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CívisCafé

Kellemes ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!

Goldina Ékszer

Drágaköves ékszerek

20-30%-os
kedvezménnyel

a készlet erejéig.

DEBRECEN PLAZA,
FÖLDSZINT

MEGÉRKEZETT AZ

új fiat 500x.
Éld át a jövőt! Már ma.
0% THM.
full led fényszórók.
Ismerd meg a jövő technológiáit ma. Újgenerációs Firefly motorok nagyobb erővel, nagyobb hatékonysággal.
Innovatív vezetéstámogató- és biztonsági rendszerek. Telefontükrözés szériában. Full LED fényszórók 20%-kal nagyobb fényerővel.
Új dizájn. Az új 500X megérkezett.

fiat.hu

A Vissza a jövőbe a Universal Stuidos es a U-Drive Joint Venture szerzői jog védelme alá eső
bejegyzett védjegy. A Universal Studios engedélyével. vvMinden jog fenntartva.

www.goldinaekszer.hu
facebook.com/goldinaekszer

Vegyes átlagfogyasztás: 4,2–7 l/100 km; CO 2-kibocsátás: 111–170 g/km. A jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, változó kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező zártvégű
pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 20% kezdő lízingdíj, valamint minimum 24 hónap és maximum 96 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat Önt terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel
fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és
szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedes jegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket
(pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. THM: 0,0 – 2,6%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű
és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, amelyek közvetítőként a finanszírozó képviseletében járnak el.

AUTÓMÉRY KFT. 4032 Debrecen, Füredi út 106 • telefon: +36 52 314 655 • e-mail: ertekesites.deb@automery.hu • web: www.automery.hu
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CívisCafé

Különleges helyszínt keres
év végi céges rendezvényéhez?
LEPJE MEG KOLLÉGÁIT
EGY FELEJTHETETLEN ÉLMÉNNYEL,

KÖSZÖNJE MEG EGÉSZ ÉVES MUNKÁJUKAT
KELET-MAGYARORSZÁG LEGÁMULATBA EJTŐBB
KASTÉLYSZÁLLODÁJÁBAN, A BOROSTYÁN MED-HOTELBEN!

Tiszteljen meg bennünket ajánlatkérésével!

Borostyán Med-Hotel

& Medical Center

4252 Nyíradony-Tamásipuszta, Csemete út (Debrecentől 12 km-re)

+36 (20) 566 8888 • info@borostyanmedhotel.hu • www.borostyanmedhotel.hu

4 INTERJÚ

A Simicska-tévétől
az RTL Klubig –
egy debreceni
szemével
Döntse el mindenki,
hogy szűkebb vagy tágabb lett
a nyilvánosság a Hír TV
visszafoglalásával – mondja
Tárkányi Zsolt.

CívisCafé

CívisCafé: Bár a nevedet és az arcodat sokan ismerik, nem mindenki
tudja, hogyan is lettél televíziós újságíró. Hol szívtad magadba ezt a kemény hivatást?
Tárkányi Zsolt: Családi örökség. A legtöbben biztosan ismerik a
nagybátyámat, Tárkányi Bélát, aki közel negyven éve a Magyar Távirati
Iroda, az MTI debreceni tudósítója, és akinek korábban saját műsora is
volt a Debrecen Televízióban. Gyerekfejjel tetszett, amit ő csinál. Jöttment, egyik eseményről a másikra járt, és persze jó volt, hogy bárhová
tudott jegyet szerezni. Ahogyan ő ismeri az egész várost, úgy ez fordítva
is igaz. Ez az élet később is bejött nekem!
CívisCafé: No de miként lett ábrándozó gyerekből profi újságíró?
Tárkányi Zsolt: Az egyetemi éveim alatt szólt a nagybátyám, hogy az
MTI tudósító helyetteseket keres, s ha lenne kedvem, akkor ő szívesen
megtanítana a szakma alapjaira. Nem is volt kérdés, hogy belevágok. Fél
éven át a legkülönfélébb eseményekre mentem vele. Később már egyedül is elengedett, kiértékeltük a tudósításaimat, megtanított mindenre,
ő volt a mentorom, a tanárom.
CívisCafé: Egy hírügynökségtől milyen út vezet a televízióig?
Tárkányi Zsolt: Azt az utat én egyáltalán nem kerestem, teljesen véletlenül léptem rá. A Magyar Nemzethez pályáztam, de nem klasszikus
újságírót kerestek, hanem olyan hírszerzőt, aki inkább csak az újságírók
keze alá dolgozik, így nem nagyon találkoztak az elképzeléseink. Az önéletrajzom azonban – a tudtom nélkül – eljutott a Hír TV-hez is, hiszen
gyakorlatilag egy cégcsoport tagja volt a két médium. Én lepődtem meg
a legjobban, amikor behívtak egy beszélgetésre, hiszen addig azt sem
tudtam, hogy a televíziózást eszik-e vagy isszák…
CívisCafé: Bocsánat, hogy közbevágok! Debrecen szóba sem jöhetett
Budapest mellett?
Tárkányi Zsolt: Ha rajtam múlna, nyugdíjas koromig Debrecenben
dolgoznék, de itt annyira szűk a piac a médiában, hogy nem találtam a
helyem, mennem kellett. Pontosabban nem mentem el, csak a munkám
köt a fővároshoz. Én örökké debreceni maradok, kényesen ügyelek arra,
hogy 40-nel kezdődjön az irányítószámom. Ugye, most is egy debreceni
sörözőben beszélgetünk. Amikor tudok, jövök! Itt a családom, itt van
a barátaim jó része, a lakásom és persze a Loki. Egyébként dolgoztam
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CívisCafé
Debrecenben a szakmában az MTI-n kívül is: egy ideig a reptér sajtósa voltam.
Miután 2014-ben felmondtam az MTInél, egy bő évig ingatlanoztam. Anyagi
gondjaim ugyan nem voltak, de borzasztóan hiányzott a média világa.
CívisCafé: Vissza a Hír TV-hez!
Szóval, akkor csörgött a telefon…
Tárkányi Zsolt: Előbb jelentkeztem az
Origóhoz, no nem ehhez, hanem a régihez, amelyik még igazi hírportál volt.
Tetszett a munka, fel is vettek volna, de
a próbaidőm utolsó napján felhívtak a
Hír TV-től, hogy híradós riporterként
számítanának rám. Leültünk, megbeszéltük, megegyeztünk.
CívisCafé: Éles váltás!
Tárkányi Zsolt: Abszolút! MTI-s tudósítóként tudtam, hogy csak magamra
vagyok utalva, hiszen az írott sajtóban
egy laptoppal megold az ember mindent. A tévézés ennél lényegesen ös�szetettebb, és ami a legfontosabb, hogy
ez csapatmunka. Egy olyan 2-3 perces
riporthoz, amit a nézők az esti hírekben
látnak, minimum kell egy újságíró, egy
operatőr és egy technikus, hogy egyáltalán legyen forgatott anyag és legyen
miből dolgozni. Közben folyamatosan
kapcsolatot kell tartani a benti szerkesztőkkel, majd egyeztetni az archívumot
kezelőkkel, grafikusokkal, gyártásvezetőkkel, néha az informatikusokkal
és persze a többi riporterrel. Az egész
munka pedig este a vágóasztalon dől
el. Ott akár tucatnyi ember egész napos munkáját is tönkre lehet tenni, bár
szerencsére ilyen szinte sosem fordult
elő. Több hónapba tellett, mire mindent
megtanultam, illetve mire ráéreztem
arra, hogy lehet képekkel és hangokkal
átadni azt, amit addig csak bepötyögtem.
CívisCafé: A Simicska-féle Hírt TV komoly
szakmai műhely lehetett, ha az ádáz harc
közepette is szántak időt fiatalok
betanítására!
Tárkányi Zsolt: Arra a megjegyzésemre, hogy én soha nem jártam még
televízió stúdiójában, az igazgatóhelyettes azt mondta, rutinos újságíróból
simán lehet jó tévés, fordítva azonban ez
nem mindig működik. Hálás vagyok a
tévé akkori vezetésének, hogy adtak egy
esélyt, igyekeztem élni vele.
CívisCafé: A legendás G-nap, tehát a nagy
fordulat után kerültél a Hír TV-hez. Mi volt
az elvárás a felvételkor?

Tárkányi Zsolt: Újságírót kerestek,
nem propagandistát vagy pártkatonát.
Szó szerint azt mondták: „Ez eddig egy
Fidesz-tévé volt, ennek vége. Egy pártoktól és kormánytól független televíziót
akarunk csinálni, ahol az újságírás szakmai és etikai szabályai a legfontosabbak.”
Igyekeztünk ennek szellemében dolgozni.
CívisCafé: Csakhogy a G-nap után
a párttelevízióból hirtelen pártellenes
televízió lett. Az lenne a függetlenség?
Tárkányi Zsolt: Nem gondolom, hogy
pártellenesek voltunk. A függetlenség
pedig nem értékfüggetlenséget jelent.
Egy televízió vagy bármilyen sajtóorgánum az én szememben akkor független, ha nem valamelyik párt székházában szerkesztik, és ha a tulajdonos nem
mondja tollba azt, ami megjelenik. Aki
például nézte Puzsér Róbert műsorát a
Hír TV-n, az láthatta, hogy milyen kemény simicskázás ment Simicska tévéjében. Ezt Mészáros Lőrinc vagy Andy
Vajna tévéjében szerinted megtehetné
ma bárki?
CívisCafé: Aligha. Ellenzéki arc vagy?
Tárkányi Zsolt: Szerintem egy igazi
újságíró mindig ellenzéki, függetlenül
attól, ki van hatalmon. Nekünk az a dolgunk, hogy a döntéshozók, a közpénz
fölött diszponálók tevékenységét nyomon kövessük, a visszaéléseket, a disznóságokat pedig feltárjuk. Ezt a munkát
az aktuális kormánypártok általában támadásként értékelik, de hát ellenőrizni
elsősorban azokat lehet, akik a fontos
döntéseket meghozzák az országban.
A Hír TV például annak ellenére, hogy
párttévé volt, 2010 előtt, ellátta a sajtó elsődleges feladatát: keményen ellenőrizte a hatalmat. Ha indokolt volt, akkor
persze a mostani ellenzéki pártokkal
szemben is kritikusak voltunk. A 4-es
metró korrupciógyanújának ügyében
például elmentünk Medgyessy Péterig
és Demszky Gáborig. A komoly ügyek
azonban többnyire a regnáló kormányhoz kötődnek, nem ahhoz az ellenzékhez, amelyik már több mint nyolc éve
nincs hatalmon, vagy sohasem volt.
CívisCafé: A Hír TV-nél milyen ügyek
hagytak mély nyomot benned, vagy
milyen disznóságokat sikerült feltárni?
Tárkányi Zsolt: Számos korrupciógyanús esetre világítottunk rá, de hogy
egy konkrétumot is említsek: éppen a
napokban függesztették fel a fideszes
Simonka György mentelmi jogát. Az ő

ügyét – amelyben a gyanú szerint uniós
támogatásokkal történtek visszaélések –
ugyan nem a Hír TV tárta fel, de a Hír
TV kezdte el minden részletre kiterjedően felgöngyölíteni azt jó két évvel ezelőtt.
De igazi televíziós újságírói munka volt
2015 végén a földprivatizáció heteken át
történő végigkövetése. Volt, hogy csak
azért nem vette meg az aktuális stróman
– legalábbis ott helyben – az érintett
földbirtokot, mert megjelent az árverésen a Hír TV kamerája.
CívisCafé: Egy „mezei” fideszes mit
szólt a G-nap utáni váltáshoz,
azaz milyen kapcsolata volt a tévének
a kormánypárttal?
Tárkányi Zsolt: Eleinte nem tudták
a fideszes politikusok, hogyan viszonyuljanak hozzánk. Meglepetésemre
velem nagyon sokan közülük az utolsó napig szóba álltak. Ebben talán volt
némi szerepe annak, hogy igyekeztem a
munkámat korrektül, pártatlanul végezni, ahogy azt az MTI-nél annak idején
megtanultam, és talán ezt voltak, akik
észrevették. Tényleg igyekeztem korrekt
viszonyt kialakítani a kormánypárti politikusokkal és a sajtósokkal, ez persze
nem jelentette azt, hogy nem kérdeztem bele keményen az aktuális ügyekbe.
Egyedüli Hír TV-sként például Lázár János stábja még a miniszter tavalyi évzáró
partijára is meghívott.
CívisCafé: Ez már szinte idill!
Tárkányi Zsolt: Ezek inkább kivételes
esetek voltak. Az egész Hír TV-t totális
kormányzati bojkott sújtotta. Nemcsak
a kormánypártok és a minisztériumok,
de már az állami cégek is le voltak tiltva
arról, hogy nekünk nyilatkozzanak akár
teljesen apolitikus ügyekben. A MÁV szóvivője nem mondta el nekünk, hol késnek
a vonatok, az élelmiszer-biztonsági hivatal nem mondta el, hol történt fertőzés.
A kampányban aztán minden nagyon
eldurvult: az is előfordult, hogy a biztonságiak tettek ki minket az egyik minisztériumból, mégpedig arra hivatkozva, hogy
nem regisztráltunk egy sajtótájékoztatóra.
Érted? Kiteszik a sajtót egy sajtótájékoztatóról. Persze, az esélyét sem adták meg
annak, hogy regisztráljunk.
CívisCafé: Miután a tévé egyik
emblematikus alakja, Csintalan Sándor
nyíltan a Jobbikra való szavazásra
buzdított, vélhetően berágtak
a fiúk a Fidesz-székházban.
Folytatás a következő oldalon
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Tárkányi Zsolt: Totálisan vállalhatatlan megnyilvánulás volt Csintalantól
annak ellenére is, hogy ezt nem egy hírműsorban tette, hanem a saját telefonálós műsorában vagy a Szabadfogásban.
Mindkettő szubjektív műfaj, ezzel együtt
is csak arra volt jó, hogy a hitelességünket rombolja. De ugyanilyen volt az is,
amikor Simicska Lajos fejezte ki nyíltan
a pártszimpátiáját. Akkor a szerkesztőségben ennek hangot is adtam, és több
riporter kollégámmal együtt jeleztük is,
hogy azonnal beadjuk a felmondásunkat, amint elveszíti a televízió a pártfüggetlenségét. Simicska és a Jobbik között
nyilván volt kapcsolat, de aki azt mondja, hogy ez a Hír TV híradóján érezhető
volt, az egyszerűen hazudik.
CívisCafé: Megérte? Legalább
a nézettségben jelentkezett
a függetlenség iránti vágy?
Tárkányi Zsolt: A nézettségi adatokat
a választások után minden nap megosztották velünk. Augusztus 1-jén még rajta
voltunk a nézettségi adatokat publikáló
levelezésen, és már egy nap után látszott
a nézettségcsökkenés. Hiába írta az idő
közben pártlappá silányult Origo, hogy
Kálmán Olgára már csak ikszezren kíváncsiak esténként, aki az ő műsorát örökölte, az első napján feleannyi nézőt sem tudott felvonultatni, mint Olga a kifogásolt
adásában. De őszintén, miért is néznék
az emberek ugyanazt több csatornán?
Előfordult, hogy Szijjártó Péter egyszerre
beszélt a Hír TV-n és az Echo TV-n. Az
egyik ment élőben, a másikat felvették
délután, és sikerült egyszerre leadni.
CívisCafé: Apropó, Kálmán Olga!
Sokan sokkot kaptak a szerződtetésekor,
te mit szóltál hozzá?
Tárkányi Zsolt: Én örültem neki,
mert szakmailag nagyra tartottam a
megismerkedésünk előtt is, utána pedig emberileg is megkedveltem. Ő aztán
nem engedett el egy témát sem. Addig
rugózott rajta, míg sokaknak az idegeire
ment. Akkor sem adta fel, ha háromszor
lerázták. Tudta, mikor kell affektálni,
vagy mikor kell cinikusnak lenni az ös�szevissza hadováló politikusokkal, és
nem kellett kimondania, a néző érezte,
értette, hogy valami bűzlik. Elhiszem és
megértem, hogy ez sok politikusnak nem
tetszett. Mindazonáltal a fideszes bojkott
őt is sújtotta, nem tudott kérdezni a legfontosabb témákban a legilletékesebbektől, így nyilván kicsit beleszürkült.

CívisCafé
CívisCafé: Egy kicsit neked is kijutott
a kálmáni népszerűségből, amikor
„összeakadtál” Lázár Jánossal.
A felvétel komoly nézettséget
ért el a közösségi portálon.
Tárkányi Zsolt: A katonai költségvetésről kérdeztem az utolsó „lázáros” kormányinfómon, ő meg úgy érezte, hogy
bele kell kötnie a Hír TV-be és belém.
Csak rögtönöztem, és nem gondoltam,
hogy a felvétel bejárja majd a netet. A
kollégákkal nemrég nevettünk egy jót,
hogy én nyertem, mert három hónappal
tovább volt szabad a Hír TV, mint ő miniszter. Egyébként nem tudnék rosszat
mondani Lázár Jánosra. Korrekt embernek tartom, mindig szóba állt velünk, az
úgynevezett „ellenzéki” sajtóval. A kormányban rajta kívül ez csak Szijjártó Péterről és Gulyás Gergelyről, illetve Varga
Mihályról mondható még el. Ők sosem
ráztak le minket, mindig egyenesen válaszoltak. Sok politikus tanulhatna tőlük.
CívisCafé: Vérzik a szíved a simicskás
Hír TV, illetve a restauráció miatt?
Tárkányi Zsolt: Egy kicsit vérzik,
mert nagyon sajnálom, hogy megszűnt
egy pártfüggetlen tévé. Kocsis Máté
egyszer azt mondta, hogy a jobboldali
nézőktől ellopták a tévéjüket, és vissza
kell azt nekik adni. Én meg azt mondom,
hogy olyan tartalmat, amit a mai Hír TV
gyárt, minimum három másik televízióban is meg lehet találni. Azt a tartalmat
viszont, amit mi csináltunk három évig a
Hír TV-nél, most nem kapja meg senki.
Mindenki eldöntheti, hogy szűkebb vagy
tágabb lett a nyilvánosság azzal, hogy
visszafoglalták a Hír TV-t.
CívisCafé: Az áprilisi választásnak
milyen reményekkel vágtatok
neki? Győzelem vagy halál?
Tárkányi Zsolt: Mi nem indultunk
a választáson, így nem is győzhettünk.
De a viccet félretéve: Simicska Lajos –
akivel mi sohasem találkoztunk – a tévé
vezetőin keresztül azt üzente, hogy a
választások eredményétől függetlenül
2022 végéig finanszírozza Hír TV-t.
Amikor a választás másnapján bejelentették a Magyar Nemzet és a Lánchíd
Rádió bezárását, illetve azt, hogy tőlünk
40 embert kirúgnak, még mindig minden arra utalt, hogy a tévé költségcsökkentéssel ugyan, de tovább fog működni.
Legalábbis abban a formában, ahogy én
szerettem. Persze, onnantól a vezetésnek
egy szavát sem hittük el, amikor újabb

biztos határidőkkel fárasztottak bennünket, de augusztus elseje azért mindenkit
mégis váratlanul ért. Tudtuk, hogy ott a
jéghegy, de valahogy nem akartuk elhinni, hogy beleütközhetünk.
CívisCafé: Nem lehettél túl nagy ellenzéki, ha a visszarendeződés
után nem rúgtak ki!
Tárkányi Zsolt: Senkit nem rúgtak
ki, mert alig volt már ember, aki műsort tud csinálni. Csak az emblematikus
arcokat küldték el: Csintalant, Kálmán
Olgát, Puzsért, illetve néhány szerkesztőt és persze a vezetést. Most sincs elég
ember, de ez átmeneti időszak. Azt suttogják, hogy összevonják majd valahogy
az Echo TV-vel, addig kell kihúzni. Ez
mondjuk érthető döntés is lenne.
CívisCafé: Konkrétan mi változott
a szerkesztésben augusztus elseje
után? Csörgött a telefon, jött
a hívás a pártszékházból?
Tárkányi Zsolt: Valamikor augusztus
elején Gulyás Gergely tartott egy kormányinfót. A szerkesztő reflexből engem
küldött, én pedig úgy kérdeztem, mint
ahogyan addig is. Az egyik felettesem
rögtön raportra hívott, és kioktatott,
hogy öncélúan csináltam a show-t élő
adásban, mert szóba hoztam a CEU-t és
a gender szakot. Kaptam egy fejmosást,
de jeleztem, hogy ha legközelebb is én
megyek, akkor legközelebb is ugyanígy
csinálom. Kérdem én: egy kormányinfón
mégis miről kérdezzen az ember, ha nem
az aktuális ügyekről?
CívisCafé: Gulyás Gergely ennél
jobb arcnak tűnik messziről.
Tárkányi Zsolt: Gulyásnak az égvilágon semmi köze nem volt ehhez. Ő egy
rendkívül felkészült politikus módjára,
korrektül válaszolt. A túlbuzgó felettesem tolta túl az ügyet a szerkesztőségben. Nekem úgy tűnt, hogy túl nagy
megfelelési kényszer munkálkodott benne. Akik utánam jártak kormányinfóra,
SMS-ben megkapták, mit kérdezhetnek.
Engem ezután a politikáról levettek.
CívisCafé: Ezek után mi hasznodat
vették az ismét fideszes Hír TV-ben?
Tárkányi Zsolt: Forgattam például a
Davis-kupáról. Legalább megtudtam, mi
az a Davis-kupa. Bocs, de a teniszt nem
követem. Forgattam a vízilabdások felkészüléséről, és egyéb „izgalmas” témákról,
például arról, hogy nyáron nagyon meleg van, és ezt a szökőkútban hancúrozó
gyerekekkel illusztráltuk. Augusztus el-
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sejétől azért aktívan munkát kerestem,
de október elsején még úgy mondtam
fel, lehet, hogy hazajövök Debrecenbe
ingatlanozni. Közben persze tárgyaltam
az RTL Klubbal, de végleges megerősítést akkor még nem kaptam, bár nagyon
bíztam benne.
CívisCafé: Egy bulvártévénél
ki tudsz teljesedni szakmailag?
Tárkányi Zsolt: Nekem az a véleményem, hogy az RTL Klub évek óta egy
színvonalas és komoly, pártfüggetlen
híradót csinál. Egészen biztos vagyok
benne, hogy szakmai előrelépést jelent
majd ebben a közegben dolgozni. Már
csak az esténkénti közel egymillió néző
miatt is.
CívisCafé: Az RTL Klubnak is megvolt
a maga G-napja, és a reklámadó óta
veszi komolyan a szakmát. Miért
kellett ennyit várni?
Tárkányi Zsolt: Azt azért nem mondanám, hogy előtte nem vették komolyan a szakmát, és abban sem vagyok
biztos, hogy a reklámadó miatt erősödött az RTL-en a politikai vonal. Szerintem most már piaci igény is mutatkozik
egy olyan híradó iránt, amelyet nem a

Fidesz-székházból szerkesztenek. Ezt a
nézettségi adatok is alátámasztják.
CívisCafé: Mit nyerünk mi, debreceniek
azzal, hogy országos televíziózásra
adtad a fejed?
Tárkányi Zsolt: Például azt, hogy az
országos tévék közül messze a Hír TVben jelent meg a legtöbb „jó hír” Debrecenről. Ezt nem én mondom, hanem
a városházáról jelezték már többször
is. Mindig igyekeztem „átrugdosni” a
szerkesztőkön a debreceni fejlesztésekről, beruházásokról szóló témákat, és
szerencsére Papp László polgármester
ebben végig partnerem is volt, hiszen
amikor megkértem rá, akkor mindig
adott interjút a város dolgairól. Nekem
ez a szívügyem volt, és lesz is. Előfordult, hogy szabadságom alatt a lisszaboni repülőtéren olvastam, Debrecen egy
nemzetközi díjat kapott a dinamikus
gazdaságfejlesztéséért. Mi, debreceniek ilyenkor örülünk, de egy országos
tévében ez nagyon határeset, hogy befér-e a híradóba. Én persze ott helyben
a mobilomon megírtam egy rövid hírt
ebből, majd felhívtam az aznapi felelős
szerkesztőt, és „átnyomtam” rajta, hogy

adásba is kerüljön. Nagyon fontosnak
tartom az Európa Kulturális Fővárosa
projektet is, és remélem, hogy a magam
eszközeivel majd hozzájárulhatok ennek
a pályázatnak a sikeréhez.
Cs. Bereczki Attila
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30 mp
CSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN
MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.

TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!
Vásároljon indulás előtt autópályamatricát okostelefonjáról gyorsan,
egyszerűen és biztonságosan.
Szolgáltatásainkról és viszonteladó
partnereinkről bővebb információ:
www.nmzrt.hu

CívisCafé
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Kétévesek
lettek
a debreceni
négyes
ikrek
Szaladgálnak,
csacsognak,
és imádnak
vásárolni.

Méretek:
Boda Jázmin: 11,8 kg 85 cm
Boda Boglárka: 11,5 kg 83 cm
Boda Pistike: 12,7 kg 86 cm
Boda Flóra: 11,1 kg 83 cm

CívisCafé

Hazánkban minden négy-ötszázezredik szülésre jut egy négyes ikerpár.
A Boda családba nem először hozott
ekkora csomagot a gólya: a gyerekek
apja, István is négyes ikerként látta
meg a napvilágot. Még a nemek megoszlása is azonos: egyetlen fiúként nevelkedett három nővére mellett. Flóra,
Jázmin, Boglárka és István 2016. november 24-én született a Debreceni
Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. A picik édesanyjával,
Boda Beáta Boglárkával beszélgettünk.
CívisCafé: Az ikrek második születésnapjukat ünneplik. Mennyit fejlődtek egy év alatt?
Boda Beáta: A tavalyi képet nézegetve külsőre nem változtak sokat. Nyilván nőtt a hajuk, van szép kis csurijuk;
Pistike igazi kisfiú lett. Most már tudunk velük kommunikálni, folyamatosan csacsognak, napról napra egyre
ügyesebbek. Azt mondhatom, hogy
egyre könnyebb velük. Mindannyian
jól vagyunk, a rokonok és a gondozónő
sokat segít a mindennapokban; mindig
többen vagyunk a kicsik körül.
CívisCafé: Az első szó mi volt?
Boda Beáta: Mindenkinek az apa
volt az első szava körülbelül másfél
éves korukban. Azóta be nem áll a szá-

juk, egész nap mennek, szaladnak. Elkezdték felfedezni egymást, így most
már nem csak mi vagyunk azok, akik
le tudják kötni a figyelmüket. Nagyon
szeretnek fogócskázni, csikizni egymást. Szeretik, hogy többen vagyunk
körülöttük, igénylik a babusgatást,
harcolnak, hogy rájuk összpontosuljon a figyelem. Természetes irigység
van bennük, civakodnak a játékokon,
és hogy ki legyen apával és anyával.
CívisCafé: Négy gyereket mivel lehet
egyszerre lekötni?
Boda Beáta: Nyáron elkezdtük felfedezni a játszótereket, emellett vannak
babusgató programok a Vojtinában,
amit nagyon szeretnek. De nekünk
az is nagy program, ha kézen fogva
elmegyünk sétálni.
CívisCafé: Nem lehet könnyű elindulni otthonról.
Boda Beáta: Szerencsések vagyunk,
körülbelül 15 perc alatt mindenki elkészül. Már tudják, kinek hova kell
állni öltözésnél, szépen sorakoznak
egymás mellett. Az utcán sétálást
még gyakorolnunk kell, ha ketten
megyünk négy gyerekkel, az komoly
kihívás. Célszerű legalább három
emberrel elindulni, de legjobb az egy
gyerek, egy felnőtt felállás. Minden
sétálást ennek megfelelően alaposan meg kell terveznünk. Jól bevált
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rendszerünk van, megvan a szigorú napirend. Anyósom is négyes ikreket nevelt, így van tapasztalata, melyet szívesen megoszt velem. Emellett a gondozó
néni finoman terelget, hogyan legyünk
következetesek.
CívisCafé: Az étvágyuk töretlen?
Boda Beáta: Most már mindent esznek,
gyakorolják a kanállal evést, mindenkinek
meg van a maga tálkája. A „társaság” fele
már nagyon szépen eszik önállóan, a többiek még segítséget igényelnek. Nagyon jó
étvágyuk van.
CívisCafé: Négy hónapos koruktól
átaludták az éjszakát. Ebben történt
változás?
Boda Beáta: Hatalmas szerencse, de
nagyon jó alvó gyerkőceim vannak; ez a
csoda továbbra is tart. Lefektetjük őket fél
nyolc-nyolc körül, és reggel fél nyolckor
ébredeznek. Ez is megkönnyíti a dolgunkat, mert fel tudunk készülni a másnapi
izgalmakra. Reggel felkelnek, megjön a
gondozónő, együtt felöltöztetjük őket,
megreggelizünk, délelőtt pedig igyekszünk valami programot találni nekik.
El szoktunk menni bevásárolni, nagyon
szeretnek boltokba járni, vagy pékségbe.

Kukásautó-fanok, szeretik a buszokat, a
rendőrautókat, mindig sikítunk, ha meglátjuk valamelyik járgányt. Kedvenc helyünk ebből adódóan a Segner tér.
CívisCafé: Egymáshoz hogyan
viszonyulnak?
Boda Beáta: Minden lefekvés előtt fogócskáznak, majd kuncognak, és utána
tudják, hogy megyünk aludni, keresik
az ágyukat. Megvannak a kis csapatok
a csapaton belül is, hogy ki kivel szeret
játszani. Az A és B baba Pistike meg Bogi
volt, ők nagyon „egyben vannak”, a C és
D baba, Flóra meg Jázmin szintén egy
párost alkotnak.
CívisCafé: Jut idő egymásra,
magatokra?
Boda Beáta: Minden este együtt vagyunk, miután lerakjuk a gyerekeket.
Volt, hogy a déli alvásnál elmentünk
szaunázni vagy a fürdőbe, olyankor a
nagyszülők vigyáztak rájuk, de ritkák
ezek a pillanatok. Nyaralni még nem
jutottunk el. Itthon kialakítottunk magunknak mindent; kertes házban lakuk,
az udvaron is le tudjuk kötni a figyelmüket, nyáron volt felfújható medence, van
csúszda, hinta. Nagyon szeretik a vizet,

KARÁCSONYI KALAND

2019. 01. 19. 11:00
Debrecen
Főnix Csarnok

www.mashaesamedve.hu

az esti fürdés alkalmával is legalább hárman vannak a kádban.
CívisCafé: Áprilisban felröppent egy
pletyka, mely szerint a babák betegek.
Boda Beáta: Megdöbbentünk a hír hallatán. Húsvétkor küldték nekünk az erről
szóló cikkeket ismerősök és ismeretlenek
a Facebookon. Mi tudtuk, minden rendben, ezért igyekeztünk minél hamarabb
túltenni rajta magunkat. 2-3 nap után
szinte el is felejtettük. Nem tudjuk, miért találták ezt ki, nem tudtuk kideríteni,
honnan indult a rosszindulatú pletyka.
CívisCafé: A második születésnapot
hogyan ünnepeltétek?
Boda Beáta: A szűk családdal, vagyis négyes ikrek négyes ikrekkel. A közeli
családtagokat láttuk vendégül egy finom
ebéddel; a gyerekek természetesen tortát
is kaptak.
CívisCafé: Kihagyhatatlan kérdés:
terveztek még babát?
Boda Beáta: Nem. Köszönjük szépen,
négy gyerekkel egész családot alkotunk.
Még egy évig itthon vagyok velük, utána
mennek a picik óvodába, én pedig vissza
a munka világába.
Fogarasi Renáta

Keresd akciónkat!
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www.solisundebrecen.hu
FEKVŐSZOLÁRIUM
ÁLLÓSZOLÁRIUM

CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)
SZOLÁRIUMKRÉMEK

Kálvin tér 7.
Angyalföld tér 11.
Egyetem sugárút 50.

„Hegyikristály”
Á SVÁ N Y - É K SZE R - A J ÁN D ÉK
üzlet

SZOLÁRIUM

NON-STOP
7.00-22.00
7.00-23.00

Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadóhely.

1perc: 80 forint, bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint

Ajándékozz szoláriumkrémet
400ml: 5700Ft 22ml: 570 Ft

Ft
0
0
5
.
10

Midnight Express, Rush Hour Black, Live 4 The Beach,
Chroma, EMBELLISH in Black, Ice Black Chocolate,
Black Chocolate Princess

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!
Köszönjük egész éves bizalmukat!

EGYEDI ÉKSZEREK
igény szerinti
készítését vállaljuk!
• nemesfém foglalatú ásványékszerek
• különféle ásványékszerek készítése
• fűzött nyakláncok készítése, javítása
• természetgyógyászatban használható
kövek forgalmazása

• horoszkóp szerinti szerencsekövek
• féldrága- és drágakövek
• bizsu- és ezüstkellékek
Debrecen, Széchenyi u. 1.

Tel.: +36 30 205 7358
www.asvany-ekszer.hu
Kató Éva és Kató K. Attila drágakőszakértők
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Hanza-Twin Kft.
Munkaruházati és védőeszköz kis- és nagykereskedés

Kellemes ünnepeket
kíván
a Hanza-Twin Kft.

4025 Debrecen, Pásti utca 2.
(Hatvan u. 18.)

Tel.: +36-52-530-348,
+36-30-606-9239
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Közeleg
a karácsony!

Ajándékot keresel
a szeretteidnek karácsonyra?
Az Aranyvirág Ékszerszalon
kínálatában

brill, arany,
ezüst ékszerek
széles választéka
megtalálható.

aranyra

20%,
ezüstre
30%,
brill ékszerekre
40%
egyes

kedvezmény!

Az akció időtartama december 31-ig tart.
4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 43.

Hétköznapokon 10:00-18:00-ig • Szombaton 10:00-13:00-ig
Telefon: 06 52 792292 • E-mail: info@aranyviragekszer.hu

WEBÁRUHÁZUNK: WWW.ARANYVIRAGEKSZER.HU

Szeretne egy olyan munkahelyet,

ahol megbecsülik és elismerik a munkáját?
Debreceni telephelyünkre keresünk tehetséges

autóvillamossági szerelő,
karosszérialakatos
és hegesztő kollégákat.
A munkaerő-piaci átlaghoz képest kiemelten magas bérezés és béren kívüli juttatások.

Karrierlehetőség! Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!

Bővebb felvilágosítás a +36 30 161 8950-es telefonszámon.

CívisCafé
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Tranzit
Csoport:
útban a
„baromfiipar
4.0” felé
Három évtized,
közel 1800 munkatárs,
52 milliárdos árbevétel
és évi 5 milliárdos nyereség.

CívisCafé

Szabó Miklós joggal büszke arra, hogy
a rendszerváltáskor
úgy alapította meg
a Tranzit-Ker vállalkozást, hogy egyetlen
forintnyi állami vagyont sem privatizáltak; 200 ezer forinttal a zsebükben
vágtak neki (szigorúan piaci alapon) az
ismeretlennek. Induláskor a cég fő tevékenységi köre a mezőgazdasági termékek kereskedelme (exportja és importja) volt. Az almaexport és a műtrágyaimport mellé hamar bekerült a vállalati
portfólióba a víziszárnyas (kacsa, liba),
és ma már ez a cégcsoport fő profilja.
Fennállásuk óta minden évben eredményesen gazdálkodtak, és a debreceni
központú vállalatcsoport jövője is több
mint ígéretesnek tűnik...
Kicsinek nagyok...
Három évtized, közel 1800 munkatárs, 2017-ben 52 milliárdos
árbevétel, 5 milliárdos nyereség, évi 2 millió liba, 10 millió kacsa és 15 millió brojler
előállítása és feldolgozása –
így néz ki egyetlen mondatba sűrítve a Szabó család által
alapított és tulajdonolt Tranzit
Csoport, melyet a víziszárnyasok
előállítása, feldolgozása és kereskedelme tekintetében ma már a világpiacon is előkelő helyen jegyeznek. „Bár
ezek a számok hazai viszonylatban két-

kevesen foglalkoznak baromfineveléssel
Miközben a francia példa az integráció terén iránymutató lehet a magyarok számára, ugyanakkor (vélik Szabó
Miklósék) a realitásokat nem árt szem előtt tartani. Miközben a szakemberek pontosan látják azt, hogy a mostani
termelő felületnél jóval nagyobbra van szükség a versenyképes gazdálkodáshoz, a probléma az, hogy pillanatnyilag kevesen foglalkoznak baromfineveléssel Magyarországon (akár integrációban, akár kistermelőként). Ezért
szerintük a különféle támogatásokat az alapanyag-termeléssel foglalkozó vállalkozásokhoz kell csoportosítani,
és az integrációba újabb szereplőket bevonni. Közben persze gondolniuk kell arra is, hogy miként motiválják a
fiatalokat az állattenyésztésben való részvételre, a generációváltásban való aktív szerepvállalásra.

ségkívül patinásak, a kérdés ezúttal is
az, hogy „mihez képest?” Ha ugyanis
nagyító alá vesszük hazánk és más országok baromfiiparát, akkor azt látjuk,
hogy miközben a rendszerváltáskor a
magyar és a lengyel baromfiipar is évi
500-550 ezer tonna élőállatot állított elő
és dolgozott fel, közel 30 év alatt mi évi
700-750 ezer tonnás baromfi-előállításig jutottunk, a lengyelek 3,5 millió(!)
tonnára emelték a kibocsátásukat. Ebben a nemzetközi kontextusban tehát
be kellett látnunk azt, hogy kicsinek nagyok, nagynak viszont kicsik vagyunk” –
helyezte el magukat a világ „baromfitérképén” Szabó Miklós alapító tulajdonos.
Mennyit, milyet, mennyiért?
Szabó Ákos vezérigazgató (aki öt éve vette
át édesapjától a vállalatcsoport élén a
stafétabotot) szerint
ahhoz, hogy ebből a
„kicsinek nagyok vagyunk, nagynak meg kicsik”
állapotból ki tudjanak lépni, dinamikus
fejlesztések kellenek. „Bár csak most
fejeztünk be egy 15 milliárd forintos
fejlesztést (korszerűsítették a törzstelepeket, a keltetőt, a nevelőfelületeket és a
takarmánygyártást), a nyírgelsei vágóhídra pedig mintegy 5 milliárd forintot
költöttünk, menet közben megfogalmazódott egy újabb 15-20 milliárd forintos fejlesztés igénye” – tekintett előre
a fiatal szakember, hangsúlyozva, hogy
nem elég a világpiacon eladható termékeket gyártani, a sikerhez megfelelő volumen is szükséges. Ugyanakkor nem
elég pusztán a mennyiség terén előre
lépni, hiszen minket a minőség kötelez, ráadásul mindezt úgy, hogy árban
is versenyképesek maradjunk.
Komoly dilemma volt
Ilyen körülmények között komoly dilemma elé állította a Szabó családot annak eldöntése, hogy 28 év után hogyan
tovább. „Látjuk, hogy a generációváltás
miatt a baromfiiparban is ágazati szintű tőkemozgás várható (ami egyébként
nem kizárólag magyar jelenség), miközben az is belátható, hogy az eddiginél is eredményesebb gazdálkodás
érdekében összefogásra, tőkekoncentrációra van szükség. Magyarországon is
eljött annak az ideje (már korábban fel
kellett volna ismerni ezt a piaci szükségszerűséget), hogy a kisebb tőkével
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működő cégek akár határon belül, akár határon túl választva partnert, összeálljanak.
A lengyeleknél vagy a franciáknál ez a folyamat már korábban lezajlott, és bizony a
mieinknél hatékonyabban működő cégek
jöttek létre e fúziók révén. Ahhoz, hogy a
nemzetközi versenytársakkal „fel tudjuk
venni a kesztyűt”, két dologra volt szükségünk: elegendő szabad tőkére, valamint
(és a mi esetünkben ez talán még nagyobb
súllyal esett latba), hogy meglegyen ehhez
a szükséges szakmai tudásunk” – árulta el
a receptet Szabó Miklós.
Kopogtattak a franciák
A Tranzit Csoport évekkel ezelőtt elkezdte
a Budapesti Értéktőzsde elitprogramját (ez
tulajdonképpen a tőzsdére lépés előszobája), ugyanis a tőzsdében látták a tőkebevonás lehetőségét. Ehhez azonban szükségük
volt szakmai befektető bevonására. Szabó
Ákos így emlékszik vissza azokra a (nem
is olyan távoli) időkre: Az LDC csoport
éppen ekkor kezdett el stratégiai partnert
keresni a régióban, és a francia baromfióriás hozzánk is „bekopogtatott”. Nem azzal állítottak be, hogy megvennék a céget,
mit kell tudni
az ldc-csoportról?
A francia LDC cégcsoport 1968-ban indult három
családi gazdaság összeállásával; később hazai
szereplők (jellemzően más családi cégek) fokozatos felvásárlásával nőtt egyre nagyobbra. A csoport
elnöke, aki a vegyesvállalat alapítását is bejelentette, Denis Lambert, az egyik alapító leszármazottja.
A társaság 400 millió csirkét és 25 millió pulykát
vág le évente; ez a teljes magyarországi termelésnek több mint a kétszerese. Mindezt úgy, hogy
az LDC-nek egyetlen négyzetméter istállóterülete
sincs, viszont létrehoztak egy professzionálisan
megtervezett integrációt, amiben 5 ezer 500 termelő állítja elő az évi vágó alapanyagot. A cégcsoport
3,6 milliárd eurós forgalmat bonyolított le tavaly,
több mint 18 ezer alkalmazottja van, és összesen
75 üzemmel rendelkeztek eddig. Közös a Tranzit
Csoporttal a családi hagyomány, hiszen fél évszázaddal ezelőtt innen indult az LDC is.

csupán arról érdeklődtek, hogy látunk-e
valamilyen közös jövőképet együtt. A
Tranzit Csoporttal a tárgyalások tehát egy
szakmai együttműködéssel kapcsolatban
kezdődtek el, amely végül közös vállalattá
fejlődött. Az LDC 400 millió csirkét vág le
évente, ezzel szemben a teljes magyarországi termelés 180 millió darab. Fontos része a franciákkal kötött megállapodásnak,
hogy a korábbi magyar cégvezetésben nem
lesz személyi változás, az összes szakmai
döntés a jövőben is a Tranzit Csoportnál
marad azzal a megkötéssel, hogy az éves
üzleti terveket egyeztetjük, nem változik
a nevünk, a márka marad, és az is biztos,
hogy a franciák egyetlen kilogramm árut
sem akarnak behozni Magyarországra.
Nem igazak tehát azok a híresztelések,
melyek szerint az LDC valójában piacot
vásárolt nálunk, és nem vállalatot.
„Ugródeszkának” remek
A Tranzit Csoport jelenleg 2 millió libát,
10 millió kacsát, és (miután tavaly megvásárolták a Bátor Trade-től a brojlercsirke-ágazatot) 15 millió brojlert állít elő és
dolgoz fel évente, ám a prognózisok szerint
ez a volumen a közeljövőben tovább nő.
„Nem valakinek a terhére akarunk terjeszkedni, hanem a piac igényeinek a kielégítése lesz a növekedésünk motorja” – veszi
vissza a szót Szabó Miklós, megemlítve,
hogy az LDC-nek 75 üzeme és több mint
200 saját márkás terméke van. Joggal remélhető tehát, hogy a négy család tulajdonában álló francia cégóriás egy magasabb
szintű tudást hoz az új kapcsolatba. Mint
mondta, számukra eddig komoly problémát jelentett az, hogy a cégcsoportnak
nincs nemzetközi tapasztalata a terjeszkedésben, a befektetésben, illetve a cégméret
is gátja volt annak, hogy nagyobb kockázatú külföldi befektetéseket hajtsanak végre.
A Tranzitnak komoly tervei vannak a kö-

vetkező két évre a feldolgozókapacitás növelésével kapcsolatban. A mezőgazdasági
vonal erősítése jegyében jelentősen szeretnék bővíteni a telephelyeiket, elsődlegesen
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar
megyékben. Napirenden van egy új takarmánykeverő építése, Debrecenben pedig
továbbfeldolgozó üzem létesítését tervezik,
több száz embernek kínálva munkalehetőséget. Apa és fia pontosan tudja, hogy az
új beruházásokhoz munkaerőre is szükség
lesz, márpedig ebből az ő szektorukban is
hiány van.
Tanulnak egymástól
A vegyesvállalat jövőbeni terjeszkedése
azonban nem áll meg az országhatáron
belül. Már csak azért sem, mivel az egész
tranzakció alapmotivációja éppen a Tranzit Csoport külföldi terjeszkedése volt. „
A tulajdonostársunktól megfelelő segítséget
kapunk ahhoz, hogy miként kell külföldön
befektetni, milyen buktatói lehetnek, és
mikre érdemes különösen odafigyelni. Abban is támaszkodhatunk a francia partnerre, hogy miként kell a cégstruktúrát felépíteni, ugyanis a közeljövőben Szlovákiában,
Romániában, valamint a volt Jugoszlávia
területén is szeretnénk terjeszkedni” – fedték fel lapjaikat a vállalatvezetők, hangsúlyozva, hogy az LDC-nél természetesen
mindent üzleti alapon gondolnak, merthogy minden csak ilyen alapon működhet
eredményesen. „A franciák a tárgyalások
során egyértelművé tették: számukra csak
akkor érdekes a Tranzit, ha minden marad
a régi mederben. Szerintük ugyanis ez a
vállalatcsoport jól és eredményesen működik, amit a nemzetközi cégek által végzett
átvilágítás is megerősített. A sajtóban csak
az „év agrárbizniszeként” emlegetett üzlet
tető alá hozását ugyanakkor az is segítette,
hogy mindkét fél családi vállalkozás, és az
igazán lényeges kérdésekben azonos értékrendet képviselnek” – szögezte le Szabó
Miklós, aki fontosnak tartotta még egyszer
hangsúlyozni: a franciákkal a vegyesvállalat
nem a pénz, vagy – még pontosabban – nem
a pénz hiánya miatt, hanem a mind teljesebb
szakmaiság becsatornázásának és a tapasztalatok kicserélésének az igényével jött létre.
Petneházi Attila
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Káposztaleves
Karácsonykor nálunk mindig káposztaleves volt a vacsora karácsony vigíliáján. Ezen a szokáson csak három éve változtatott
az anyukám.
Hozzávalók: 75 dkg savanyú káposzta, 1 pár füstölt kolbász,
jó fél bögre gersli (hántolt árpa), 1 kisebb füstölt bordaközi porc
vagy bármilyen füstölt hús, só, bors, csípős paprika a rántáshoz
liszt, zsír vagy olaj, pirospaprika, tejföl
Elkészítése: A savanyú káposztát, ha hosszúak a szálak, kisebbekre vágjuk, majd egy nagyobb fazékba tesszük. A kolbászt karikára vágjuk, és a káposztához tesszük. Felöntjük
vízzel, hogy jól ellepje, és felrakjuk a gázra főni.
A gerslit szűrőben alaposan átmossuk, egy edényben, bő, enyhén sós vízben odatesszük főni. A bordaközi porcot kisebb darabokra vágjuk, és puhára főzzük. Azért érdemes külön megfőzni a hozzávalókat, mert nem biztos, hogy egyszerre fognak
megpuhulni. Amikor már minden kész, a gerslit a főzőlevével
(ha nem túl sok, akkor minddel) együtt a leveshez öntjük, a
bordaközi porcokat is átrakjuk, és öntünk a levesbe a főzővízből is. Összeforraljuk. Lisztből és zsiradékból világos rántást
készítünk, a végén egy teáskanál pirospaprikát is teszünk bele,
s vagy a füstölt hús főzőlevével, vagy vízzel felengedjük, jól
elkeverjük, hogy ne legyen csomós, majd a leveshez adjuk. Ha
úgy látjuk, túl sűrű a leves, még önthetünk bele a főzővízből.
(A maradékot lefagyasztjuk; vétek kiborítani). Amikor a rán-

Lecsós szelet
Hozzávalók: 1 kg sertés
szűzérme vagy egy nagyobb,
filézett csirkemell, 2-3 db
paprika, 2 paradicsom, 2-3 fej
hagyma, 1-2 szelet szalonna
vagy sertészsír (lehet olaj is),
só, pirospaprika, liszt.
A lecsószezon ugyan véget
ért, de a nyár ízeit még szívesen visszacsempésznénk ételeinkbe. A lecsós szelet pont
alkalmas erre.
Elkészítése: A szalonnát apró
kockákra vágjuk, megsütjük,
majd a szalonnakockákat kivesszük. A húst ujjnyi vastagra
szeleteljük (a szűzérméket enyhén klopfoljuk), sózzuk, majd
paprikás lisztbe forgatjuk, és
a zsiradékon mindkét oldalát
megsütjük, félretesszük.
A hagymákat megtisztítjuk,
félbevágjuk, karikázzuk. A
paprikát, paradicsomot feldaraboljuk, és ahogy a lecsót szoktuk, a zsiradékon,
amelyikben a húst sütöttük,

előbb a hagymát dinszteljük
meg, majd a paradicsomot
és a paprikát is beletesszük.
Sózzuk, megszórjuk kevés
pirospaprikával. Megvárjuk,
míg paprika és a paradicsom
kicsit összeesik, visszatesszük
az edénybe a hússzeleteket
és a szalonnakockákat, tehetünk egy pici vizet is hozzá,
ha úgy látjuk, majd lefedve,
lassú tűzön készre főzzük az
ételt. Néha óvatosan megkeverjük vagy rázzuk. Amikor
már majdnem megpuhult
minden, levesszük a fedőt, és
zsírjára sütjük.
Krumplipüré, rizs, tarhonya
illik hozzá.

tással is felforrt (de nem zubogott!) a leves, készen is vagyunk.
Tejföllel és friss, fehér kenyérrel kínáljuk.

Jó étvágyat kíván: Cseka
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Borászati bravúr
Hajdúhadházon!
Évek munkájával sikerült visszanyerni a szőlő becsületét a hajdúsági városban, így nemsokára hadházi
borokkal is találkozhatunk az éttermekben.
Januártól már forgalomba kerülhetnek
azok a nedűk, amelyek többéves kísérletezés után készültek el. Nem mellékes az
sem, hogy mindez részben a hajdúhadházi önkormányzat közmunkásai által
művelt szőlőből jött létre. Hajdúhadház
ezzel bebizonyította, hogy napjainkban
is van létjogosultsága az egyébként több
százéves múltra visszatekintő hajdúsági
borászkodásnak. Hatalmas áttörést hozhatna, ha a helyi termelők kaphatnának
uniós vagy állami támogatást. A határban lévő körülbelül 500 hektárnyi műveletlen zártkert sorsa ugyanis jelentős
részben azon múlik, lehet-e versenyképes szőlő- és gyümölcstermesztést folytatni ezen a tápanyagban kevésbé gazdag, laza homokon. Hajdúhadház városa
megmutatta, hogy lehet.
De mit is jelent a gyakorlatban az a
néhány pecsét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól?
– Amennyiben képesek vagyunk elfogadható minőségi borokat produkálni,
úgy a debreceni és a megyeszékhely környékén található éttermeknek, vendéglátóhelyeknek palackoznánk. Az elnevezések és az arculat megtervezése még
folyamatban van. Ez a talaj a könnyű,
gyümölcsös, reduktív technológiával
(a bor must korától a palackozásig leve-

gőtől elzártan készül) készített boroknak
kedvez. Nyolc-tíz fajtával kísérletezünk,
fiatalos, trendi, többségükben száraz borok. Tisztán és fröccsként egyaránt kellemesek – magyarázta a Cívis Cafénak
Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere. Szerinte már önmagában is jó
dolog, hogy a Hajdúságban megtermelt
borok bolti forgalmazásra kapnak engedélyt. Bízik benne, hogy az országosan
már ismert és kedvelt borok mellett a
vendégeket – borbarátokat különösen
– mindig is hajtja a kíváncsiság a helyi
ízek felé.
Ennyi hajdú nem tévedhet!
Abban, hogy Csáfordiék 2012-ben a
szőlő felé fordultak, nem a bor volt az
újdonság, hanem az, hogy végre önkormányzati szinten akarták rendezni a kilencvenes évek óta pusztuló szőlőskertek
helyzetét. A szőlő ugyanis történelmi
erőforrása e homokos, kevésbé öntözhető területnek. A városokban már az
1600-as évek eleji hajdútelepítés óta dokumentáltan zajlott szőlőtermesztés és
borkészítés. Ennek az 1700-as évek katonai térképein feltüntetett nagyobb kiterjedésű szőlőskertek, vagy a 19. század
végi borászati térképek ugyanúgy őrzik
a nyomát.
Az 1945 utáni téeszesítéskor még nagy
területen termeltek. A rendszerváltásig

sok száz hektáron, 28 különálló zártkertben érett a szőlő és a gyümölcs.
A kilencvenes évek végére azonban a
szőlő jelentős része elenyészett. Az idősebb generáció letűnése, a tulajdonjogi
rendezetlenségek és egyéb okok is a termőterületek elhanyagolásához vezettek.
A romlásban szintén közrejátszott, hogy
a 2004-es uniós csatlakozáskor ez a vidék nem került be a borszőlő-termőterületekről rendelkező kvótarendszerbe.
Vagyis hiába volt a szőlő meghatározó
évszázadokon át, támogatások híján versenyképtelenné vált az ország más részeihez képest. Nem csak Hajdúhadházon
alakult ez így, országos jelenségről van
szó.
– Legalább ötszáz hektárnyi zártkert ma
is parlagon hever. Az önkormányzat és
néhány magánszemély ennek a töredék
részén, öt-tíz hektáron kezdte el a rekonstrukciót. 2010 után azt vizsgáltuk,
milyen helyi adottságokra lehetne alapozni a város remélt gazdasági fellendülését – mondta a polgármester, aki
annak örül a legjobban, amikor azt látja,
hogy helyi huszonévesek kedvet kapnak
a nagyszülői örökség folytatásához.
Közben az elmúlt évek alatt lépésről lépésre tágították mozgásterüket abban
a reményben, hogy a jövőben a borvidékek gazdáihoz hasonló borászati támogatást kaphatnak. Így csatlakoztak
a bükki borvidék Tibolddaróc-Kácsi
Hegyközséghez, regisztráltak a szőlőkataszteri rendszerbe. Telepíthetnek tehát borszőlőt, és engedélyes borospince
is van a településen. A következő lépés
a forgalomba hozható helyi termelésű
szőlőből készített bor, ami a jövő év első
felében meg is valósulhat. Érdemes lesz
tehát keresni, és persze fogyasztani a
könnyű, gyümölcsös hadházi borokat.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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MVM KONCERTEK

2019 MÜPA - BÉRLET
YULIANNA AVDEEVA | BALÁZS JÁNOS
EVGENY KISSIN | RÁNKI DEZSŐ
GRIGORY SZOKOLOV | ARCADY VOLODOS
BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:

AZONGORA.HU OLDALON
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Nívódíjas épületek: a Hunép
Debreceni Egyetem –
Nagyerdei Campus Élettudományi épületek
KÖZÉPÜLET KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTT
 Építtető: Debreceni Egyetem
 Tervező: G
 olda János, Szenderffy Gábor, Megyik János
(Mont-Teampannon Kft.)
 Generálkivitelező: HUNÉP Universal Zrt.
Az épület alapstruktúrájának része egyrészt az 5 tanszéki csoport
funkcionális labor- és irodaigényét kielégítő mag egy-egy kis aulával,
másrészt a hosszanti nagy aulatérhez kapcsolódó földszinti közös
terek (hálózatszerű) egymásba szövődése; mindez egy gyönyörű zöld
(nagyerdei) ligetbe ágyazva.

Kardiovaszkuláris és Onkológiai
komplex, regionális egészségcentrum modell
KÖZÉPÜLET KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTT
 Építtető: DE Orvos- és Egészségtudományi Centrum
 Tervező: R
 imely Károly és Zajácz Katalin
(RI-ZA-LIT RIMELY-ZAJÁCZ Építész Stúdió Kft.)
 Generálkivitelező: Hunép Universal Zrt. konzorciumvezető,
Magyar Építő Zrt. konzorciumtag
A fejlesztési program célja egy olyan komplexum kialakítása volt (az
átalakítandó, a megmaradó és az új épületekből), amelyben minden
egység között kapcsolat létesül. A műemléki védettség alatt álló régi
épület működés közbeni fejlesztése, a belső tér rekonstrukciós felújítása
nagy kihívás volt.

Eszterházy Károly Főiskola
MŰEMLÉK-HELYREÁLLÍTÁS, REHABILITÁCIÓ
KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTT
 Építtető: Eszterházy Károly Főiskola
 Tervező: Botos Judith vezető tervező (Botos Építész Iroda Kft.)
 Generálkivitelező: HUNÉP Universal Zrt. konzorciumvezető,
Imola Építő Kft. konzorciumtag
Az Egerben található épületet és annak berendezését a 18. századi
egyetemek színvonalának megfelelően alakították ki. A mostani
revitalizáció célja az volt, hogy – annak eredményeként – az épület és
szolgáltatásai 21. századi színvonalon feleljenek meg a felsőoktatási
képzés céljainak.

Tudományok Palotája, Debrecen
KÖZÉPÜLET KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTT
 Építtető: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
 T

ervező: L
 engyel István (Lengyel Építész Műterem Kft.)
és Kovács Péter DLA (Archiko Kft)
 Generálkivitelező: HUNÉP Universal Zrt.
A létesítményt a város és az egyetem hozta létre a Botanikus Kert mellett.
Az erdőn keresztül megközelíthető, részben tóval körülvett épülethez
fahíd vezet. A különleges természeti környezetbe harmonikusan
illeszkednek a visszafogottan modern megjelenésű létesítmény
épülettömbjei.
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Universal Zrt. „keze munkái”
A Debreceni Nagyerdei Stadion
rekonstrukciója
KÖZÉPÜLET KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTT
 Építtető: Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.
 Tervező: Bordás Péter (BORD Építész Stúdió Kft.)
 Generálkivitelező: HUNÉP Universal Zrt. konzorciumvezető,
Épkerservice Zrt. konzorciumtag
Az eredetileg 1934-ben épült stadion helyén a mai kor színvonalának
megfelelő aréna épült, ami 20 ezer fő befogadására alkalmas, és
többfunkciós szabadidős lehetőséget is biztosít. Az új építmény és
a természet kapcsolatát a levegőbe, szinte a fák koronájáig emelt
hídrendszer oldja meg.

Debreceni Járásbíróság új épülete
KÖZÉPÜLET/IRODAHÁZ KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTT
 Építtető: Debreceni Törvényszék
 Tervező: Koller József (Koller és Társa Tervező Kft.)
 Generálkivitelező: HUNÉP Universal Zrt.
Az igazságszolgáltatási funkció zárt, kevésbé az utca felé nyitott
épületeket igényelt, amelyeknek végül a kézi vetésű téglafalak adnak
feloldást, hiszen azok minden napszakban és időjárási viszonyok között
más-más textúrát rajzolnak ki. A belső tervezés is hasonló puritánságot
mutat.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem
KÖZÉPÜLET/EGYHÁZI LÉTESÍTMÉNY KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTT
 Építtető: Tiszántúli Református Egyházkerület
 Tervező: Bakó István (Medmix Center Kft.)
 Generálkivitelező: HUNÉP Universal Zrt.
Az 1538 óta álló épület rekonstrukciója során figyelembe kellett
venni az értékvédelmi, műemlékvédelmi, építészeti, belsőépítészeti,
kertészeti, tartószerkezeti, elektromos, gépészeti, geodéziai, tűzvédelmi,
környezetvédelmi és akadálymentesítési követelményeket. Sikerült.

Dóczy-park 237 lakásos társasház
TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTT
 Építtető: Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft.
 Tervező: Bordás Péter (BORD Építész Stúdió Kft.)
 Generálkivitelező: HUNÉP Universal Zrt.
Az egyetemhez közel található, 237 lakásos társasház különleges,
extravagáns homlokzatával kiemelkedik a korábban épült lakóházak
közül, mindemellett a lépcsőzetesen emelkedő épületszárnyak egy
járműforgalomtól elzárt, tágas, zöld belső parkot, játszóteret fognak
közre.
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Nem cáfolta a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága (BvOP),
hogy Ózd mellett a Szabolcs megyei
Kemecse és a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Kunmadaras szintén kikerült
az amúgy is financiális nehézségekkel
küszködő börtönépítési programból.
A borsodi és a szabolcsi járásközpont
a döntéssel egy-egy 3,9 milliárd, míg
Kunmadaras egy 7,8 milliárd forintos
beruházásnak inthet búcsút.

Potyognak ki
a települések
a börtönépítési
programból
Rabok ezrei után fizetjük
a napi 1200-1600 forintos
„heringpénzt”, miközben
2016 óta egyet sem sikerült
felhúzni a beígért
bv-intézetek közül.

2015 végén már több ezer eljárás zajlott
Magyarország ellen a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán a fogvatartás
rossz körülményei és a hazai jogorvoslat
hiánya miatt. A Magyar Helsinki Bizottság egy akkori sajtóközleményében
például arról számolt be, hogy 43 fogvatartottnak összesen 731 ezer eurónyi
(akkori árfolyamon 230 millió forint)
kártérítést ítéltek meg. A fejenkénti
átlagosan 5 milliós összeget látva, a
kormányzat jogalkotásba kezdett; és a
parlament jóváhagyása után az állam
2017 januárjától – a megindított uniós
eljárások felfüggesztése érdekében –
kártalanítja azokat, akiknek az elhelyezése megsértette az alapvető jogokat.
Márpedig ebbe a körbe a magyarországi rabok jelentős része beletartozik.
A normatív alapú kártalanítás a gyakorlatban napi 1200-1600 forintot jelent, a jogosultságot egyszerű igazolni,
az így besöpörhető összeget a börtönszleng heringpénznek nevezi.
Az alapvető probléma a túlzsúfoltság
(az egy főre eső szabad mozgástér átlaga
2,5 négyzetméter), a zárkán belüli elkülönített vécé és a meleg víz, továbbá a
természetes fény, a szellőzés, a megfelelő
fűtés hiánya, kiegészítve a tetvesedés és
a poloskák, a korlátozott fürdési lehetőségek (heti 1–2) okozta problémákkal.
Kellenek a „kemecsei” milliárdok
A kormány 2016 derekán a zsúfoltság
enyhítése érdekében indította el a börtönépítési programot, mely révén Békésen,
Csengerben, Hevesen, Kemecsén, Komádiban, Komlón, Kunmadarason és
Ódzon terveztek bv-intézeteket építeni
összesen 4500 rab számára. A projektre
46 milliárd forintot szántak, ám menet
közben kiderült: az építőipari árdrágulás
miatt a pénz nem lesz elegendő. További
30 milliárd forintot a szükséges személyzet felvételéhez, 17,7 milliárdot dologi kiadásokra biztosítottak.

A börtönök kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásokat mind tavaly májusban, mind idén februárban azért
kellett eredménytelennek nyilvánítania a BvOP-nek, mert bár érkeztek
ajánlatok, azok mind meghaladták a
rendelkezésre álló pénzforrást. Ezek
után az volt a kérdés, melyik utat választják a döntéshozók: megemelik az
anyagi keretet, vagy néhány helyszín
kihúzásával értelemszerűen több pénz
jut a rostán fennmaradt bv-intézetekre. Bár a kormányzat mélyen hallgat,
október 10-én az ózdi jobbikos polgármester és a térség fideszes országgyűlési képviselőjének csalódott nyilatkozata választ adott a kérdésre.
Az ozd.hu beszámolója szerint Janiczak
Dávidot és Riz Gábort a Belügyminisztériumban Kontrát Károly és Felkai László
államtitkárok a borsodi projekt leállításáról tájékoztatták, s kiderült az is, hogy
sem Kemecsén, sem Kunmadarason
nem épül bv-intézet, egyelőre. A kormánypárti Riz szerint „a rendelkezésre
álló pénzügyi csomag nem tette lehetővé,
hogy mind a nyolc börtön megépüljön”.
Bár az említett települések eredményesen pályáztak, a kiválasztás szakmai elven történt, és semmi köze nincs a politikához – tette hozzá nyilatkozatában.
Ezek után szerkesztőségünk – egyebek
mellett – szerette volna megtudni, ki és
milyen szempontok alapján döntött arról, hogy Kemecse, Kunmadaras és Ózd
kerüljön le a listáról? Miként arról is érdeklődtünk a BvOP-nél, hogy milyen
fázisában tart jelenleg a börtönépítési
projekt, várható, hogy a közeljövőben
újra kiírják a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre?
A kommunikációs főosztály munkatársa, Orosz Zoltán szóvivő azonban az
előbbiekre ismételt kérdésünkre sem
kívánt válaszolni. Ahogyan arra sem
szeretett volna reagálni, hogy megfelel-e a valóságnak, amit a borsodi
politikusok a szabolcsi és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei beruházás lefújására vonatkozóan mondtak.
Mindebből az a logikus következtetés
vonható le, hogy jelen pillanatban a
nyolc emlegetett börtönhelyszín közül
három lekerült a napirendről. Az egyetlen pozitívum, hogy a hajdú-bihari kisváros, Komádi, ahol nagyon számítanak
a beruházásra, még fenn van a listán.
Ratalics László
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Kölcsey Központ, Nagyterem

BÁLI KONCERT
Sztárvendég: u Miklósa Erika
Műsorvezetők: u Szulák Andrea u Kautzky Armand
Közreműködők: u Valcer Táncstúdió táncosai u REDProdukció Zenekar
uKodály Filharmonikusok Debrecen u Kodály Kórus Debrecen

Koncert báli hangulatban
a Kodály Filharmonikusokkal
és a Kodály Kórussal.

u Jegyár: 14900 Ft (mely tartalmazza a koncert és a svédasztalos vacsora árát)
u Jegyek kaphatók 2018. december 10-től! u Bérleteseinknek 20% kedvezményt
biztosítunk. A kedvezmény a bérlet felmutatásával vehető igénybe kizárólag a Kölcsey
Központ jegypénztárában. Egy bérlet egy kedvezményes jegy vásárlására jogosít.

„MA ÉJJEL TÁNCOLNÉK”
2019. február 23. 19:00

Karácsonyi bérletünk három különleges hangverseny kedvezményes árú belépőjét tartalmazza idén: a
Kodály Kórus bábokkal gazdagított és ízekkel fűszerezett téli koncertjeit, valamint a Miskolci Szimfonikus
Zenekar márciusi vendégjátékát, melyen a fiatal tehetség, Balog József zongoraművész lép fel.

KARÁCSONYI BÉRLET

MAGYAR KOMÉDIA OLASZ MÓDRA

„S HATÁRTALAN AZ ÉLET”

Kölcsey Központ, Bálterem

Kölcsey Központ, Nagyterem

2019. január 10. 19:30

2019. március 26. 19:30

Műsor: Balassi Bálint pásztorjátéka Monteverdi
madrigáljaival és bábokkal előadva
Közreműködik: Vojtina Bábszínház művészei / Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Szabó Sipos Máté

ENNIVALÓ MUZSIKA
2019. február 21. 19:30

Kölcsey Központ, Bálterem
Műsor: Énekelt receptek és egyéb nyalánkságok
Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen / Vezényel: Szabó Sipos Máté

Műsor: Brahms: I. (d-moll) zongoraverseny, Op. 15.
Stravinsky: Tavaszi áldozat
Közreműködik: Balog József – zongora /
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Vajda Gergely
u Bérletek kaphatók a Kölcsey Központ jegypénztárában,
illetve a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban
2018. november 14. és december 24. között!
u Bérletár: 3150 Ft

A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT, ÉRTÉKESÍTÉS: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi u. 1-3; +36 52 518 400, e-mail: info@fonixinfo.hu) ;
Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, Turisztikai Információs Pont (Debrecen, Nagytemplom mögötti Emlékkert, tel.: 70/933-99-08, e-mail:
visitdebrecen@fonixinfo.hu) Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

+36 52 500 200

info@kodalyfilharmonia.hu
Produkciós partnereink:

www.kodalyfilharmonia.hu
Partnereink:

Támogatóink:
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Kiadták Szabó Magda
eddig ismeretlen regényét
Irodalmi szenzáció
és felfedezés!
Mindmáig az irodalmárok és az olvasók is úgy tudták, hogy Szabó Magda
költőként kezdte pályáját, és első prózai
műve a 1957-ben megjelent Freskó című
regény volt. Most azonban újra kell írni
a magyar irodalomtörténetben a Szabó
Magda életéről és munkásságáról szóló
fejezetet. A hagyatékból ugyanis előkerült egy fehér dosszié, s abból két szürke
borítójú füzet. Rajtuk a cím: Csigaház, az
évszám: 1944 és az SzM szignó.
S hogy mit rejt a két füzet? Egy kisregényt, amely 1939-ben játszódik, Bécsben. Egy zaklatott fiatal lány érkezik a
Csigaház nevű panzióba. Júlia Budapestről menekült az osztrák fővárosba,
régi ismerőséhez, a panzió tulajdonosnőjéhez. Odahaza megrázó élményben
volt része: a vártnál korábban hazatérve
a családi villába, rajtakapta fiatal mostohaanyját, Dollyt és szeretőjét, Dorner
András ügyvédet, apjának, az országos
hírű sebészprofesszornak a barátját. Júlia felháborodása és kétségbeesése annál is nagyobb, mert ő azt hitte, hogy
Dorner az ő kedvéért jár a házhoz.
A fiatal lány abban reménykedik, hogy
a Csigaházban menedéket és nyugalmat

talál, ám a panzióban további „veszedelmes viszonyok” bolygatják fel a mindennapok megszokott rendjét, újabb
szerelmi háromszögek formálódnak.
A politikai helyzet is nyugtalanító, hiszen a bécsi Burgon már horogkeresztes
zászló leng, és a németek egyre jobban
érdeklődnek a Csigaház lakói iránt.
A háború fenyegető árnyéka borul egész
Európára.
A szerelmi és politikai szálból biztos
kézzel összeszőtt kisregényt minden bizonnyal Szabó Magda 1935 és 1938 közötti bécsi tartózkodásainak élményei
ihlették, ezeket öntötte (valószínűleg itt

Visszatér
a Grincs!
Az Illumination nyolcadik egész estés animációs filmje A Grincs, amely
Dr. Seuss közkedvelt karácsonyi klasszikusa alapján készült. A Grincs egy cinikus, zsémbes zöld szőrmók története, aki
el akarja lopni a karácsonyt, ám végül
egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése
szívhez téríti. Vicces és szívmelengető
történet a karácsony lényegéről és az
optimizmus megtörhetetlen erejéről.
A Grincs magányosan éldegél barlangjában a Kobak hegyen; egyetlen társasága
hűséges kutyája, Max. A barlang tele van
mindenféle találmánnyal és szerkentyű-

vel, melyek a házigazda mindennapi
kényelmét szolgálják, így a Grincs csak
akkor látja szomszédait Kifalván, amikor kifogy az élelemből. Kifalva minden
évben karácsonykor megzavarja hősünk
magányát az évről évre egyre nagyobb,
fényesebb és hangosabb ünnepléssel.
Amikor a Kik bejelentik, hogy idén
háromszor nagyobb lesz a karácsony, a

először) prózai formába. Sorait olvasva
tanúi lehetünk a regényíró születésének.
Nyomon követhetjük, hogyan talál rá
saját hangjára, hogyan dolgozza ki írói
módszerét. A sokféle élményt, érzést,
hangulatot egybesűrítő mű már magán
viseli Szabó Magda írásművészetének
jellemző jegyeit: kivételes megfigyelőképességét, éleslátását és ábrázolókészségét.
Szabó Magda: Csigaház
kisregény
Jaffa Kiadó 168 oldal
Megjelenés: december 4.
Kötés: keménytáblás

Grincs rájön, hogy csupán egy módon
biztosíthatja a csendet és a békességet: el
kell lopnia a karácsonyt. Úgy dönt tehát,
hogy Mikulásnak adja ki magát, sőt, terveihez csapdába ejt egy nyafka rénszarvast is, hogy legyen, aki húzza a szánját.
Eközben odalent Kifalván Cindy-Lou
Ki, egy kislány, akiben túlcsordul a karácsonyi vidámság, a barátaival azt tervezi,
hogy csapdába ejti a karácsonyi köreit
rovó Mikulást, hogy megköszönhesse neki a sok segítséget, amit túlterhelt
édesanyjának nyújt. Ahogy közeledik a
karácsony, félő, hogy a jó szándékú terv
ütközni fog a Grincs jóval ármányosabb
ügyködésével. Vajon Cindy-Lounak sikerül végre találkoznia a Mikulással? És
vajon sikerül-e a Grincsnek egyszer s
mindenkorra elnémítani a Kik karácsonyi jókedvét? Decemberben kiderül!
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LUXUSINGATLAN DEBRECENBEN,
AZ M3-AS FELHAJTÓHOZ ÉS A BMW GYÁRHOZ KÖZEL
– új építésű, modern megjelenésű,
minimalista stílusú,
161 m2-től 236 m2-ig
nappali + 4 hálószobás,
3 fürdőszobás ház
dupla garázzsal,
kétszintes sorházban eladó.
315 m2 saját kert,
magas műszaki tartalom.
Átadás: 2019 végén. CSOK igénybe vehető! Irányár: 91 M Ft-tól 135 M Ft-ig.

Tel.: +36 20 9552411, +36 30 737 5768
Minőség, versenyképes áron!
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Hirdetési leHetőségekért,
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332 szabo.erzsebet@civishir.hu

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

Varga-Sziky Anita
+36 30 647 7255 sziky.anita@bdrmedia.hu

•Síremlékekmár
nettó190000forinttól
•Egyedisíremlékekkészítése
•Akcióstermékekértékesítése
•Megdőltsíremlékek
helyreállítása,tisztítása
4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu
www.eme97.com

Sztárvendég: Zséda

2019.01.19. 19:30
Debrecen

Főnix Csarnok
Jegyvásárlás: blakehungary.hu
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Szurkolóból – hál’ Istennek – már
Debrecenben is sok van, de nem
mindenkiből lesz csapatvezető. Hogyan
került a DEAC élére?
A DHK-nak is elnökségi tagja voltam már, és
amikor látszott, hogy a klub nehéz helyzetbe
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és oda- került, és fel kellett adni a MOL Ligában való
szereplés jogát, azon kezdtünk dolgozni,
értek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi
hogy legalább az utánpótlást megközélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be
óvjuk. A város szerencsére
olyan címszavakban, amit maguk választanem vette le a kezét a DHKról, amelynek 2017-ben
nak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
elnöke lettem, így sikerült
konszolidálni a helyzetet,
Fodor Andrást hokis berkekben
amikor öntudatra ébredazaz biztosítani majd’
nem kell bemutatni, de még nem
tem. Hat évig ugyan at250 gyerek edzéslehejártas az egész város ebben a közegben.
letizáltam, de a grundon,
tőségét, versenyeztetéMit tudhatunk meg?
vagy a játszótéren, ahosét. Amikor a felnőtt csaDebrecenben születtem, itt is nőttem fel, és gyan már mi hívtuk, minpat újbóli megalapításának
nagy lokálpatriótaként élem a mindennap- dig fociztunk. Ennek jegyéötlete felmerült, tudtuk, hogy
jaimat a családommal. Eredetileg tanár és ben telt az egész gyerekkorom,
bár papíron két szervezeti egység
közgazdász vagyok. Debrecenben végeztem majd az egyetemet is végigfociztuk,
történelem–német szakon, majd egy fejvadász és amikor végeztünk, alapítottunk egy kispá- lesz a DHK, azaz az utánpótlás és az egyetem
cégnél kezdtem dolgozni, közben Budapesten lyás csapatot, a Harmónia 1997 SE-t, amivel égisze alatt alakuló felnőtt csapat, ezek csak
– uniós ügyekre specializálódva – közgaz- beneveztünk a városi bajnokságba. A társaság szinergiában működhetnek, és fölösleges két
dász diplomát szereztem. Amikor végeztem, azóta is ezen a néven fut; én már négy-öt éve különálló menedzsmentet felépíteni.
Árulja el, kinek fejéből pattant ki
éppen akkor alakult meg az Euro-Régió Ház, visszavonultam az aktív játéktól. Azóta inkább
az, hogy DEAC-nak Erste Ligá-s
amelyet az európai uniós források hatékony fallabdázom.
Várom, hogy kikössünk a hokinál… jégkorongcsapata legyen?
felhasználása érdekében hozott létre a debA jégkoronggal való megismerke- Konkrétan nem tudom, valahogy a városvereceni önkormányzat, a megyei kereskedelmi
és iparkamara, az egyetem, valamint a Cívis désem számomra egy nagyon romantikus zetők és az egyetemi vezetés közötti egyezHáz Zrt. Érdekesség, hogy a fejvadász cége- történet. Valamikor tizenévesen súlyos arcü- tetések eredménye lehetett, azaz Papp László
men keresztül keresték ide a vezetőt, s mivel reggyulladás gyötört, otthon feküdtem az polgármester, Szilvássy Zoltán rektor, Bács
untam már egy kicsit a fejvadászkodást, úgy ágyban, amikor a néhai Knézy Jenő jégko- Zoltán kancellár és Kósa Lajos országgyűlési
éreztem, ideje lenne váltani, hát „levadász- rong-világbajnokságot közvetített Oroszor- képviselő állapodhatott meg ebben; én nem
tam” saját magamat. Tizenegy évet húztam le szágból. Elkezdtem nézni a meccseket, és voltam jelen ilyen körű megbeszélésen. A saját
az Euro-Régió Háznál, elmélyedve az európai egyszer csak azt mondtam magamnak, hogy szerepem ebben a történetben annyi volt, hogy
uniós pályázati ügyekben. Amikor 2010-ben ez a sport nagyon „állat”. Azóta mindig is volt – mivel akkor már a DHK-t vezettem – kértem,
Pajna Zoltánt megválasztották a regionális fej- bennem egy látens szerelem a hoki kapcsán. ugyanaz a menedzsment irányítsa a DEAC-ot
is, mert úgy garantált a hatékonysága.
lesztési tanács élére, akkor megint felmerült
Aztán ez a szerelem egyszer
A semmiből felépíteni egy csapatot
a váltás gondolata, és át is igazoltam, két és
csak beteljesedett?
komoly erőpróba. Mennyi időt kapott
félig dolgoztam ott, ugyancsak uniós pályáza- Akkoriban Debrecenben még nem volt csatokkal foglalkoztam, csak éppen a végrehajtói pat, de amint a 90-es évek elején megalakult, a debreceni nagyuraktól, és mennyi bizaloldalon.
minden meccsen ott fagyoskodtam. Később mat a szövetségtől a DHK csődje után?
Kincset érhet manapság ez a tudás. a gyerekeim révén lettem aktív szurkoló. Kétségtelen, hogy volt néhány kellemetlen
Most éppen hol kamatoztatja?
Amikor a nagyobbik fiam manduláját kivet- beszélgetésünk a szövetségben, amíg a múlt
A Debreceni Egyetemen. A rektor urat még az ték, pár hónap alatt felszedett pár kilót, ezért ügyeit rendeztük, morálisan mindent lezártunk.
Euro-Régió Házból ismertem, hiszen ő volt az elhatároztuk, hogy intenzív sportolásba kezd. Ezekbe keményen bele kellett állni, a kancellár
intézmény képviselője, az ő ajánlatára kerül- Ismerősök ajánlására kötöttünk ki a Debre- úr is eljött velem a jégkorong-szövetség elnötem az egyetemre, a kancellár úr alatt négy ceni Hokiklubnál. A kisebbik fiam már szinte kéhez, hogy felvázolja neki az egyetem állásévig voltam a pályázati központ igazgatója, a jégpályán nőtt fel, most az U10-es csapat pontját. Ez, illetve a debreceni utánpótlásban
tehát ezt a pályázati világot minden oldalról és tagja, s immár a lányom is jégkorongozik, pár- versenyző csaknem 250 gyerek meggyőzte
szemszögből megismertem. Most is az egye- huzamosan viszi a műkorcsolyával, amit már a szövetség vezetését, hogy érdemes Debretemen van a főállásom, a DEAC-ban részmun- hat éve űz. Egyik nap műkorcsolyaedzésen cent befogadni az Erste Ligába. Valamikor takát végzek, a DHK vezetése pedig társadalmi van, a másik nap beöltözik és jégkorongozik. valy ilyenkor kaptunk zöld utat, és márciusban
munka, megbízás, én hobbinak nevezném.
Büszkén mondhatom tehát, hogy mind a há- kezdtük építeni a csapatot.
Korábban volt itt már orosz, majd
rom gyerekem hokizik. A feleségem fanatikus
Ugorjunk vissza az időben!
kanadai
vonal. Most cseh iskolában
A sport mikor lett az élete része?
szurkoló, tehát a család minden tagja odavan
pallérozódnak a debreceni hokisták?
A futball révén tulajdonképpen már akkor, a jégkorongért.

Fodor András
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Bár egy évet kihagytunk az Erste Ligában,
azért képben voltunk az ottani történésekkel
és a szereplőkkel kapcsolatban. Dave Musialt ajánlották nekünk, és amikor személyesen
találkoztunk, akkor győzött meg arról, hogy rá
lehet bízni ezt a gárdát. Nem amiatt, mert ő
egyébként cseh, hiszen a személye a nemzetisége fölött állt. Minket az emberi tulajdonságai,
a szakmai elhivatottsága érdekelt. A légiósok
kiválasztásában abszolút szabad kezet kapott,
egyébként remekül dolgoztunk együtt, amikor
a keretet kialakítottuk.
Bele sem lehet kötni, újoncként
élcsapattá vált a DEAC, szinte
biztosan bejut a rájátszásba. Hitte volna
a legelején?
Eleve úgy kalkuláltunk, hogy a felsőház a cél, de
az 5-6. helyet tartottuk reálisnak. Ehhez képest
tényleg remekül szerepel a csapat, és bízunk
benne, hogy az alapszakaszból hátralévő tizenvalahány meccsen nem rontja el a renoméját.
Vannak még kételyek sok
debreceni szurkolóban
a DHK kudarca miatt. Mi a garancia, hogy
a DEAC hosszabb távon meghatározó
csapata lesz a magyar hoki elitjének?
A Debreceni Egyetem a garancia. Bács Zoltán
kancellár is többször elmondta, hogy amibe
az egyetem belekezd, azt nem veszi fél vállról, és az anyagi háttér megszervezésében
segédkezni fog. A DEAC jégkorongcsapata
több lábon áll, hiszen az egyetem mellett a
debreceni önkormányzat is támogatja; ez egy
közös ügye a városnak.
Hetényi Zoltánnak és
Vlagyiszlav Kulesovnak már aláírt
szerződése van jövőre is. Az jelzésértékű,
hogy először velük hosszabbítottak?
Ha úgy tetszik, akkor jeleztük a játékospiacnak,
hogy Hetényi Zoli és a fiatal Kulesov már foglalt.
A vezetőedző döntése volt, hogy velük kezdjük
a csapatépítést, ami abszolút érthető, hiszen
Hetényi a liga legjobb kapusa, mellesleg a Debreceni Egyetem hallgatója, a fiatal, alig húszéves Kulesovban pedig óriási lehetőség rejlik.
Mekkora anyagi terhet ró a klubra
a játékosok bére jégkorongban?
Ha konkrétumokat nem is árul el, csak
érzékeltesse, mondjuk a focihoz képest.
Becslésem szerint egy Erste Ligá-s csapat költségvetését a labdarúgó NB II. aljához vagy az
NB III. elejéhez lehetne mérni. Nálunk hozzávetőlegesen az éves büdzsé mintegy 40 százalékát jelenti a bérköltség. Az Erste Liga egyébként
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egy kiváló lehetőség az utánpótlásból kinövő játékosok számára, biztos megélhetést nyújt, de
szó sincs mesebeli fizetésekről, mint labdarúgásban. Debrecenben különösen jó manapság
hokizni, hiszen a DEAC kiváló karrieralternatívát
kínál: itt – a biztos megélhetés mellett – még
egyetemi tanulmányokat is lehet folytatni.
Helyezzük el a magyar
jégkorongot a régióban,
különösen az utánpótlás viszonylatában!
A jégkorongról elmondhatjuk, hogy az egyetlen
csapatsport, amely a rendszerváltás óta folyamatosan fejlődő pályán van Magyarországon.
Amikor én bekapcsolódtam a sportágba, mintegy háromezer igazolt utánpótláskorú versenyzője volt a szövetségnek. Ez a szám ma már
eléri a hatezret, néhány éven belül pedig meghaladhatja a tízezret. Utánpótlásban a Fehérvár
az utóbbi években megnyerte az EBEL különböző korosztályos küzdelmeit, ahol már a DHK
is meghatározó tényező, tehát lassan megelőzzük az osztrákokat. A szlovákok még előrébb
járnak, jó lenne megint náluk is versenyeztetni
az utánpótláscsapatainkat, de annak egyelőre
súlyos anyagi vonzatai lennének a szlovák fél
hozzáállása miatt. Reméljük, ez változik, és akkor visszatérhet a DHK a szlovák ligába; mi erre
abszolút nyitottak vagyunk. Szlovákiában más
a sportág beágyazottsága, ott a legtöbb gyerek
első szándékból választja a jégkorongot, nem
úgy, mint nálunk. Bár a kicsiknél, a 8-10 éveseknél már itt is a hokit választják a legügyesebbek, tehát sokkal jobb a merítési lehetőség,
mint korábban. Régen az ment hokizni, aki nem
felelt meg focistának. Ha ez még nem is fordult
meg, a helyzet mindenképpen változik.
Újonchoz képest szárnyal a
csapat, lassan kicsinek
bizonyul a jégcsarnok, a szurkolók
komfortérzetén hogyan lehetne javítani?
A klub számára üzletileg is nagyon fontos lenne egy nagyobb csarnok, hiszen a jegybevétel
1000-1500 forintos áron akár százmillió forintra is rúghatna egy idény alatt, ami jelentős
összeg egy ekkora költségvetésben. Ennek a
csarnoknak a kubatúrája sajnos nem teszi lehetővé a bővítést. Felmerült ötletként a kettes
csarnok bővítése. Vizsgáljuk ennek is a lehetőségét. A brassói csarnok számomra az etalon;
egy olyat el tudnék képzelni Debrecenben is.
A hoki mellett megvan még
a futball iránti imádat is?
Megváltozott a viszonyom a focival. Ha az
ember tartósabban elkezd jégkorongot nézni,
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akkor nehezen tud visszaállni. A két sportágat
dinamikában össze sem lehet hasonlítani, de
van más is. A jégkorong egy elképesztően
őszinte sport, ahol rendben van a játékosok
mentalitása, az olykor kitörő balhék ellenére is.
Hokiban senki nem üvölt egy centiről a játékvezető arcába, nem az a céljuk a játékosoknak,
hogy a bírót műesésekkel átverjék, és nincs fetrengés. Egy meccsen 70-80 lövés megy kapura, egyszerűen nincs idő a színészkedésekre.
Továbbra is DVSC-bérletes vagyok, kijárunk
édesapámmal focimeccsekre, jókat sörözünk,
de teljesen átszerettem a jégkorongba. Sajnos,
arra már nincs időm, hogy megtanuljak hokizni,
így mozgás gyanánt fallabdázni járok. Egyébként egészen ügyesen korcsolyázom, az U10esek között abszolút versenyképes vagyok.
Van az a pénz, amiért elhagyná
Debrecent?
Igazán sosem merült fel, most pedig már
semmi nem indokolja azt, hogy én 47 évesen
családostul elmenjek. Itt nagyon szép célokért
dolgozhatok, szóba sem kerül az elköltözés.
Mi a legjobb Debrecenben,
és mi a legrosszabb?
Debrecenben már érezni lehet a nagyváros
komfortját, de annak hátrányait nem. A legjobb
az az elképesztő változás, amin a gyerekkorom
óta átment a város, és nagyon jó volt ezt testközelből megélni, esetleg még hozzá is tenni.
A legrosszabb Debrecenben az, hogy nincs
egy háromezres hokicsarnok, nincs háromezer
méteres hegy és nincs tengerpart.
A végére lazuljunk:
sör, bor vagy pálinka?
Elsősorban bor, aztán egy kis pálinka. Sportolás után mindenképpen sör.
Cézársaláta, vagy körömpörkölt?
Mostanában több a cézársaláta, de a
körömpörkölt is csúszik.
Lelki szemei előtt milyen
debreceni jégkorongos életet
lát 2028-ban?
Egy brassói szintű jégcsarnokban játszunk,
a keleti városrészben is épül egy jégcsarnok,
hiszen onnan sokan a távolság miatt nem járnak most át a Tócóskertbe. Az utánpótlásunk
a jelenleginek a duplája, azaz minden korosztályban 60-70 gyerek hokizik, és évente 4-5
fiatal kap bebocsátást a profik közé. A felnőtt
csapatunkban meghatározóan debreceniek
játszanak, remek légiósokkal kiegészülve pedig a csúcsra törünk.
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