírási ceremónián Bodó Sándor országgyűlési képviselő.
A turisztikai szakmát jól ismerők véleménye az, hogy a központ képes lesz nyereségesen, jövedelmezően
működni. A terveken kívül egy megvalósíthatósági tanulmány is készült. Az önkormányzat professzionális
üzemeltetést tervez, törekedve arra, hogy a konferenciaturizmus harmonikusan illeszkedjen a város egészségés fürdőturisztikai kínálatához – minderről Czeglédi Gyula, a város polgármestere beszélt.
A szerződést az önkormányzat részéről Czeglédi Gyula polgármester és a feltételes közbeszerzési eljáráson
nyertes Aqua-Generál Kft. ügyvezető-tulajdonosa, Katona Imre írták alá, és akkor lép életbe, ha 180 napon
belül rendelkezésre áll a szükséges 22 milliárd 840 millió forint.
A háromszintesre tervezett központ megépítéséhez 2500 tonna szerkezeti acélt, a legmodernebb anyagokat,
megújuló energiát is használnak majd. Az egyik legkényesebb a fémalapanyag ára lesz. Katona Imre szerint a
beruházás harminchat hónap alatt megvalósítható.

Nyári és focitábor a HSE-nél!
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Idén nyáron is folytatódik a táboroztatás a
Hajdúszoboszlói Sportegyesületnél.
Két lehetőséget is biztosít a HSE a gyermekeknek az idei nyárra: az egyik a “HSE Nyári Táborok”, melyre június
20-tól egészen augusztus 19-ig várja a táborozókat a HSE stábja és edzői. A táborban – a sportegyesülethez
híven – a mozgásé lesz a főszerep: interaktív játékokkal, mozgáskoordinációs foglalkozásokkal, valamint
X-boxszal várják a gyerekeket, továbbá bővebb betekintést nyerhetnek a szakosztályaink sportágaiba többek
között az ökölvívás, sakk, labdarúgás sportágába is. Mozgás a szabadban és városban egyaránt, biciklitúrák
és élményparki látogatás is megvalósul a heti programok folyamán. A HSE napi háromszori étkezést biztosít:
délelőtt egészséges gyümölcsök, majd ebéd, végül közös uzsonna.
A másik a “HSE Focitábor”, melyet főként a 7-14 éves korosztály számára ajánlanak, és a labdarúgásé lesz a
főszerep, a tábor tematikája is e köré épül. Ez utóbbit két turnusban szervezik: július 4. és 8. között, valamint
július 11. és 15. között. Itt szintén biztosított a napi háromszori étkezés, valamint a sportfoglalkozások korosztályonként.
A táborokra egységesen a titkarsag@hajduszoboszloise.com vagy a +36 30/536 98 65-ös
telefonszámon lehet jelentkezni.

HSE

7-14

éves korig

FOCITÁBOR

július 4-8., július 11- 15. • Jelentkezési határidő: június 15.

BOCSKAI SPORTTELEP
4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, SPORT U. 14.
AZ ÁR TARTALMA: napi 3x étkezés és sportfoglalkozás
korosztályonként!
25.000 Ft/ 5 nap - HSE sportolók
30.000 Ft/ 5 nap - külsősök

JELENTKEZÉS:
TITKARSAG@HAJDUSZOBOSZLOISE.COM
vagy +36 30 536 9865
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Batman visszatért,
és újra szárnyal
Lehengerlő alkotás született,
mely izgalmas, tartalmas,
teljes mértékben odavonzza
a tekinteteket a vászonra.
Az új Batman-feldolgozás kicsit mintha a
semmiből érkezett volna. Legutóbb a figura a
DC-univerzumban bukkant fel, a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala (Batman v
Superman: Dawn of Justice, 2016) című filmben és Az igazság ligájában (Justice League,
2017), ahol Ben Aﬄeck játszotta. Az új Batman
(The Batman, 2022) egyelőre úgy tűnik, nem
akar és nem is fog ebbe a sorba illeszkedni.
Egyébiránt néminemű aggály is felvetődött
vele kapcsolatban, ugyanis sokak szerint Robert Pattinson nem volt alkalmas egy ilyen
figura eljátszására. Nagyobbat nem is tévedhettek volna a kritikusok.
Az új Batman már a címében is hordozza azt
a szikárságot és letisztultságot, ami a filmet
jellemzi. Korábban megszokhattuk, hogy a
figura sokféle megközelítésben feltűnt, nem
véletlenül, hiszen egy több mint 80 éves karakterről beszélünk. A régi feldolgozásokban
kevésbé lehetett komolyan venni. Még a Tim
Burton-filmekben is inkább képregényesre
hangolt alak volt, a Christopher Nolan-féle elképzelés szerint viszont már nagyon is súlyos
morális dilemmákkal és érzelmekkel küzdő
karakter lett belőle. Már Ben Aﬄeck alakításában is a komolyságra tevődött a hangsúly, de
főleg egy keménylegénynek nézett ki.
A Matt Reeves rendezésében készült új alkotás abszolút a komolyan vehető oldalát fogta
meg Batmannek, viszont hozzátett valamit,
amit talán még sosem tapasztaltunk meg:
Batman félelmetessé vált.
A 2022-es feldolgozásban egy szadista sorozatgyilkos, Rébusz (Paul Dano) kezd el áldozatokat szedni Gothamben, azonban nem egyszerű állampolgárokat, hanem magasrangú
politikusokat, rendőröket gyilkol, és üzeneteket
hagy Batmannek (Robert Pattinson). Batman
Jim Gordon felügyelővel (Jeﬀrey Wright), valamint Selina Kyle-lal (Zoë Kravitz) összedolgozva
lohol a gyilkos nyomában, mivel Rébusz gyilkos játékot játszik, amivel nagy horderejű eseményekre akarja felhívni a figyelmet.
Az új filmben Batman minden eddiginél földhözragadtabb figurának tűnik. Ez a megközelítés jól érzékelhető az eszközeiben, az autójában, a motorjában – mindennek fontos
funkciója van, és minden túlmutat a dizájnos
megjelenítésen. Ez összefüggésben állhat azzal, hogy ebben a sztoriban Batman még csak
két éve kezdte el Gotham megtisztítását a bűntől, sokkal inkább a küldetése teljesítésével foglalkozik, semmint bármiféle külsőséggel.
Matt Reeves Batmanje félelmetes figura, aki a
sötétből bukkan fel, és grandiózus a megje-

Fotók: IMDB

lenése. Magáról úgy beszél, hogy ő nem az
árnyékban van, ő maga az árnyék, feladatának
a bosszút tekinti.
Batman a szokásosnál sötétebbre hangolt figurája nem véletlen, ugyanis Matt Reeves egy
minden eddiginél (szó szerint és átvitt értelemben is) mocskosabb Gothamet mutat be,
amely minden ízében bűzlik a korrupciótól.
A rendező atmoszférateremtése már az első
percekben torkon ragadja a nézőt, a felvezetés zsenialitása végig kitart. Reeves nagyszerű
érzékkel bánik minden hangulati elemmel, az
eső szinte állandó zuhogásával, az árnyékhatásokkal, a sötéttel (az egyik csúcsjelenet teljes
sötétben játszódik, csak a fegyverropogás ad
fényt), mélységélességgel, a beállításokkal, az
ijesztő jelenetekkel, valamint Michael Giacchino elementáris és bőr alá kúszó zenéjével.
Mindezek összhatása adja Batman különlegességét és erősségét: a rendező egyszerre
képes megidézni a képregényes világot, vagyis azt a gótikusságot, amit a Tim Burton-féle
Batmanektől megszoktunk, valamint Christopher Nolan realista metropoliszát.
Az új Batman emellett a korábbiaktól eltérően
jóval erősebben épít a nyomozásra, ugyanis
Batman igazi, feladványokkal és gyilkosságokkal kikövezett nyomozást végez Gordon
felügyelővel és Selina Kyle-lal. Az atmoszféra
és a krimiszál miatt pedig a film remekül idézi
meg a film noirok hangulatát, emellett igazi
bűndrámaként tud működni. Ez a minőségi
hangulat pedig a film hosszának köszönhető,
amely elsőre ijesztőnek hathat közel három
órájával, mégis ez adja a lényegét a cselekmény elmélyültségének.
A Batman ugyanis nem egy lassú alkotás,
mégis sokkal kimértebb tempót diktál, mint
bármelyik blockbuster. Nem kapkod, cserébe
viszont részletgazdagon megmutatja Got-

ham figuráit, a cselekmény fontos helyszíneit
és magának a nyomozásnak a részleteibe is
annak rendje és módja szerint beavat. Természetesen a film tele van látványos akciójelenetekkel, verekedéssel, csak Matt Reeves mindezt pazar tempóérzékkel variálja.
A krimiszál izgalmas, a forgatókönyv ráadásul
rafinált módon többfelé elviszi a nyomozás
vonalát, ezzel tartva fenn végig a feszültséget és a kérdéseket Gotham múltjával kapcsolatban. Szerencsére – és ez is filmidőnek
köszönhető – a Batman nem válik unalmassá
és túlzsúfolttá, annak ellenére sem, hogy rengeteg figurát és történést mozgat, azonban
mindennek hagy időt a kibontakozásra.
Robert Pattinson mint Batman nagyon jó,
komor figurájából árad valami melankóliával
vegyes remény. Mellette az őt támogató színészgárda is megbízható és jó alakítást nyújt.
Zoë Kravitz veszélyes és dögös Selenája,
Jeﬀrey Wright megfontolt nyomozója, Colin
Farrell és John Turtorro alávaló és szenvtelen
gengszterei, valamint Paul Dano mint a dühös
és őrült kisember mind-mind hozzájárulnak
az alkotás bravúros minőségéhez.
Az új Batman lehengerlő filmélmény, mesteri zenével, eszméletlenül jó képi világgal,
csavaros és kiváló, egyre mélyebbre hatoló
történettel, ami a számos Batman-filmen
kívül több alkotást is megidéz, például a
Hetediket (Se7en, 1995) vagy a Zodiákust
(Zodiac, 2007). Emellett nem átall némileg
a bűn, a korrupció és a politika és a bűnözés mocsarában is megmártózni, és kisebb
elemzést is adni erről, bár nyilván mélyen
nem megy bele, hiszen nem feltétlenül ez
az elsődleges feladata. Egy biztos: maradandó alkotás a Batman, amely már most
joggal pályázhat az év filmje titulusra.
Gaál Csaba
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GYÓGY- és DIABÉTESZ CIPŐ
KÉSZÍTÉS EGYEDI MÉRET UTÁN
INGYENES ortopéd szakorvosi rendelés!

Egyedi talpbetét készítés
számítógépes lábvizsgálat alapján!
GyóGypapucsok forGalmazása!
Debrecen, Mester u. 4.
Tel.: 52/436-581, mobil: 06 30 935 7513
E-mail: lukacsbetet@gmail.com

ÚJra rEndEl!
Magyarországon Már

30 éve praktizáló és
42 éves szakmai

tapasztalattal rendelkező
hagyoMányos kínai orvoslás.

KÍnaI

orvosi rEnDElŐ

Dr. Wang yu Cai
ÚJ CÍME:

Debrecen, széchenyi u.109/a
(Akkubolt mellett)

Akupunktúra,kínai hagyományos
orvoslás és gyógyszerészet stb.
ingyEnEs állaPoTFElMÉrÉs!

Bejelentkezés: +36 30 450 6070

www.kinaigyogymod.hu

CÍVISHÍR

CS

NTK

Dr. Péter Zoltán
plasztikai sebész

• mellplasztika
• fül-, orr-, hasplasztika
• hónalji izzadás megszüntetése
• ráncfelvarrás és -feltöltés
• hegkorrekciók
• zsírleszívás
e-mail: peterz@dote.hu • www.echoplast.hu

Debrecen, Kossuth u. 56.,
Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 06 20 976 3574

VÁCS

LÁS

Nincs olyan betegség, amelynek kialakulását
ne segítené elő a gerinc elváltozása.
AzonnAl érezhető A jAvulás,
már Az első után is.

Állandó fejfájásban szenved? Reumája van?
Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje?
Zsibbad keze, lába, combja?
Állandó migrén gyötri?

Hirdetési lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
szél-szabó erzsébet
 +36 20 420 4332
 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

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

Derék-hát fájdalomtól szenved? Nyilall a dereka , lába?
Sérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
AzonnAl érezhető A jAvulás már Az első után is.

A legNAgyobb hAtáSfokú, mert AzoNNAl hAt!
meg szeretné egészségét őrizni, prevenció. Nincs korhatár.

vAn megoldás: CsontkováCsolás
Bejelentkezés: 06-20-297-5735
Petró Csontkovács, Debrecen, Rákóczi utca 35.

www.Csont-kovACs.hu

(el)Végre
hírportál!

www.civishir.hu

10 hej, de jó helY
Hogy elképesztő mennyiségű lomot, kacatot
tárolunk a lakásunkban, a kerti sufniban, azzal
általában tavasszal szembesülünk, amikor elhatározzuk, hogy na, most aztán rendet rakunk, és
megszabadulunk a felesleges holmiktól.

Illusztrációk: Freepik

Így
lomtalanítunk:
ékszer, pénz,
építőanyag is
kerül a
konténerbe
Most van szezonja
a nagytakarításnak
debrecenben is.

Itt egy évekkel ezelőtt tönkrement, használhatatlan kenyérpirító, ott
egy kilyukadt kerti medence, amott meg három műanyagszék, ami
még tavaly nyáron tört össze egy jól sikerült kerti parti során. Előkerül
a gyerek kinőtt strandpapucsa, és úgy döntünk, végre megválunk attól
a kicsit már kacska komódtól is, amiről évekig azt gondoltuk, jó lesz az
még valamire. De hogyan fogjunk hozzá? Bérelhetünk egy utánfutót,
és kivihetjük a hulladékudvarba, ami most ideiglenesen a szeméttelepen működik; drágább, de kényelmesebb megoldás, ha keresünk egy
vállalkozót, aki küld egy konténert, amit 2-3 nap alatt megpakolhatunk.
És van még egy lehetőség: évente akár többször is házhoz hívhatjuk a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (DHK Kft.) lomgyűjtő
autóját, amiért nem kell egy fillért sem fizetni.
Domokos Csilla, a DHK Kft. szóvivője érdeklődésünkre elmondta: Debrecent körzetekre osztották fel, és minden körzetben havonta egyszer
van lehetőségük lomtalanításra a lakosoknak. Hangsúlyozta, hogy ez
kuriózumnak számít az országban, hiszen más nagyvárosokban évente egy-két alkalommal vehető igénybe ez a szolgáltatás.

Nem mindent visznek el
A lomtalanítást bárki kérheti, aki debreceni lakcímmel rendelkezik. A
megrendelést le lehet adni telefonon, e-mailen, az ügyfélszolgálati irodában, vagy a dhkkft.hu oldalon online is egy erre a célra kialakított
felületen, ahol az igénylő láthatja, hogy van-e szabad időpont, és ha
van, akkor az melyik napra érvényes. Domokos Csilla hangsúlyozta:
a megrendelés akkor válik véglegessé, ha erről az igénylő telefonon
vagy e-mailben visszaigazolást kap. A lomtalanítás megrendelését
társasházak esetében a közös képviselőnek kell kérelmeznie, családi
házaknál pedig a tulajdonos kérheti a szolgáltatást. Ha valakinek szerencséje van, és jó ütemben tud időpontot foglalni, évente akár 5-6
alkalommal is élhet ezzel a lehetőséggel, közölte a szóvivő, aki ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindent
ki lehet rakni az utcára. A veszélyes hulladékokat, a gumiabroncsot,
az építési törmeléket nem szállítják el, továbbá azokat a lomokat sem,
amelyek a begyűjtést végző munkatársak testi épségét veszélyeztetik, így például a síküveget. Domokos Csilla elmondta azt is: a házhoz
menő lomtalanítás nagyon népszerű a lakosság körében, ezért szabad
időpontot nagyon nehéz találni – azoknak, akik azt nem tudják kivárni,
azt javasolja, hogy az összegyűjtött lomot a szeméttelepre vigyék. Mint
ismert, a lakossági hulladékudvar tavaly augusztusban leégett, felújítása
jelenleg is tart, a szóvivő reméli, hogy nyár végére újra kinyithat majd.
A szóvivőtől megtudtuk, hogy a lakossági hulladékudvarban évente mintegy 1500 tonna lomhulladékot adnak le a debreceniek, míg
a házhoz menő szolgáltatás keretében 700-800 tonnát szállítanak el.
Arra a kérdésünkre, hogy előfordul-e, hogy időnként igazi kincsekre is
találnak a cég munkatársai, Domokos Csilla nemmel válaszolt. Mint
mondta, a begyűjtéssel foglalkozó kollégái már olyankor érkeznek a
helyszínre, amikor az erre szakosodott, ebből élő emberek az értékesnek vélt dolgokat kiválogatták a lomok közül.

Van, akinek a pénz nem számít
A Debreceni Hulladékgyűjtő Kft. szintén foglalkozik lomtalanítással, és
ahogy a cég ügyvezetőjétől megtudtuk, a tavasz beköszöntével beindul a nagyüzem, rengetegen veszik igénybe a szolgáltatást. Pedig a
lomtalanításnak ez a formája nem olcsó mulatság: egy 8 köbméteres
konténert 2-3 napra 50-60 ezer forintért lehet kölcsönözni, igaz, ezért
a pénzért tetemes mennyiségű felesleges dologtól szabadulhatunk
meg.
Bana József évtizedekkel ezelőtt, a 90-es években kezdett hulladékgyűjtéssel foglalkozni, és tapasztalata szerint a lakosok nem nagyon
figyelnek arra, hogy mit is dobnak ki. – Még a kétezres évek elején az
egyik kollégám arany fülbevalót és nyakláncokat guberált ki az egyik
konténerből, rögtön keresett is vele vagy 150 ezer forintot – emlé-
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kezett vissza. – Dobtak már ki festményeket,
értékes bútorokat is, és hiába nagyon drága
az építőanyag, azoktól is inkább megszabadulnak az emberek, mint hogy jó pénzért eladnák.

Az égből hullottak
a papírszázasok
Bana József cégének telephelyén is sok-sok
hasznos dolog landol. Az egyik kupac tetején
teljesen újnak tűnő gipszkartonok fekszenek.
Bontatlan állapotban, raklapostul dobta ki
valaki, de mire észrevették, a rakodó átment
rajta, és összetörte. Az ügyvezető nem érti,
hogy amikor 800 forint egy darab tégla, akkor az emberek miért dobják ki, ahelyett, hogy
eladnák. És tényleg, rengeteg szinte teljesen
új B30-as tégla, parképítő kövek, járdalapok
és tufatéglák sorakoznak az udvaron szépen
összerendezve. Arrébb egy szinte hibátlan
állapotú szekreter árválkodik, mellette egy ránézésre kifejezetten „jó bőrben” lévő szőnyeg.
– Volt olyan ügyfelünk, aki kifizette a konténer
bérleti díját, és mindössze egyetlen öntvényből készült fürdőkádat rakott bele – magyarázta. – Kivihette volna a MÉH-telepre, 100
forint körül van most a vasnak a kilója, szép
összeget kapott volna érte.
Apropó, pénz! Beszélgetőtársam még emlékszik arra, amikor a debreceni szeméttelepen
szinte megállt az élet, mert a dombtetőn csak
úgy fújta a szél a papírszázasokat. – Régen
volt, de tényleg igaz volt! – mondta. – Valaki

véletlenül jó adag százforintost dobott ki, és
amikor a szél felkapta a bankókat, mindenki
csapot-papot otthagyott, és szedte össze,
amit csak tudott.
Bana József az elmúlt évtizedekben sok furcsasággal találkozott, de ezek közül is kirívó

volt az az eset, amikor egy Rákóczi utcai otthonban kellett lomtalanítaniuk, amit az idős
tulajdonos a padlótól a mennyezetig telerakott szeméttel, használt ruhákkal. Napokba
tellett, amíg sikerült kitakarítaniuk az egész
lakást.
Takács Tibor

AGÓRA
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
ÉLMÉNYTÁBOROK
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Tíz pontban arról, hogy
miért nem a valóságot látjuk
Sokkal több dől el fejben, mint
hisszük. A téves gondolatoknak szerepük van a betegségek kialakulásában.
„Az embert nem maguk a dolgok, hanem az
a mód zavarja meg, ahogyan a dolgokat látja”,
mondta Epiktétosz, a görög filozófustól pedig
viszonylag akadálytalanul eljuthatunk ahhoz a
közkeletű bölcsességhez, amelyet a magyar
nyelv úgy fejez ki: minden fejben dől el. De
tényleg így van? Voltaképp mi is dől el fejben?
Miért mosolyog az egyik ember azon, ami a
másikból szorongást vált ki? Számítanak-e a
fejünkben kavargó gondolatok, amikor eldől,
hogy egészségesek maradunk-e vagy megbetegszünk?
Napjaink még mindig csak feljövőben lévő
tudománya, a kognitív pszichológia (a latin
cognitio jelentése ismeret, tudás) egyértelmű
igennel felel ezekre a kérdésekre. E szemléletmód szerint a mentális zavarok gyógyításában
a páciens gondolkodásmódjának megismerése játszik központi szerepet. De nyugodtan
kijelenthető, hogy minden „normális” ember
számára üdítő és üdvös lehet beletekinteni
a kognitív pszichológia által felkínált tükörbe,
amellyel saját magunkat is lépten-nyomon figyelmeztethetjük arra, miként torzítjuk a valóságot a saját magunk és a környezetünk számára. Így talán a saját életünkből sem jövünk
ki a végén annyira rosszul.

Az életünket
meghatározó négyes
Első számú alapvetés: nem az adott helyzet
valamilyen, hanem mi érezzük tőle magunkat
valahogyan. Miként? Ahogyan arról a helyzetről gondolkodunk! Az érzelmek úgy alakulnak, ahogyan egy-egy szituációt leképezünk
a fejünkben, vagyis amit arról hiszünk.
Második számú alapvetés: a gondolataink,
az ismereteink, a képzeteink befolyásolják
az önmagunkról, saját múltunkról, jelenünkről, jövőnkről és a világról alkotott képünket.
E szemléletmódunk döntő erőt gyakorol
az érzelmeinkre, a viselkedésünkre és a testi állapotunkra is. Sőt, a helyzet még ennél is
összetettebb, hiszen a gondolkodás, az emóció, a viselkedés és a fizikai állapot négyese
folyamatosan hat egymásra – mondhatni,
egymás meghatározói! Ezért nem mindegy a
gondolkodásmódunk, vagyis az, hogy mi van
a fejünkben. Hiszen egy-egy torzulás olyan
érzelmeknek (félelem) nyithat utat, amelyek a
szorongással termelődő stresszhormonokon
keresztül rombolják a testet (betegség).
Minderről Felleginé Takács Anna klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta beszélt április 29-i előadásán, a debreceni Pszichológus
Szakhéten. A Semmelweis Egyetem Klinikai

Pszichológia Tanszékének munkatársa a gondolkodásmódunk tíz legjellemzőbb torzítását
is felvázolta.

1.

„Mindent vagy semmit” – a fekete-fehér
gondolkodásmód; a perfekcionisták
jellemzője, „ha valami nem száz százalékos,
akkor rossz”. Nincs árnyalat, nincs engedmény, vagy jó, vagy rossz valami, ha pedig
rossz, akkor rosszul érezzük magunkat. Valamit nem csináltam meg tökéletesen? Akkor
semmit nem csinálok tökéletesen! A perfekcionista „vagy mindent tökéletesen csinál,
vagy semmit sem csinál meg rendesen”. A
perfekcionista főnök azonnal észreveszi, ha
valami nem jó, és azonnal leminősít minden
mást is. Nyilván nem mindegy, hogy csak önmagunkkal szemben alkalmazzuk ezt a (torz)
gondolkodási módot vagy a környezetünknek
is jó eséllyel az agyára megyünk.

2.

„Túláltalánosítás” – egyszeri negatív
esetből általánosítunk, „a dolgok mindig rosszul alakulnak”. A fóbiás zavarok tipikus
torzítása, avagy ha egyszer egy kutya megharapott, akkor „az összes kutya harap”.

3.

„Negatív szűrés” – egy-egy szituációból csupán a negatívat emeljük ki, mert
„erre van szemünk”. Bizonyos szakmákhoz jól
jön, amúgy viszont a folyamatos örömtelenség szálláscsinálója, hiszen mindig csak azt
vesszük észre, ami nem oké. Ha ezt a gondolkodásmódot olyan személyes elvárásokkal
fokozzuk, amelyeket a környezetünk nem követ, állandó feszültséget, konfliktust idézünk
elő. Ettől sem mi, sem a környezetünk nem
fogja jobban érezni magát…

4.

Illusztrációk: Freepik

„A pozitívumok kizárása” – gyakran az
előbbivel kéz a kézben jár; a pozitív tapasztalat nem számít, „az természetes, annak
úgy kell lennie, a pozitív az a normális”. Valóságos hungarikum ez a szemlélet, amelynek
neveléstörténeti hagyományai lehetnek. Feltételezhetően a negatívumokra koncentráló
poroszos oktatásban gyökerezhet (mely azóta a családi és az intézményi nevelési mintákban él tovább).

5.

„Önkényes következtetés” – minél képzettebbek az emberek, annál inkább
elhiszik, hogy amit kigondoltak, az úgy is van!
Holott a képzelet nem egyenlő a valósággal.
Ez a gondolkodásmód a tapasztalat nélküli
ítéletalkotás. Egyik tipikus formája a „gondolatolvasás”, amikor biztosak vagyunk például
abban, hogy mit gondol rólunk egy másik
személy. Egy másik a „jövendőmondás”: nem
egyszerűen véleményünk, hanem összetett
várakozásunk, tuti forgatókönyveink vannak
a jövőbeni dolgokról. Egyes betegek a kedvező leletek ellenére sem hisznek az orvosnak
(meg sem hallják), helyette megjövendölik a
rosszat. Ez a szemlélet meg szokott jelenni a
szuicid gondolatok hátterében, a páciensek
megjósolják a végzetüket, a reménytelenséget, a kilátástalanságot.

6.

„Nagyítás-kicsinyítés” – adott esemény
részleteinek önkényes kiemelése vagy
éppen bagatellizálása. Nagyon gyakori a mentális zavarokban, depresszióban szenvedőknél. Szerelmeseknél és szerencsejátékosoknál tipikusan a fordított torzítás figyelhető
meg: előbbieknél az erények, utóbbiaknál
a siker lehetőségének felnagyítása, míg a
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gyengeségek, a veszteség esélyének bagatellizálása. Jellemzően összekapcsolódik a
jövendöléssel.

7.

„Kell-típusú állítások” – kényszeresség;
saját magunkat vagy másokat tereljük
képzelt korlátok közé, amelyeket persze nem
lehet hosszabb távon tiszteletben tartani. A kitűzött cél elérésével sem sikerül leállni, amelylyel önmagunk számára okozunk gyötrelmet.

8.

„Címkézés” – a túláltalánosítás végletes
formája, amelynek a bűnbakképzéshez
általában több köze van, mint a valósághoz.
Személyt, jövőt, országot, kormányt egyaránt
előszeretettel címkézünk.

9.

„Érzelmi logika” – valami azért van, mert
„én úgy érzem”. Valóságos ismereteket
szerezni nem vagyunk hajlandóak, ezért az
érzelmeinkkel helyettesítjük a tapasztalást.
Sok el sem kezdődött karrier oka az, hogy úgy
éreztük, „nem vagyunk alkalmasak”.

10.

„Perszonalizáció” – az események
valóságos oka mögé a saját személyünket helyezzük. Gyászreakciókban különösen gyakori önvád formájában („ha ott lettünk
volna, minden másként történik”).

Ismerősek, ugye?
A felsorolt torzítások ugyan a gyermekkori,
éretlen (globális, egocentrikus, végletes stb.)
gondolkodásra jellemzőek, de a folyamat a

felnőttkorra sem megy végbe tökéletesen.
Nagyon is fellelhetők „maradványok”, továbbá mindenki, még a viszonylag jó mentális
egészségnek örvendők életében is vannak
nehéz időszakok, fokozott stressz, nagy
nyomás, amikor kiszolgáltatottabbá válunk e
torzításoknak. Ez alól senki sem kivétel. A különbség az önismeret mélységében, az éberségben rejlik: ki az, aki képes rálátni a saját hibáira, és javítani azokon?

Éppen ezért a kognitív pszichológiában a terapeuta nem a betegről akar gondolni valamit,
hanem azt próbálja megérteni, hogy a páciens
milyen jelentést, értelmezést ad az eseményeknek. A szakember megkeresi azokat az
automatikus gondolatokat, amelyek mentén
az ember úgy éli a valóságot, hogy igazából a
feje betegíti meg. A cél pedig nem más, minthogy a páciens a saját torzításait átlátva önmaga terapeutája legyen.
Ratalics László
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Olimpiai bajnokok motiváltak
kicsiket és nagyokat egyaránt
A Debreceni Egyetem és a DVSC volt a házigazda.
Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolyázók) is országos turnéra
indult áprilisban, hogy élményeikről beszéljenek és motiválják a fiatalokat a jövőre nézve.
Előbbi Magyarország első egyéni téli olimpiai
bajnoka, de utóbbi fiatalember is már-már
mindent elért, amit csak lehetett: magyar
bajnok, olimpiai bajnok váltóban, Európa-bajnok, világbajnok.
A roadshow első állomásai között szerepelt
Debrecen is, ahol az olimpiai bajnokok egyebek mellett arról beszéltek, hogy miként váltak a világ legjobb gyorskorcsolyázóivá, de
legszebb emlékeiket és azokat a pillanataikat
is felelevenítették, amire a legbüszkébbek.
A magyar kiválóságok ellátogattak a Debreceni Egyetemre, ahol rengeteg érdeklődő fiatal
volt jelen, és számos kérdést kapott a gyermekkorától az iskolás éveken át a nagy sportversenyekig mindkét sportoló. A közönség

soraiban voltak egyetemi sportolók, hallgatók
és oktatók is. Liu Shaoang, Magyarország első
egyéni téli olimpiai bajnoka egyébiránt az intézmény sportszervező szakos hallgatója, az
előadását követően pedig megkapta a Debreceni Egyetem kiváló hallgatója díjat. Bács
Zoltán egyetemi kancellár az ünnepségen
elmondta, ha nem is a cívisvárosban sportol Liu Shaoang, de itt tanul, ezért nagyon
büszke minden eredményére. – A tanulmányait továbbra is segíteni fogjuk, a Debreceni
Egyetem, amiben csak tud, a tanulói mellett
áll – mondta. Kossa György, az egyetemet
fenntartó kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy példakép lehet Liu Shaoang a jövő
egyetemistái számára is, ezzel pedig élni kell.
– Remélem, számos olimpiai bajnoka lesz
még a Debreceni Egyetemnek – bizakodott
Kósa Lajos, aki ezt követően az ünneplőket a
sportág rejtelmeibe is bevezette.

Liu Shaolin Sándor útja pedig egyetemi
előadása után a Hódos Imre Rendezvénycsarnokba vezetett, ahol a DVSC utánpótlás kézilabdázóinak tartott motivációs előadást, majd hasonlóan tett Pallagon, ahol a
fiatal labdarúgók előtt beszélt. Ez utóbbi
helyen Tőzsér Dániel és Herczeg András
mezt ajándékozott a gyorskorcsolyázónak
elismerésül.
A Loki fiatal kézilabdázóinál pedig egy igencsak jó hangulatú beszélgetés zajlott, volt,
aki éppen akkor Békéscsabán játszott mérkőzést, de nem hagyhatta ki kedvenc sportolójának fellépését, játékostársai interneten
“közvetítették” az eseményt. Liu Shaolin Sándor pedig külön beszélgetett is az éteren keresztül a szülinapos játékossal.
Egyik gyorskorcsolyázónál sem maradhatott
el az autogramok kiosztása és a töméntelen
mennyiségű szelfizés. 
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