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Álomesküvő luxuskivitelben
Kelet-Magyarország legkülönlegesebb esküvői helyszínén

BOROSTYÁN MED-HOTEL**** NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT
Tel.: +36 (20) 566 8888  I  info@borostyanmedhotel.hu  I  www.borostyanmedhotel.hu

Szabadtéri fogadás ősfás, 6000 nemesített tőből
álló rózsaligetes kertünkben
Egyedi menüajánlatok és korlátlan italcsomagok
Házunk értékes "nászajándékai" az ifjú párnak
Kreatív fotózás a kastélyszálló területén
Tágas és ingyenes parkoló

Arisztokratikus hangulatú kastélyszálló
Festői szépségű természeti környezet
Négycsillagos szállodai szolgáltatások
Kültéri polgári és egyházi ceremónia
halastavunk szigetének kápolnájában
Esküvők 250 főig

Kelet-Magyarország legkülönlegesebb esküvői helyszínén

Magazin 

Legfrissebb, tavaszi számunk 
már kapható az újságárusoknál!

Gombolyag
A KÖTÉS-HORGOLÁS VILÁGA

Évente négy alkalommal megjelenő kötős-horgolós magazin  

A KÉZIMUNKA SZERELMESEINEK.  
Magyar tervezők munkáit tartalmazza, részletes, követhető mintaleírással. 

A GOMBOLYDA FONALBOLTOKBAN  
minden fonal megtalálható hozzá.  

(DEBRECEN, MIKLÓS U. 16.)
Ha mégis elakadsz valahol, gyorsan segítséget kaphatsz  

hatalmas közösségünkben valakitől, vagy akár magától a tervezőtől is.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
      www.facebook.com/Gombolyda közös kötés-horgolás csoport.

 http://www.gombolyagmagazin.hu
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Negyvennégy év alatt körülbelül 3800 gyermeket segített a világra  
Szeverényi Péter szülész-nőgyógyász a debreceni női klinikán. A 
kollégáival már a 80-as évektől nagy erőket mozgósított azért, hogy a 
szülés a férfiak számára ne tabuktól övezett ismeretlen maradjon, az 
anyák és a babák között pedig létrejöhessenek a korai kötődés alapvető, 
de a magyar orvosvezetők által akkor még elutasított feltételei. A már 
nyugdíjba vonult szakemberrel 70. születésnapja alkalmából beszélget-
tünk.

CívisCafé: Hogyan lesz egy fiatalemberből szülész-nőgyógyász?
Szeverényi Péter: Hajdúböszörményben születtem egy tanító és egy 
állatorvos fiaként 1949 januárjában. Édesanyám a bátyámon és rajtam 
kívül egy harmadik gyermeknek is életet adott, még a háború utolsó 
időszakában, ám ő koraszülöttként csak néhány napot élt. Ez bizto-
san lényeges esemény lehetett, elsősorban a szüleim életében. Onnan 
is gondolom, hogy családi titok maradt; mi is csak sokkal később, szinte 
felnőttként szereztünk erről tudomást. Az én születésem után egy évvel 
Komádiba költöztünk. Édesapám nagyon szerette a hivatását, s állator-
vos gyerekének lenni faluhelyen kiváltságos helyzet; akármerre jártunk, 
rövid úton a szüleink tudomására jutott. Apám igazi „ólba, istállóba 
mászó” állatorvos volt, aki az egyszerű emberek között érezte jól magát, 
a házunkban volt rendelő, így oda is gyakran hoztak állatokat. Engem 
érdekeltek ezek az esetek, sokszor figyeltem, ahogy dolgozik.
A testvérem és én minél zökkenőmentesebb továbbtanulása érdekében 
1962-ben Debrecenbe költöztünk. A Kossuth-gimnáziumban töltött 
évek során a biológia vonzott a legjobban, érdekelt az ember működé-
se; nem volt kérdés a pályaválasztás. A másoknak való segítés szintén 
motivált. De például egy diákszerelem is: a lánnyal egy NDK-s csereki-
rándulás során ismerkedtem meg, orvosnak készült, és amikor elkezdte 
az egyetemi tanulmányait Berlinben, még az a gondolat is felvetődött 
bennem, hogy oda jelentkezzem. Végül maradtam Debrecenben, s első 
nekifutásra felvettek az orvosegyetemre. Akkoriban egy éppen csak ki-
bontakozó tudomány, a genetika volt az, ami különösen érdekelt. De 
amikor negyedéven elkezdtünk szülészetet hallgatni, én már céltuda-
tosan oda készültem, már a várandósság időszaka, a szülés kötött le. 
1973-ban diplomáztam, majd sikerrel pályáztam egy szülészeti klinikai 
állásra. Különleges időszak volt, az abortusztörvény szigorítása miatt 
1975-ben csak a mi klinikánkon csaknem 4 ezer gyermek született, 
naponta 12-15 szülés zajlott; ezt a számot azóta sem értük el. Mivel az 
orvosok száma kevesebb volt a mainál, egy-egy szülőszobai ügyeletben 
akadt munka bőségesen… 1977-ben szakvizsgáztam szülészet-nőgyó-
gyászatból, majd vettem egy nagy levegőt, és a következő évben beirat-
koztam pszichológiára.

CívisCafé: Akkoriban elég szokatlan párosítás lehetett.
Szeverényi Péter: Szülészként egyszerre több inger ért, amit felkeltet-
te az ez irányú érdeklődésemet. Így például a szülési fájdalom, amihez 
bizonyos fokig hozzá kell szokni, de kívül maradni nem lehet. Keveset 
tudtunk a szülési fájdalom mechanizmusáról, annak anatómiai-élet-
tani feltételrendszeréről, a nem gyógyszeres csillapítás lehetőségeiről. 
Egyébként még a legutóbbi időkben is megdöbbentett, mennyire kevés 
jó választ kaptam a szakorvosjelöltektől, amikor megkérdeztem tőlük, 
miért fáj a szülés a nőnek… Sajnos, nem is mindenkit érdekel. Nem 
gondolnak rá, miként tudnák könnyíteni egy vajúdó dolgát. A pszi-
chológiai érdeklődésemet tovább táplálta, hogy a nővédelmi tanács-
adóban helyettesítve sokszor jöttek hozzánk szexuális problémákkal, 
amit megint csak alig-alig oktattak az egyetemen. Lampé László kli-
nikaigazgató támogatott ebben a törekvésemben, és azt is elhatároz-
tuk, hogy próbálkozzam meg egy szülésre való felkészítési program 

Szeverényi Péter:  
A nők okosabbak, 

ügyesebbek,  
jobban csinálják  

a dolgokat
A szülész-nőgyógyász szerint  

sok nő ma sincs tisztában  
a testében-lelkében  

lejátszódó változásokkal,  
és ebben szerepe van  

a generációk eltávolodásának. 
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megvalósításával. Nem sokkal később 
vetődött fel, hogy ezt kössük össze a 
szülőszoba közeli hozzátartozók előtti 
megnyitásával. Közben Ádám Borbá-
la és Kovács Judit neonatológusaink az 
újszülött- és gyermekágyas osztályon 
szerettek volna változtatásokat elérni. 
Az ő munkájuk beteljesedése volt a „ba-
babarát kórház” cím 1992-es elnyerése, 
Európában elsőként. A gyakorlatban ez 
azt jelentette, hogy az egészséges anyá-
kat és újszülöttjeiket nem választották 
el egymástól, a gyermek azonnal emlőre 
kerülhetett, létrejöhetett a korai kötődés 
szempontjából alapvetően fontos bőr-
bőr kontaktus. 

CívisCafé: Addig teljesen kizárt volt, 
hogy legalább az apa jelen legyen  
a szülésnél?

Szeverényi Péter: A szülőszobai 
traktus egyszerűen be volt zárva, a kli-
nikai dolgozók sem mehettek be, civi-
lek pláne. Ha nem voltunk beosztva, 
nekünk is azt mondták, hogy semmi 
keresnivalónk ott. 

CívisCafé: De azért ön csak jelen  
lehetett a saját gyermekei születésénél, 
nem? 

Szeverényi Péter: A fiam és a lányom 
a 70-es években született. A fiamat én 
is csak akkor láthattam először, amikor 
már lezajlott a szülés, és beengedtek. A 
lányom esetében csak a szerencsén múlt: 
ügyeletesként éppen be voltam osztva a 
szülőszobára, amikor a feleségemnél 
megindultak a fájások. Bár a szülést nem 
én vezettem, jelen lehettem. Ma is előt-
tem vannak a lányom világra jövetelét 
követő legelső pillanatok.

CívisCafé:  A szakmán belül mennyire 
számított eretnekségnek az a gyakorlat, 
amibe Debrecenben a kollégáival  
belekezdtek?

Szeverényi Péter: Egy 1985-ös 
WHO-ajánlás már arról szólt, hogy a 
vajúdónak nem szükséges folyamato-
san ágyban feküdni, miközben nálunk 
továbbra is fektették őket. A kötelező 
beöntést az evés-ivás tilalmával együtt 
a megegyezés körébe utalták, a szemé-
remszőrzet leborotválásával együtt. 
A WHO ajánlása a gátmetszésekről is 
úgy szólt, az csak a feltétlen szükséges 
esetekben történjen meg. Ezt az ajánlást 
a Magyar Nőorvos Társaság akkori ve-
zetősége nem fogadta el; a szaklapban 
meg is jelent az elutasító állásfoglalás. 
Ez nehezen volt elfogadható, ráadásul 

tudni lehetett, hogy a nyugati országok-
ban már sokkal humánusabb gyakorla-
tot követnek. Sőt, igazából a magyar-
országi helyzet is túlhaladta ezt, hiszen 
Debrecenben 1984-ben kinyitottuk a 
szülőszoba ajtaját, a MÁV Kórházban 
pedig már 1982-ben beengedtek hozzá-
tartozókat. Eleinte mindenki a gyulla-
dásoktól, a fertőzésektől félt, de Lampé 
László a különböző állásfoglalások elle-
nére „tartotta a hátát”. Ha ő nincs, nem 
indul el a folyamat, persze, az is kellett, 
hogy külön tanfolyamot írjunk elő, és 
szervezzünk meg a közös szülés feltéte-
leként. Az igény gyorsan nőtt, ma pedig 
már a vajúdók több mint 80 százaléka 
hozzátartozóval érkezik, általában a 
párjukkal, ritkábban az édesanyjukkal, 
testvérükkel.

CívisCafé: Gondolom, látott már akkor  
jól működő külföldi példát.

Szeverényi Péter: Nagyon mély 
benyomást tett rám, amit egy bécsi 
magánszülészeti intézményben ta-
pasztaltam, és később az NSZK-ban is 
gyűjtöttem ismereteket jó mintákról. 
Egészen másként érezték magukat az 
anyák és az újszülöttek is, mint nálunk, 
ahol még fertőtlenítővel mosták le az 
emlőt a szoptatás előtt, a gyereket csak  
3 óránként engedték az édesanyjukhoz, 
és tilos volt őket kibontani a pólyából…

CívisCafé: És itt, Debrecenben  
a nőklinikán belül mindenki örült  
a változásnak?

Szeverényi Péter: Vegyes fogadtatásra 
lelt. Nyilván akadtak, akik kezdetben ide-
genkedtek az apák jelenlététől, nem tud-
tak mit kezdeni velük. Emiatt előfordult, 
hogy a szülés során a férfiak mégis körön 
kívülre kerültek. De inkább az olyan kül-
ső tényezők voltak zavaróak, mint példá-
ul, hogy akkoriban egyetlen egyszemélyes 
szülőszoba volt e célra. A többi csak sima, 
függönnyel elválasztott box. 

CívisCafé: Van szerepe annak, 
hogy férfi vagy nő a nőgyógyász? 

Szeverényi Péter: Biztosan. Pszicho-
lógiai és szociológiai vizsgálatok szerint 
annál fontosabbá válik az orvos neme, 
minél intimebb helyzetbe kerülünk 
vele. Így a belgyógyász, a pszichiáter, a 
pszichológus, vagy éppen a nőgyógyász 
esetében már tényleg számít. A fiatalab-
bakra és az idősebbekre egyaránt igaz, 
hogy gyakrabban választanak korban 
hozzájuk illő orvost. De míg a fiatalab-
bak gyakrabban női orvost, addig az 

idősebbek férfit. A női nőgyógyászok 
presztízse emelkedik, s bár ez egy ha-
gyományosan férfiak által irányított te-
rület, a helyzet változóban van. 

CívisCafé: A privát életében kik játszanak  
meghatározóbb szerepet, a nők vagy  
a férfiak?

Szeverényi Péter: Jó pályát válasz-
tottam, amiben benne van az is, hogy 
a nőkkel szívesebben foglalkozom. A 
legjobb barátom urológus, de egy férfi- 
osztályon kevésbé dolgoznék örömmel. 
Ez így van a magánéletemben is, ahogy 
öregszem, egyre inkább az fogalmazódik 
meg bennem, hogy a nők okosabbak, 
ügyesebbek, jobban csinálják a dolgokat.

CívisCafé: A mai nők lazábban 
fogják fel a babavárást, a szülést?

Szeverényi Péter: Szerintem nagyon 
sok nő még mindig nem rendelkezik 
elég ismerettel arról, hogy mi történik 
a testében a várandósság, a szülés ideje 
alatt. Hiányzik a generációk által egy-
másnak közvetített tapasztalat, élmény 
is. Gyakran érzem, hogy nincsenek jól 
felkészülve a szülésre, ahol a viselkedést 
inkább az érzelmek, semmit a racionális 
gondolkodás határozza meg. Ilyen ne-
gatív érzelem az ismeretlentől való fé-
lelem. Ennek csökkentésére minél több 
ismeretet közvetítünk a várandós felé, 
hogy lássa, mi vár rá. Ha választ egy or-
vost, egy szülésznőt vagy egy dúlát, akik 
biztosan ott lesznek vele a szülésnél, 
akikkel meg tudja beszélni a részlete-
ket, csökkenthető a feszültség. Ha egye-
dül, hozzátartozó nélkül szül, és csupa 
idegennel találkozik, az nyilvánvalóan 
stresszelni fogja, félelmet kelt benne.

CívisCafé: A családja hogyan viselte, 
ha éjszaka megcsörrent a telefon, 
és mennie kellett?

Szeverényi Péter: Elvétve fordult elő, 
hogy ne tudtam volna jelen lenni egy 
szülésnél. S mivel éjszaka és vasárnap 
is mentem, ha szükséges volt, ez olykor 
kiváltott egy kis családi visszhangot. Ez-
zel együtt a családom rendkívül elfoga-
dóan viszonyult ehhez az életmódhoz. 
A családnak tudomásul kellett venni 
ezeket a körülményeket, ugyanakkor a 
feleségem is orvos, gyermekortopédus, 
aki kezdettől fogva alkalmazkodott eh-
hez és később is megértő volt. Akkor is, 
ha éppen a családi ebédről kellett távoz-
nom egy nagyerdei étteremből.

Ratalics lászló
további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Ezért nehéz a párkapcsolatban 
magunkról beszélni
Debreceni pszichológus arról, hogy előbb  
önmagunknak kell pontos válaszokat adni.

Amikor az emberek újévi fogadalmakat 
tesznek, általában önmagukra vonatko-
zólag teszik. Le fogok fogyni, abbaha-
gyom a dohányzást, többet sportolok, 
egészséges életet élek, keveseb-
bet iszom.  Amire kevésbé 
vonatkoznak a foga-
dalmak, azok a tár-
sas kapcsolatok. 
Nagyon ritkán 
hallok olyat, 
hogy idén 
t ö b b s z ö r 
találkozom 
a barátaim-
mal. Többet 
foglalkozom 
a gyerekem-
mel. Sűrűbben 
meglátogatom 
a szüleimet. Vala-
hogy elsiklunk ezek 
felett, talán azért, mert 
természetesnek vesszük a léte-
zésüket, mert azt gondoljuk, hogy min-
dig itt lesznek. 

Keveset kommunikálunk, vagy ha 
kommunikálunk is, nem egészen 
halljuk meg, amit a másik mond.
Ahogyan a másik sem hallja meg a mi 
mondanivalónkat. Pedig mindenki sze-
retné, ha meghallanák. Az lehet azon-
ban, hogy nem elég hangos vagy nem 
tudja elmondani, amit valóban szeretne, 
mert nem tudja megfogalmazni még ő 
maga sem.
Gyakran esünk abba a hibába, hogy felté-
telezünk. Mivel már annyira „ismerjük” 
a másikat, pontosan tudjuk, hogy mit 
mondana erre meg arra. Sokszor már el 
sem mondjuk a másiknak a dolgainkat, 
mert csak legyintünk: áh, úgyis tudom, 
mit mondana erre. Lehet, hogy tudjuk, 
és lehet, hogy tényleg ezt mondaná. De 
talán érdemes lenne megkérdezni.
Amikor az párok tanácsért fordulnak a 
szakemberekhez, semmi más nem tör-
ténik az elején, mint hogy megtanulja-

nak egymással beszélgetni.  Tele van-
nak előfeltevésekkel, hogy a másik mit 
gondol, mit érez. A beszélgetések úgy 
indulnak, hogy te múltkor… ; és ami-

kor te; de aztán te… Elsőként 
azt tanulják meg, hogy 

a kommunikáció-
nak rólunk kell 

szólnia. Meg 
lehet fogal-

mazni azt, 
hogy „Te 
a múltkor 
jó sokat 
ittál és 
s z e m é t 
m ó d o n 

v i s e l ke d -
tél, kiabáltál 

és felkeltet-
ted a gyereket 

is” mondanivalót 
úgy, hogy „A múlt 

éjszaka rosszul esett az, 
hogy ilyen állapotban jöttél haza, 

megijedtem és dühös lettem. Nagyon 
dühös”. Ez így rólunk szól. Arról szól, 
aki mondja. Hiszen az első a másik fél-
ről, az okozóról szól, a „bűnösről”. Míg 
a második azt mondja, amit az ember 
maga érez ezzel a helyzettel kapcsolat-
ban. Amikor ezeket az énközlések tesz-
szük, a másik tisztában lesz azzal, hogy 
a közlőben milyen érzelmek merültek 
fel a helyzettel kapcsolatban. Ezzel az-
tán elkezdhet a két fél dolgozni.

Általában kiderül, hogy  
a másik félnek fogalma sem volt 
arról, hogy az első így érez.
Nem vagyunk gondolatolvasók. Lehet 
prekoncepciókat gyártani a másik álla-
potával kapcsolatban, de nem egysze-
rűbb, ha megkérdezzük őt magát? Nem 
lehet hibáztatni azt a felet sem, akinek 
fogalma sincs arról, hogy a másik mit 
érez. Természetesen rendelkezünk 
olyan képességekkel, hogy érzelmeket 
arcról olvassunk, főleg azokéról, akiket 

jól ismerünk, de mindaddig, amíg ki 
nincs mondva, nem biztos, hogy ponto-
san tudjuk az érzelmek mögötti kiváltó 
okokat. Néha egy „látom, hogy szomo-
rú vagy, beszélgessünk egy picit?” kérdés 
sokkal többet ér, mint egy hogy vagy? 
Ezzel azt érjük el, hogy a szomorúság 
kimondatik, a történet elmeséltetik, és 
az ezzel kapcsolatos negatív érzelmek 
csökkennek, hiszen milyen jó érzés is 
valakinek kibeszélni a problémáinkat.

Saját magunkról beszélni, az 
érzéseinkről, gondolatainkról, 
fájdalmainkról nagyon nehéz.
Azért is nehéz, mert nem biztos, hogy 
tudjuk, hogyan kell. Olykor még az érzel-
mek azonosítása sem megy. Nem tudjuk 
megállapítani, hogy ez düh, harag vagy 
frusztráció-e. Nem is gondolkodunk 
rajta. Csak érzünk valami feszültséget a 
testünkben. Nagyon fontos, hogy az ér-
zelmek azonosítását már gyermekkor-
ban megtanuljuk, illetve tanítsuk a gyer-
mekeinknek. Ennek a legjobb módja a 
tükrözés. Ez azt jelenti, hogy amikor a 
gyermek egy helyzetre érzelmileg reagál, 
vegyük észre és jelezzük vissza neki! Pél-
dául, ha a testvére elvette a játékát, akkor 
mondjuk azt: látom, hogy dühös vagy, 
amiért ez történt. Vagy ha valami jó do-
log történt vele, amelynek nagyon örül, 
akkor is jelezzük: látom, hogy most na-
gyon örülsz! A gyermek csak így tanulja 
meg azonosítani a saját lelkiállapotát, 
amely az érzelmi érettség hozzátartozó-
ja. Hiszen hogy akarjuk majd a mások, a 
párunk, a gyerekünk érzelmeit azonosí-
tani, ha a sajátunkat sem tudjuk?
Felnőttként saját magunkért annyit tehe-
tünk, hogy bizonyos érzelmekkel terhelt 
helyzet után picit megállunk, és megkér-
dezzük magunktól: Hogy vagyok most 
én itt, ebben a helyzetben? És válaszoljuk 
is meg: ideges vagyok. Dühös vagyok. 
Nagy lépések ezek, mivel ha tisztában 
vagyunk a saját érzelmeinkkel, képesek 
leszünk kimondani azokat először ma-
gunknak, majd a másiknak, akkor a má-
sik fél ezekre reagál. Ezzel pedig elindul 
a valódi kommunikáció

- FGYN -
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Debrecen polgármestere szerint az 
állam újratervezteti majd a főpálya-
udvart, azt viszont nem gondolja, 
hogy a nagyberuházás „elmeszelésé-
ben” közrejátszott Kósa Lajos kiválá-
sa a kormányból. A CívisCafé Papp 
Lászlóval készült interjújából kide-
rül, nagyon is reális, hogy újabb légi 
járatok induljanak a repülőtérről, és 
talán már idén bejelenthetik valame-
lyik nagy nemzetközi szállodalánc 
érkezését. Középkori kolostor nagy 
valószínűséggel van – tudhatják meg 
–, mélygarázs viszont nem lesz a Dósa 
nádor tér alatt. A cívisváros vezetője 
nem bújna el egy polgármester-jelölti 
vita elől, Debrecen viszont kiszállhat a 
Főnix Csarnok mögötti irodaház-be-
ruházásból. De miért? Ez is kiderül.

CívisCafé: Mikor érzékelte először, 
hogy az állam nem fogja finanszírozni 
a főpályaudvar-beruházást?

Papp László: Amikor tavaly decem-
berben a kormány elrendelte az összes 
intermodális központ felülvizsgálatát. 
Nem mondom, hogy öröm volt; sze-
rettem volna ezt az ügyet rendezni. 
Hiszen a Nagyállomás meglehetősen 
leharcolt állapotban van. Egyébként 
a napokban megállapodtunk a MÁV-
val és a rendőrséggel, hogy az új épü-
let elkészültéig mindenki nagyobb 
hangsúlyt fektet a saját területére. A 
MÁV helyi igazgatósága hozzákezd 
a szociális blokkok rendbetételéhez, 
a rendőrség pedig nagyobb erővel fi-
gyel majd az állomásra és környékére. 
Hangsúlyozom, a legjobb a még az 
előző önkormányzati ciklusban terve-
zett nagy kapacitású főpályaudvar fel-
épülése lett volna. A forgalom felszín 
alá vezetése a 4-es főút vonalán talán 
extra, mondhatnánk luxusmegoldás, 
de a belváros szempontjából ez volna 
a legideálisabb. Abban a tervezési fo-
lyamatban még nem vettem részt, de 
2014 végén – polgármesterként – már 
érzékeltem, hogy gond lesz a költsé-
gekkel. Éppen ezért akkor észszerűsí-
tettük, visszavágtuk a terveket, ami a 
buszpályaudvari rész vonatkozásában 
komoly vitához vezetett a helyi közle-
kedésért felelős DKV-val és a helyközi 
járatokat működtető Észak-magyar-
országi Közlekedési Központtal. Már 
akkor felvetődött, hogy vajon mennyi 
ideig funkcionálhat jól egy költségve-

tési okokból „zsugorított” főpályaud-
var, a forgalom erőteljes növekedése 
mellett. Hiszen utólag bővíteni elég 
nehézkes például egy föld alatti parko-
lót. Nem kizárt, hogy a most elvetett 
főpályaudvart a város a 2020-as évek 
végére kinőtte volna; e tekintetben 
érthető a kormány döntése. 1999-hez 
képest majdnem 80 százalékkal több 
személyautó jár Debrecenben, amihez 
jön még az agglomerációs növekedés. 
A következő uniós fejlesztési ciklusban 
ezt a kérdést meg kell tudni oldani. 

CívisCafé: Kósa Lajos 2017 végén 
arról beszélt, hogy a beruházásba 
Debrecennek is be kellene szállni 
néhány milliárd forinttal. Előtte Lázár 
János pedzegette a műszaki terv 
felülvizsgálatát. Akkor még szó nem 
volt arról, hogy a főpályaudvar szűkös 
lehet a forgalom számára, inkább 
szerettek volna spórolni az  
államkasszának. 

Papp László: A magas költség egy 
másik indok.

CívisCafé: És melyik volt az erősebb 
érv? 

Papp László: Én a trendeket nézem, 
s azt vizionálom, hogy reális forga-
tókönyv lett volna a bővítési igény a 
most elvetetett főpályaudvar vonatko-
zásában a következő évtizedben. Ami-
kor a költségcsökkentésről döntöttem, 
még csak reméltem, de nem tudhat-
tam, hogy a gazdaság és a közlekedé-
si forgalom területén ilyen hatalmas 
növekedésnek nézünk elébe. De az is 
nyilvánvaló, hogy nem csak a kapaci-
tás oldaláról kell ezt a kérdést vizsgál-
ni, hiszen egy 22 milliárd forintosra 
tervezett beruházásnál tényleg sok, ha 
a végén 35 milliárdba kerül. Ráadásul 
úgy, hogy közben még engedünk is az 
eredeti elképzelésekből.

CívisCafé: Az utca embere szerint 
azért nem lesz főpályaudvar, mert 
Debrecen lobbiereje csökkent.

Papp László: Ezen csak mosolyogni 
tudok. Ha azt nézzük, hogy a város 
mennyi pénzt kapott az államtól az 
elmúlt négy esztendőben, akkor az 
irigyeink vannak többen. Én inkább 
azt hallom, hogy „már megint Deb-
recen”. Csak a BMW-nek helyet adó 
északnyugati gazdasági övezethez 
kapcsolódó állami források összege 
eléri a 130 milliárd forintot. Ez a pénz 
ugyan az északnyugati gazdasági öve-

Jó ajánlat 
esetén  

Debrecen 
kiszáll!

Interjú Papp László  
polgármesterrel,  

aki a választási vitát vállalná, 
a tőzsde rizikójából  

viszont köszöni,  
többet nem kér.

A bMW kijelölte A 2019-es utAt 
Papp László cáfolta, hogy a Nestlé érdeklődne Debrecen 
iránt. Nem is feltétlenül az édességipar a kiszemelt fő 
célterület – tette hozzá. – A BMW érkezésével a be-
szállítói, illetve a gyár működéséhez kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások letelepítéséről kell majd gondoskodni. 
Lesznek kisebb bejelentések, de elsősorban a tavaly 
bejelentett BMW-szerződés kőkemény feltételeinek meg-
teremtésén dolgozunk – vetítette előre a polgármester. 
Az interjú során arra is utalt, hogy van olyan nemrég 
letelepedett nagyberuházó, amely még alig nyitotta meg 
a gyárát, már bővítésről is döntöttek az anyaországban.
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zet infrastrukturális kiépítését szolgálja, 
de a fejlesztés számos ponton túlmutat 
rajta. Az M35-ös új, józsai sztrádalehaj-
tója révén a kertvárosiak percek alatt el-
érhetik Debrecen több pontját, a 33-as 
főút kétszer kétsávosra bővül a Látóképi 
csárdáig, és kerékpárutat alakítanak ki 
mellette. A 108-as vasúti fővonal villa-
mosításával megteremtjük a Debrecen és 
Balmazújváros közötti tram-train össze-
köttetés lehetőségét. Lehet azt mondani, 
hogy a főpályaudvar most nem jött ösz-
sze, másrészt rengeteg érvet tudok fel-
sorolni Debrecen lobbiereje mellett, és a 
jövőre vonatkozó – a kormánnyal egyez-
tetés alatt álló – nagyszabású tervekről 
még szót sem ejtettünk.

CívisCafé: Segített volna, ha Kósa Lajos  
kormánytag marad? Vagy a sertéstelep  
miatt Orbán Viktor megharagudott rá,  
ezért nincs pénz?

Papp László: Szerintem nem ezen és 
egyáltalán nem a személyes kapcsolato-
kon múlik egy ilyen ügy. Értem a pro-
vokatív hangvételt; a politikának nyilván 
része a folklór, aminek, ha nincs is sok 
köze a valósághoz, azért jól hangzik. 
Kósa Lajos ma is az ország egyik legbe-
folyásosabb politikusa, és Debrecen ma 
is nagyon komoly támogatást kap tőle a 
kormányzattal folytatott együttműkö-
désben. 

CívisCafé: Azért ütjük a vasat, mert 
„rongyos” 3 milliárdon manapság nem 
szoktak nagyberuházások múlni. Már-
pedig a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő 
(NIF) azt írta, utóbb már 32 milliárd fo-
rinttal számoltak a beruházás kapcsán.

Papp László: De a beruházás becsült 
értéke nem összekeverendő a valóban 
rendelkezésre álló forrással, ami 22 mil-
liárd forint volt. Tehát az a „rongyos”  
3 milliárdos különbség valójában 13 mil-
liárdos… A hiányzó források biztosítá-
sáról a kormány mindig a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően határoz. 

CívisCafé: Nem jó, ha az önkormány- 
zatok terveztetnek, az állam pedig  
kivitelez; ezt ön mondta nemrég. De mi 
lesz akkor, ha az állam olyan főpálya- 
udvart terveztet Debrecennek, ami eleve 
„kicsit sárga, kicsit savanyú”? Például  
a felszínre kerül a buszpályaudvar, 
nem pedig a föld alá.

Papp László: Erre jelenleg nehéz egzakt, 
minden kétséget kizáró választ adni. 
Olyan főpályaudvar, ami Debrecennek 
nem kell, biztosan nem lesz. Ez nem is 

reális megközelítés, hiszen részt veszünk 
az egyeztetési folyamatban. Nézzük meg 
a Nagyerdei Stadiont, állami beruházás, 
mégis bárki megsüvegelheti. És sok ilyen 
típusú beruházás van napirenden.

CívisCafé: Mikor dől el, hogy újra-
terveztetik-e a főpályaudvart, vagy 
„csak” átszabják a meglévő terveket?

Papp László: A reális az, ha abban gon-
dolkodunk, hogy az állam újratervezteti. 
Az is kérdés, hogy milyen eredménnyel 
zárul az összes intermodális központot 
érintő, már említett kormányzati felül-
vizsgálat. Nem csak a debreceni beruhá-
zás költségei szálltak el…

CívisCafé: A 2023-as európai  
kulturális fővárosi cím elbukása kapcsán  
a decemberi városi közgyűlésen  
úgy fogalmazott, nincs még feldolgozva  
a dolog; a döntés inkább dacot vált ki  
önből. Miért a veszprémi pályázat nyert? 

Papp László: Mondjuk úgy, hogy nem 
esett jól… Szerintem a kétfordulós pá-
lyázat első körében éppen csak becsúsz-
tunk a „piros vonal” fölé: a korábbi 
MODEM-igazgató, Gulyás Gábor pro-
jektmenedzser sajnálatos szívbetegsége 
és egyéb problémák miatt nem tudta 
folytatni, ezért tavaly augusztusban újra 
kellett szervezni a csapatot, miközben 
már a nyakunkon volt az első forduló 
vége; az első körös pályázat benyújtá-
sának 2017. november volt határideje.  
Miután sikerrel vettük az első körös aka-
dályt, a második fordulóban egy nagyon 
erős, hazai és nemzetközi szakértők be-
vonásával készített anyagot nyújtottunk 
be. A Sharing Horizons (Közös távlatok) 
elkészítésében korábbi pályázatok elbí-
rálói is részt vettek. A visszajelzéseim 
szerint a verseny alapvetően Veszprém 
és Debrecen között dőlt el (Győr jutott 
még a második fordulóba – a szerk.), de 
mivel a részletes írásbeli értékelés még 
nincs a kezünkben, nem tudom, milyen 
nüanszokon múlott a végeredmény. A 
véleményem ma is az, hogy ha az „euró-
paiságot” vesszük, márpedig ez kiemel-
kedő szempont volt, a debreceni pályá-
zat lényegesen nagyobb potenciállal bírt. 
Hiszen rajtunk keresztül Szlovákia, Ro-
mánia és Ukrajna is megszólítható lett 
volna, a magyar–magyar kapcsolatokról 
nem is szólva. De van ilyen az életben. 
Én úgy tekintek vissza az elmúlt négy 
esztendőre, mint a város nagyon sok 
lehetőséget hordozó időszakára, mely 
lehetőségek 80-90 százalékát sikerült 

is megragadni, megtartani. Európa pá-
ratlan prosperatív éveiben versenyt fu-
tottunk az idővel, s aki képes volt ma-
gának lehetőségeket teremteni, az esélyt 
szerzett arra, hogy egy kevésbé kedvező 
jövőben is a saját ura maradhasson. Ren-
geteget léptünk előre, ami által akkor is 
Debrecen lehet a régió kulturális fővá-
rosa, ha nem birtokoljuk egy éven át az 
„európai fővárosi” címet.

CívisCafé: Veszprémet jobban kellett  
erősíteni? 

Papp László: Ez nem kormánydöntés 
volt. Formálisan valóban az emberi erő-
források minisztere hozza meg a határo-
zatot, de szigorúan a nemzetközi bíráló-
bizottság javaslata alapján. Nincs szükség 
összeesküvés-elméletek gyártására. Az 
eredményhirdetés első pillanata nem volt 
olyan jó… Majd amikor az ember rende-
zi magában a dolgot, észreveszi, hogy így 
legalább a saját kulturális programunk 
végrehajtása nagyobb szabadságot en-
ged. Veszprémnek sok sikert; ha szüksé-
ges, Debrecen segít és szerepet vállal. A 
saját célunk megvan, meg tudjuk tölteni 
tartalommal, és szabadabb a mozgástér.

CívisCafé: Még jó, hogy nem nyertünk!
Papp László: Ezt azért nem monda-
nám, de van előnye.

CívisCafé: Mihez ragaszkodik  
a pályázatból?

Papp László: A Csokonai Nemzeti 
Színház felújítási-korszerűsítési terveit 
hamarosan bemutatjuk; a Fidesz-frak-
ció reakcióit már ismerem. A hagyo-
mányok maximális tisztelete mellett 
is lesznek előremutató, meghökkentő 
elemek. Például az előtér, amit jelenleg 
egy magas lépcsősor ural, teljesen átala-
kul, kitágul, és kialakul egy elegáns, de 
a debreceni puritanizmus jegyeit kép-
viselő érkezési tér a Csokonaiban, ami 
szerintem ma nagyon hiányzik. A Lati-
novits Színház befejezését is kezdenénk 
már – egy végső bukaresti döntésre vá-
runk –; 2020-ra már működő teátrumot 
szeretnénk. A városnév nem tévedés, 
ugyanis ott működik a magyar–román 
határmenti együttműködés irányító ha-
tósága. Célunk továbbá egy új, opera-
játszásra is alkalmas hangversenyterem 
megépítése, ami kormányzati körök 
támogatását is élvezi. A korábbi elkép-
zelésektől eltérően nem a Csapó utcai 
tömbben alakítanánk ki, de a helyszín 
egyelőre nem publikus. 

FolytAtás A következő oldAlon
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A Kölcsey Központba, amelyen a Főnix 
Rendezvényszervező Kft., a Kodály Fil-
harmonia és a Debreceni Gyógyfürdő 
Kft. osztozik, rengeteg funkciót zsú-
folunk, holott konferenciaközpontnak 
épült, nem hangversenyteremnek. Nem 
ideális helyzet; persze, ha körülnézek a 
régióban, a két kezemet összeteszem, 
hogy Debrecen felmutathat egy ilyen 
rendezvényhelyszínt.

CívisCafé: Még mindig reális az utas- 
forgalom majdnem duplázása  
a repülőtéren? Mikor lesz  
új utasterminál és ILS 2 rendszer?

Papp László: A reptérfejlesztés a követ-
kező önkormányzati ciklus egyik legna-
gyobb feladata. A 2019 januári utasfor-
galom 35 százalékos növekedést mutat 
a múlt év hasonló időszakához viszo-
nyítva, pedig az egyik bázisgép csak „fél 
házzal” üzemelt, vagyis a hat úti célból 
csak négybe (Barcelona, Bázel, Doncas-
ter, Dortmund) repült. Reálisnak tartom 
a 600-700 ezer közötti utaslétszám eléré-
sét 2019-ben, míg a következő években a 
meglévőkön túli járatfejlesztésekkel kell 
kalkulálni. Az utasforgalmat újabb gépek 
és légitársaságok idehozatalával szeret-
nénk tovább növelni. Ennek érdekében 
február első hetében a világ egyik legna-
gyobb légitársaságának képviselői tekin-
tették meg a repteret. Szeretnénk kelet 
felé is nyitni, ne csak egy nyugati légi 
csomópontot (München), hanem egy 
keletit is lehessen elérni tőlünk. Ami a 
fejlesztéseket illeti: lassan véglegessé vá-
lik az a kormány-előterjesztés, amelyik 
meghatározza a következő évek lépése-
it. Először a biztonsági követelmények-
nek kell megfelelni új tűzoltójárművek 
beszerzésével, az ILS 2 helyett pedig 
már ILS 3-ban gondolkodunk; a két 
úgynevezett műszeres leszállító rend-
szer közötti különbség minimális. Ez 
a fejlesztés összekötendő a jelenlegi 80 
méter széles pálya elbontásával és egy 
45 méteres megépítésével. Az utaster-
minál 400-450 ezer utas kiszolgálására 
alkalmas; 600 ezernél már komolyan 
bele kell nyúlni a folyamatokba. A tér 
növelésére kisebb beavatkozások foly-
nak. A következő nagyobb lépés egy 
ideiglenes „B” terminál kialakítása a 
meglévő épület közelében. Ez egészen 
addig funkcionálhat, míg a következő 
évtized második felére ki nem épül egy 
óránként 1000 utas kiszolgálására alkal-
mas új terminál.

CívisCafé: Miért adtuk a NIF kezébe  
a Hadházi út–Nyíl utcai csomópont  
átépítését? És ha ez is a főpályaudvar  
sorsára jut? A zöldhullámot is  
blokkolja.

Papp László: A Nyíl utca állami fenn-
tartású út, ezért ha az önkormányzat a 
saját kasszájából el is különítené a 250-
260 millió forintos beruházás költségét, 
a pénzt akkor is át kellene adni a NIF-
nek vagy a Magyar Közútnak, vagyis ál-
lami cégnek. Ahogy a déli ipari parknál 
a Krones gyáránál kialakítandó csomó-
pont, vagy a Hosszúpályi útnál megé-
pítendő körforgalom esetében. 2020-ra 
mindenképpen eredményt szeretnénk 
látni a Hadházi út–Nyíl utca vonatkozá-
sában; ha nem készül el, a város biztosí-
tani fogja a forrást, mert ezt nem lehet 
tovább húzni. 

CívisCafé: És mi lesz a Sámsoni úttal?
Papp László: Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériumnak javasoltuk, 
hogy a Hajdúsámsontól Debrecen ha-
táráig tartó szakasz 2020-as átadását 
követően a belterületi fejlesztést is va-
lósítsa meg az állam. Neuralgikus pont 
a Sámsoni úti vasúti átjáró, bár a NIF ez 
ügyben kész kiviteli tervekkel rendelke-
zik. A jelenlegi szintbeli kereszteződés 
helyett közúti aluljáró épülne. Lobbi-
zunk az ügyben.

CívisCafé: A légikikötővel a debreceni 
turizmusra építünk, de közben a bel-
városban sörözgető német vendégeket 
éjfélkor kitessékelik a teraszokról.

Papp László: Nehéz egyensúlyt te-
remteni ott, ahol egyszerre laknak és 
szórakoznak. Néhol hiányzik a kultu-
rált viselkedés; némely terasz esetében 
nagyon komolyan gondolkodom az idei 
közterület-foglalási engedély megadá-
sán. Amennyiben a Hal közben vagy a 
Simonffyn mindenki tiszteletben tarta-
ná a normákat, tőlem akár hajnal négyig 
is nyitva lehetnének. Persze, hangsúlyo-
zom, csak a teraszokról beszélünk, az 
éttermeknek és a szórakozóhelyeknek 
nem kell bezárniuk éjfélkor, ráadásul 
bepakolni csak hajnali egyig kell. A be-
utazó külföldi (német, francia, izraeli, 
orosz, brit) turizmus egyébként erősö-
dik; 2018-ban átléptük a négyszázezer-
es álomhatárt a vendégéjszakák számát 
illetően, ám az utolsó nagy szálloda, a 
Divinus tizenegy éve épült. Jelenleg kö-
rülbelül ezer szállodai szoba hiányzik a 
városból. 

CívisCafé: Ezt az egy évvel ezelőtti 
interjúnkban is említette, de azóta nem 
jelentettek be új szállodaberuházást.

Papp László: Nem könnyű Debrecen 
belvárosában egyszerűen beépíthető 
helyet találni, és közben a város építé-
szeti értékeit is figyelembe venni. Sok 
szempontnak van jelentősége; reméljük, 
2019-ben üdvözölhetjük az első nagy 
nemzetközi szállodaláncot.  

CívisCafé: A belvárosi Csapó utca – 
Dósa nádor téri tömbfejlesztés során 
kissé elvesztettük a fonalat. 2015-ben 
többször beszéltek erről, de azóta  
kevés szemmel látható dolog történt. 
A Szent István-szobor kapcsán, persze, 
tudni, hogy lehetőleg idén augusztusra 
parkosítanák, térköveznék a teret, 
megszűnne a gépjárműforgalom.  

Papp László: A Dósa nádor téri kivi-
telező kiválasztásának feltételrendszerét 
decemberben leadtuk; a miniszterelnök-
ség jóváhagyását várjuk. Nagyon bízom 
benne, hogy a nyílt eljárású közbeszerzés 
februárban elkezdődik, a tavasz közepé-
ig pedig átadhatjuk a munkaterületet. 
Hogy mi minden változott 2015-höz ké-
pest? Nos, 2014-ben azzal vágtunk bele 
ebbe a fejlesztésbe, hogy parkolót épí-
tünk a Dósa nádor tér alá. Ez egyébként 
már a 2000-es évek legelején megfogal-
mazódott. A magas talajvízszint miatt 
többszintes mélygarázsról nem lehetett 
szó, a kapacitása viszont valamennyi-
vel így is meghaladta volna a jelenlegi 
felszíni helyek számát. Aztán a dolgok 
mélyére menvén kiderült, hogy ha va-
lahol nem érdemes mélygarázst építeni, 
az éppen a Dósa nádor tér. Az előzetes 
régészeti vizsgálatok ugyanis arra utal-
nak, hogy a mélység egy régi kolostor-
épület rejt, aminek a feltárása körülbelül 
500 millió forintot igényelne. Ha pedig 
értéket is képviselő leletről van szó, an-
nak a bemutatásáról is gondoskodni 
kellene… Aztán az is kiderült, hogy a 
MÁV által vasútirányítási központként 
használt, szerintem jobb sorsra érdemes 
Tisza-palota gyönyörű épületéből olyan 
informatikai kábelek vezetnek a tér alá, 
amelyek kiváltása-áthelyezése újabb 
százmilliós tételt jelentene. Tehát elköl-
tenénk nagyon-nagyon sok pénzt egy 
olyan mélygarázsra, amit valószínűleg 
nem építhetnénk meg. E körülmények 
miatt átdolgoztuk a terveket: a mélyga-
rázs megépül, de a városháza Sas utca 
felőli részén, az épület alá benyúlva, a 
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parkolóhelyeket pedig egy Sas utca felőli 
rámpán közelíthetjük majd meg. A Dósa 
nádor tér sétálóövezet részévé válik, a 
jövőben részben az adventi vásárnak is 
helye lehet, a pavilonok ugyanis nagyon 
rátelepültek a Nagytemplomra.

CívisCafé: A Dósa nádor téri volt 
ÁNTSZ-épületet nem lehet megszerezni 
az Ady-gimnázium számára, illetve  
az Ady park követlen megközelítése  
érdekében? 

Papp László: Ezzel nem kínlódunk 
tovább. Létezik egy általános kormány-
döntés, amely szerint nincs ingyenes va-
gyonátadás az önkormányzatok részére, 
s ebben velünk sem fognak kivételezni. 
A gimnázium a saját területén hajt majd 
végre bővítést; ennek a tervezését elin-
dítjuk ebben az évben, persze, a részle-
tekről idejében egyeztetünk. Az átjárást 
pedig biztosítani fogjuk. 

Megfogadta, a tőzsdézéssel  
egyszer és mindenkorra végzett 

CívisCafé: Készül már lélekben  
az őszi önkormányzati választások  
kampányára?

Papp László: Én 2014 óta kampány- 
üzemmódban élek. Ezt nemcsak a csalá-
dom, hanem a kollégáim is érzik.

CívisCafé: Látja már a kihívóját?  
A köznek ugyanis még nem mutatta  
meg az arcát.

Papp László: Én sem látom, de még 
üzenetek szintjén sem sejthető. Biztos 
vagyok azonban benne, hogy lesz majd 
kihívó, és állok elébe. Bármennyire is 
eredményesnek tartom a 2014 óta eltelt 
időszakot, mindig azt az elvet képvisel-
tem, hogy a sikerért az utolsó pillanatig 
küzdeni kell. Tehát ugyanolyan lelke-
sedéssel, elszántsággal, hittel és szorga-
lommal dolgozzuk végig a választásig 
hátralévő időt, ahogyan eddig tettük a 
dolgunkat. Diákként is mindig a vizsgán 
nyugodtam meg, amikor tudtam, hogy 
történhet bármi, én minden tőlem tel-
hetőt megtettem.

CívisCafé: Amennyiben a helyi ellenzék 
talál közös polgármesterjelöltet,  
ahogyan azt újabban országos szinten  
szorgalmazzák, kiáll vele nyilvános  
vitára?

Papp László: Számomra ez nem kér-
dés. Legutóbb is volt ilyen vita. Nekem 
van mit mondanom a város múltjával, 
jelenével és jövőjével kapcsolatban. Azt 
gondolom, sokak érzékelték azt, hogy 

van jövőképem Debrecenről ez a straté-
gia pedig 2030-ig kidolgozott. 

CívisCafé: Nagyállomás és BMW: ez 
lesz a két véglet; erről szól majd helyben  
a kampány orrvérzésig. Mire készüljünk?

Papp László: Mi szerencsére nemcsak a 
BMW-t tudjuk „tolni”, hanem sok min-
den mást is. 2014-ben azt mondtam, 
hogy ebben a ciklusban a város gazdasági 
megerősítése a legfontosabb, nem pedig 
a „nagy épületek”. A kampányban is erre 
fogok hivatkozni. Bár „nagy épületeket” is 
létrehoz(t)unk, mint a nemzetközi isko-
la, a Forest Offices, vagy a fürdőfejlesztés, 
2014 óta sok ezer új munkahely jött létre a 
városban. Ezt ígértem, s ebben a hitelessé-
gemet senki nem tudja megkérdőjelezni. 

CívisCafé: Apropó, Forest Offices! Nem 
kaptunk még meghívót az avatásra, 
noha 2018-ban tervezték átadni.

Papp László: A következő hetekben ad-
ják ki a használatbavételi engedélyt. Már 
megvannak az első bérlők, de szerződni 
csak az engedély birtokában lehet. Több 
komoly cég költözik az irodaházba, így 
egy nagy informatikai vállalkozás is; az 
induló kihasználtság 30-40 százalékos 
lehet. Azonban nem kizárt, hogy a város 
kiszáll a projektből; erről már beszéltem 
az önkormányzati közgyűlés tagjainak. 
Ennek pedig az az oka, hogy más kihí-
vások is megjelentek. A város vagyon- 
kezelő cégének beruházási forrásai vé-
gesek, ezért különösen jól kell tudni 
mozgatni ezeket. Ha a Forest Offices 60 
százalékos tulajdonjogának a birtoká-
ban jó üzletet tudunk kötni (a másik 40 
százalék tulajdonosa a Hunép Zrt. – a 
szerk.), én híve vagyok újabb és újabb 
ingatlanfejlesztési lehetőségek keresésé-
nek. Ennek jegyében üzletileg is műkö-
dőképes bérlakásprogram indításában 
gondolkodunk. A cél a magunk eszköze-
ivel beavatkozni az ingatlanárak emelke-
désébe, mert nem tartom egészségesnek, 
hogy spekulatív jelleggel elszabadultak 
az árak. Csak a BMW bejelentése után 
tíz százalékos emelkedés zajlott le, ami, 
persze, nem debreceni sajátosság. Elő-
fordult korábban Győrben és Kecske-
méten is a gazdaság berobbanásával. A 
mi válaszunk erre egy bérlakás-építési 
program lehet, akár a Tócóvölgy beépí-
tésével, akár más módon. Ehhez viszont 
pénzforrásra lesz szükség. Megjegyzem, 
a Debrecen számára legfontosabb cél tel-
jesült, a prémium minőséget képviselő 
Forest Offices elkészült. 

CívisCafé: Nemrég olvastuk  
a vagyonnyilatkozatát, de az  
a 2017-es esztendőre szólt.  
Milyen éve volt 2018-ban?  
Láthatjuk az Omegáját?

Papp László: Most nincs rajtam az Ome- 
ga, de a legközelebbi interjún, megígé-
rem, viselni fogom. Nem tartom magam 
átlagon felüli gazdag embernek, de két-
ségtelen, hogy jó anyagi körülmények 
között élek. A feleségem által irányított 
ügyvédi iroda jól megy, de húsz éve, ami-
óta én a politikában dolgozom, egyetlen- 
egy önkormányzati munkát nem kapott. 
És azokat a munkákat is rendre vissza-
utasítja, amikor felmerül a gyanúja, hogy 
az én önkormányzati szerepvállalásom-
tól várnak eredményt a megrendelők.

CívisCafé: Nincs ebben az országban 
ember,  aki hinne egy vagyonnyilatko-
zatnak; nem kell ennyire komolyan  
venni!

Papp László: Pedig én meglehetősen 
aprólékosan és lelkiismeretesen töltöttem 
ki, még a televíziómról is említést tettem, 
amit a Cívishír ki is sarkított. Egyébként 
nem titok, hogy én a szüleim révén igen-
csak jó útravalóval kezdtem az életet, 
hiszen még 16 éves sem voltam, amikor 
már lakást vettek nekem Debrecenben. 
Ezt tanulással próbáltam nekik meghálál-
ni, amit azonban szintén ők fizettek. Ne-
kik köszönhettem a jólétet addig, amíg az 
egyetemet elvégeztem. Amikor saját lábra 
álltam, és megnősültem, a teher már az 
én vállamon volt, és ugyanezt a gondos-
kodást akarom, akartam biztosítani, mint 
amit én kaptam, de, persze, megfizettem 
a tanulópénzt is. Tőzsdei befektetéseink 
voltak, amikor az 1998-as orosz válság 
hatására a befektetéseink nyereségének 
nagy része egyik pillanatról a másikra 
„elpárolgott”. Éppen az ügyvédi szakvizs-
gára készültem…  Az ezzel járó idegesség 
a leghatékonyabb fogyókúra volt; akkor 
lement rólam 5-6 kiló. De nem szoktam 
kapkodni, pénzügyekben is megfontolt 
vagyok, nem szálltunk ki, s mivel egy  
fél év után az árfolyamok magukhoz 
tértek, sikerült jelentős eredménnyel 
zárni ezt a tőzsdei kalandot. De akkor a 
tőzsdézéssel egyszer és mindenkorra vé-
geztem. Ma már csak egy minimális ösz-
szeget tartok részvényekben, ahogy ez a 
vagyonnyilatkozatomból kiderül, de azt is 
csak azért, hogy meglegyen a befektetések 
vonatkozásában a több lábon állás.

cs. BeReczki attila – Ratalics lászló
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Romantikus regényíró  
született a menedzserben
Az ember azt adja vissza, amit kap, vallja az immár 
harmadik könyvével jelentkező Papp Csilla.

Januárban megjelent harmadik, Szere-
lem újraírva című romantikus regénye, 
televíziót, hírportált, rendezvényszer-
vező céget igazgat. És nagyon készül a 
márciusi debreceni TEDx-előadására, 
amellyel éppen vezetői és írói énje ke-
resztmetszetén át motiválná hallgató-
ságát. Papp Csilla mindenekelőtt két-
gyermekes anya és feleség. Azonban az 
épületvasalástól, a milliárdos nagyberu-
házásoktól a híradók világáig sok olyan 
tapasztalással kellett találkoznia, amire 
előtte álmában sem gondolt.
 

CívisCafé: Körülbelül 
tíz éve, hogy először 
beszéltünk, akkor 
Debrecen egyik nagy-
vállalkozója mellett 
dolgozott. Nem tűnt 
nagyon komfortos 
pozíciónak egy 
fiatal nő szemszö-
géből. Tévednék?

Papp Csilla: Éppen 
akkor költöztem vissza, 
ugyanis a páromnak – aki 
azóta a férjem – esze ágában 
sem volt Budapesten élni. Ko-
rábban semmilyen jel nem muta-
tott arra, hogy egy építőipari cégcso-
portnál helyezkedek el, az ingatlanfej-
lesztésnél sokkal jobban érdekelt a HR 
menedzsment, vagy akár a rendezvény-
szervezés. Nem hiszek a véletlenekben, 
biztosan oka van, hogy így történt. Együtt 
fejlődtünk a céggel, én pedig végigjártam 
a ranglétrát. Folyamatosan kaptam a fel-
adatokat, amikor megugrottam az adott 
követelményeket, jöttek az újabb kihívá-
sok. Nemcsak a tárgyalási technikákról, 
cégvezetési metodikáról, hanem az élet-
hez való hozzáállásról is sokat tanultam. 

CívisCafé: Nem dózerolták le a mindig  
mindent jobban tudó férfiak?

Papp Csilla: Úgy ültem le a megbeszélé-
sekre, hogy nőként semmivel sem vagyok 
kevesebb náluk. Ha voltak is kellemetlen 
perceim, tudtam kezelni öniróniával. Hi-

szen gépészeti, villamosipari, építészeti 
területen nagy presztízzsel bíró tervezők-
kel kellett együttműködni. Az embernek 
tudatában kell lennie, hogy szakmailag 
miként helyezze el magát hozzájuk ké-
pest. Nem okozott nehézséget.

CívisCafé: Az önirónia, vagyis a humor 
otthonról jött?

Papp Csilla: Onnan inkább a család 
egységébe vetett hitet és a tisztességet 

hoztam. Apukámnál 
tisztességesebb 

e m b e r t 
n e m 

n a -

g y o n 
t u d n é k 

m o n d a n i . 
Soha nem politi-

zált, annál inkább érdekelte az, hogy a 
feladatát becsülettel elvégezze. Ha társa-
dalmi munkára hívták, szombatonként 
szépen felöltözött, és ment. Tőle kaptam 
azt, hogy az ember magával foglalkozzon, 
azt csinálja, amivel azonosulni tud. Ő gé-
pészként, majd darukezelőként dolgozott 
az építőiparban.  

CívisCafé: Így már nem is annyira  
meglepő, hogy részt vett a Fórum  
megépítésében!

Papp Csilla: A kettőnek egymáshoz 
nem sok köze van, hisz én egészen más 
területen szereztem diplomát, és dolgoz-
tam, de nincsenek véletlenek… Szoktam 
is mondani, hogy a Fórum az első gyer-
mekem… Az én feladataimat főleg az 

engedélyeztetések tették ki. Harmincnál 
több ilyen procedúrát kellett bonyolítani, 
volt közte telekalakítási eljárástól kezdve 
elvi építési engedélyen át környezetvédel-
mi hatástanulmányig minden. Hogy ne 
süljek fel a tárgyalóasztal mellett, akkor 
is bele kellett ásnom magamat e témákba, 
ha távol estek tőlem. De az a típus vagyok, 
aki „beleáll” az ilyesmikbe. Addig persze 
semmit nem tudtam az épületek bevasa-
lásáról, vagy a cölöpalapozásról. Emlék-
szem azokra az időkre, amikor gumicsiz-
mában jártam az építési területet, tényleg 
minden négyzetcentimétert követtem a 
tervlaptól a megvalósulásig. Amikor a 
nyitáskor szembesültem a vásárló em-
berek tömegével, akkor éreztem rá, mi-
csoda nagy dolog ez. Ma napi 22-25 ezer 
ember fordul meg az üzletközpontban, 
melyeket látogatószámlálókkal mérünk 
a bejáratoknál.

CívisCafé: A cölöpalapozáshoz  
visszatérve, ennyire kíváncsi természet?

Papp Csilla: Széles az érdeklődésem, 
és ha valamilyen téma megtalál, szeretek 
minél többet megtudni róla. Ez a gye-
rekneveléssel is így volt, a lehető legtöbb 
információt gyűjtöttem azért, hogy jól 
csináljam, a Suttogó-módszertől kezdve 
a kicsijüket magukra kötő afrikai asszo-
nyokon át a mai európai trendekig. „Ide 
nekem a világot” típusú ember vagyok, 
mindenről tudni akarok, mindenre sze-
retnék rálátni, sokszor meg is oldani a 
problémákat. Amit nyilván nem mindig 
tudok. 

CívisCafé: És az ösztönei?
Papp Csilla: Megvan az anyai ösztön, 
de azért alakított is rajta az élet. Ebben 
az információs zajban szerintem sok nő 
küzd az elbizonytalanodással. Egyre ne-
hezebb visszatalálni az anyai ösztönhöz, 
hiszen ha beütöd a keresőbe, hogy fáj a 
gyerek torka, lexikonnyi adat zúdul rád. 
Ez akarva-akaratlan befolyásol.

CívisCafé: Ebben a megzavarodásban 
a generációk eltávolodása is benne 
lehet, régebben egy anya, egy 
nagymama sokszor használhatóbb 
választ adott, mint az internet.  

Papp Csilla: Abban a szerencsés hely-
zetben voltam, hogy a gyermekeim szü-
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letésekor anyukám tudott segíteni és na-
gyon sokat tanultam tőle. Három testvé-
remmel nőttem fel, és én is nagy családot 
szerettem volna. De megálltunk két gyer-
meknél, mert nem mindig úgy alakulnak 
a dolgok, ahogy azt fiatalon eltervezzük.  

CívisCafé: Felépült a Fórum, majd  
az Alföld Televízió élén láthattuk viszont.

Papp Csilla: A Fórumot követően anya 
lettem, majd a visszatérésemkor új fel-
adatkört kaptam; ez volt az Alföld tévé 
újrakoncepcionálása. Miközben a leg-
többen főleg  költségcsökkentésben gon-
dolkodnának, én a bővítést képviseltem. 
Így kezdtünk hírportált üzemeltetni és 
rendezvényszervező ágazatot felépíteni. 
A Fórum rendezvényszervezői feladatai 
közül kiszerveztünk néhányat. Utóbbi 
olyan szépen kinőtte magát, hogy más 
partnereknek is dolgozunk. A legnagyobb 
vállalás a divatbemutatók megszervezése 
volt, hisz ez is egy speciális terület. Ami-
kor belevágtunk, az volt a koncepcióm,  
hogy  megtaláljam a legjobb embereket a 
megfelelő pozíciókra; ez itt is így műkö-
dött. Nyilván nem én akartam kiválaszta-
ni a modellek ruháit. Szóval terveztünk, 
racionalizáltuk és megvalósítottunk.

CívisCafé: Általában véve is ez  
a rendszerszemlélet jellemzi?

Papp Csilla: Teljesen. Korábban egy ve-
zetői kompetenciákat mérő tesztsorozat 
eredményei is azt mutatták, hogy a rend-
szerszemlélet, a stratégiai gondolkodás 
és a logikai készségeim az erősek,  amik 
általában férfi vezetői sajátosságai.

CívisCafé: Dolgozni férfiakkal 
vagy nőkkel szeret jobban?

Papp Csilla: Férfiakkal. Holott például 
a rendezvényszervezés alapvetően nőies 
terület. Valahogy nem vagyok beállítódva 
azokra a dolgokra, amelyeket egy mun-
kahelyen úgymond csajos szokásoknak 
neveznek. Gyűlölöm az intrikákat és a 
külsőségekkel való hivalkodást. Bár meg-
jegyzem, hogy manapság a férfiak is haj-
lamosak minderre.

CívisCafé: Ezek után jobb, ha nem  
kérdezem meg, hogy inkább tervezés, 
stratégia vagy improvizáció. 

Papp Csilla: A stratégiában hiszek, 
minden helyzetben a kulcspontokat kell 
megtalálni, így az otthoni logisztikában is. 
Ettől még nem fojtom el a kreatív énemet, 
ha eszembe jut például egy használható 
műsorötlet, vagy egy kiállítás alapkon-
cepciója, bedobom a közösbe. A brain- 
storming során gyakran ezerszer jobb lesz 

a végeredmény, mint az én eredeti ötle-
tem. Vezetési elveimhez tartozik odafi-
gyelni egymás véleményére, kölcsönösen 
tanulni a kritikából. Továbbá igyekszem 
önálló, hatékony embereket magam mellé 
venni. Nekem fiatalként megadták a lehe-
tőséget a bizonyításra, márpedig az ember 
azt adja vissza, amit kap.
Az Alföld Televízió profilváltásakor elju-
tottak hozzám a személyemet is megkér-
dőjelező vélemények. Mert azt mondtam, 
szép, szép, hogy híradót csinálunk nagy 
létszámmal, magas költségekkel, csak-
hogy lényegében ugyanazokat az anyago-
kat forgatjuk le, mint az önkormányzati 
tévé. S miközben nekik ez a feladatuk a 
közszolgálat jegyében, addig nekünk a 
piacról kell előteremteni a forrásokat. 
Beleálltam ebbe, és mertünk koncepciót 
váltani, hisz a nézőnek mindegy, hogy az 
RTL Klubtól tud-e meg valamit, vagy egy 
helyi adótól, azaz számunkra érdemesebb 
másféle tartalomra helyezni a hangsúlyt. 
Így a magazinműsorokra és a reklámké-
szítésre erősítettünk rá.

CívisCafé: A harmadik romantikus  
regénye jelenik meg. Ez a műfaj 
olyan, mint a bulvár, egyszerre nagyon 
olvasott és lesajnált. Miért 
a romantikus regények?

Papp Csilla: Harminckilenc éves vol-
tam, amikor a fejembe vettem, hogy írni 
fogok. Ez az az időszak, amikor számot 
vetünk az életünkkel, hol tartunk, mit 
szeretnénk még megvalósítani? Sike-
resnek éreztem magamat a munkában, 
otthon szép, szerető család várt. De ép-
pen ilyenkor vagyunk hajlamosak bele-
laposodni a kényelembe. A regényírás 
gyermekkori álmom volt, így eldöntöt-
tem: írni fogok. Amúgy is könyvfaló va-
gyok, az Anna Kareninát vagy az Elfújta 
a szelet minden évben elolvasom. Tény, 
hogy manapság a lektűr (szórakoztató 
irodalom) és a romantikus irodalom 
a legnépszerűbb. Eredetileg is utóbbi 
műfajt céloztam meg, más kérdés, hogy 
miután egy olvasási szokásokról szóló 
amerikai tanulmány a kezembe került, 
teljesen átdolgoztam az első regényemet. 
Búcsút intettem a körmondatoknak és a 
leíró részeknek, a tartalom azért persze 
maradt… Küldetésemnek éreztem meg-
osztani néhány gondolatot azokkal, akik 
a főhőseimhez hasonló élethelyzetbe ke-
rültek. Ezt akartam beágyazni egy jó mai 
sztoriba.

CívisCafé: Romantikus alkat?

Papp Csilla: Annak tartom magamat. 
Számomra a romantika szépség, hófehér 
tisztaság, egyenesség. Mintha kiveszett 
volna a világból. Sokszor nem azt mond-
juk, amit kellene, hanem amit elvárnak 
tőlünk. 

CívisCafé: A romantika a játszmázások 
hiánya?

Papp Csilla: Igen! Letisztultság. Egy 
romantikus viszonyban azt képzelem, az 
embernek nem kell megjátszania magát, 
hanem pőrén odaállhat, és azt mondhat-
ja, szerelmes vagyok beléd! Meg vagyok 
döbbenve, hogy egy mai szappanopera 
35 perce alatt mennyi hazugság hangzik 
el! Az emberek egymás szemébe néznek 
és belehazudnak. Félelmetes.

CívisCafé: Azért három regényt írni  
már túlmutat az önmagunnak való  
bizonyításon.

Papp Csilla: Talán a személyiségem 
azon része teszi, amelyik segíteni sze-
retne másoknak. Az elsőt abban az érte-
lemben tényleg magam miatt akartam, 
hogy legyen valami, ami teljes egészében 
én vagyok. Anyaként, feleségként, kollé-
gaként annyi minden volt, amit máso-
kért tettem. Meg akartam mutatni maga-
mat. Álnevet sem használok, ami ebben 
a műfajban meglepő. Azért döntöttem 
így, mert a könyveim minden egyes sza-
vát vállalhatónak érzem.

CívisCafé: Ennyire vagány?
Papp Csilla: Általánosságban nem tar-
tom magamat annak, még a főtéri óri-
áskerékre sem mertem felülni, ahogy de 
bungee-jumpingra sem vállalkoznék. De 
azért voltak az életemben olyan pillana-
tok, amelyekhez nagy bátorság kellett. 
Például egyetemistaként női zenekart 
alakítottunk, miközben semmi hangom 
sincs… És még fel is léptünk!

CívisCafé: Regényíróként hogyan 
változik meg az ember élete?

Papp Csilla: Nagyon furcsa volt hoz-
zászokni az idegenektől napi szinten ér-
kező személyes üzenetekhez. Van olyan 
olvasóm, akivel azóta már baráti lett a 
viszonyunk. Főleg nők, de férfiak is meg-
keresnek élettörténetekkel, vagy csak el 
akarják mondani, milyen hatással volt 
rájuk a könyv. Ilyenkor azt érzem, hogy 
célba ért, amit szerettem volna; ezzel 
minden egyes alkalommal nagyon jó 
szembesülni. Ratalics lászló

PaPP Csilla TEDx-Es ElőaDása

2019. március 16., Kölcsey Központ
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Vegán farsangi fánk, sütőben sütve
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe  
pedig jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: 5 dkg kelt tésztasüte-
ményliszt, 5 dkg teljes kiőrlésű tönköly-
liszt, 50-55 ml zabtej, 2,1 dkg eritrit,  
1 dkg margarin, picike csipet só, fél ek. 
lenmagból „tojás” (lenmag+pici víz),  
3 dkg friss élesztő.

Elkészítése: Az élesztőt 1 dl langyos 
tejben pici cukorral felfuttatjuk. A többi 

hozzávalót tálba mérjük, hozzáöntjük 
a megkelt élesztőt, és a maradék tejjel 
tésztát dagasztunk. Lefedve, langyos 
helyen duplájára kelesztjük, kicsit át-
gyúrjuk, majd újra kelesztjük. Ezután 
lisztezett munkafelületre borítjuk, 1,5- 
2 cm vastagságúra nyújtjuk, és nagyobb 
méretű, kerek kiszúróval fánkokat szag-

gatunk belőle. A fánkokat sütőpapírral 
bélelt tepsibe fektetjük, és, konyharuhá-
val letakarva, 20-25 percig pihentetjük. 
A sütőt 190 fokra melegítjük, és kb. 17 
percig sütjük. A sütőből kivéve öt percre 
befedjük őket egy konyharuhával, majd 
porcukorral meghintve tálaljuk. A tete-
jére eperöntetet tettem.

Jó étvágyat kíván: 
Rózsa Éva

http://izutazas.blogspot.com/

Adjon (új) esélyt mAgánAk!

A RÉGIÓ 

LEGNAGYOBB  
MUNKAADÓINAK 

RÉSZVÉTELÉVEL

D e b r e c e n iÁllÁsbörzeÁllÁsbörze

26.
Fórum Debrecen 

26.
2019. 
ÁPRILIS



15CívisCafé HIRDETÉS

Mérnökközpontot avatott  
a Diehl Debrecenben
A német cég a cívisvárosban 151 új munkahelyet teremt.
Ünnepélyes keretek között megnyitották 
a Diehl Aviation Hungary mérnök- és 
szolgáltatóközpontját január 30-án Deb- 
recenben. A repülőgép-alkatrészeket 
gyártó és tervező német cégcsoport a vi-
lágon körülbelül 17 ezer embernek nyújt 
munkahelyet. A Diehl Aviation tevé-
kenységi körébe a repülőgépgyártáshoz 
– főként Airbus, Boeing és Bombardier 
típusú utasszállítókhoz – kapcsolódó va-
lamennyi feladat megtalálható. A Diehl 
hazai története 2011-ben Nyírbátorban 

kezdődött, amikor a német anyavállalat 
növekedési üteme szükségessé tette egy 
új termelői üzem telepítését. A nyír-
bátori vállalkozás Magyarország egyik 
legdinamikusabban fejlődő repülőgép- 
alkatrész-gyára, illetve a légiközlekedési 
iparban nemzetközi szinten is a legszín-
vonalasabb beszállítók egyike. Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter 
szerint sikeres volt a magyar gazdaság 
dimenzióváltása: a termelésen alapuló 
gazdaságfejlesztés után egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a kutatás, fejlesztés, inno-
váció a gazdaságban. A gyártás sikerei- 
nek köszönhetően a tulajdonosok újra 
Magyarországnak szavaztak bizalmat, 
amikor a Diehl mérnöki kapacitásának 
piaci igények által indokolt növekedésé-
hez keresték a tökéletes helyszínt. A deb-
receni központ kialakítása 2,76 milliárd 
forintba került, melyből 968 millió forint 
kormányzati támogatás.
A Lion Office Center területén lévő be-
ruházással 151 új munkahely jön létre 
a cívisvárosban – 121 felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező, magasan képzett 
munkaerőnek biztosít elhelyezkedési 
lehetőséget.

nyitott pozícióinkról érdeklődhet Az Alábbi oldAlon:  
https://WWW.diehl.coM/cAreer/hu/diehl-cAreer/  

PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.
www.pappas.hu
4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B.
Nagy János értékesítési tanácsadó 
Tel.: +36 20 772 1854

7"-os navigációval és metál fényezéssel

Önnek  
csak a színét kell  

kiválasztani!

Akciós egyedi ár: 3 990 000,- HUF

UTOLSÓ DARABOK!

Az akció a készlet erejéig érvényes. A képen látható autó illusztráció. Fiat Tipo 1.4 16 V Easy (Sincom kód: 356.
M3B.0) vegyes átlagfogyasztása: 5,4-7,7 l/100 km; CO2-kibocsátás 144 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100.000 
km futásig kiterjesztett garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. A részletekről érdeklődjön értékesítőnknél, 
illetve a www.pappas.hu weboldalon.

Tipo-sedan-94x132-allo-hird-2019.01.18.indd   1 2019. 01. 18.   15:00

Minőség, versenyképes áron!

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

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása

Tel.: +36 20 9552411, +36 30 737 5768

– 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.

LUXUSINGATLAN DEBRECENBEN,  
AZ M3-AS FELHAJTÓHOZ ÉS A BMW GYÁRHOZ KÖZEL 

Átadás: 2019 végén. CSOK igénybe vehető! Irányár: 91 M Ft-tól 135 M Ft-ig.
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Debrecent a kálvinista Róma néven 
vagy cívisvárosként emlegetik, is-
merik Kossuth Lajos széke kapcsán, 
de nagyon kevesen vannak tisztában 
a sötét múltjával, pedig velünk élnek 
a szellemek, démonok, a különböző 
legendák. Ha végiglapozzuk a város 
történetének elmúlt 500 évét, akkor 
nem a békés város képe villan elő, 
hanem a debreceni „Csikágó” gyil-
kosságai, belvárosi utcák, házak sötét 
múltja, évszázadok botrányai. Elát-
kozott családok, a cívisvilág hattyú-
dala. A haláltrafik, a halálrendelő és a 
debreceni Sherlock Holmes története. 
Szeánszok, halottlátók, kasszafúrók, 
gengszterek, prostituáltak a békebeli 
időkben. Horog Máté túravezetővel 
Debrecen legszörnyűbb eseményeivel 
ismerkedhetünk meg egy belvárosi 
sétán, az Alföldi „bűnösváros-járá-
son”.

Gonosz kezek borzalmas merénylet 
helyszínévé tették 1914. február 23-
án Debrecent. Fél 11-kor csomag ér-
kezett Miklósy Istvánnak, az új görög 
katolikus püspök rezidenciájára – a 
mai kereskedelmi és iparkamara épü-
lete –, az első emeleti szobába. Számí-
tottak a csomagra, hiszen az eset előtt 
néhány nappal a püspök levelet kapott 
a bukovinai Csernovicból, melyben 
egy nő közölte, nemsokára „kegyele-
tes ajándéka” érkezik. A levélíró kérte 
a püspököt, az ajándékot fogadja szí-
vesen, ezért az 1300 korona értékű-
nek jelzett ládát 100 korona pénzkül-
deménnyel együtt átvették. A feladó 
így jelezte magát: „Kovács Anna, Ha-
dikfalva, Ungarische Kolonie”. Miután 

Miklósy átvette az ajándékot, a szo-
bájába sietett, mert megszólalt a tele-
fonja. Amíg a püspök hivatalos ügyét 
intézte, a szomszédos szobában Slep-
kovszky titkár fejtette le a leopárdbőrt 
a halálos veszedelmet rejtő csomag-
ról. Miután ez sikerült, az állat bőrét a 
dívány elé, a földre terítették. A titkár 
nem boldogult a dobozzal, ezért bal-
tával kezdte felbontani a csomagot. 
Amint belevágott, irtózatos robba-
nás hallatszott, a falak leomlottak, 
az ablakokat a légnyomás bezúzta, a 
bútorok, ablakkeretek kiröpültek az 
utcára. A püspök hivatalában lévő 
Slepkovszky János titkáron és Jaczko-
vics Mihály püspöki vikáriuson a fel-
robbant bomba halálos sebeket ejtett, 
ahogy dr. Csatth Sándor ügyvéden is, 
aki hivatalos ügyben időzött az irodá-
ban. A püspöki aulában és a házban 
18-an megsérültek. A csomagban egy 
ekrazitbomba és egy ezüst gyertyatar-
tó volt.
A merénylet, melyet a szobában 
senki nem élt túl, a magyar- 
országi görög katolikus egyház 
ellen irányult
A részletes tudósításokból kiderül: a 
Deák Ferenc utca és a Verbőczi utca 
sarkán (ma Iparkamara utca 2. szám) 
lévő hivatalban a gyilkos robbanás 
Jaczkovics Mihály püspöki vikárius 
teljes testét a felismerhetetlenségig 
összeroncsolta. Ugyanígy Slepkovsz-
ky János püspöki titkár testét is, és 
halálosan megsebesítette dr. Csatth 
Sándor ügyvédet, a püspök jogtaná-
csosát. Csatthot még élve szállították 
a kórházba, de nem lehetett meg-
menteni az életét. Akkora ereje volt a 
pokolgépnek, hogy dörejét a Nagyer-
dőn is hallották. A püspöki hivatal 
mennyezete összeomlott, a detonáció 
az utca túloldalán lévő törvényszéki 
palotában is hatalmas károkat oko-
zott. A lehulló vakolattörmelékektől, 
valamint az ablakszilánkoktól nagyon 
sok hivatalnok megsérült, akik sokkos 
állapotban rohantak ki az épületből. 
Az utcán rövid idő alatt több száz em-
ber gyűlt össze. A rendőrség azonnal 
hozzálátott a vizsgálathoz. Kezdetben 
azt hitték, gázrobbanás történt, majd 
azt, hogy a légfűtő készülék kazánja 
robbant fel. A szerencsétlenség hely-
színére hamarosan megérkeztek a 
tűzoltók is, akik a robbanás utáni lán-

Ekrazit- 
bombával 

akarták  
megölni  

a püspököt 
Debrecenben

Alföldi „bűnösváros-járás”,  
II. rész.

BŰNÖSVÁROS–JÁRÁS
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gokat eloltották, s hozzákezdtek a romok 
eltakarításához, mely a repedezett, düle-
dező falak miatt nagyon lassan haladt. A 
munkálatok közben az a hír terjedt, nem 
véletlen szerencsétlenség okozta a pusz-
títást, hanem az iparkamara kupolacsar-
nokában elhelyezett bomba robbant föl. 
A vizsgálatokat megindították, ám ha-
mar kiderült, a hír ebben a formájában 
nem igaz. Ekkor még nem lehetett tudni, 
hogy a katasztrófának halálos áldozata is 
van, hiszen a tűzoltók még nem jutottak 
be az épületbe. Amint a romokat eltaka-
rították, Rostás István rendőrkapitány, 
Nagy Kálmán vizsgálóbíró, Publig Ernő 
tűzoltó-főparancsnok, továbbá Nagy 
Gergely tábornok és Nedezcky Ferencz 
őrnagy megtartották a helyszíni szem-
lét. A vizsgálódás során megállapították, 
bombarobbanás történt. A rendőrség 
nyomozást rendelt el, hogy felfedjék a 
levélírót és a pokolgép küldőjét, aki Ko-
vács Anna álneve mögé rejtőzött. Miután 
a mentőegységek bejutottak az épületbe, 
a püspöki vikárius és titkár holttestét 
kórházba vitték. A katasztrófa harma-
dik áldozatát, Csatth Sándort súlyos 
égési sérülésekkel szállították el; Nagy 
Kálmán vizsgálóbíró azonnal ki akarta 
hallgatni, de a férfi már nem tudott vála-
szolni a kérdésekre. Az ügyvédet a bom-
baszilánkok annyira eltorzították, hogy 
a kórházban saját apja sem ismerte fel. 
Magyarországon azelőtt soha nem volt 
hasonló merénylet, de az áldozatok nagy 
számát tekintve a külföldiek körében is 
riadalmat keltett az eset, melyet pokoli 
furfanggal követtek el. Mivel hazánkban 
nem volt ismert a robbanóeszközökkel 
elkövetett bűncselekmény, így az Orszá-
gos Bíróság Művegyészeti Intézete sem 
volt felkészülve a robbanás kivizsgálásá-
ra, ezért végül Bécsből kellett segítséget 
kérni. A robbanás részleteit egész ponto-
san nem tudták megállapítani, hiszen a 
katasztrófa közvetlen tanúi meghaltak. A 
sebesültek közül egyedül Dávid Mihály 
joghallgató tudott összefüggő vallomást 
tenni a vizsgálóbíró előtt. A bőrdarabról 
megállapították, hogy csupán leopárd-
bőr-imitáció, eredetileg kecske- vagy bá-
ránybőr lehetett. A nyomozásba szakér-
tőként bevont szőnyegkereskedő szerint 
bécsi, berlini vagy hamburgi gyártmány 
lehetett a bőrdarab, így a hatóságok táv-
iratoztak, és mintát küldtek az említett 
városoknak, valamint a Monarchia más 
városainak is.

A püspököt a merénylet 
nem törte meg
A merénylet idején a városi tanács ülése-
zett. Miután a tagokat értesítették a tör-
téntekről, azonnal részvétüket fejezték 
ki, egyben örömüket a püspök szeren-
csés megmenekülése fölött. A püspököt 
a légnyomás a falhoz szorította, és rádőlt 
egy kiszakadt ajtó, mely megsértette a 
kezét. Az ajtó pajzsként védte a leomló 
közfal tégladarabjaitól. A romba dőlt 
épület köré katonai kordont állítottak, 
hogy senki ne menjen a közelébe, mert 
attól tartottak, a ház leomlik. A február 
21-én küldött levelet átadták a rendőr-
ségnek. Kiderítették, Jaczkovics Mihály 
püspöki helynök és Slepkovszky János 
püspöki titkár vette át a csomagot, akik 
szóltak Szima Imre postai kézbesítő-
nek, maradjon ott tanúnak, hogy meg-
vannak-e a csomagban a szállítólevélen 
jelzett értékek. A postás azonban azt 
mondta, nagyon sok dolga van, nem ér 
rá, s el is ment. A nyomozás során hamar 
megállapították, hogy politikai merény-
let történt. Egy laptudósító még aznap 
délután megjelent Miklósy püspöknél, és 
közölte vele, minden jel arra utal, a me-
rénylet oláh részről történt. A vizsgálat 
első éjjelén megállapították, az ekrazit- 
bombát nem a bukovinai Hadikfalváról, 
hanem Csernovicból küldte a feladó, s a 
levél is onnan érkezett. A rendőrség nyo-
mot talált: a Kovács Anna név alatt azok 
a Szatmár megyei román lázítók rejtőz-
nek, akik az előző évben Jaczkovics viká-
riust iskolalátogató körútján megtámad-
ták és megverték. A merénylet áldozatait 
február 25-én kísérték utolsó útjukra.
Románia hátráltatta a nyomozást
Mivel a pokolgép Csernovicból érkezett 
postán, a debreceni főügyészség felvette 
a csernovici kollégáival a kapcsolatot, és 
kérte a helyi szálak felderítését. Cserno-
vicból hamarosan jelentették, a két felté-
telezett tettes február 19-én érkezett Ro-
mániából, és az Imperial szállóban szállt 
meg. A szállodai bejelentőlap szerint 
Jásból érkeztek; másnap, 20-án délben 
feladták a csomagot, majd aznap este 
Itzkahyn keresztül vissza is tértek Ro-
mániába. Mivel külföldre menekültek, 
a bűnvádi eljárás alá vonásuk, illetve az 
esetleges kiadatási procedúrák miatt az 
első problémát állampolgárságuk meg-
állapítása jelentette. Az ellenzéki sajtó a 
hajdúdorogi püspökséggel kapcsolatos 
román ellenszenvre, illetve Tisza István 

paktumtárgyalásainak kudarcaira hívta 
fel a figyelmet. A rendőrség látókörébe 
került két másik férfi, akik gyanúsítha-
tóak voltak a robbantással. Az egyikük 
Ilie Wasiliewitz Catarau volt, a másik 
egy Kirilov nevű szökött matróz. A deb-
receni rendőrök kérték a románokat, 
tájékoztassák őket a személyekről, de a 
román rendőrség közölte, nem ezek a 
férfiak az elkövetők, ezért tovább kell 
keresni a merénylőket. Március 12-én a 
debreceni rendőrség körözőlevelet adott 
ki a román férfiak ellen, majd két nappal 
később nemzetközi körözőlevelet tettek 
közzé, melyben 30 ezer koronát ígértek 
a nyomravezetőnek. A nyomozás holt-
pontra jutott, mert a bukaresti rendőrség 
hátráltatta a nyomozást. Bukarest nega-
tív hozzáállása mellett március elején egy 
újabb adat is nyilvánosságra került, mi-
szerint öt hónappal korábban a két me-
rénylőnek már volt egy másik dobása is 
Magyarországon. 1913. szeptember 27-
én megkísérelték felrobbantani a Brassó 
melletti Cenk-hegyen álló, a Millennium 
tiszteletére emelt Árpád-szobrot.
Politikai okok miatt lezárták 
a nyomozást
Az első világháború kitörése miatt vél-
hetően nem vártak eredményt a vizsgá-
latoktól, talán már apparátus sem volt a 
további munkához, valamint politikai 
okok is közrejátszhattak, ezért hirtelen 
lezárták a nyomozást. 1914–1915 között 
elsősorban Berlin és Bécs nyomására 
Tisza István folytatta a román vezetők-
kel a kiegyezési tárgyalásokat, melynek 
távlati célja az volt, hogy az ingadozó 
Romániát a központi hatalmak beléptes-
sék a háborúba a maguk oldalán. Ennek 
érdekében a háború folyamán a magyar 
hatóságok igyekeztek megnyugtatni a 
román közvéleményt, ezért számos, már 
folyó pert felfüggesztettek, és amnesztiát 
is eszközöltettek. Tekintettel arra, hogy 
az Ilie Catarau utáni nyomozást a kül-
ügyminisztérium utasítására állították 
le, valószínűsíthető, hogy ez is Románia 
esetleges megnyerését célozta. Catarau 
halála előtt, 1937 májusában egy buka-
resti lapnak címzett levelében beismerte, 
ő követte el a merényletet. 1944 febru-
árjában, a bombatámadás 30. évfordu-
lóján a kereskedelmi és iparkamara falán 
emléktáblát helyezett el a görög katolikus 
egyházközösség, s gyászmisével emlé-
keztek a merénylet áldozataira.

FoGaRasi ReNáta

BŰNÖSVÁROS–JÁRÁS
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Mesepszichológust alkalmaz  
a debreceni egyetem
Kádár Annamária szerint a sárkányokat nem lehet kilúgozni.

Nincs más dolgunk, csak mesélni?! 
Kádár Annamária pszichológussal szo-
rongásról, élettörténetről, küzdelmekről 
és kontrollvesztettségről beszélget-
tünk. A Mesepszichológia 
könyv írója januártól a 
Debreceni Reformá-
tus Hittudományi 
Egyetemen okta-
tója.

Ez egy olyan 
hely, ahol szíve-
sen dolgoznék 
– ez volt Kádár 
Annamária első 
gondolata, amikor 
belépett a Kollégium 
udvarára, még tavaly 
tavasszal. – Megérkezettsé-
get éreztem, ezért mikor a későb-
biekben megkerestek, hogy oktassak 
pszichológiát a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen, a döntés ér-
zelmi szinten már akkor megszületett 
bennem, mielőtt még kognitív szinten 
átgondoltam volna. Az ismert pszicho-
lógus számára fontos, hogy akivel mun-
kaviszonyt létesít, ugyanazt az értéket 
képviselje, ezért tartja szerencsés ta-
lálkozásnak, hogy református egyetem 
oktatója.
Kádár Annamária Marosvásárhelyen 
született. Tanítóképzőben érettségizett, 
majd 1999-ben a kolozsvári Babes–Bo-
lyai Tudományegyetem Pszichológia 
és Neveléstudományok Karán szerezte 
pszichológusi oklevelét. Az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Karán, a Kognitív Fejlődés 
program keretében végezte doktori ta-
nulmányait, amellyel párhuzamosan a 
Budapest Műszaki Egyetemen szerezte 
meg munka- és szervezetpszichológusi 
szakképesítését. Családterápia, valamint 
relaxáció és szimbólumterápia irányza-
tokban képezte magát tovább. Dolgozott 
iskolapszichológusként, valamint egye-
temi adjunktusként a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen. Jelen-

leg a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
marosvásárhelyi kirendeltségén tanít, 
az Óvoda és elemi oktatás pedagógiá-

ja szakon. A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem okta-

tói közé 2019 januárjától 
lépett. Pszichológia 

és A differenciált 
fejlesztés pedagó-

giája és pszicho-
lógiája tárgyakat 
tanítja.
Pszichológus- 
h a l l g a t ó k é n t 
17 évvel ezelőtt 

a mesékből írta 
a szakdolgozatát, 

kisiskolások által írt 
meséket vizsgált, 1 237 

gyerek által írt mesét olva-
sott és elemzett. Ez a munka sor-

fordító volt az életében.
– A fantázia és realitás kölcsönviszonya 
annyira érdekesen jelent meg ezekben 
az írásokban, hogy sokszor potyogtak a 
könnyeim a nevetéstől: ez a Maggi tyúk-
húslevest főző királylány és a pattanásos 
királyfi világa – emlékszik vissza a kez-
detekre. A doktori disszertációjában az 
írásbeli kommunikációs készség alaku-
lásával foglalkozott közel kétezer kisis-
kolás által írt mesében. A mese pszicho-
lógiája mellett az érzelmi intelligencia 
fejlődése és fejlesztési lehetőségei álltak 
az érdeklődésének középpontjában.
Kádár Annamária úgy gondolja, hogy az 
a szülő és pedagógus, aki a mese varázsá-
val, csodájával ajándékozza meg a gyer-
meket, aki lélekben ő maga is egy kicsit 
megőrzi gyermeki világlátását, mágikus 
gondolkodásának maradványait, sokkal 
könnyebben boldogul problémahelyze-
tekben, jobban dolgozza fel a vesztesé-
geket, a kudarcokat.
Amikor iskolapszichológusként gyere-
kekkel és tréningek keretében felnőttek-
kel az érzelmi intelligencia fejlesztésén 
dolgozott, egyre tisztábban körvonalazó-
dott számára, hogy az érzelmi biztonság 
megalapozása gyermekkorban történik, 

és bár nem lehetetlen, de nagyon hosz-
szú folyamat eredménye a korai negatív 
mintáknak az átírása. –A mese az ősbi-
zalom élményét erősíti meg, azt, hogy jó 
a világ, jó volt ide megszületni. Ezzel az 
alapérzéssel sokkal könnyebb elviselni a 
nehézségeket, kudarcokat, tragédiákat, 
és könnyebb derűsnek, vidámnak lenni 
– vallja a szakember.
Ráragasztották:  
a mesepszichológus
A mesékkel való első találkozása gyerek-
korára tehető, amikor az édesanyja ült az 
ágyán, és mesélt neki. „Amikor néztem 
a falvédőn a folyóból ivó szarvasokat, és 
hallgattam édesanyám meséit, akkor in-
dult el bennem először a belső képalko-
tás” – emlékszik vissza. Azóta a 2012-ben 
megjelent legnagyobb példányszámban 
elkelt ismeretterjesztő könyve volt Ma-
gyarországon a Mesepszichológia című 
műve, amelyben az első tíz érzelmi intel-
ligencia fejlesztő mese megjelent, 2013-
ban pedig az olvasók szavazatai alapján 
elnyerte az Aranykönyv-díjat. A könyv 
azóta már több egyetemen kötelező 
tananyag. 2014-ben megjelent a könyv 
folytatása, Mesepszichológia 2. címmel, 
amely ugyancsak nagy közönségsikert 
aratott, és újabb tíz mesével gazdagítot-
ta az olvasókat. 2016-ban pedig Lilla és 
Tündérbogyó címmel napvilágot látott a 
mesék gyűjteménye, tíz vadonatúj törté-
nettel kiegészülve.
– A könyveim miatt nagyon sok helyre 
hívtak előadást tartani és a bemutatás 
közben következetesen mesepszicholó-
gusnak szólítottak. Rám ragasztották ezt 
a megnevezést, és végül is az is vagyok, 
mert egész életem során nem tettem 
mást, mint hogy történeteket hallgattam 
és meséltem – vallja.
Életmeséink
A családtörténeteket védőhálónak hívja, 
amelyek a nehézségek esetén megtarta-
nak és felemelnek. Minél többet tud a 
gyermek a családjáról, annál erősebb a 
belső kontroll érzése, vagy a meggyőző-
dése, hogy önmaga irányítja az életét, és 
minél magasabb önbecsüléssel rendel-
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kezik, annál alacsonyabb a szorongás-
szintje. A történetek átkeretezése által 
megerősödik, hogy nem kell mindenben 
tökéletesnek lenni, lehet a gyengeségből 
erőt kovácsolni. A minták bennünk él-
nek, és ha ismerjük őket, akkor szükség 
esetén felül is tudjuk írni.
Kádár Annamária szerint a személyes 
beállítódásunk alapján ítéljük meg a 
történeteinket. Vannak olyan életmesék, 
amelyekből rengeteget lehet tanulni, és 
csak utólag értjük meg az események 
alakulását. „Szülői felelősség, hogy az 
életünk eseményeit hogyan tudom in-
tegrálni, hogyan tudom a negatív törté-
neteket mesélhetővé tenni. Nemcsak a 
régi családi történeteket kell tudni me-
sélni, hanem az itt és most történeteit is.”
A saját élettörténeteiről azt mondta, 
hogy a családi emlékei, a közös étkezé-
sek, az együttlétek, a szokások a legmeg-
határozóbbak számára. Bizonyosságom 
van arról, hogy bármi történjen is az 
életemben, nekem a családban mindig 
helyem van.
Két mondatot idéz vissza, amely meg-
határozó volt az életében. – Szorongó és 
izgulós voltam, és egyszer édesapám azt 

mondta: Mielőtt legyártasz magadban 
ilyen vagy olyan forgatókönyvet, először 
próbáld meg. A másik meghatározó po-
zitív mondatot a férjemtől hallottam: ha 
nem lesznek gyerekeink, mi akkor is jól 
vagyunk együtt.
Az tud szívből nevetni, 
aki szívből sírni is tud
Az életének „nagyon kemény utazása” 
volt a 10 év, amikor küzdöttek a férjé-
vel, hogy gyermekük szülessen. Amikor 
ennek az időszaknak a történetét meséli, 
(azóta már két örökbe fogadott kislány 
édesanyja – a szerk.), öröm és boldog-
ság hallatszik a hangjából. – Ez nem volt 
mindig így – emlékszik vissza. A gye-
rekvállalással úgy voltam az életemben, 
hogy nekem ez jár, aztán amikor megél-
tem, hogy nem lehet gyermekünk, ak-
kor jöttek a kérdések, hogy miért pont 
nekem nem, miért pont velünk történik 
ez. Aztán rájöttem, hogy sokkal szebbet 
és jobbat kaptam, mint amit elve elvár-
hattam volna.
Olykor nem kell tudnunk a dolgok mi-
értjét. Hagyjuk, hogy láthatatlan erő 
vezessen, hogy a kontrollt ki tudjuk 
engedni a kezünkből. Megélni a kont-

rollvesztettséget azt jelenti, hogy rá me-
rem bízni magam arra az erőre, amit az 
imádságban mondunk: legyen meg a Te 
akaratod.
– A legmélyebb félelmeinkkel szembe 
kell néznünk, a sárkányokkal való küz-
delmet nem lehet kilúgozni, időnként 
kudarcot kell vallani. A mesék vége jó, 
de a történetben mindig találkozunk 
küzdelmekkel. Én nem hiszek a hurrá-
optimizmusban, hogy minden csak szé-
pen alakul, mert ez irracionális elvárás. 
Az tud szívből nevetni, aki szívből sír-
ni is tud. Én vagyok a saját történetem 
teremtője, rajtam múlik, hogy hogyan 
értelmezek helyzeteket, és hogyan kere-
tezem át ezeket az élettörténeteket.

DoBos zita

Az utasok is megszerették 
a debreceni gyártású autóbuszt
Két hónapja állt forgalomba az első 
debreceni  gyártású Mercedes-Benz 
REROFM 500 LE a cívisvárosban, amit 
az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az 
Inter Traction Electrics Kft. ünnepélyes 
keretek között adott át a DKV Debreceni 
Közlekedési Zrt.-nek a tavalyi év végén.

A Debrecenben tervezett és gyártott 
Mercedes-Benz Reform 500 LE a cívis-
városban, a DKV Debreceni Közlekedési 
Zrt. színeiben állt munkába december 

13-án, és azóta több vonalon közleke-
dik menetrend szerint. Mint ismert, az 
ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter 
Traction Electrics Kft. 12 típusból álló 
termékcsaládjának első modelljét 2017 
decemberében mutatta be a nagyközön-
ség számára. Miután a jármű megszerez-
te a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól az 
európai típusbizonyítványt, forgalmi en-
gedélyt és rendszámot kapott, így tavaly 
év végén forgalomba állhatott a busztár-
saságnál.

–  Nagy büszkeség számunkra, hogy a 
Debrecenben gyártott első modellünk a 
DKV állományában szolgálhatja az uta-
sok kényelmét, s a tapasztalatok alapján 
elmondható, hogy a város lakói is szí-
vesen utaznak a REFORM 500 LE-vel 
– mondta el Kossa György, az ITK Hol-
ding elnök-vezérigazgatója.
Kossa György arról is beszámolt, hogy 
jelenleg az autóbuszok sorozatgyártá-
sát készítik elő az üzemben, ezzel pár-
huzamosan pedig az ITK Holding Zrt. 
flottájában üzemelő járművek felújítását 
végzik.

itk holding zrt

1045 budApest, istvántelki utcA 8.
WWW.itkholding.hu • e-MAil: inFo@intertAnker.hu

a MErCEDEs-BEnz rEforM  
500 lE-ről
A 12 méteres, 3 ajtós, alacsonypadló-belépésű Mer-
cedes-Benz Reform 500 LE megfelel a legmaga-
sabb környezetvédelmi és emissziós normáknak. Az 
autóbuszt 220 kW maximális teljesítményű EURO6-
os dízelmotorral és hatfokozatú automata váltóval 
szerelték, az alváz műszaki kialakítása tartalmazza 
a Mercedes-Benz autóbuszain megszokott jár-
műbiztonsági és menetstabilizációs rendszereket, 
valamint az ITK Holding Zrt. által fejlesztett távoli 
fedélzeti diagnosztikai és kontrolleszközöket, ami 
üzemelési, működési adatokat szolgáltatva lehetővé 
teszi a járművek távoli ellenőrzését is.
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Az evés-ivás évszázadok óta szo-
ros kapcsolatban áll az énekléssel, 
tánccal, muzsikával. 
A piaci árusok kiáltozását már 
a reneszánszban dalba foglalták 
éppúgy, mint a víg lakomákat, a 
jó borokat, tósztokat vagy a jeles 
étkeket. Ínyenc zeneszerzőkről is 
sokat hallhatunk, énekelt recep-
tekből azonban bizonyára nem 
sokan tudnának idézni. A Kodály 
Kórus a következő koncertjére 

ezért válogatott össze egy kosárra 
valót a zeneirodalom gasztronó-
miához kapcsolódó nyalánkságai- 
ból az omlett énekelt receptjétől 
a boszorkánykonyháig. És ha ne-
talán a karneváli hangulatban a 
közönség megszomjazna, a végén 
még egy „nemcsakhallható”, de 
ízlelhető csemegébe is belekóstol-
hat a hangverseny végén, az IKON 
Debrecen bármenedzsere, Tahó-
czki Péter közreműködésével.

Március 9-én a Két bors ökröcs-
ke című produkcióval folytatódik 
a nagyobb, 4–12 éves korosztály 
számára a Három hangos kaland 
családi bérletsorozat, melyre je-
gyek is válthatók. A koncert az 
1955-ben bemutatott A két bors 
ökröcske c. rajzfilmen alapszik, 
melyben Gergő, a jószívű kisfiú 
az ökröcskék segítségével legyőzi 
a gonosz várurat. A Ránki György 
által írt eredeti filmzene kel életre 
az előadáson: a hangszerek szemé-
lyesítik meg a szereplőket, a tör-
ténetben pedig Györgyfi Zsolt 
mesélő (a Kodály Filharmoniku-
sok trombitaművésze) kalauzolja 
el a gyerekeket.

A nagy sikerrel futó „Zajgás, neve-
tés”  sorozat következő alkalmára 
is – Kankalin és harmatcsepp – a  
6 év alatti gyerekeket várják, hogy 
bevonják őket a klasszikus hangzás-
világú zene élvezetébe. A foglalkozá-
sokon a család együtt mondókázhat, 
énekelhet, táncolhat, s hallgathatja 
a kamaraegyüttes (fuvola, hegedű, 
brácsa, cselló) játékát, ezúttal a ta-
vaszvárás jegyében: Március kez-
detén minden lény a fény és meleg 
után vágyakozik. A koncerten zene 
hívogatja a Napot, csalogatja az esőt 
a Sokszínvirág zenekar (a Ko-
dály Filharmonikusok művészei) és  
Fórizs Aida Éva óvodapedagógus 
közreműködésével.

Gasztronómia  
és zene – avagy  

Ennivaló muzsika
A Kodály Kórus Debrecen ismét 

rendhagyó tematikájú koncertre 
várja a debreceni közönséget.

Ennivaló Muzsika

2019. február 21. csütörtök, 19:30 óra, Kölcsey Központ, Bálterem 
Jegyek: Kölcsey Központ jegypénztára vagy online  
a kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalon

Ez klassz!  
– Két bors ökröcske 

jár Debrecenben
Tavaly októberben indította el 

családoknak szóló sorozatát  
a Kodály Filharmónia Debrecen, 

mely szombati napokon kínál 
házi gyerekkoncerteket  

és mesekoncerteket, 
szimfonikus zenével.

kéT Bors ökröCskE 
2019. március 9. szombat, 10:00 óra,  
Belvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem (Debrecen, Kossuth u. 1.)

kankalin és harMaTCsEPP

2019. március 30. szombat, 10:00 és 16:00 óra,  
Kodály Filharmonikusok próbaterme (Debrecen, Simonffy u. 1/C)
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Angyalföld tér 11. 7.00-22.00
Egyetem sugárút 50. 7.00-23.00

Kálvin tér 7. NON-STOP

1perc: 80 forint, bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint  
Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadóhely.

       FEKVŐSZOLÁRIUM   
    ÁLLÓSZOLÁRIUM

  CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)  
 SZOLÁRIUMKRÉMEK SZOLÁRIUM

www.solisundebrecen.hu
Ke

re
sd

 a
kc

ió
nk

at
!

Ajándékozz szoláriumkrémet
 

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

Black Chocolate Princess

400ml: 5700Ft 22ml: 570 Ft

10.500Ft

„Hegyikristály”
ÁSVÁNY-ÉKSZER-AJÁNDÉK

üzlet

EGYEDI ÉKSZEREK  
igény szerinti  

készítését vállaljuk!

Debrecen, Széchenyi u. 1.
Tel.: +36 30 205 7358
www.asvany-ekszer.hu
Kató Éva és Kató K. Attila drágakőszakértők

• nemesfém foglalatú ásványékszerek
• különféle ásványékszerek készítése
• fűzött nyakláncok készítése, javítása
•  természetgyógyászatban használható 

kövek forgalmazása
• horoszkóp szerinti szerencsekövek
• féldrága- és drágakövek
• bizsu- és ezüstkellékek
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Debreceni 21-es:  

Böőr Zoltán
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavak-
ban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Hu-
szonegyet. Ezúttal Böőr Zoltán debreceni futballikontól.

1. Ezer éve hallottunk felőled.  
 Mi újság?

Én tudom, mi újság Debrecenben, hiszen 
rendszeresen olvaslak benneteket. Köszö-
nöm szépen, jól megvagyok, Dunakeszin 
élek a családommal. Egyébként hogy jutot-
tam eszetekbe?

2. Éppen a minap jutottunk arra  
 a következtetésre egy illusztris 

asztaltársaságban, Loki-fanatikus  
futballrajongókkal, hogy Sándor Tamás, 
Dombi Tibor és Madar Csaba mögött 
vagy inkább mellett a legfontosabb 
alakja vagy az elmúlt negyedszázad 
debreceni labdarúgásának, azaz hiva-
talosan is ikonná avattunk.
Köszönöm szépen!  Ha ilyen kiválóságokkal 
emlegettek egy lapon, az nekem már önma-
gában egy hatalmas elismerés. Most nehe-
zem találom a szavakat, ez sokkal több mint 
jóleső érzés, egyszerűen boldoggá tesz. 
Nekem mindig is a szurkolók visszajelzése 
volt a legfontosabb, hiszen az jelentette az 
igazi megbecsülést, elismerést, ha pedig az 
ember meg is marad a szurkolók emlékeze-
tében, akkor az azt jelenti, hogy valamit jót 
csinált, maradandót alkotott.

3.  Tudjuk még fokozni! Ugyanebben 
 a rovatban Sándor Tamás beválasz-

tott a debreceni álomcsapatába!
Tudom, olvastam. Tobe kétségtelenül min-
den idők legjobb Loki-játékosa, egy igazi 
zseni, szóval, óriási megtiszteltetés, hogy 
bekerültem a csapatába!

4.  Csak semmi szerénység! Kevés 
 21-szeres válogatottat tud  

felmutatni a debreceni futball!
Csak egy egyszerű vidéki gyerek vagyok 
a debreceni Szabadságtelepről, és nekem 
valóra vált az álmom, a DVSC élvonalbeli 
futballistája lehettem már egészen fiatalon.

5.  Üstökösként robbantál be Lokiba 
 a kilencvenes évek második  

felében. A kezdetekről milyen emléke-
ket őrzöl?

Amikor a csapat 1993-ban feljutott az NB 
I-be, tizenöt éves voltam.  Sose felejtem el a 
Videoton elleni hazai mérkőzést! Zsúfolásig 
telt ház volt az Oláh Gábor utcai stadionban, 
én pedig Benyával, Benczik Zsolttal mentem 
ki, a B-közép sűrűjében tomboltuk végig a 
90 percet, szinte semmit nem láttam, mert 
akkor sem voltam magasabb, mint most, de 
így is örök élmény marad. 

6.  Az is jó sztori lesz majd az  
 unokáknak, amikor neked tombolt 

először a B-közép! Mi volt a belépő?
Tizenhét voltam, amikor Herczeg Bandi bá’ 
szólt, hogy a felnőtt csapattal kell edzenem. 
Az első napon be sem mertem lépni az öl-
tözőbe, inkább a vendégöltözőbe mentem, 
ott talált rám Tobe, azaz Sándor Tamás, aki 
szólt, hogy nyugodtan menjek át. Hirtelen 
együtt találtam magam négy fal között a 
kedvenc játékosaimmal, a példaképeimmel. 
Ezt a jelenetet sem mossa el az emlékezet 
soha!

7.  Mi pedig arra emlékszünk, hogy  
 a korosztályos válogatottakban 

szépen végigjártad a ranglétrát, tehát 
nem csak úgy, az utcáról hívtak be  
a nagy Loki öltözőjébe.
Egy fiatal futballistának mégis meghatáro-
zó élmény, mindenképpen az addigi legna-

gyobb, amikor a felnőtt csapat keretéhez hív-
ják. Ezt sokan nehezen tudják feldolgozni, azt 
hiszem, én megőriztem az alázatosságot és 
még magasabb fokozatba tudtam kapcsolni.

8.  Olyannyira, hogy meglehetősen 
 hamar alapemberré váltál,  

a korosztályodból ez keveseknek  
sikerült. Az alázat fontos, de még  
kevés. Mi volt a titkod?
Támadó szellemű játékos voltam, akkor 
éppen erre volt szükség. Több társammal 
együtt megkaptam a bizalmat Garamvölgyi 
Lajostól, ami – a képességeim mellett –
Herczeg Andrásnak is köszönhető, valamint 
annak, hogy Tobe, Kicsi és a többiek előt-
tünk bebizonyították, lehet a fiatalokra szá-
mítani, építeni. Nyilván tudom azt is, hogy 
kezdetektől nagyon odatettem magam, hi-
szen hamar, már az első edzésen tudatosult 
bennem: a profi foci más kávéház, mint az 
ifjúsági bajnokság. 

9.  Sok csatát megvívtál egy évtized 
 alatt piros-fehérben. Melyik  

a legkedvesebb emlék?
Egyértelműen az 1999-s kupadöntő és az 
első bajnoki cím. Azt sem felejtem el soha, 
amikor kimentünk melegíteni a váci stadi-
onba, tátva maradt a szánk, de szó szerint! 
Annyi debrecenit addig még nem láttunk 
idegenben. Sejtettük, hogy sokan lesznek, 
de akkor is meglepetés erejével hatott az 
a kép, ami bennünket fogadott. Az emlék 
továbbá azért is kedves, mert ez volt a klub 
történetének első címe. Ugyanakkor az első 
bajnoki cím is fantasztikus élményt jelentett 
2005-ben. Több tízezer ember jött ki ünne-
pelni a főtérre, a legkisebbektől a legidő-
sebbekig. Felemelő érzés volt, hogy annyi 
embernek tudtunk örömet szerezni.

10.  A válogatott szerepléseidről  
 is tudnál ilyen lelkesen mesélni?

Érdekes ez a kérdés, mert akkoriban – én 
2001 és 2005 között játszottam a váloga-
tottban – korántsem volt ennyire fókuszban a 
nemzeti csapat, mint most. Ráadásul amikor 
meghatározó játékos lehettem volna, akkor 
megsérültem. Van tehát hiányérzetem, nem 
tagadom, de azért rendkívül büszke vagyok, 
hogy 21 alkalommal magamra ölthettem a 
címeres mezt. Még gólt is rúgtam világbaj-
noki selejtezőn San Marinónak.

11.  A rovat állandó kérdése az,  
 hogy van-e az a pénz, amiért  

elhagynád Debrecent? Te elhagytad!  
Volt az pénz?
Nem a pénzért hagytam el Debrecent, a 
Lokit, ezt szögezzük le! A 2004-es évet sé-
rülés miatt szinte teljesen kihagytam, aztán 
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Beráneknél már nem számítottam alapem-
bernek, amit tíz év után nehezen tudtam 
feldolgozni, nem is akartam szenvedni, sem 
fizikailag, sem lelkileg.  A klubnak és nekem 
is kapóra jött a győri ajánlat, mert sérülten 
is kellettem nekik, és bár régen volt, emlék-
szem, kevesebb pénzért szerződtem oda, 
mint amennyit a DVSC-ben kerestem. Ab-
ban az időben stabil hátterű klubnak számí-
tott a Győr, ez volt a döntő érv, nem a pénz.

12.  A Győri ETO aztán összeomlott,  
 mint a kártyavár. Sok szélhá- 

mosság borzolta az idegeket a magyar 
fociban, de ez még abban a közegben  
is rendkívülinek tűnt. Mit láttál akkori- 
ban, érződött már a Questor-botrány  
szele?
Akkor még semmi előjele nem volt a Ques-
tor-botránynak.  Én egészségben, boldog-
ságban éltem meg a győri szereplést, az 
akkori tulajdonos ügyeivel nem foglalkoz-
tam. Most sem ítélkezem senki fölött, úgy 
gondolom, mindenki azt kapja, ami jár neki. 
Az emlékeimben az él igazán, hogy amikor a 
DVSC a Levszki Szófia ellen harcolt a Bajno-
kok Ligája főtáblájáért, akkor karnyújtásnyira 
voltam a visszatéréstől, de egy ártalmatlan 
szituációban, egy győri edzésen elszakadt 
a térdszalagom, és kútba esett a hazatérés 
Debrecenbe. 2015-ben ugyanez a balsze-
rencse ért, akkor is közel volt a visszatérés, 
és akkor is elszakadt a térdszalagom. Akkor 
akasztottam szegre a cipőt végleg.

13.  Te legalább elmondhatod, hogy 
 játékosként éltél meg focilázat  

Debrecenben. A mostani nihilhez mit  
szólsz?
Erre a kérdésre, ne haragudj, nem tudok vá-
laszolni. Ebben a sportban sok szereplő van, 
játékos, edző, klubvezető, szülő, szurkoló. 
Vélhetően mindenki tehet róla, a szurkoló ki-
vételével.

14.  A szurkoló azzal szabotálja 
 a magyar focit, hogy nem jár 

meccsre. Itt egy csodálatos stadion, 
amelyik kong az ürességtől. Akik 
meccsre járunk, szinte személyesen  
ismerjük egymást, gyerekestül, 
asszonyostul, anyósostul…
Tényleg nem tudom az okát, de a világ is 
sokat változott, és ahogy tudom, nem csak 
Magyarországon jelent problémát a mérkő-
zések látogatottsága. Ráadásul a digitális 
világ nagyon sokat dolgozik azon, hogy kü-

lönböző eszközökön kövessék az emberek a 
mérkőzéseket, nem pedig a helyszínen. Pe-
dig az igazi élményt ott éli át az ember. Csak 
azt tudom, hogy amikor én aktív debreceni 
labdarúgó voltam, akkor miért jöttetek ki a 
meccsre. Őszinte, támadó focit játszottunk, 
ezért! Tényleg kitettük a szívünket és a lel-
künket a pályára, rajtunk azt látta mindenki, 
hogy az utolsó erőnkkel is küzdünk. Ezt várja 
el a szurkoló a csapatától. Ez a minimum.

15.  Tényleg jobb volt a Loki focija  
 a te idődben! Vagy csak 

a nosztalgia mondatja velünk?
Rendkívül szerencsésnek érzem magam, 
hogy ebben a korban születtem és játszot-
tam, és hogy ezeket a fantasztikus élménye-
ket megéltük a szurkolókkal, ami nekik is, 
nekünk is egy életre szól, és mesélhető az 
unokáknak. Kétségtelen, hogy kevésbé volt 
taktikus a játék, mint most. Annak idején 
sokkal szabadabban támadhattunk, vállal-
tuk, mert vállalhattuk a nyílt sisakos küzdel-
met. Mára azonban a magyar foci is sokat 
fejlődött, még ha nem is érjük el a legjobbak 
szintjét. Lehet, hogy ez a fejlődés most a lát-
ványosság rovására megy, vagy nem is tu-
dom. Nagyon nehéz okosat mondani ebben 
a kérdésben. Egyet azonban biztosan tudok. 
A magyar futball minden szereplőjének meg 
kell becsülni ezeket az anyagi és infrastruk-
turális körülményeket azzal, hogy keményen, 
alázatosan dolgozik a mindennapokban. 

16.  Apropó! Te éppen hol dolgozol 
 a magyar fociért? Legutóbb  

az Újpest klubmenedzsereként  
emlegettek…
Tavaly nyáron eljöttem Újpestről, tehát mo-
mentán sehol. Nyitott vagyok arra is, hogy 
valami teljesen mást csináljak, mint a foci, 
amiben harminc évig éltem.

17.  Lazuljunk! Tősgyökeres 
 debreceni vagy, a feleséged  

pedig nyírségi. Mi a fenét kerestek ti 
 Budapesten?
Dunakeszin, az más! Amikor Újpesten ját-
szottam, akkor albérletben laktunk, majd a 
REAC-ba szerződtem, nem kellett váltani, 
költözni. A feleségem Budapesten dolgo-
zott, a gyerek itt járt óvodába, nem gon-
dolhattam csak magamra. Később Dunaúj-
városban futballoztam három évig, ingázni 
kényelmesebb volt, mint költözni. Amikor 
2015-ben abbahagytam az aktív játékot, 
jött a második gyerek, és már annyi minden 

ide kötött, hogy itt ragadtunk. A másik ok, 
hogy nem is nagyon kerestek, azaz csábí-
tottak haza, Debrecenbe. 

18.  Mi a legjobb és a legrosszabb 
 Debrecenben?

A legjobb hazamenni. Találkozni a családdal, 
barátokkal, régi arcokkal, a régi utcákkal, 
terekkel. Annyi minden változott már, hogy 
sokszor csak ámulok és bámulok, de akkor 
is ismerem a város minden pontját. A szülő-
városomról csak jót tudok mondani, rosszat 
nem. Annyit azért megjegyeznék, hogy ami-
kor kimegyek a teraszra Dunakeszin, akkor 
látom a Pilist és a budai hegyeket, négy év 
után sem rossz látvány. Vagy amikor Bu-
dapestre kell mennem akármilyen ügyben, 
akkor általában a rakparton megyek, de 
csak azért, hogy lássam a Dunát.

19.  Diszkó vagy rock? Görögsaláta 
 vagy csülökpörkölt? Melyik  

három könyvet vinnéd magaddal  
egy tízéves száműzetésre?
Csak a rock! Általában a Rock FM-et hall-
gatom, vagy éppen Tankcsapdát, Metallicát, 
Iron Maident. Szeretem az olyan feltörekvő 
magyar zenekarokat is, mint a The Gren-
ma vagy a Dorothy. A görögsalátát is meg-
eszem, de nincs benne hús, tehát marad 
a csülökpörkölt. Azt szeretem, amivel jól- 
lakom, mert férfi vagyok. A száműzetésre 
először is az Egri csillagokat vinném, majd 
egy Loki-enciklopédiát, végül pedig egy 
személyiségfejlesztő könyvet, hátha tanul-
nék valamit belőle…

20.  Melyik a világ második 
 legjobb sportja?

Egyértelműen a tenisz. Játszani is, nézni is. 
Roger Federer a kedvencem, egyszer a fe-
leségem meglepett egy túrával, benne egy 
Federer-meccsel, óriási élmény volt!

21. Búcsúzóul halljuk Böőr Zoltán 
 debreceni álomcsapatát!

Horváth Béla (Balogh János) – Bernáth, 
Gojan, Komlósi, Szatmári (Selymes) – 
Dombi, Szabó János (fájdalmasan keveset 
játszottunk együtt, pedig a legjobb belső 
középpályás lett volna hosszú időre, csak 
peches volt, mert a nagyszerű Sándor Csa-
ba volt a posztján, ráadásul meg is sérült 
gyakran), Sándor T. – Böőr (muszáj beten-
nem magamat, ebben a csapatban játszani 
akarok!) – Bajzát, Kerekes. Vezetőedző: Ga-
ramvölgyi Lajos.

cs. BeReczki attila
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