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Nagyszerű nap volt Hajdúszoboszlón
Díszpolgárt és további városi kitüntetetteket is ünnepeltek a város napján, a lovas hajdúk Szoboszlóra letelepítésének 416. évfordulóján. 

BOZÓKY DÉNES DÍSZPOLGÁR CZEGLÉDI GYULÁVAL

Nagyszerű és nagy formátumú politikus volt Bocskai István, mert igyekezett a magyar függetlenséget biztosítani, sokat adott a magyarságnak és a közép-európai népeknek – mutatott rá a fejedelem történelmi érdemeire Czeglédi Gyula, 
a város polgármestere a szeptember 2-án megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen. A fürdőváros 1991 óta tartja számon és ünnepli meg a város napjaként a jeles eseményt. A lovas hajdúk Bocskaitól otthont kaptak a hazában, egy 
napjainkban virágzó város teremtődött, ahol a ma hőseit, a kiemelkedő tevékenységet végzőket évről évre az adománylevél keltezésének napján ismerik el. 

Hajdúszoboszló Város Díszpolgára: Bozóky Dénes vállalkozó, turisztikai szakember, közéleti személyiség. 
Hajdúszoboszló Városért: Erdei Gyula ny. iskolaigazgató.
Kovács Máté-díjas: a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ. 
Gönczy Pál-díjas: Hegedűs Kornélia ny. óvodavezető, Szabó Jánosné Katona Mária óvodavezető. 
Szép Ernő-díjas: Vaskó Istvánné, a Hajdúszoboszlói Gazdaház megalapítója. 
Kenézy Gyula-díjas: dr. Kiss Miklós nőgyógyász szakfőorvos, Sándorné Kunkli Eszter gyermekorvosi asszisztens. 
Pávai Vajna Ferenc-díjas: posztumusz Pataki István vendéglátó vállalkozó. 
Hüse Károly-díjas: Dihen Károly János shotokan karateedző.
Tessedik Sámuel-díjas: Varga Gyula agrármérnök.
Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Biró Janka, Fábián Jázmin Katalin (Gönczy Refi), Tamás Kristóf Olivér (Thököly-iskola), Nagykéri Johanna 
(Bárdos-iskola), Péter Bálint Mór, Turi Hanna (Pávai-iskola), Kovács Máté, Makrai Csaba (Hőgyes Endre Gimnázium), Kiss Lóránt, Szarvas 
Szilárd (BSZC Közgazdasági Technikuma), Balogh Ildikó, Sándor Mercédesz (BSZC Bocskai István Szakképző Iskola).
Hajdúszoboszló 1606 emlékérmes: Kiss József Zoltán, a gazdakör történetét megörökítő könyv szerkesztője; Németh Zoltán cipészmester; 
Hajzer Dávid Attila sportoló, a Nemzeti Kézilabda Akadémia akadémistája.
ÉV ÜZLETE díjas a zsűri döntése alapján: a Dózsa COOP Áruház.

Több ambuláns műtét elvég-
zésére nyílik lehetőség.

Összesen 300 millió forint összegű vissza 
nem térintendő európai uniós támogatás-
ból korszerűsítik a Debreceni Egyetem Klini-
kai Központ Kenézy Gyula Campus (Bethlen 
utcai) Járóbeteg Szakellátási Központ első 
és második emeletét. Emellett informatikai 
eszközök, bútorok, valamint orvostechnikai 
eszközök beszerzését is tervezik – tudatta 
a közleményében a Debreceni Egyetem. A 
cél a lakosság egészségi állapotának javítá-
sa, valamint a népességet leginkább veszé-
lyeztető betegségek előfordulásának és a 
halálozásnak csökkentése.
Ugyancsak 300 millió forintot költenek 
orvostechnikai eszközbeszerzésre a Deb-
receni Egyetem Klinikai Központjának Bel-
gyógyászati, Bőrgyógyászati, Gyermekgyó-

gyászati, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyakse-
bészeti, Kardiológiai és Szívsebészeti, Neu-
rológiai, Ortopédiai, Szem-, Szülészeti és 
Nőgyógyászati , Tüdőgyógyászati, Urológiai 
Klinikáján, továbbá a patológián.
A pályázati projekt részcéljai a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ járóbeteg ellátást 
biztosító szolgáltatásai műszerezettségének 
javítása, az egészségügyi ellátások fejleszté-
se a lakossági szükségletekhez alkalmaz-
kodva, a betegelégedettség növelése, a já-
róbeteg szakellátásban korszerűbb eljárások 
bevezetése, a meglévő ellátások szolgálta-
tási minőségének javítása, ambuláns műtéti 
eljárások magasabb arányban történő elvé-
gezhetőségének biztosítása.
A fejlesztés eredményeként a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ érintett szervezeti 
egységei által nyújtott egészségügyi szol-
gáltatások színvonalának jelentős javulása 
várható. Fotó: Cívishír

Fejlesztések a klinikán és a Bethlen utcán is

Ünnepélyes keretek között adták át a debreceni Lilla Téri Általános 
Iskolában a gumitalajú sportpályát. A diákok még versbe is foglalták a 
hálájukat Katona Zoltánnak, az egyre jobban csengő BeStrong márka 
és gyár tulajdonosának, aki hatmillió forintnyi adománnyal járult hoz-
zá ahhoz, hogy a gyerekek biztonságosan sportolhassanak, és még 
egy plezúr se legyen rajtuk. 
Katona Zoltán érdeklődésünkre elmondta, hogy az iskola vezetése 
előbb árajánlatot kért egy gumitalajú sportpályára, ám kiderült, hogy 
a beruházás költsége az intézmény és a tankerület anyagi lehetősé-
gein túl van, ezért felajánlotta, hogy adományként cége megépíti a 
pályát. Az üzletember nem először gyakorol nemes gesztust, tavaly 
ötmillió forintot adományozott a gyermekklinikának.Fotó: Barcsa Lajos alpolgármester Facebook-oldala

Ajándékba kaptak 
sportpályát a Lilla tériek

Katona Zoltán sportszergyáros nem először 
gyakorolt nemes gesztust.
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Ez már a második olyan oktatási intézmény 
a cívisvárosban, ahol teljes egészében ide-
gen nyelven zajlik a tanítás; nyolc magyar 
gyermekkel indulnak – az osztálylétszám 
felfuttatása a 2023/24-es tanévtől várható.
Papp László rámutatott: a gazdaságfej-
lesztés több más területtel, így az oktatás-
fejlesztéssel is összefügg, és a kettőnek 
lépést kell tartania egymással. Mivel előb-
bi nemzetközi alapokra épül, hiszen sok 
multicég érkezik Debrecenbe, az oktatás 
is eff éle megoldást kíván. Ez az oka an-
nak, hogy a pallagi nemzetközi iskola után 
újabb idegen nyelvű tanintézmény indul el 
a régióközpontban.
– A BMW és más, Debrecent választó né-
met cégek munkavállalóinak újabb igényét 
vagyunk képesek kiszolgálni – mondta a 
polgármester. Arra is kitért, hogy szintén a 
Vénkertben található a Dózsa György Álta-
lános Iskola, amely a város magyar-német 
két tanítási nyelvű általános iskolája, így a 
két intézmény a jövőben értelemszerűen 
szorosra kell fűzze a viszonyát (a Dózsa 

természetesen felső tagozattal működik). 
A Debreceni Német Általános Iskolában a 
későbbiekben 20 fős osztályok lesznek, és 
követelmény a szinte anyanyelvi szintű né-

met. Ez gyakorlatias megközelítésben azt 
jelenti, hogy tényleg csak a kiválóan be-
szélő gyerekeket fogják felvenni a jövőben. 
Fontos: tandíj nincs.  Ratalics László

Elkezdődött az első tanév a német iskolában
Átadták a Debreceni Német Általános Iskolát augusztus 26-án; a vénkerti tanintézmény egy korábbi 
iskolaépület felújításával jött létre az állam majdnem 1 milliárd forintos hozzájárulásával. 

Fotó: Cívishír

Gyertek el, és fedezzétek fel erdei rendezvény- és 
fotózási helyszínünket a Csereerdő Szívében  
október 9-én 9-től 18 óráig!
 •  Megismerkedhettek varázslatos hangulatú rendezvényteraszunkkal, a fotósok számára  

kreatív díszletekkel, emellett a gyerekek számára kialakított állatsimogatóval.

•  Az egyhektáros helyszín lehetőséget ad esküvő, születésnap, keresztelő, ballagás,  
csapatépítő, iskolás-óvodás csoportok rendezvényeinek lebonyolítására.

•  Besétálhattok a terület közepén lévő gyönyörű szertartáshelyszínünkre,  
melyet egy 50 méteres tujasor szegélyez, és megnézhetitek pagodánkat,  
továbbá az azt körülölelő angolkertünket.

• Ételekkel, ízletes süteményekkel  
és alkoholmentes koktélokkal várunk benneteket!

Részletek: weboldal: www.csereerdoszive.hu, 
Facebook: https://www.facebook.com/csereerdosziverendezveny

Tel: 06 20 376 00 73

Nyílt napunkra  
a belépés díjtalan!  

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Megismerkedhettek varázslatos hangulatú rendezvényteraszunkkal, a fotósok számára 

Facebook: https://www.facebook.com/csereerdosziverendezveny

HA ESKÜVŐTÖKET A  
NYÍLT NAPUNKON FOGLALJÁTOK,  
A MENYASSZONYI RUHA ÁRÁBÓL

KEDVEZMÉNYT  
BIZTOSÍT SZALONUNK.

50%



A „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre a legtöbben 14 évesen nem-
igen tudják a választ, Papp Dávidnak viszont már akkor határozott 
elképzelése volt a jövőjéről. Asztalos szeretett volna lenni, így aztán 
az iskolaválasztás nem is lehetett kérdéses: a Debreceni Szakkép-
zési Centrum Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolájába 
(korábban Povolny Ferenc Szakképző Iskola) jelentkezett. És ha már 
felvételt nyert, ahogy fogalmazott, „kimaxolta” az intézményben rej-
lő lehetőségeket.
Ami a faiparhoz kapcsolódik, és az iskolában el lehetett sajátítani, 
azt Dávid el is sajátította. Hároméves képzés során elvégezte előbb 
az asztalos szakmát, majd újabb két év tanulás következett, amely-
nek a végén leérettségizett, azt követően pedig felnőttoktatásban 
két év alatt a faipari technikusi végzettséget is megszerezte.
Ami a pályaválasztást illeti, nem véletlen, hogy emellett a szakma 
mellett döntött, hiszen édesapja szintén asztalosként dolgozik, így 
aztán a fa és a műhely illata gyermekkora óta ismerős volt számára. 
– Apa ugyanott tanulta a mesterséget, ahol én, csak harminc évvel 
korábban – meséli. – Ez már önmagában ösztönző volt, szerettem 
volna ugyanazon az úton járni, amin ő, de persze kellett hozzá az 
is, hogy érdekelt a fa megmunkálása. Édesapámtól sok mindent ta-
nultam, ellestem, de a szakképzési centrumban kaptam meg azt az 
elméleti és gyakorlati tudást, ami stabil alapot adott a tanulóknak.
Dávid elmondta: az iskolában a tanárok a tudásuk legjavát adva se-
gítették a diákok előmenetelét, az anyagismeret, a szakrajzkészítés 
éppúgy része volt a képzésnek, mint a gyakorlati oktatás, a gépek, 
szerszámok működésének, használatának elsajátítása.

Az ország legjobbja volt
A megszerzett tudást, és persze az ehhez a munkához elenged-
hetetlen kézügyességet, kreativitást Dávid több szakmai versenyen 
is kamatoztatta. A Szakma Kiváló Tanulója versenyen 2017-ben az 
elméleti feladatokat tartalmazó selejtező után bejutott a budapes-

Az asztalos,  
aki megspórolta  

a szakmai  
vizsgát

Fotók: Magánarchívum

A Debreceni  
Szakképzési Centrum 

tanulója ma már  
sikeres vállalkozó.
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ti elődöntőbe, ahol 12-en mérték össze a 
tudásokat. Ott már nemcsak az elméleti, 
hanem a gyakorlati ismeretekről is számot 
kellett adni: egy szerszámosláda elkészítése 
volt a feladat, ami Dávidnak olyannyira jól si-
került, hogy bejutott a döntőbe is, ahol már 
csak hatan versenyeztek tovább.
A fi náléban egy fali kulcstartó szekrényt kel-
lett elkészíteni, és ha már Dávid ott volt, ak-
kor meg is nyerte a versenyt, ami a dicsőség 
mellett egyben azt is jelentette, hogy külön 
szakmai vizsgát nem kellett tennie, a bizo-
nyítványába pedig csupa ötös került be.
– Később, 2019-ben a szakmák világ- és 
Európa-bajnokságán is szerencsét próbál-
tam – emlékszik vissza. – A hazai előváloga-
tón második lettem, majd az elődöntőben 
negyedik, de a nemzetközi porondon már 
nem tudtam magam megméretni, mivel 
oda csak az első helyen végzett tanuló ju-
tott ki. Ettől függetlenül egyáltalán nem 
bánkódtam, mert rengeteg tapasztalattal, 
élménnyel gazdagodtam.

Irány a vásár!
Dávid a szakma megszerzését követően Vá-
mospércsen édesapjával közös műhelyük-
ben kezdett asztalosként dolgozni, és bár 
mindketten egyéni vállalkozók, apa és fi a 
munkakapcsolata ma is ugyanúgy megvan, 
mint a kezdetekkor.
Szerencsésnek tartja magát, mert, mint 
mondja, a munkája egyben a hobbija is, így, 
jegyzi meg viccesen, olyan, mintha igazából 
soha egyetlen percet sem dolgozna. Be-

szélgetésünk során kiderül, hogy nem elég, 
ha valaki jó szakember, a jó üzleti érzék, 
a piaci trendek fi gyelemmel kísérése, és a 
megváltozott igényekhez való alkalmazko-
dás is szükséges a sikerhez.
– Régebben gyártottunk bútorokat, nyí-
lászárókat, aztán megjelentek a nagy áru-
házláncok lapra szerelt bútorai, és jobbnak 
láttuk, ha váltunk – magyarázza. – Jelenleg 
elsősorban dísztárgyakat, használati esz-

közöket, például vágódeszkákat, továbbá 
gyerekjátékokat készítünk, és vásárokban 
árusítjuk a termékeket. Az egyik kedvencem 
a lőcsös szekér, amiből kisméretű, 120 cen-
tiszer hetven centimétereset is gyártunk, ki-
fejezetten a gyerekeknek.
És hogy kiből lesz igazán jó asztalos? Dávid 
szerint néhány alapvető készség, képesség 
szükséges hozzá. Így például a kreativitás, 
a szépérzék biztos, hogy elengedhetetlen, 
de a jó térlátás is fontos, hogy a „semmiből” 
meglássa az ember, miként fog kinézni pél-
dául egy adott helyre elképzelt bútor.
A kézügyesség ugyancsak alapkövetel-
mény, hiszen mondjuk egy ördöglakat vagy 
egy trükkös ördögi doboz elkészítése tized-
milliméteres pontosságot igényel. Töredel-
mesen bevallja: az elején ezekből a kis játé-
kokból több volt a selejt, mint az eladható 
termék, idővel azonban megfordult a trend, 
és ma már ritka, ha egy-egy darab a kuká-
ban végzi. Mint fogalmazott, ennek is az a 
tanulsága, hogy a kitartó munka meghoz-
za a gyümölcsét, a fa megmunkálása pedig 
tükrözi az ember természethez fűződő vi-
szonyát, szeretetét.
Aki kreatív, szeret alkotni és szívesen dolgo-
zik fával, faalapú termékekkel, ingyenesen 
szerezhet asztalos szakmát a Debreceni 
SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szak-
képző Iskolában. A 25 év alatti fi atalok nap-
pali rendszerű képzésben tanulhatnak, míg 
az idősebbek munka mellett, délutáni és esti 
elfoglaltságot jelentő képzésben válhatnak 
asztalossá.  Takács Tibor

ESKÜVŐK,

CÉGES RENDEZVÉNYEK, 
CSAPATÉPÍTŐ BULIK,

BALLAGÁS, SZÜLETÉSNAP,

LEGÉNY- ÉS LÁNYBÚCSÚK,

ESKÜVŐI FOTÓZÁS,

EGYÉB CSALÁDI 
RENDEZVÉNYEK

TELJES KÖRŰ 
LEBONYOLÍTÁSÁT 
VÁLLALJUK.

TÜNDÉRKERT

ELÉRHETŐSÉGEK: TARR KRISZTINA 06 30 830 3460
 TÜNDÉRKERT - DEBRECEN-PALLAG

TÜNDÉRKERT ESKÜVŐI RENDEZVÉNYHELYSZÍN 
 TUNDERKERT21

TÜNDÉRKERT

ELÉRHETŐSÉGEK: TARR KRISZTINA 06 30 830 3460
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Szél-Szabó 
Erzsébet 

 +36 20 420 4332
 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Csengeri 
Imre 

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

Hirdetési 
lehetőségekért, 
megjelenésért,

egyedi 
ajánlatokért

KERESSE 
KOLLÉGÁNKAT:

CÍVISHÍR

www.civishir.hu

(el)Végre 
hírportál!

H Nemesfém foglalatú ásványékszerek
H Különféle ásványékszerek készítése
H Fűzött nyakláncok készítése, javítása
H  Természetgyógyászatban használható 

kövek forgalmazása
H Horoszkóp szerinti szerencsekövek
H Féldrága- és drágakövek
H Bizsu és ezüst kellékek

Debrecen, Széchenyi u. 1 Tel.: +36/30-205-7358
www.asvany-ekszer.hu

Kató Éva és Kató K. Attila drágakőszakértők

Hegyikristály
ÁsvÁny-, Ékszer-, AjÁndÉküzlet

Mazsorett, 
standard és latin-aMerikai 
versenytáncok

A VAlcer TáncSporT 
egyeSüleT

felvételt hirdet  
gyerek, ifjúsági, felnőtt és 
senior tánctanfolyamaiba

Jelentkezés hétköznaponként:  
14:00-18:00 óra között.

Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz.
Tel.: 06-30/2790-722;  

06-52/419-113
studio@valcer.hu    www.valcer.hu

Magyarországon Már

praktizáló és  
szakmai  

tapasztalattal rendelkező
hagyoMányos kínai orvoslás.

Bejelentkezés: +36 30 450 6070
www.kinaigyogymod.hu

ingyEnEs állaPoTFElMÉrÉs!

Akupunktúra, kínai hagyományos  
orvoslás és gyógyszerészet stb.

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

Dr. Wang yu Cai
ÚJ CÍME:

ÚJra rEndEl!

30 éve
42 éves

KÍnaI  
orvosi rEnDElŐ

CS  NTK  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?

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

GYÓGY- és DIABÉTESZCIPŐ-  
KÉSZÍTÉS EGYEDI MÉRET UTÁN
INGYENES ortopéd szakorvosi rendelés!
Egyedi talpbetétkészítés 
számítógépes lábvizsgálat alapján!
GyóGypapucsok forGalmazása!
Debrecen, Mester u. 4.
Tel.: 52/436-581, mobil: 06 30 935 7513
E-mail: lukacsbetet@gmail.com

VIZES, NEDVES,  
SALÉTROMOS

lakások, pincék, teraszok
utólagos szigetelése,  

injektálása.
Pince szigetelése esetén  

nem kell megvárni 
a víz elszívódását.

Az injektálás kiválóan  
alkalmazható vizes, salétromos

lakások esetén  
(kő, vályog, vegyes falazat)

Profi anyagokkal,  
nagy szakmai  
gyakorlattal!

06-70-333-4804
06-70-333-4814

• Természetes kialakítás 
• Fémkapocs nélküli rugalmas fogsorok
• Rugalmas alábélelés • Fémmentes kerámia
• Különleges minőségű lenyomatvételi eljárás
• Fogsorok felújítása, pótlások készítése

KISS TAMÁS fogtechnikus mester
Debrecen, Munkácsy M. u. 3.
Tel: 52/416-688 • 06 20 965 2168
www.dentomi.hu  Dentomi Fogtechnika

SVÁJCI ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ, 
NAGY PRECIZITÁSÚ KIVEHETŐ FOGSOROK
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Út a jövőbe

NAGYERDEI STADION

2022. október 6-7. 

TÖBB MINT  70 STAND  I  INTERAKTÍV PROGRAMOK 
ELISMERT SZAKEMBEREK ELŐADÁSAI

A rendezvényre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

KAPCSOLAT

WWW.DSZC.HU I  +36 30 955 7802 I UGYFELSZOLGALAT@DSZC.HU

REGISZTRÁCIÓ:

A           BEMUTATJA:A           BEMUTATJA:
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Annabel Karmel szakácskönyve színfolt a 
konyhában.

A brit Annabel Karmel az elmúlt 30 év alatt két dologról tanult ren-
geteget: a kicsikről és a konyháról. A háromgyermekes édesanya 
sokat tett azért, hogy jelenleg az Egyesült Királyság első számú 
gyerekszakácskönyv-szerzőjeként tartsák számon – kiváló arányér-
zékkel és nagy lelkesedéssel dolgozik azon, hogy ne csak a legki-
sebbek, de az egész család számára tápláló fogások kerüljenek az 
asztalra. Ötletei egyszerűek, könnyen kivitelezhetők, mégis brilián-
sak: a népszerű alapanyagok és bevált ízek is feldobhatók egy kis 
fortéllyal. A korszellemnek megfelelően receptjei fi gyelembe veszik 
a különleges étkezési igényeket is, úgy, mint glutén- és laktózérzé-
kenység, vegetáriánus vagy vegán táplálkozás. A népszerű szerző 
új kötete Mókás, gyors és egyszerű – szakácskönyv gyermekeknek 
címmel jelent meg a Partvonal Kiadónál, és a napszaknak megfelelő 
étkezések szerint felosztva kínál változatos, szemet gyönyörködtető 
fogásokat. A könyv nem egyszerű receptgyűjtemény – minden fe-
jezet hasznos, kiválóan illusztrált tudnivalókkal és érdekességekkel 
kezdődik, így az ismeretterjesztő vonulat sem elhanyagolható.
Válogassanak az együtt elkészíthető, izgalmas ételek között, legyen 
az mackóburger, mini pizzakosárka, baglyos zabkása, tuttifrutti 
jégkrém vagy az első omlett. A mi kedvencünk Annabel Karmel 
popcornos csirkéje lett.

Popcornos csirke sült 
édesburgonyával
Hozzávalók:
25 g puff asztott rizs, 25 g sós popcorn
15 g reszelt parmezán, 2 fi lézett csirkemell feldarabolva
50 g fi nomliszt, 2 tojás felverve

A sült édesburgonyához:
2 édesburgonya meghámozva, 4 mm széles csíkokra vágva
1/2 evőkanál kukoricaliszt, 1 evőkanál olívaolaj

Elkészítés:
1.  Melegítsd elő a sütőt 220 fokra (légkeveréses sütőt 200 fokra, 

gázsütőt 7-es fokozatra). Két tepsit bélelj ki sütőpapírral.
2.  Az egyik tepsiben rendezd el az édesburgonya-rudakat egy 

rétegben. Szórd rá a kukoricalisztet, majd az olívaolajat. Íze-
sítsd egy kevés sóval és borssal, majd süsd 20-25 percig. Fé-
lidőben forgasd át a rudakat.

3.  Közben tedd a puff asztott rizst és a pattogatott kukoricát egy 
jó nagy csipet sóval együtt egy erős nejlonzacskóba. Sodrófá-
val ütögesd meg a zacskót, hogy apróra törd a tartalmát. Add 
hozzá a parmezán sajtot, és alaposan rázd össze a zacskót.

4.  A csirkedarabokat forgasd bele a lisztbe, majd a felvert tojásba, 
és 10 percre tedd őket a sütőbe, amíg aranybarnára sülnek.

5.  A popcornos csirkét sült burgonyával tálald.   Jó étvágyat!

Popcornos csirke 
sült édesburgonyával

Könyvborító: Partvonal Kiadó

Illu
sz

trá
ció

k: 
Pi

ki
st
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NYERJ! 

REGISZTRÁLJ
a daniella.hu-n, 

vásárolj és 

daniella.hu

Fődíj:  Új Mercedes-Benz Citan haszongépjármű a Pappas Auto jóvoltából! 

Szerezz be Te is mindent, ami a villanyszereléshez 
szükséges lehet a Daniella Villamosság webáruházában – 

regisztrálj és vásárolj rendszeresen a www.daniella.hu 
webshopon és vidd haza értékes nyereményeinket is! 
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Fotó: Magánarchívum

Interjú Pintér Tamás ezredes-
sel, aki gyerekkorában még 
félt a lánglovagoktól.

Tavasszal iktatták be a Hajdú-Bihar Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatóját, 
Pintér Tamás tűzoltó ezredest, aki a civil szférá-
ba átigazoló Kovács Ferencet váltotta az intéz-
mény élén. Pintér Tamás a szakmát legalulról 
kezdte, és a lépcsőfokokat végigjárva ért fel 47 
évesen szűkebb pátriánkban a csúcsra. Van 
még feljebb is? Amikor a Böszörményi úti igaz-
gatóságon kerestük fel, mindent kibeszéltünk. 
Nem csak a szakmát!

 CívisCafé: Nyáron egyik avartűz a másikat 
érte a megyében.
Pintér Tamás: Változó. Most sokkal koráb-
ban jött a szárazság, mint máskor. Korábban 
augusztusra száradt ki annyira a természet, 
hogy gyakran vonulnunk kellett. Most egy hó-
nappal korábban. Ahogy járjuk az utakat, lát-
hatjuk, hogy olyan a táj, mintha ki lenne irtva 
a zöldfelület. Minden nagyon száraz, ezáltal 
gyúlékony is.

 CívisCafé: Egy nagyobb szabadtéri tűz utóé-
lete mi? Ki viszi el a balhét?
Pintér Tamás: Sajnos nagyon nehéz megál-
lapítani a tűz pontos okát, amikor mondjuk a 
Hortobágyon leég száz hektár. Az biztos, hogy 
az emberi felelőtlenség nagymértékben közre-
játszik. 

 CívisCafé: Ha jön a riasztás, a fiúk azonnal 
indulnak. No de mit csinál a parancsnok?
Pintér Tamás: Én a pályafutásomat éppen 
a tűzvédelmi, beavatkozó vonalon kezdtem, 
azt hiszem, kellő tapasztalattal rendelkezem 
ahhoz, hogy a segítségére legyek a legény-
ségnek. 

 CívisCafé: Ez evidens, de a parancsnok hon-
nan kap adrenalinlöketet?
Pintér Tamás: A beosztásomtól függően van-
nak olyan események, amikor nekem is kötele-
ző vonulni, és ezt jogszabály írja elő. Egyébként 
ettől függetlenül, ha az eset jellege úgy kívánja, 
és az időm is megengedi, akkor én is ugyanúgy 
beöltözöm, mint bármelyik más, alacsonyabb 
rangú tűzoltó. Kívánja a testem és a lelkem is 
a vonulást.

 CívisCafé: Mióta is kívánja ezt?
Pintér Tamás: Idestova 25 éve, 1997-ben 
szereltem fel. Annak idején a jogelőd szerve-
zetünk, a Debreceni Önkormányzati Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság égisze alatt kezdtem 
beosztottként, amire nagy büszke vagyok. 

 CívisCafé: Gyerekkori álom vagy hirtelen jött 
lehetőség? Hogyan lett tűzoltó?

Pintér Tamás: A legtöbb gyerek valóban tűz-
oltó akar lenni, legalábbis az életkorának egy 
bizonyos szakaszáig. Nekem azonban sajátos 
élményem van a gyerekkoromból. A Vénkert-
ben, a másodikon laktunk, a negyediken pedig 
egyszer kigyulladt egy lakás. A tűzeset tragé-
diával végződött, meghalt egy ember. Ezután 
évekig rettegtem a tűzoltóktól. Aztán évekkel 
később az élet hozott egy nagy fordulatot, a 
feleségem édesapja tűzoltóként dolgozott 
különböző beosztásokban, én pedig sokszor 
jártam ide, a Böszörményi úti létesítménybe 
sportolni, hiszen akkoriban is nagy fontos volt a 
sport az életemben. Mondhatom, hogy a sport 
és apósom együtt „bevonzott”.

 CívisCafé: Magyarán benősült a tűzoltóságra?
Pintér Tamás: Így is fogalmazhatunk. Minél 
többet jártam be apósomhoz, egyre jobban 
kezdtek érdekelni az itt zajló események.

 CívisCafé: Lenyűgözték a nagy sztorik?
Pintér Tamás: Apósommal megbeszéltünk, 
amit kell, de érdekes módon a tűzoltóké egy 
meglehetősen zárt közösség, és amit látnak, 
tapasztalnak a munkájuk során, azt nem verik 
nagydobra.

 CívisCafé: Az após igazán büszke lehet, ha 
a veje az ő nyomdokaiba lép, no de mit szólt 
a felesége, hogy ezt a veszélyes szakmát vá-
lasztotta?
Pintér Tamás: A párom tűzoltócsaládban és 
tűzoltók között szocializálódott, tehát számára 
nem valami idegen világba csöppentem. Ezzel 
együtt természetesen a mai napig is nagyon 
félt, különösen akkor, amikor „rázós” esemény-
re kell kimenni. A család egyébként rendkívül 
fontos támasza egy tűzoltónak abban, hogy a 
munkáját megfelelően, a legtöbb veszélyforrás 
kizárásával lássa el.

 CívisCafé: Amikor otthon az éjszaka kellős 
közepén csörög a telefon, mert riasztás érke-

zett, aligha irigylésre méltó a helyzet. Gondo-
lom, sosem kapcsolhatja ki a készüléket…
Pintér Tamás: Arról természetesen szó sem 
lehet, hogy kikapcsoljam a telefonomat. Már-
már betegesen, vagy inkább kényszeresen is 
mindig keresem itt is, otthon is. Nekem 16 óra 
munka után sem áll meg az élet, vagyis soha 
nincs vége a munkaidőmnek. Nyilvánvalóan 
mindenről informálnak a kollégáim, legyen az 
bármilyen napszak.

 CívisCafé: Az Ön előmenetele példa lehet 
egy fiatal számára, hogy lám, megfelelő szor-
galommal, ambícióval karriert lehet építeni eb-
ben a szakmában?
Pintér Tamás: Azt gondolom, hogy igen, 
bár kétségtelenül sok összetevője van annak, 
hogy valakiből ezredes legyen, például térben 
és időben sok csillagzatnak is együtt kell állnia, 
hogy ez megvalósuljon, de az mindenkép-
pen elmondható: a szervezetünkön belül van 
előrelépési lehetőség. Aki komolyan veszi ezt 
a szakmát, és van benne elkötelezettség, ta-
nulási vágy, azaz folyamatosan képezi magát, 
komoly sikereket érhet el.

 CívisCafé: Bontsa ki a részleteket, mi-
lyen kvalitások szükségesek ahhoz, hogy 
valaki ezredesi rendfokozatig vigye Debre-
cenben?
Pintér Tamás: Összetett munkát látunk el, 
éppen ezért a vezetői állománynak széles-
körű szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie. 
Kiemelem: mi nemcsak a klasszikus menté-
si és tűzvédelmi feladatokkal foglalkozunk, 
hanem legalább akkora súllyal jelentkezik 
a munkák során a hatósági ügyek ellátása. 
Ezt mi megelőzési feladatoknak nevezzük. 
Ugyanakkor polgári védelmi feladatokról is 
beszélhetünk, valamit iparbiztonságiakról is. 
A szervezetünknél egy vezető beosztású tűz-
oltónak rálátása kell legyen mindenre, és az a 
munka komoly felelősséggel is jár. Ezért kell 
sokat tanulni.

Vasember, rocker és lokista  
a debreceni és megyei tűzoltófőnök
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 CívisCafé: Írja le, milyen a jó tűzoltó be-
osztott?
Pintér Tamás: Temperamentumos, kreatív 
gondolkodású, jó állóképességű, azaz dina-
mikus és erős. Nagyon fontos, hogy tudjon 
csapatban gondolkodni. Legyen lételeme a 
sport. A mi szakmánkban ez kiemelt jelen-
tőségű, itt az igazgatóságon is minden spor-
teszköz és a sportolási lehetőség a kollégák 
rendelkezésére áll.

 CívisCafé: Ismer női tűzoltót, aki nem irodis-
ta? Vagy ez teljesen maszkulin szakma?
Pintér Tamás: Az úgynevezett létesítményi 
tűzoltóknál (olyan üzemeknél, ahol a telephe-
lyen van egy tűzoltó egység) tudok női tűzoltó-
ról, és az önkéntesek között is vannak nők, de 
hivatásosnak inkább a férfiak állnak.

 CívisCafé: Már nem csak a gazdasági élet, 
de a közszféra is rendkívüli munkaerőhiánnyal 
küzd. Tűzoltóból van elég?
Pintér Tamás: A gazdasági élet változásai ré-
vén – Debrecenben különösen sok beruházás 
valósult meg az utóbbi években – egyes gazda-
sági szereplők jobb anyagi lehetőségeket kínál-
nak a munkaerőpiacon, mint az állami szervek. 
Létszámban megvagyunk, a problémát inkább 
abban látom, hogy bár presztízsszakmáról be-
szélünk, hiszen ez a hivatás igazán megbecsült 
a társadalom minden szintjén, nem mindenki 
marad itt a nyugdíjig.

 CívisCafé: Bárcsak presztízsből is lehetne 
családot eltartani! Mennyit keres ma egy kezdő 
tűzoltó?
Pintér Tamás: Szeptembertől a huszonöt 
év alattiak körülbelül 300 ezer forintot visz-
nek majd haza, de amint arról már korábban 
beszéltem, szorgalommal, tehetséggel, elhi-
vatottsággal lehet feljebb lépni a ranglistán, 
és a beosztásokkal az illetmények is nőnek. 
Egyébként többeknek olyan alapszakmájuk 
van, hogy a szabadnapjaikban szép pénzt ke-
resnek másodállásban, és ha ez nem megy 
a tűzoltói hivatás rovására, akkor nyugodtan 
végezhetik.

 CívisCafé: Bárki bekopoghat ide azzal, hogy 
tűzoltó akar lenni?
Pintér Tamás: Mi azt favorizáljuk, hogy mi-
nél fiatalabbak jelentkezzenek. Tudniillik minél 
fiatalabb valaki, annál jobban tud ebbe a zárt 
közösségbe beilleszkedni. Huszonévesen a 
legideálisabb ezt a szakmát elkezdeni.

 CívisCafé: A felvételnél van alkati elvárás?
Pintér Tamás: Nincsen semmilyen alkati elvá-
rás, az sem, hogy milyen magas vagy milyen 
alacsony legyen a kolléga. Ehelyett nagyon 
komoly egészségi szűrővizsgálaton kell átesnie 
mindenkinek, mert ebben a munkában nagy 
terhelés is érheti a szervezetet, ennek pedig 
fizikailag meg kell felelni. Ezeken az egészség-
ügyi szűréseken évente átesik mindenki. Mint 
ahogyan a fizikai állóképességi vizsgán is.

 CívisCafé: Apropó, sport! A parancsnok 
hogyan méri a beosztottak erőnléti állapotát? 
Időnkét megjelenik az öltözőben derékbősé-
get mérni, vagy számolja a fekvőtámaszokat?

Pintér Tamás: Ebben a szakmában nem fel-
tétlenül a legalacsonyabb testzsírszázalékú 
kolléga végzi a legjobb munkát. Ott lehetnek 
a pufferek is a szervezetben, különösen a 
hosszan tartó beavatkozás során. A kiképzési 
tervünk fontos része az, hogy minden nap-
ra jut sportfoglalkozás. Minden kolléga tisz-
tában van azzal, hogy milyen erőállapotban 
kell lennie, hiszen arról évente számot kell 
adnia.

 CívisCafé: Egy tűzoltó számára mi a legrá-
zósabb helyzet?
Pintér Tamás: Nehéz erre válaszolni, mert 
nincs két egyforma tűzeset, vagy például tel-
jesen másképp terheli meg az embert men-
tálisan és fizikailag egy műszaki mentés is. 
Mindegyik veszélyes tud lenni, de a munka-
végzés szerencsére annyira szabályozott egy 
tűzoltó számára, hogy le tudjuk csökkenteni 
a veszélyt a minimálisra. Minden beavatkozás 
csak a lehető legkisebb kockázattal hajtható 
végre.

 CívisCafé: Egy stresszes nap után hogyan 
ereszti ki a gőzt?
Pintér Tamás: Erre két lehetőségem kínálko-
zik, a család és a sport. Utóbbit szeretem csi-
nálni is, nézni is. Lokálpatrióta debreceniként a 
DVSC-nek fontos szerepe van az életemben, a 
futballcsapat mérkőzéseire rendszeresen kijá-
rok, de korábban a női kézilabdázók fellépéseit 
is látogattam.

 CívisCafé: Azt hittem, a cselgáncsot említi 
legelőször, hiszen két bátyja – Zoltán és Csa-
ba – is komoly sikereket ért el ebben a küzdő-
sportban.
Pintér Tamás: A Dózsa-csarnokban nőttem 
fel én is, ahogyan ők. Magam is versenyeztem 
gyerekkoromban, de később a foci csábítá-
sának nem tudtam ellenállni, majd tűzoltó-
ként már az egyéni sportok megszállottjává 
váltam, előbb a futásé, majd a triatloné, az 
Ironmané. Készültem még nagyobb megmé-
rettetésre is…

 CívisCafé: Jól hallottam? Ironman a tűzoltó-
parancsnokunk?
Pintér Tamás: Igen, többszörös. Néhány éve 
készültem éppen a dupla Ironmanre – 7,2 km 
úszás, 360 km kerékpározás, 84,4 km futás – a 
szerk. –, amikor derült égből villámcsapásként 
ért egy súlyos sérülés, gerincsérvet kaptam, és 
ez meghiúsította a nagy tervem, ráadásul a mai 
napig behatárolja a sportolási lehetőségeimet, 
de amikor csak tehetem, sportolok, még ha 
nem is vállalok már extrém távokat.

 CívisCafé: Hallottuk – tudja, Debrecen kisvá-
ros –, hogy nem a Modern Talking a kedvenc 
együttese.
Pintér Tamás: Mindenevő vagyok. A komoly-
zenétől az extrém rockzenéig sok minden 
meghallgatok, de ha a Modern Talking csen-
dül fel a rádióban akkor sem kapcsolok el. A 
bátyáimnak köszönhetően a rockzenén szoci-
alizálódtam, a nyolcvanas években hallgattuk a 
Jugoton-lemezeket, amelyeket ők hoztak Ju-
goszláviájából. Ezeken Depp Purple- vagy Led 
Zeppelin-féle alapművek voltak.

 CívisCafé: A katasztrófafilmeknek nagy a 
kultuszuk világszerte Hollywood által. Egy tűz-
oltó hogyan viszonyul ezekhez?
Pintér Tamás: A filmes látványelemek a való 
életben másképp néznek ki, és a beavatko-
zás is másképp zajlik, de ebben én nem lá-
tok kivetnivalót. A filmnek ugyanis az a cél-
ja, hogy érdeklődést keltsen fel, érzelmeket 
váltson ki. A hollywoodi filmekben feltupíroz-
zák a problémákat, de azért veszély mindig 
leselkedik ránk. 

 CívisCafé: Ha a macska nem tud lejönni a 
fáról, amelyikre felmászott, és kivonulnak a 
tűzoltók menteni, a számlát ki fizeti? A macska 
gazdáján behajtják?
Pintér Tamás: Nincs számla. Olyan állatokat 
mentünk meg, amelyek önerejükből nem ké-
pesek kimászni vagy lemászni valahonnan, így 
ha nem segítenénk, akkor elpusztulnának. Sze-
rencsére az a tapasztalatunk, hogy a macska 
előbb-utóbb lemászik a fáról, egy kis türelem 
kell a gazdának a segélyhívás előtt.

 CívisCafé: Sok a vaklárma Debrecenben?
Pintér Tamás: Szerencsére nem. Aki minket 
felhív, annak azért megalapozott a gyanúja ar-
ról, hogy tűzoltói beavatkozásra van szükség.

 CívisCafé: Pontosan hány tűzoltónak a fő-
nöke Debrecenben és a megyében, azaz hány 
ember óv minket a katasztrófától?
Pintér Tamás: Ötszáz, de amikor mentési 
akcióról beszélünk, nemcsak a hivatásos ál-
lományra gondolunk, hanem az önkéntes 
tűzoltókra is, akik ugyancsak rendkívül fontos 
munkát végeznek. 

 CívisCafé: A műszaki felszereltséget tekintve 
hogy állunk az osztrákokhoz vagy a románok-
hoz képest? A nyugati és a keleti szomszéddal 
hasonlítsuk össze magunkat, mint mindig!
Pintér Tamás: Ezen a téren folyamatos a fej-
lődésünk, az elmúlt 25 évben ezt tapasztal-
tam, és nincs megállás, állandó fejlődésre va-
gyunk ítélve, hiszen az új technika vívmányait 
a mentés érdekében mindig is ki kell hasz-
nálni. A jelenlegi eszközeink a legmagasabb 
színvonalat képviselik tűzoltótechnikában, és 
nemcsak a fecskendőautók, hanem az egyéni 
védőfelszerelések is a modern kor vívmánya-
inak megfelelőek. Itt szakfelszerelésekről be-
szélünk, és ugyanazok a tenderek jellemzőek 
az egész Közép-Kelet-Európára, tehát sem 
rosszabbak, sem jobban nem vagyunk senki-
nél műszaki téren.

 CívisCafé: 47 évesen csúcsra ért Debrecen-
ben. Mi motiválja még? Az országos parancs-
nokság?
Pintér Tamás: Minden nap találok magamnak 
motivációt, és az így volt az alacsonyabb be-
osztásokban is. Momentán az motivál, hogy 
szakmailag fejlődjünk, mert meggyőződésem, 
hogy mindig van feljebb, és mindig lehetne ke-
vesebb tűzeset, a védelem pedig hatékonyabb. 
Mindent lehet számokban mérni, a statisztikák 
pedig árulkodóak. Nekünk a vezetésben az a 
dolgunk, hogy ezeket az adatokat elemezzük, 
és megfelelően reagáljuk rájuk.
 Cs. Bereczki Attila
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Talán furcsa lehet, de egészen 2022-ig nem készült nagyszabású 
életrajzi fi lm Elvis Presleyről. Korábban gyártottak tévéfi lmeket, 
John Carpenter, a horrorpápa is rendezett egy alkotást róla (El-
vis, 1979) Kurt Russell-lel a főszerepben, de egyik sem váltott ki 
zajos sikert.
Ellentétben Baz Luhrmann legújabb mozijával, amelynek a világ-
premierje májusban, Cannes-ban volt, a mozikban pedig júni-
usban mutatkozott be, és mind pénzügyileg (85 millió dollárból 
készült és világszerte eddig 277 milliót hozott), mind szakmailag 
sikeresnek mondható. Most pedig az HBO Maxon is elérhetővé 
vált. Az Elvis arra vállalkozik, hogy a 20. század egyik legismer-
tebb előadójának életét bemutassa, ehhez viszont a rendező 
szokatlan történetmesélési módszert választ. A fi lm cselekménye 
lineárisan halad előre, viszont a narrátornak köszönhetően egy-
részt valószínűleg nem a teljes képet, vagy legalábbis csak a nar-
rátor képét kapjuk meg Elvisről (Austin Butler), másrészt nem a 
klasszikus – gyerekkortól a végkifejletig tartó – sztorit meséli el.
Mindez azért történik, mert a mesélő a legendás, de igazából 
titokzatos Tom Parker ezredes (Tom Hanks), aki Elvis menedzse-
reként egészen az egekig juttatta a rock ‘n’ roll királyát. Sokak 
szerint viszont nemcsak a világhírnév, hanem a halál felé is terel-
te ügyfelét, ugyanis máig vitatott, Elvis miért halt meg 42 évesen. 
Hogy magának köszönhette ezt, vagy tényleg a Tom Parker által 
diktált fellépések, az azzal járó stressz készítette-e ki az énekest, 
nem tudni, és igazából Baz Luhrmann alkotása is csak feltéte-
lezést fogalmaz meg, bár tesz kiállást a Király mellett. A fi lm a 
történetmesélési módszer miatt egyfajta védekezés az ezredes 
részéről, aki váltig állítja, ő semmilyen módon nem felelős Elvis 
haláláért. A megbízhatatlan narrátor alapvetően izgalmas kon-
cepció, jól is aknázza ki az Elvis a benne rejlő potenciált, viszont 
hátrányt is jelent.

Nem teljes a kép
Kezdjük a negatívumokkal! Tom Parkernek köszönhetően rende-
sen pörög a fi lm cselekménye, mivel főleg a fellépésekre, vagy az 
azok előtti periódusokra koncentrál, és kevésbé Elvis magánéleté-
re. Emiatt például az alkotás eleje igencsak ritmustalan, kellett idő, 
mire ezt a pörgést kissé visszavette a rendező.
Furcsák ugyebár a hangsúlyok a narráció miatt, mivel Elvisből so-
kat nem ismerünk meg, és homályban maradnak az énekes mo-
tivációi. Nem tudjuk meg, miért akar fellépni vagy miért enged 
állandóan az ezredes csábításának, és az általa erőltetett marke-
tingnek. Persze rá lehet fogni a mesélő személyére, ez a hozzá-
állás mégis kissé elnagyolt, mivel a rendezőnek inkább e mögé 
bújva nem kell foglalkozni igazán Elvis személyiségével. 
Negatívum még, hogy a fi lm a mesélő ellenére paradox módon 
azt sejteti, hogy az ezredes közvetett hatással volt a Király halálára.
Ezzel önmagában nem is lenne gond, viszont az Elvis-brandet 
futtató édesapa, az énekest körülvevő barátok és maga Elvis fe-
lelőssége egyáltalán nincs kibontva ebben a témában. Érdemes 
megemlíteni, hogy a rendező tényleg felmutathatta volna, Elvis-
nek milyen szerep jutott a saját karrierje alakításában, mert aligha 

Sziporkázó 
és szomorú 

ballada a 
rock ‘n’ roll 

királyáról
Vannak hibái az Elvisnek, 

mégis izgalmas vizuális 
koktéllal szolgál.

Fotók: IMDb
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hihető, hogy csak áldozat volt, és semmi-
lyen döntést nem hozhatott.

Vizuálisan elsőrangú
Ennek ellenére az Elvis egy élvezhető, 
sziporkázó és felvillanyozó fi lm, amely a 
rendezőtől megszokottan audiovizuáli-
san nagyszerűen néz ki, a zenés jelenetei 
kiemelkedők, és főleg az alkotás vége felé 
rendkívüli érzelmi hatást is ki tud váltani. Az 
biztos, hogy Baz Luhrmann előző rende-
zéseihez (Moulin Rouge, Ausztrália, A nagy 

Gatsby) képest kevésbé csak a csinnadrat-
tára és a látványra épít, kevésbé dagályos 
a rendezése és a története. A rendező jól 
építi bele fi lmjébe az olyan örökérvényű té-
mákat, mint például hogyan korlátozódik az 
alkotói szabadság, hogyan töri le egy auto-
riter fi gura az autonóm önkifejezést a siker, 
a pénz érdekében.
A fi lm legkésőbb a felétől megtalálja a 
hangját és a ritmusát, az utolsó 15-30 
perc pedig csodás érzelmi összhatást ér 
el. Austin Butler alakítása rendkívüli és hi-

hetetlenül intenzív a zenés jelenetekben, 
profi n és pontosan hozza az énekes El-
vist, de a magánembert nem tudja elég 
érzékletesen felmutatni a forgatókönyvi 
hiányosságok miatt. Tom Hankset érdekes 
látni negatív szerepben, jól játszik, de volt 
már ennél jobb. Az Elvis mindent össze-
vetve nagy élmény, gyönyörű a látvány-
világa, jól idézi meg az 1960-as, 1970-es 
éveket. Felpörgeti a nézőjét, szomorúvá 
is teszi, de mindenképpen hatással van rá. 
 Gaál Csaba
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Fotók: Magánarchvum

Hogy lehet egy nő Ironman, vagyis Vasférfi nemátalakító mű-
tét nélkül? Úgy, hogy megállás nélkül teljesíti a kegyetlenül 
hosszú távot: 3,8 kilométer úszást, 180 kilométer kerékpáro-
zást, majd „levezetés” gyanánt fut egy maratont, azaz 42,2 ki-
lométert.
Amikor 1978-ban a Hawaiin állomásozó amerikai hadtest há-
rom tagja fogadásból kitűzte, hogy összegyúrják három legen-
dás helyi verseny távját, aligha gondolták, hogy az akkor még 
gyerekcipőben járó triatlonsportnak adnak óriási lendületet, 
továbbbá hagyományt és tulajdonképpen egy új sportágat is 
teremtenek, de arra végképp nem számítottak, hogy a Waikiki 
Rough Water úszóversenyt (3860 m), a Radrennen von Oahu 
kerékpárversenyt (180,2 km) és a Honululu Marathont (42,195 
km) egymás után nők is teljesíteni fogják. Pedig alig két év 
múlva, az 1980-as versenyen a szebbik nem képviselői közül 
ketten is rajthoz álltak. Ráadásul a kitartás és az elszántság jel-
képeként is egy nő befutója, vagyis inkább „bemászása” jelenik 
meg a Hawaii Ironmanről: 1982-ben a később legendává váló 
Julie Moss teljesen elkészült az erejével a táv végére, össze-
esett, nem tudott lábra állni, de így sem adta fel, négykézláb 
tette meg az utolsó métereket.

Nyeregben maradt
Szűkebb pátriánk szépen ellátott „csodabogarakkal”, azaz ki-
váló extrémsportolókkal, akiknek teljesítménye előtt kalapot 
emelhetünk, de ők szinte mind férfiak, a DVSC-ikon Dombi Ti-
bor, a volt bokszoló Komjáthi László, vagy a debreceni vasem-
ber, Szabó Sándor. A Hajdúnánásról származó, Debrecenben 
élő és tanító óvó néni, Csuja Beáta képviseli a szebbik nemet 
az „őrültek” között, már egy évtizede példát mutat elhivatott-
ságból, akaraterőből. Ráadásul gyereknevelés, pedagógusi 
munka és háztartásvezetés mellett! Már anyaként kezdett fut-
ni, később a bátyja hatására vágott bele a triatlonba, és tavaly 
jutott el arra a szintre, hogy célba vehette az Ironmant. Akkor 
14 óra 30 perces idővel tette meg a „hawaii gyilkos távot” a So-
mogy megyei Nagyatádon, ahol minden évben az ország leg-
nagyobb megmérettetését és az országos bajnokságot ren-
dezik, idén pedig az volt a célja, hogy ezen az időn faragjon. 
Nem akármilyen kálvárián ment keresztül annak érdekében, 
hogy ez sikerüljön.
– Szinte egész nap esett, az úszásnál ez még nem zavart, de a 
biciklin már kifejezetten fáztam – kezdte élménybeszámolóját 
Csuja Beáta. – A kerékpározás az eső miatt sokkal nehezebb 
volt, mint tavaly. Rengeteg bukást láttam, egyszer hátulról 
belém is jöttek, de szerencsére nyeregben maradtam, a srác 
azonban nagyot esett. A 400 indulóból 330-an értünk célba, a 
biciklizés rostálta meg a mezőnyt.

Pokoli fájdalmak
Beáta annak köszönhetően javított hét percet a tavalyi idején, 
hogy 25 perccel jobb maratont futott, mint egy évvel koráb-
ban. Ezért azonban súlyos árat fizetett, az évekkel korábban 
műtött térde a bringázásnál kezdett rakoncátlankodni, a vé-
gén pedig már pokoli fájdalmakat okozott minden lépés.
– Még most is olyan, mintha felpumpálták volna, nem is tudok 
rendesen aludni, de kárpótol a magyar bajnoki bronzérem. 
Igaz, úgy lettem harmadik a korosztályomban a hosszútávú 
triatlon OB-n, hogy igazából ötödik helyen értem célba, de az 
egyik hölgy külföldről jött, a másiknak pedig licenszproblémák 
miatt nem vették figyelembe az eredményét. Ezzel együtt na-
gyon büszke vagyok a bajnoki bronzéremre, most úgy gondo-

Immár kétszeres Ironman a 44 éves, 
kétgyermekes debreceni óvónő

Csuja Beátára Hajdúnánáson is büszkék lehetnek, hiszen onnan származik. 
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lom, megérte annyit áldozni érte – így 
Beáta, aki erre a versenyre is úgy készült, 
ahogyan a korábbiakra: fél éve egy korty 
alkohol sem ment le a torkán, az előírá-
sok szerint táplálkozott is, azaz a lehető 
legnagyobb szigorral tartotta be a sport-
szerű életmódot. Most azonban már 
szabad ünnepelni, még túl is lehet lőni a 
célon, elárulta, hogy már el is küldte az 

üzenetet a szintén pedagógusokból álló 
baráti hölgykoszorúnak: „Party Time”!

Családi váltó?
A jövőt firtató kérésünkre azt válaszolta, 
ha most a térdére néz, gondolni sem 
akar újabb Ironmanre, de a sportolásról 
nem mond le. A bajnoki bronzéremmel 
a kezében most elégtételt és teljességet 

érez az egyéni célkitűzéseit illetően, és 
reméli, sikerül rávennie a családját, hogy 
a jövőben váltóban induljanak a triatlon-
versenyeken. A beszélgetést a háttérben 
hallgató labdarúgó-játékvezető párja na-
gyokat bólogat, majd megjegyzi: „Drá-
gám, 20 kilométer bringázást bármikor 
vállalok, a többi a tiéd!”
 Cs. Bereczki Attila 




