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Szinte horror a Tócóvölgyben
A debreceni Zümivadász 
nagy fogása.
Újabb méretes darázsfészket szedett 
le egy debreceni panelház tetejéről a 
közlemúltban Szmutkó Attila, akit a 
városban szinte mindenki Zümivadász-
ként ismer. A darazsak nagy ellensége 
ezúttal a Tócóvölgyben lépett akcióba, 
a jégcsarnok melletti egyik négyemele-
tes panel tetejéről szedett le egy jókora 
fészket. 

– Akkora volt, hogy egy százhúsz literes 
szemeteszsákba nem fért bele – magya-
rázta a Cívishír érdeklődésére. – Ez egy 
tavalyi fészek volt, több ezer darázs ott-
hona lehetett, de idén újra benépesült 
volna, így feltétlenül el kellett távolítani. 
Zümivadászt a közös képviselő értesí-
tette, miután az alpinisták nem mertek 
hozzányúlni a fészekhez. Megtudtuk 
tőle azt is, hogy a darázsanyák már 

hozzáfogtak az új, úgynevezett elsőge-
nerációs fészkek építéséhez is, ami 5-6 
hétig tart.
–  Nagyjából másfél hónap múlva már 
tele lesz a város darázzsal, beköltöznek 
már szinte mindenhova, előszeretettel 
építenek fészket a házak szigetelőanya-
gaiba, még az üveggyapotba is – vázolta 
a nem túl biztató jövőt. – Rengeteg lesz 
belőlük, de nem ez a legnagyobb gond, 
hanem az, hogy egyre több darázsnak 
fertőzött a fullánkja, mivel dögöket, 
háztartási hulladékot esznek. A fertőzött 
fullánk pedig mindenkire veszélyes, nem 
csak az allergiásokra. Az antihisztamin 
hatástalan az ilyen csípés ellen. Zümi-
vadászt már most nagyon sokan hívják, 
de mivel többnyire szegény embereknek 
segít, így bevétele nem igazán van az 
életmentő tevékenységből.
Egy ingyenes jó tanáccsal azonban min-
denkinek arra hívja fel a figyelmét, hogy 
nézzen szét a háza körül, és ha darazsak 
mozgását látja, akkor feltétlenül szóljon. 
Az időben, még a darázspeték kikelése 

előtt, sokszor a képen láthatónál is na-
gyobb fészkek eltávolítása ugyanis való-
ban életet menthet.

–TT–
további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

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
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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

Csak tíz kilométer  
Debrecentől a mélyszegénység 
Adományokkal segített az orvoscsapat.
Gyermekruhát, cipőket, já-
tékot, tartós élelmiszereket, 
pékárut és más adományokat 
vittek a Debreceni Egyetem 
Különleges Orvos- és Men-
tőcsoportjának (DEKOM) 
munkatársai Bodaszőlőre 
március 9-én.
A csapat a közigazgatásilag 
Hajdúböszörményhez tartozó 
községben, a Lorántffy kerti 
dűlőkben élő szegényeknek, 
nagycsaládosoknak segített a 

felajánlásokkal. Kérésre orvo-
si állapotfelmérő vizsgálatot 
is végeztek. A debreceni or-
voscsapat évek óta visszaté-
rően támogatja a településen 
élő rászorulókat. A DEKOM 
évente több tonna élelmiszert 
és ruhaadományt oszt szét a 
Debrecen környékén található 
tanyavilágban, a kertségekben, 
ahol nagyon sokan élnek nehéz 
körülmények között, állandó 
egészségügyi panaszokkal.
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A bükki füvesember, azaz 
Szabó Gyuri bácsi ad elő a Tavaszi 
Fesztivál keretében március 22-én, a 
Kölcsey Központban. Ezúttal is azokhoz 
szól, akik szeretnék újra megtanul-
ni, hogyan lehet apróbb és nagyobb 
bajokat egyszerű, házi módszerekkel 
orvosolni, enyhíteni; betegségeket 
megelőzni, elkerülni, így egészségün-
ket, életminőségünket megőrizni.

Hat ember életét mentette meg  
a debreceni kamionsofőr
Családfenntartó volt; beteg a gyermeke.
Több ember életét is megmentette egy 
manőverrel az a 41 éves debreceni kami-
onsofőr, aki vezetés közben kapott agy-
vérzést február végén. Sajtóinformációk 
szerint a sztrók az M86-os autóúton érte 
a sofőrt Szombathely közelében; jármű-
vével nekihajtott a szembejövő forgalom-
ra figyelmeztető táblának, majd a 87-es 
főúton áttért a szemközti sávba, és két-
szer is szalagkorlátnak csapódott, mielőtt 
megállt a kamion. A lebénult férfi felte-
hetően szándékosan kormányozta neki 
többször a járművét a szalagkorlátnak, 
hogy megállítsa azt. A balesetet követően 
még lehetett kommunikálni a sofőrrel, 
válságos állapotban szállították kórházba, 
életmentő műtétet hajtottak végre rajta, 
ám ennek ellenére meghalt. Kiderült, a 
családja felajánlotta a szerveit, mert tud-
ják, hogy ő is ezt akarta volna. – Úgy tu-

dom, hogy hat ember életét mentette meg 
így. Átültették a szívét, a máját, a tüdejét 
és a veséjét is. Utóbbi kettő páros szerv. 
Nagy vágyunk, hogy találkozzunk azzal, 
aki a szívét kapta. Jó lenne látni, kinek a 
testében él tovább az édesapám szíve – 
mondta a sofőr fia a Blikknek.
A családban a sofőr volt a családfenntartó, fia szív-
betegséggel küzd, ezért az anya otthon maradt 
vele, hogy mindig mellette lehessen. Most nehéz 
anyagi helyzetbe kerültek, és azt kérik, aki bármi-
lyen csekély összeggel támogatni tudja őket, a kö-
vetkező bankszámlaszámon segítsen: 11773425-
05028692, OTP Bank, Sebestyén Gergely.

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



4 CívisCaféINTERJÚ

Buzás Lajos szülei meghaltak; gyer-
mekvárosban nőtt fel. Drogozott, 
csövezett, majd egy kábult hajnalon 
elhatározta: feladja régi életét, hogy 
másoknak új esélyt adhasson. Alapí-
tott egy egyesületet a barátaival, mely 
támogatásban részesíti az átmene-
ti nevelésben élő fiatalokat. Segíti a 
roma származású gyerekek felzárkó-
zását.

CívisCafé: Sosem titkolta, állami 
gondozottként nőtt fel.

Buzás Lajos: Ahogy megszülettem, 
édesanyám meghalt, édesapám tragi-
kus körülmények között elhunyt. A 
szüleim kapcsolata egyszeri alkalom 
volt, egy pocsaji bálban fogantam, s 
úgy tudom, később nem is beszéltek 
egymással. Az anyám, ahogy mesél-
ték, nagyon rossz körülmények kö-
zött élt, emiatt azt mondom, jó, hogy 
a rendszerbe kerültem. Ha vele ma-
radok, akkor most alkoholista vagy 
halott lennék. Köszönöm, hogy az 
intézetben belém verték a kitartást, 
hiszen ezért lehetek ott, ahol vagyok, 
mert egy mondat lebegett előttem: 
Állj ki magadért! Berettyóújfaluban 
nevelkedtem egy gyermekvárosban, 
sok társammal együtt; hatvanan vol-
tunk egy szobában. Nem volt könnyű 
az élet, de egy-egy idejében érkezett 
füles miatt nem kallódtam el.

CívisCafé: Mégsem lehetett álom 
egynek lenni a száz közül...

Buzás Lajos: Nem, de én másként 
éltem meg, mert nekem nem volt 
senkim, így a nevelők és a társaim 
voltak a családom, akik most is részei 
az életemnek. Rengeteg hibája is volt 
a rendszernek, ez vitathatatlan, hiszen 
a nevelők mondták meg, ki mire jó; 
nem hagytak sok választási lehető-
séget. Ha nekem azt mondták volna, 
menjek gimnáziumba, érettségizzek 
le, akkor rég ügyvéd vagy bíró lennék, 
mert ezek a hivatások már akkor ér-
dekeltek. Ehelyett azt mondták, te hü-
lye vagy, menj dízelmozdony-szerelő-
nek, te menj ide, te menj oda... Sok 
nevelővel találkoztam az évek alatt, 
akik elmondták, kellemesen csalódtak 
bennem. Köszönöm, de abból nem 
élek meg. Ma saját költségemen kell 
tanulnom 45 évesen, már nem járnak 
kedvezmények, de ha akkor elenged-
nek, ma már több diplomám lehetne.

CívisCafé: A Bihari Állami Gondozot-
tak Egyesülete hogyan van jelen a 
mindennapokban?

Buzás Lajos: Mi mindannyian ál-
lami gondozottak voltunk, mi azt a 
létrát már megmásztuk, amit ők még 
csak most fognak. Többször kerestek 
szakemberek, segítsek szót érteni a 
fiatalokkal, mert nekik nem sikerült. 
Számomra hatalmas öröm, ha olyan 
ember megy vissza gyermekfelügye-
lőnek, aki tanult, diplomás, és gyer-
mekotthonban nőtt fel. Mert ő tud 
a gyerekkel beszélni. Sajnos, kevés 
ilyen van; sokkal több kellene, hogy 
ne olyan „oktasson”, aki tapasztalat-
lan. Annak nem is adnék hatáskört, 
hiszen sorsokról, életekről döntenek. 
Akit kiemelnek a családból, annak 
elvágták az életét, hiszen bármilyen 
büdös, koszos az anyja, apja, mégsem 
vele van, hanem idegen környezetben. 
Az elején (2007-ben) az egyesületünk 
is falakba ütközött, aztán, ahogy lát-
ták, mi a gyerekek javát tartjuk szem 
előtt, úgy tárultak ki a kapuk. Látták, 
nem a markukat tartjuk, hogy adja-
nak pénzt. Bizonyítottunk; most már 
elfogadnak. Jelenleg is azon dolgo-
zunk, hogy megerősödjünk, mert 
látjuk, mekkora igény van a BAGE 
Egyesületre és a programjainkra. Jól- 
esett, amikor 400 állami gondozott 
felülhetett a debreceni óriáskerékre, és 
a polgármester ekkor azt mondta, ál-
lami gondozottak ügyében a BAGÉ-re 
lehet számítani.

CívisCafé: A felesége elfogadta a 
munkáját, a természetét?

Buzás Lajos: Nekem ez nem a mun-
kám, hanem az életem; szolgálatként 
élem meg, Isten segítségével. Főállás-
ban hátrányos helyzetű családokat 
menedzselek, az egyesületben végzett 
munkámért soha nem kértem; és soha 
nem is kaptam pénzt. A támogatása-
inkat az utolsó fillérig a programja-
inkra költjük. Kétszer nősültem; az 
előző házasságomból született egy 
fiam, a másodikból pedig kettő. A je-
lenlegi feleségemmel érzem azt, jó he-
lyen vagyok. „Olaszosan” élünk, félvér 
cigány lány, rendesen odateszi magát, 
de így szeretem, tökéletesnek érzem a 
kapcsolatunkat. Ő is intézetben nőtt 
fel, nagyon kemény élete volt: 12 éve-
sen maga jelentkezett, hogy szeretne 
intézetbe menni, mert a családja nem 

Elszívtam 
egy cigit,  

és azt 
mondtam 

magamnak: 
ezt, öcsém, 
befejezted!

Csöves-drogosból lett  
a hajdú-bihari zacisok  

példaképe: Buzás Lajos 
példás életet él  
Debrecenben.
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teremtett számára megfelelő környeze-
tet. A szülők, rokonok folyamatosan it-
tak, kizavarták csikket szedni. Mai napig 
tartja a kapcsolatot a szüleivel, ehhez vi-
szont én ragaszkodom. Hiszem, vallom, 
nem szabad megtagadni a múltunkat. Én 
sem tagadtam le, hogy „zacis” voltam, 
még most is annak mondom magam. 
Ettől sosem lehet elszakadni. Mikor még 
csak két gyerekem volt, azt mondtam a 
páromnak, ha pár év alatt nem születik 
még egy gyerekünk, akkor kihozunk 
az intézetből egy cigány kislányt. Nem 
tudom miért, de ragaszkodtam hozzá, 
hogy lány legyen. Nem olyat, aki lelki-
leg össze van törve, akihez hozzányúltak 
a szülők, hanem olyat, akit otthagytak a 
kórházban. Aztán megszületett a har-
madik fiam. Látom, a gyermekeim bol-
dogok; ez számomra a legfontosabb, ez 
mindennél többet ér. Tudják, apa sokat 
megy, hogy más gyereknek is jó legyen. 
Úgy neveljük őket, becsüljék meg, ami-
jük van. A kisebbik fiam azt mondta 
nemrég, nekem több gyerekem is van, 
ők az árva gyerekek. Karácsonykor ösz-
szeszedik a játékokat, melyekkel nem ját-
szanak, s visszük a szegény gyerekeknek,  
a BAGE Egyesület karácsonyi ünnepsé-
gére. Mindenért meg kell dolgozni, és 
szeretnénk, ha nekik sem lenne termé-
szetes mindaz, ami van. Előttük sem volt 
titok a gyermekkorom, mindig is tudták, 
hogy gyermekotthonban nőttem fel.

CívisCafé: Zacisnak hívja magát?
Buzás Lajos: Minket régen így hívtak: 
zacisok, lelencesek, húszforintosok. Mi-
kor megkaptuk a húsz forint zsebpén-
zünket, mentünk a boltba cukrot venni. 
Mondták a kintiek – mi így hívtuk a 
többieket –, nézd már, jönnek a zacisok, 
gyorsan rakd el a táskád! Megvoltak az 
előítéletek, de nem csak a gyerekek, ha-
nem a felnőttek körében is. Csak kette-
sével mehettünk be a boltba, úgy tudtak 
minket követni. Borzalmasan megalázó 
volt. 11-12 éves voltam, már akkor szót 
emeltem az ellen, hogy ez nem termé-
szetes. Akkor megreguláztak a nevelők, 
hogy ne járassam le az intézetet. Nagyon 
fejlett volt az igazságérzetem, kaptam is 
párszor a fejemre miatta. Általánosítás 
az intézetisekkel szemben, ugyanúgy, 
mint a cigányokkal. Ha egy cigány lop, 
akkor az összes többi is. Ennek okán ne-
künk nem 100 százalékot, hanem 150-et 
kellett nyújtani. Az elején az egyesületet 
sem akarták elfogadni, főleg a „rend-

szerből”, most meg ők küldik hozzánk 
a gyerekeket. Folyamatos hátrányból 
indulunk, ez egyértelmű. 60 százaléka 
kisebbségi az állami gondozottaknak, 
így duplán hátrányos helyzetűek. Volt 
olyan intézetis, akinek munkát intéz-
tem egy vállalkozónál, elégedett is volt 
vele, szépen dolgozott, túlórákat vállalt. 
Mikor megtudta, állami gondozott volt, 
kirúgta, és azt mondta, a kollégái nem 
akarnak vele dolgozni, mert bármi el-
tűnhet. Vannak olyanok is, akik vezető 
beosztásban dolgoznak, rendőrkapitány 
vagy cégvezető, de nem akarják felvál-
lalni a múltjukat, mert szerintük ma is 
hátrányosan érintené őket.

CívisCafé: Hogy tudott felállni?
Buzás Lajos: 14 éves koromban kollé-
giumba kerültem, dízelmozdony-szerelő 
lettem, majd meg akartam váltani a vilá-
got, és Budapestre mentem. Azt mond-
tam, én leszek a kiskirály, de természete-
sen nem jött össze, elkezdtem lecsúszni. 
Ezt ne írja le, de egy drogos buli után azt 
mondta a mentős, ha nem fejezem be, 
akkor meghalok.

CívisCafé: Szó sem lehet róla, hogy 
pont ez kimaradjon: megjárta a 
legmélyebb gödröt, és felállt.

Buzás Lajos: Az ominózus este után, 
hajnalban leültem a Duna-partra, folyt 
belőlem mindenhonnan a vér, elszívtam 
egy cigit, és azt mondtam magamnak: 
ezt, öcsém, befejezted. A Jóisten, sze-
rintem, akkor karolt fel, visszahozott 
az életbe. Három-négy évet éltem Pes-
ten, csöves voltam. Az nagyon kemény 
időszak volt, olykor csak a párna volt a 
fejem alatt, meg egy falat kenyér, amit 
egy hétre kellett beosztanom. Már akkor 
megfogalmazódott bennem, ha egyszer 
kapcsolatokat tudok kialakítani, akkor 
alapítani akarok egy zacis egyesületet, 
mert láttam a falakat: mindenhol csak 
annyit mondtak, nem tudok segíteni, 
mert intézetis voltál. Hol van a papírod, 
hol van anyád, hol van apád? Kérdeztem, 
hozzak arról papírt, hogy árva gyerek 
vagyok, nincs senkim, akkor segítenek? 
Erre ők széttárták a kezüket. 23 évesen 
bevonultam katonának, de akkor már 
ismét Debrecenben éltem. A katonaság 
jó hatással volt rám, miután leszereltem, 
elkezdtem tanulni és dolgozni. Leérett-
ségiztem, diplomát szereztem, éreztem, 
szükségem van egy normális életre. 
Összeültünk szakemberekkel, támogat-
nák-e az ötletemet. Mondtam, ha nem, 

én akkor is belevágok. 2007 decemberé-
ben, szenteste napján pedig bejegyezték 
a BAGÉ-t. Két évig csináltuk pénz nél-
kül, utána lett egyesület, hogy legalább a 
támogatásokat fel tudjuk venni, ne saját 
magunk finanszírozzuk.

CívisCafé: A Maugli Kupáról sokan 
hallottak, ezen kívül melyek a leg-
népszerűbb rendezvényeik?

Buzás Lajos: Még a kezdet kezdetén ki-
találtuk, hogy a BAGE-karácsonyon tel-
jesüljenek az álmok. Egy-két kívánsággal 
kezdtük, legutóbb pedig már 52 gyerek-
nek sikerült a karácsonyi álmát valóra 
váltani úgy, hogy bevontam a vállalkozó 
barátaimat. A szülők nélkülöznek, örül-
nek, ha étel kerül az asztalra, ajándékra 
már nem futja. Volt, aki babát szeretett 
volna, biciklit vagy telefont. Olyan bu-
dapesti cég is adakozott, aki egy állófo-
gadáson hallott rólunk. Remek ötletnek 
tartotta a kezdeményezést, 2018-ban öt 
felajánlást is küldött. A legmeghatóbb az 
volt, amikor egy 9 éves kisfiú csak egy 
fenyőfát szeretett volna díszekkel, mert 
nekik arra egyszer sem futotta. Nem le-
het szavakba önteni azt az érzést, ami 
akkor fogott el, mikor átvette az ajándé-
kát. Folyamatosan kutatjuk a támogató-
kat, figyeljük a pályázatokat, szeretnénk 
minél több programot megvalósítani, 
de pénz nélkül álmodozni nem célrave-
zető. Egy jó program és egy jó egyesület 
csak akkor tud szárnyalni, ha tud miből 
programokat csinálni, ebben Debrecen 
városa sokat segít. A Maugli Kupát újra 
megszerveznénk, de ezúttal másképp: 
legalább kétnapos, országos torna a cél 
úgy, hogy a világkupa érzését tudjuk 
visszaadni a fiataloknak szalonnasütés-
sel, tábortűzzel megspékelve. Tervezünk 
ismét csokigyűjtést, mely rengeteg gye-
reknek és családnak  szerez örömet. A 
program összehozza a debrecenieket, és 
nagyon sok támogatót meg tudunk szólí-
tani vele. 2018-ban megpróbálták az ak-
ciónkat utánozni, de nem jártak sikerrel. 
Mi már 7 éve csináljuk. Állami gondozott 
fiatalokkal közösen találtuk ki az ötletet, 
hogy gyűjtsünk náluk nélkülözőbb gyere-
keknek, tegyük szebbé az ünnepnapokat. 
Hatalmas probléma azonban, hogy az 
emberek csak november-decemberben 
szeretnek adakozni; akkor találják meg a 
szegény, árva gyermekeket. Ellenben mi, 
az egyesület tagjai 24 órás szolgálatban 
vagyunk az év minden napján.

Folytatás a következő oldalon.
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CívisCafé: Figyelnek a tehetségekre?
Buzás Lajos: Van most egy nagyon 
ügyes focistapalánta; az édesanyjával 
anyaotthonban élnek, korábban az anyu-
ka is állami gondozott volt. Az apa ren-
geteget verte őket, így elbújtak előle. Az 
egyik debreceni cég 400 ezer forintot 
ajánlott fel a kis Kevinnek, hogy a tanu-
láshoz, sporthoz szükséges kiadásait fizet-
ni tudják. Korábban, mikor meccsük volt, 
az utazást sem tudták kifizetni, pedig az 
egyik legígéretesebb tehetség a csapatban. 
Az edzője olykor vállalta a költségeket, 
de értelemszerűen ezt nem lehet mindig 
megoldani, ám a támogatónak köszönhe-
tően tudnak felszerelést venni, melyet a 
gyerek úgy hálál meg, hogy az iskolában 
szinte mindenből ötös tanuló.

CívisCafé: Az utánkövetés megoldhatná 
 az elkallódás problémáját?

Buzás Lajos: Igen. Ha nekem azt 
mondaná egy támogató, tessék, itt van  
100 millió forint, oldd meg ezt a problé-
mát, vagy legalábbis enyhíts rajta, akkor 
lenne rá ötletem. Régi álmom egy „félutas 
ház” létrehozása, ahol a rendszerből ki-
került gyerekek elkezdhetnék a „nagybe-
tűs” életüket. Ha ez esetleg megvalósul-
na, akkor két évet adnék a talpra állásra, 
megerősödésre. Egy évvel meg lehetne 
hosszabbítani ezt az időt, ha beiratkozott 
iskolába, tanfolyamra, mely elvégzése 
nagyban befolyásolja az életét. A bekerü-
lés kritériuma lenne, hogy nincs alkohol, 
drog, fizetni kellene valamennyit a rezsi-
be, hogy tudja, mi a számla, plusz kötele-
ző elő takarékosság működne. Két-három 
év múlva leülnénk, megnéznénk, mik a 
tervek, mennyi pénzt sikerült félretenni, 
mit lehet ezzel kezdeni. Ez hatalmas se-
gítség lett volna nekünk is. Nézzük csak 
az albérletárakat: egy panellakás legalább 
80 ezer forint, plusz rezsi, a kaucióról nem 
is beszélve. Nem jó, ha azokhoz a szü-
lőkhöz kerülnek vissza, akiktől elvették, 

vagy akik beadták. Jöjjön be ebbe a házba, 
onnan járjon dolgozni, tanulni. Vannak 
ilyen házak – drogosoknak. Nem értem a 
koncepciót: miért különb a drogos, mint 
az intézetis? Azt mondják, az beteg. Én 
erre csak azt tudom felelni, az állami gon-
dozott is beteg, csak ő lelki beteg. Plusz 
benne van a (régebbi) nevében, hogy 
állami gondozott. A drogosban nincs, 
mégis sok támogatást kapnak, csak Deb-
recenben a második ilyen házat adták át, 
az intézetiseknek még egy sincs. Nem azt 
mondom, hogy rajtuk nem kell segíteni, 
de az állami gondozásban felnövő gyere-
keknek is kellene hasonló segítség.

CívisCafé: A gyerekek hány százaléka  
végzi hajléktalanként?

Buzás Lajos: Tartjuk a kapcsolatot a 
Refomixszel az a rendszer is nagyon jól 
működik Debrecenben. Néha úgy ke-
rülnek ki a nagyvilágba, hogy semmijük 
sincs, még igazolványuk sem. Ha lemond 
róla a szülő, akkor lakcíme sincs, az in-
tézetből azonnal kijelentik, ahogy kilép 
a kapun. Mivel nincs állandó lakcíme, 
nem tud hivatali ügyeket intézni, ez is 
a vesszőparipánk. Nem tudjuk elmagya-
rázni a hivatalokban, hogy ez ellen tenni 
kellene valamit, mert ezzel is csak egyre 
inkább perifériára kerülnek az állami 
gondozottak, immáron felnőttként. Volt 
olyan ötletünk, csináljunk egy külön 
postaládát valamelyik hivatalban, mert 
ha nincs állandó lakcímük, nem tudnak 
munkát keresni, elkezdeni az életet és 
még sorolhatnám. Mostohagyerekei a 
rendszernek ezek a fiatalok.

CívisCafé: A fiatal lányok sokszor 
az út szélére kerülnek.

Buzás Lajos: Nagyon sok szép állami 
gondozott lány van, akiket később pros-
titúcióra kényszerítenek, vagy ember-
kereskedelem áldozatai lesznek. Ezeket 
lasszóval fogják a stricik. Tudják, mikor 
jönnek ki, akkor megjelenik nagy autóval 

egy helyes, félvér cigány srác, vastag buk-
szával. A kislány egy óra múlva már olyan 
szerelmes, hogy nem lát, nem hall. Há-
rom nap után azt mondja neki, álljon ki a 
4-esre, és megteszi, mert elhiszi, szeretik. 
Szoktam a Nagyerdő felé autózni, látom, 
a kiesőbb részeken ott állnak a volt állami 
gondozottak. Akár terhesen is. Sose örül 
neki a párom, de meg szoktam állni, és 
megkérdezem, miért van ott, miért állt ki. 
Az a válasz, hogy másképp nem tud meg-
élni, nincs pénze, vagy a stricije kirakta. 
Később elveszik tőle a gyereket, az vissza-
kerül a rendszerbe, ő meg tovább folytatja 
az ősi szakmát és így tovább...

CívisCafé: Példakép lett a megyében?
Buzás Lajos: Többen mondták, az én 
példámat látva iratkoztak be valamilyen 
tanfolyamra, iskolába. Ha én el tudom 
végezni, akkor ők is, és mérhetetlenül 
büszke vagyok rájuk. Egy hölgy most 
fog végezni a jogon; tudtam neki segíte-
ni, hogy a bojtárkodással se legyen gond. 
Én jelenleg is tanulok Nagyváradon, ha 
a második diplomámat kézhez kapom, 
akkor szociális munkás végzettségem is 
lesz. Tudom, hallom, pletykálnak rólam 
a városban, hogy el vagyok szállva. Olya-
nok alkotnak véleményt, akikkel soha 
nem találkoztam, és ez zavar, mert nem 
ilyen vagyok. Mikor hallom ezeket, a 
szemöldököm fent van a hajamon, pedig 
az alig van. Nehéz úgy dolgozni, hogy 
becsületes vagy, és ezt kétségbe vonják az 
irigy emberek. Jobban elfogadja a zacis, 
amit én mondok neki, mint egy „kívülál-
ló”. Sokszor mondták a gyerekek, csibész 
nézésem van, egyszer sem tudtak átver-
ni. A pszichológust sikerült. Mindig meg 
kell nekik mondani a frankót, nem kell 
„ködölni”. Le kell menni a szintjükre, 
mert valljuk be, csúnyán beszélnek, csú-
nyán gondolkodnak, és van, aki sajnos 
csak a kemény szavakból ért. Ezért van 
szükség határozott és jó nevelőkre.



7CívisCafé INTERJÚ

CívisCafé: Családban élt valaha, 
vagy csak az intézet falai között?

Buzás Lajos: A Nők Lapjában megje-
lent egy cikk a 70-es évek közepén: Szü-
lőre várva volt a címe. Szerepelt a fotón 
30 gyerek, köztük én is. Jelentkezett egy 
házaspár, hogy ki szeretnének venni, 
így hozzájuk jártam hétvégenként, de 
nem volt jó. Az asszony nagyon szere-
tett, én is szerettem őt, de a férje bor-
zalmas ember volt, folyamatosan vert. 
Azért akartak nevelőszülők lenni, mert 
nekik nem lehetett sajátjuk. Magukhoz 
akartak venni végleg, de a papírmunka 
lassan haladt, vagy jogi viták voltak, már 
nem emlékszem. Másfél-két évig jártam 
hozzájuk, előre tudtam, hogy mi lesz a 
menet. Amikor a nő nem látta, a férfi 
rajtam vezette le minden feszültségét. A 
verést még el is viseltem volna, de ők va-
lójában lányt szerettek volna, így lányka-
cipőt adtak rám. Többször elmondtam, 
én fiú vagyok. A gyermekotthonban 
aztán eldugtam a cipőt az ágyneműtar-
tóba, mikor megtalálták a nevelők, nem 
hitték el, hogy ezt a nevelőszülőktől 
kaptam. Azt hitték, hazudok, így ők is 
megvertek. Nemrég felkerestem a há-

zat, ahol ez a házaspár élt. Kiderült, az 
asszony már nem él, a férfival tudtam 
beszélni. Kérdeztem, emlékszik-e rám, 
mondta, megismer. Elmondtam, milyen 
borzalmas dolgot tett velem, agyonvert 
minden hétvégén. Zavarban volt. Annyit 
mondott rá: tudom, nagyon sajnálom. 
Majd hozzátette, hozzá bármikor me-
hetek. Gondoltam magamban, ide sose! 
Meg akartam nézni, élnek-e még, kíván-
csi voltam rá, de megpróbálom lezárni.

CívisCafé: Az állami gondozot-
tak megköszönik a segítségét?

Buzás Lajos: Előfordul, hogy meg-
hívnak magukhoz egy kávéra, ebédre. 
Ilyenkor is azt látom, javítani kellene a 
rendszeren. A kollégiumban, otthon-
ban megtanulnak egy jó mintát, majd 
az eredeti környezetben ez fokozatosan 
leépül. Volt olyan, az ebédnél az egykori 
intézetis elővette a kést meg a villát, az 
apja ránézett, kérdezte, mit csinál, s már-
is jött a pofon. Én meg néztem, akkor 
most tegyem le az evőeszközt? A gyerek-
nek nem tudom megmagyarázni, hogy 
nem erre van szüksége, mint mondtam, 
ragaszkodnak a vér szerinti szüleikhez. 
A legnagyobb elismerést maguktól az 

állami gondozott gyerekektől kaptam: 
szavazni lehetett, kit tartanak az év em-
berének, ki az igazi segítőjük, és még a 
budapestiek is rám szavaztak. Hihetetle-
nül jólesett, hogy a fiatalok bíznak ben-
nem, elismerik azt, amit értük teszek. 
Korábban voltam Az Év Önkéntese, és 
megkaptam a Vészkijárat-díjat is.

CívisCafé: Ha soha nem kapott 
szeretet, hogyan tudja átadni?

Buzás Lajos: Belülről jön, így vagyunk 
teremtve. A feleségem szokta mondani, 
ha megpuszil, megölel, akkor néha érzi, 
van bennem egy kis távolság. Olyan, 
mintha tüske lenne körülöttem. Egyfaj-
ta védekező mechanizmus alakul ki az 
évek során, de ha ezeket a gátakat valaki 
ledönti, örök barátságot kap. Aki álla-
mi gondozottal foglalkozik, hatalmas 
értéket kap, hiszen ő jobban fog hozzá 
ragaszkodni, mint bárki más. Legyen az 
bármilyen rövid kapcsolat, tűzbe teszi 
érte a kezét. Mert ők elfogadnak, való-
ban az emberre figyelnek. Ha egy álla-
mi gondozott a barátod, a társad, akkor 
olyan érzéseket kapsz, ami ritka a mai 
világban.

Fogarasi renáTa

4029 DEBRECEN,
CSAPÓ UTCA 42.

+36 52 789 505

csapo42@dh.hu

BÍZZA RÁNK INGATLANÜGYEIT ÖN IS!

PÓVIK IMRE

CSIRMAZ OLÍVIA TORNYI KORNÉLIA

NAGY NÁNDOR
„Kiemelkedõen korrekt, udvarias.”

„Türelmes, rugalmas, ügyfélbarát.” „Profi,nagyon segítõkész.”

„Kiváló szaktudás, kiemelkedõ jellem.”
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Fantasztikus volt az a 12 év,  
amit Debrecenben töltöttem
Interjú Kollár Imre karmesterrel.

Nagyon fiatalon nyert  
felvételt a Zeneakadémia 
karmesterképzésére. 

Gyakorlatilag én voltam 
az első, akit 18 évesen fel-
vettek – egy időben ezzel 
a klasszikus ének szakra 
is. A bevett gyakorlat ak-
kor is az volt, hogy karmes-
ternek zenei diplomával vagy 
néhány év más, például hangszeres 
szak elvégzése után lehet jelentkezni.

Az éneklés és a hangszeres játék is 
„kiszorult” később pályájáról. Ennyire 
eltökélt volt a karmesteri hivatás mellett?

Gyerekkoromban hegedültem, majd 
viszonylag későn váltottam zongorá-
ra. Fiatalkori zenei tanulmányaim alatt 
megismerkedtem az operákkal, a nagy 
szerepekkel, s kedvet kaptam az ének-
léshez is. Operaszereppel színpadra 
nem álltam, de oratóriumokban és mo-
dern darabokban énekeltem. Viszont a 
gyerekkori álmom volt, hogy karmester 
legyek. Nem emlékszem azonban egy 
konkrét élményre ennek elhatározásá-
ban. A szüleim mérnökök voltak, de a 
családunkat áthatotta a zenehallgatás. 
Természetes közeg volt az operába, kon-
certekre járás, az otthoni közös lemez-
hallgatás. Gyerekszemmel a karmester 
bűvész, az egész „mágiának” tűnik. Le-
het, hogy ez a megfoghatatlanság hatott 
rám, hogy nem látjuk konkrétan, nem 
tudjuk, hogyan, de mégis egy egész 
zenekart irányít a karmester. A pályán 
való tényleges megindulásban az is nagy 
szerepet játszott, hogy nagyon fiatalon 
elnyertem két díjat is.

Húszévesen a Magyar Televízió Nemzet-
közi Karmesterversenyének közönség-
díját, 1994-ben a Trevisói Nemzetközi 
Karmesterversenyen első díjat  
– mondhatni a közönség a szívébe 
zárta és a szakma is elismerte.

A tévés versenyen másodikos zene- 
akadémistaként indultam, gyakorlatilag 
semmit sem tudtam még a szakmáról, 

de talán pont ez segített. Mint 
egy „tudatlan hályogko-

vács”, akiben fel sem me-
rül a dolog tétje, csak 
az adott feladatra kon-
centrál. Az olaszországi 
versenyen sem mértem 

fel még igazából a dolog 
súlyát, úgy gondoltam, ha 

egy díjat elnyertem, miért ne 
nyerhetnék el még egyet. Ezeknek 

a versenyszerepléseknek köszönhetem 
azt, hogy nagyon hamar fontos felada-
tok találtak meg – mire diplomáztam, 
gyakorlatilag az ország összes szimfoni-
kus zenekarát vezényeltem már, és nem 
sokkal később megkaptam a debreceni 
zenekar vezetését is.

1994 őszén érkezett zeneigazgatónak,  
vezető karmesternek a Debreceni  
Filharmonikus Zenekarhoz.

Fantasztikus volt az a 12 év, amit Debre-
cenben töltöttem. Az életemben megint 
jelentkezett az a helyzet, hogy fel sem 
tudtam mérni igazán, milyen óriási fe- 
ladatot és lehetőséget – és persze fe-
lelősséget kaptam. Óriási lendülettel 
érkeztem a városba, ami sok helyzeten 
átsegített. A zenekarral hamar kialakult 
egy nagyon jó viszony, amely 
kinyúlt hosszú évekre. Ve-
lük tanultam meg sok 
mindent. Bevallhatjuk, 
attól, hogy valakinek 
karmesteri diploma van 
a kezében, még csak azt 
jelenti, hogy odaállhat 
a startvonalra, elkezdhe-
ti megtanulni a szakmáját. 
Mai fejemmel megijednék 
visszanézni huszonéves önmagamra. 
Idősebb zenész kollégákkal beszélgettem 
többször, akik jó szándékkal féltettek a 
feladat súlyától, de szerencsére elbírtam 
a terhelést. Karolosz Trikolidisz görög 
karmester utódjaként érkeztem. A sok 
éves merev állapotok után, a rendszer-
váltással együtt, a vidéki zenekarok élé-
re főként külföldi karmesterek kerültek. 
Majd ez a tendencia leapadt, és az együt-
tesek elkezdtek a fiatal magyarországi 
tehetségek felé nyitni. Együtt indultunk 

a pályán Kesselyák Gergellyel, Hamar 
Zsolttal, Kocsár Balázzsal. 

Milyen művészeti koncepcióban  
gondolkodott?

Igazából nem nekem kellett kitalálni azt, 
hogyan lehet egy zenekart felépíteni, hi-
szen számos remek együttes működik a 
világon, akik műsorpolitikájából lehet 
tanulni. Nekem az egyik elvem az volt, s 
a mai napig is ezzel kezdenék, hogy játsz-
szuk el Beethoven összes szimfóniáját. 
Ezzel kialakítva egy közös zenei nyelvet, 
mellyel tudunk előre és visszafelé is köz-
lekedni a zeneirodalomban.

A debreceni zenekarral töretlen a kap-
csolata, gyakran tér vissza vendég- 
karmesterként. Április 9-én a Mélylélek-
tan elnevezésű hangversenyen 
vezényel a városban. 

Valóban minden évben van alkalmam a 
Kodály Filharmonikusokkal együtt dol-
gozni. Ezúttal egy Schubert-szimfóniát 
és Bartóktól A kékszakállú herceg várát 
dirigálom. Ez utóbbi mellé nagyon nehéz 
művet választani. A Kékszakállú olyan, 
mint egy lakoma, előtte nehezen gondo-
lunk az előételre. Somogyi-Tóth Dániel 
igazgató-művészeti vezetővel együtt vá-
lasztottuk ki a – Kékszakállúhoz képest 
jóval könnyedebb – V., B-dúr szimfóni-
át mert, hogy Lukács Ervint idézzem, 
„Schubertnél sosem süt úgy a Nap, hogy 
ne lenne felhő az égen, és sosincs olyan 
vihar, hogy ne sütne mögötte a Nap.”  
E felszabadultabb, mégis keserédes ér-

zelmi színezettel bíró darab szé-
pen előkészíti a nagyon mély 

lelki témákat körüljáró, 
bonyolult Bartók-művet. 
Biztos vagyok benne, 
hogy a zenekar mellett a 
szólisták is nagyszerűek 
lesznek. Bódi Marian-

nával és Bretz Gáborral 
is már többször előadtuk 

együtt. Gábornak ez híresen 
nagy szerepe; pályáján fontos pont 

volt Kékszakállúként a milánói Scalá-
ban színpadra lépnie. Bódi Mariannával 
szintén nagyon sokat dolgoztam együtt 
már, Debrecenben is. Ő lelkileg is érzi 
Judit minden rezdülését, s ezt közvetíte-
ni is tudja a közönség felé.

– KJe –

Bretz Gábor fotóját Emmer László készítette. 

(Az interjú teljes szövegét a www.kodalyfilharmonia.hu 
oldalon olvashatják el.)

Mélylélektan – HANGVERSENY 
2019. április 9. 19:30, Kölcsey Központ
Jegyek kaphatók a Kölcsey Központ jegypénztárában, 
online a kodalyfilharmonia.hu weboldalon.
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Padlizsán- és cukkinipizza
Lehet a pizza egészséges és dié-
tás? Naná, hogy lehet! Ma már 
többféle variáció létezik arra, 
hogy diétázók, fogyókúrázók, 
ételérzékenyek vagy egészséges 
étrendet követők is ehessenek 
pizzát. Én most teljesen liszt-
mentesen készítettem el. A felté-
tet ízlésünk szerint variálhatjuk. 
Az enyém most húsmentes. Bár 
sütőben készült, de azért nekem 
már a nyári grillezéseket juttatja 
eszembe az ízvilág. 

Hozzávalók: padlizsán, cuk-
kini, olívaolaj, hagyma, paradi-
csompüré, só, bazsalikom, sajt.

Elkészítése: A hámozatlan 
padlizsánt és cukkinit hosszá-

ban kb. 0,5-1 centisre felszele-
teljük. (Pontosabban csak pár 
szeletet használtam fel a pizzá-
hoz, a többit máshoz). Sütőpa-
pírral bélelt tepsire helyezzük, 
és olívaolajjal kissé meglo-
csoljuk. 200 fokos, előmelegí-
tett sütőben alsó-felső sütéssel  
15-20 percig elősütjük. Majd 
a sütőből kivéve meghint-
jük sóval, megkenjük para-
dicsompürével, megszórjuk 
bazsalikommal, hagymát sze-
letelünk és sajtot reszelünk rá. 
Sütőbe visszatéve, grillfunk- 
ción 220 fokon pirulásig sütjük. 
Pontos mennyiséget nem írok a 
hozzávalóknál. Mindenki ked-
ve és étvágya szerint készíti. 

Sajtos  
karfioltócsni
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. 
A sütés-főzésbe pedig jöjjünk 
bele együtt!

Hozzávalók a tócsnihoz: 260 g főtt karfiol  
(kb. 4 közepes rózsa), 1 egész tojás, 30 g teljes kiőrlé-
sű tönkölyliszt, 20 g sajt, só, bor, olaj a sütéshez (nem 
bő olajban sütjük). Salátához: csicseriborsó (konzervet 
használtam), lila hagyma, só, balzsamecet (de lehet 
sima ecet, vagy almaecet is).

Elkészítése: A sós, vegetás vízben megfőtt karfiolt 
villával összetöröm, majd adok hozzá tojást, sózom, 
borsozom, sajtot reszelek bele, és teljes kiőrlésű 
tönkölyliszttel összekeverem. Egy serpenyőben ola-
jat melegítek, és evőkanálnyi mennyiséget teszek a 
karfiolos masszából, kissé ellapítom, majd mindkét 
oldalán pirosra sütöm. A saláta nagyon egyszerű: csi-
cseriborsót összekeverek lila hagymával, picit sózom, 
és kevés balzsamecetet öntök rá.
 Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva

https://izutazas.blogspot.com/

w w w . c i v i s h i r . h u
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Balmazújvárosi úti TTL mellet • 2019. ÁPRILIS 10-22.
KEZDÉS IDŐPONTJA:  

HÉTKÖZNAP: 18.00 | SZOMBAT ÉS VASÁRNAP: 15.00 és 18.00 | HÚSVÉTHÉTFŐ: 15.00
ÁPRILIS 20: 11:00 CIRKUSZOK VILÁGNAPJA: ingyenes nyílt cirkusznap 11.00 - 12.30 között:  

nyilvános próbák, betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé, állatnézés 
ÁPRILIS 15. ÉS 16: SZÜNNAP

Kedvezményes jegyek: www.kuponlap.hu

ÚJ HELYSZÍN!

ÚJRA DEBRECENBEN AÚJRA DEBRECENBEN A
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„Bekeringőzött a tavasz, minden fát és bokrot táncra kért, és a növények örömmel öltötték 
fel a rózsaszínű és fehér, halványsárga és bíbor, illatos sziromruhájukat.”
 Lucy Maud Montgomery: Természet

Hadakozik a tél a tavasszal, csatájukat a 
szél szeszélyes tánca kíséri, de a tavasz győz, 
már tudjuk előre! Gyerekként rácsodálko-
zunk az idősebbek jóslataira az időjárással  

kapcsolatban. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy minden évben átélhetjük a 
megújulás hihetetlen élményét, a szürkeség-
ből beléphetünk a színek friss kavalkádjába. 
Követve a természet útját a VILLEROY&-
BOCH új asztali kollekcióival igazodik a 
legújabb trendekhez, ötvözve a stílust a prak-
tikummal. A tavaszi nemzetközi bemutatók si-
kerei újabb elismerést hoztak a világpiac-vezető 
márka termékeinek. 

„Bár az élet hétköznapokból áll, amiben ott van a munka, ott vannak a harcok, de ha van 
Valaki ezekben a hétköznapokban, akkor egészen más a világ. Romantikus. És akkor van 
értelme mindennek, akkor szép a szép és jó a jó. Akkor szebbek és illatosabbak a virágok, 
akkor édesebbek az ízek, akkor süt fényesebben a Nap, és akkor érzi az ember, hogy miért is 
született valójában.” Csitáry-Hock Tamás: Szerelem

Tavasz, szerelem, életre szóló kapcsolat... 
Új tervek, új életvitel, házasság, esküvő...

Talán mindannyiunk életében a legfonto-
sabb a család, mely két ember egymásnak 
tett fogadalmával indul. Az ifjú pár kö-
zös élete egyik legemlékezetesebb napját 
megosztja a számukra legkedvesebb em-
berekkel, akik ajándékaikkal szeretnék 
még maradandóbbá tenni e jeles alkalmat. 
A vendégek ezekkel a megfogható emlé-

kekkel kívánnak jelen lenni az esküvői pár 
további életében.
A VILLEROY&BOCH MÁRKAÜZ-
LET prémium kínálata tökéletes válasz-
tás a „hozomány” összeállításához. Széles 
választékot kínálunk az egyszerű köszön-
tőajándékoktól az életre szóló szettek, 
készletek összeálltásáig , melyek igen hosz-
szú időn keresztül pótolhatók, kiegészít-
hetők és bővíthetők életvitelhez és ízlés-
hez igazodva.

Kiemelt szolgáltatásunk  
a NÁSZAJÁNDÉKLISTA  
vezetése:
Üzletünkben az ifjú pár kivalasztja a szá-
mukra megfelelő termékeket, s az ajándé-
kozók ebből a listából választhatnak lehető-
ségeiknek megfelelően.
•  biztos a siker, hiszen valójában  

a fiatalok választottak;
•  a gondos listavezetésnek köszönhetően 

nem „duplázódnak” az ajándékok;
•  nincs hosszas utánajárás;
•  minden termék darabonként  

vásárolható;
•  mi is megajándékozzuk az ifjú párt.

Debrecen, Kossuth u. 8. • Tel.: +36 52 413 400 +36 20 260 3679 • E-mail: phome.deb@gmail.com 
www.villeroydebrecen.hu • Facebook: Villeroy and Boch Debrecen

Szolgáltatásaink:
• egyénre szabott vásárlási lehetőség, készletek összeállítása;

• rendelés katalógusból;
• vásárlási utalványok;
• törzsvásárlói kedvezmények;
• nászajándéklista-vezetés;
• céges és protokollcsomagok összeállítása;
• márkára jellemző díszcsomagolás.
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Hogy valaki miként kötelezi el magát egy életre épp a szöcskék, sáskák, 
tücskök és mindenféle ugroncok mellett, arra lehetne a parasztroman-

tikát súroló elméleteket gyártani, mint például kiskanász volt a Hor-
tobágyon, ahol beleszeretett a préri bokáig érő (élő)világába, Rácz 

István András azonban egy kicsit messzebbről indult. Még-
hozzá egy pápai családi ház kertje végéből, ahol a Bakony-ér 

folydogált: pedagógus édesapjával, aki amellett, hogy klasz-
szika-filológus volt, rajongott a természetért, ennek köszön-
hetően közös csavargásaik alkalmával megfigyeltek minden 
izgő-mozgó rovart, békát, madarat. – A gimnáziumban 
meghatározó biológia- és kémiatanáraim közül előbbi ke-
mény, de megengedő pedagógus volt, aki kiválóan tudott 
inspirálni, utóbbi a friss erőt képviselte, aki minden új-
donsággal elkápráztatott: robbantgattunk, füstöltünk. Nem 

volt kérdés, merre indulok tovább, s mivel 3 éves koromtól 
Debrecenbe jártunk nyaralni, gyakorlatilag hazatértem ide. 

Jóllehet, a biológia–kémia szak választásában alapvető szem-
pont volt az is – és ez nem vicc –, hogy hol nincs matematikából 

felvételi. Az unikális koponya, Varga Zoltán professzor keze alá 
kerültem, aki sokféle rovarcsoporttal foglalkozott, majd elmozdult 

a bagolylepkék irányába; ettől fogva bízta rám az egyenesszárnyúakat. 
Jó érzékkel, hiszen a hobbim lett a munkám.

Az egyetem elvégzése után 1974-ben a jó – ha nem máig a legjobb 
– hírű miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba került, ahol egyből egy 
matematika specializációs fiúosztállyal ugrasztották a mély vízbe. (A 
masszívan koedukált világban…) – Válogatott, életre való zsenik voltak, 
nagy betyárok. Előfordult, hogy az igazgatói irodában együtt sorakoz-
tam velük a szőnyeg szélén, és majdnem én kaptam az első pofont. Ki 
kellett állni értük, na. Érdekes, hogy a matematika terén „nagy ember” 
végül ugyan egyikükből sem lett, de valamennyien ragyogóan megállják 
a helyüket az életben. A mai napig kétévente rendezünk osztálytalálko-
zót. Háromnaposat.
Tizenhat miskolci év után visszavezetett az út Debrecenbe: 1989-es ki-
nevezése óta oktat, s mint mondja, mindaddig fog is, amíg szolgálataira 
igényt tart a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai 
Tanszéke – vázolja a jövőt a vérbeli különc, akiről kiderül, pedagógiai 
elvei sem szokványosak.
Dehogy más a gyerekanyag!
– Én alapvetően tanár vagyok: szeretek és szerintem tudok is tanítani. 
Hogy a mindenkori felettesek mit mondanak, az túró – az a lényeg, 
hogy a diák mit érez, mit gondol, hogyan jár órára. És tévedés, hogy 
átalakult, ezáltal más ma a gyerekanyag, mint mondjuk 40 éve. Első-
sorban az idő változott, és benne ők. De mi is! Ugyanúgy megvan a mai 
diákságban a zsiványság, mint egykor, ahogy a tehetség is, amihez azért 
már van orrom. Azt tapasztalom, a kivételes képesség mindig devian-
ciával társul: a kíváncsi gyerek „kifelé” eredendően izgága, dinamikus, 
ugyanakkor a másik oldala visszahúzódó, képes elmélyülten dolgozni 
– velük kellene megkülönböztetett figyelemmel foglalkozni! Persze még 
velük is lehet lyukra futni: én is küldtem el szakdolgozómat, miután 
többször eljátszotta ugyanazt a nemszeretem dolgot...
S ha már gyerekek a változó időben: ő maga háromgyermekes édesa-
pa, négyszeres nagyapa. Első házasságából született nagyobbik lánya 
nyelvtanár, Egerben él, a kisebbik gyógytornász –  ő Budapesten. Má-
sodik felesége tragikus elvesztése után magára maradt az akkor 12 éves 
legkisebbel. Erről az időszakról még mindig szűken préselődnek ki be-
lőle a nehéz szavak: – Nehéz időszak volt, ám mivel ott volt a feladat, 
igyekeztem helytállni.

És akkor  
összehordtunk 

itt tücsköt- 
bogarat…

Dr. Rácz István András  
biológussal 70. születésnapja  

alkalmából beszélgettünk 
szárnyakról, a szőnyeg széléről, 

háromnapos osztálytalálkozókról, 
szelfiről és a változó időben  

a változatlanságról.

Fo
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a

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Sikerült is: Hanna lánya ma 24 éves, 
szintén biológus, a Debreceni Egyete-
men laboratóriumi kutató, gombákkal 
foglalkozik.
A már említett, elmélyült munka tehát 
családi örökség. De hinnék-e, hogy 70 
évesen a fajmeghatározást Rácz tanár 
úr például a Facebookon (is) űzi, ahol 
pályatársaival amatőr rovarász csopor-
tokba posztolt fotók alapján igyekeznek 
azonosítani tücsköt-bogarat? Sőt! A Fa-
cebookon általa megosztott fotók alapján 
tudjuk, hogy egy egyenesszárnyú is lehet 
szép és izgalmas, meg azt is, hogy kiáll 
például a Magyar Tudományos Akadé-
mia mellett, és félti az oktatás jövőjét.
A kérdésre, hogy hogyan vette fel a rit-
must a világgal, azt mondja, annak elle-
nére egyszerűen, hogy ő maga 40 éves 
korában látott életében először személyi 
számítógépet. Azóta viszont elég szé-
pen beépült az info-univerzumba: – Aki 
tudja, hogy mit akar, és nem csak bá-
mul bele a vakvilágba, annak az inter-
net nagyszerű lehetőség; tájékozódásra, 
kapcsolattartásra például tökéletes. Van 
olyan kollégám az egyetemen, aki Mes-
senger-tanulócsoportban vezet kataló-

gust (jelenléti ívet – a szerk.) az óráján: 
szelfivel kell jelezni, hogy ki van ott. Az 
internet tehát hasznos, ha megvan hozzá 
a használója kellő intelligenciája.
Ami, mint látható, nem életkor kérdé-
se, hiszen Rácz István András épp most 
készül felhalmozott tudását – őt idézve 
– aranytömbbe önteni, mégpedig egy 
magas igényű ismeretterjesztő weboldal 
formájában, s ez de jó is lenne végszó-
nak, ám a folyosón még érzékeny büsz-
keséggel elmeséli, a lányai milyen meg-
indító meglepetést szerveztek neki a 70. 
születésnapjára.
Az elejéről a végére
Mikor már kilép a szerkesztőség ajtaján, 
jut eszembe, hogy majd a cikk elejére 
írom a lényeget, de személyessége okán 
sokkal jobb helyen lesz itt, a végén. Évek 
óta ismerem Rácz tanár urat, de eddig 
„csak” amolyan szájber-cimborák vol-
tunk. A Facebookon beszéltünk már 
poloskainvázióról, nílusi lázról, sirattuk 
közösen Kányádi Sándort. Sőt! Egyszer 
a konyhánkba berepült egy meglehe-
tősen ijesztő, halandó ember számára 
azonosíthatatlan lény. Ahogy megpi-
hent a mosogató szélén hagyott, félbe-

vágott citromon, lefotóztam, elküldtem 
neki, és azonnal visszaírt valami olyas-
mit, hogy vélhetően nem eszik embert. 
Vélhetően. Rácz István András ilyen: a 
tudását megnyugtatásra is remek érzék-
kel használja, mindemellett 70 évesen is 
őszintén érdekli a világ okostelefonostól, 
szájber-vívmányostól együtt. – Nincs új 
a nap alatt, csak elég sokáig kell élni – 
összegez. Ehhez segítse hozzá az ég!

BereczKi-csáK Helga

● tel.: +36 (20) 3399 861 
● med@borostyanmedicalcenter.hu  
● www.borostyanmedicalcenter.hu 

BOROSTYÁN MED-HOTEL         & MEDICAL CENTER
4252 NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT  (DEBRECENTŐL 12 KM-RE)

TELJES KÖRŰ PLASZTIKAI SEBÉSZET
High-tech műszerekkel, világszínvonalú műtőkkel

BŐRGYÓGYÁSZATI ELJÁRÁSOK
● Esztétikai beavatkozások ( botox, hyaluronsavas 
   feltöltések, Drakula-terápia)
● Digitális anyajegy- és melanoma szűrés Foto 
   Finder technológiával
● Általános szakrendelés

INTIM NŐI LÉZERES ELJÁRÁSOK

SZÉPÉSZETI LÉZERES KEZELÉSEK
Csúcstechnológiás Alma Lézer berendezésekkel
● Rejuvenáció, mélyrétegi ránctalanítás, bőrhámlasztás
●  Visszértágulatok és felületi vénák kezelése
●  Fájdalommentes, végleges szőrtelenítés teljes testen
●  Bőrhibák - akné, heg, stria - kezelése
●  Pigmentfolt, májfolt, tűzfolt eltávolítása
●  Tetoválás eltüntetése
●  Körömgomba kezelése

SZÉPÜLJÖN, FIATALODJON KELET-MAGYARORSZÁG  LUXUS SZÉPÉSZETI
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUMÁBAN,  A BOROSTYÁN MEDICAL CENTERBEN!

Kövess minket a facebookon is: www.facebook.com/BorostyanMedicalCenter

Női és férfi plasztikai beavatkozások árából:

Az akció "CCtavasz19" kód megadásával 2019.03.01-04.15. között történő 
bejelentkezés és 2019.03.16-05.15. között történő felhasználás esetén érvényes!

25%
kedvezmény

Intim területeken történő beavatkozások árából:

Az alkalmanként 100.000 Ft
feletti lézeres kezelések árából 

20%
kedvezmény

20%
kedvezmény

● Mellplasztika
● Fenékplasztika
● Hasplasztika

● Zsírleszívás minden
   testtájról
● Orr- és fülplasztika

● Ánuszfehérítés
● Nagyajak-rejuvenáció
● Hüvelyszűkítés

● Kisajakplasztika
● Péniszvastagítás
   saját zsírral

BOROSTYÁN BEAUTY AKCIÓ
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Fenntartható mobilitás
Az előttünk álló néhány évben a tele-
püléseknek egyre több feladattal kell 
megküzdeniük a közlekedés terén, az 
úthálózat ugyanis igencsak korláto-
zott, az infrastruktúra véges. Az élhető 
városok érdekében jelentős hangsúlyt 
kell fektetni a közeljövőben a mobili-
tásra, mert az kizárólag így lesz hosszú 
távon fenntartható városi és városközi 
szinten is. Kossa Györggyel, az ITK 

Holding Zrt. elnök-vezérigazgatójával 
beszélgettünk a témáról.

Szolgáltatóból lépett a buszgyártók so-
rába az ITK Holding Zrt. Mi állt az elhatá-
rozás hátterében?

Már a társaságunk alapításakor foglal-
koztunk hibrid és elektromos hajtás-
lánc-fejlesztéssel, ennek eredménye-
ként az ITK Holding az Európai Unió-

ban elsőként mutatott be teljesen elekt-
romos buszt 2008-ban. Három évvel 
ezelőtt jött el a pillanat, hogy nagyobb 
lépésre szánjuk el magunkat. A piacot 
ismerve – mely szerint Európa-szerte 
sok ezer buszra van szükség a járműál-
lomány fiatalodásához – és szolgáltatói 
együttműködéseink tapasztalatait fel-
használva kezdtünk járműfejlesztésbe. 
Ez alapján dolgoztuk ki a gyártási stra-
tégiánkat is, és ennek eredményeként 
kötöttünk hosszú távú együttműködést 
2016-ban a Daimler AG 100 százalékos 
leányvállalatával, az EvoBus GmbH-
hoz tartozó vállalattal; továbbá együtt-
működünk a DaimlerAG-hez tartozó 
más cégekkel is.

Mi volt az első kézzelfogható eredménye 
a közös munkának?

A szerződéskötés után egy évvel – Mer-
cedes-Benz REFORM 500 LE néven – si-
keresen megterveztük, és megépítettük 
első, majd – REFORM 501 LE néven 
– második prototípusunkat; előbbi már 
forgalomba is állt Debrecenben.

itk holding zrt

1045 budapest, istvántelki utca 8.
www.itkholding.hu • e-mail: inFo@intertanker.hu
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Az öngyilkosságot elkövető ember nem meghalni akar, hanem más-
képp élni. Csak nem sikerül változtatni. Talán mert nincs ereje, nincs 
segítsége, vagy egyszerűen nem is tudja, hogyan lehetne másképp. Ki-
látástalannak és reményvesztettnek éli meg a helyzetét, ahonnan csak 
egy kiutat lát: a halált. Az öngyilkos menekülni szeretne.

2018-as adatok szerint Magyarország a világranglistán a 4. helyet foglal-
ja el a befejezett öngyilkosságok számában: 19 fő követ el öngyilkosságot 
százezer főre vetítve. 2017-es adatok szerint 2 000 fő feletti azok száma, 
akik nemcsak kísérleteztek, azaz megpróbálták, hanem be is fejezték, 
tehát „sikerrel jártak”. 
A kamaszok között ez a leggyakoribb halálok.
A férfiak jobban érintettek a témában, és ők a brutálisabbak is: gyako-
ribb náluk a kötél, a fegyver használata, vagy akár valamilyen közleke-
dési eszköz elé ugrás is. A nők leginkább a mérgeket részesítik előnyben, 
mint a gyógyszer és egyéb más kémiai vegyületek. Gyakoriak a kü-
lönböző, váratlan krízisek bekövetkezte esetén, amely általában családi  
krízis: válás, bántalmazás, haláleset, de lehet egzisztenciális válság, 
anyagi helyzet megromlása, munkahely elvesztése.
Nem kell messzire mennünk, hiszen megtörténik a híres énekesekkel, 
a 24 éves fiúval a lőtéren, vagy a tanárral az iskolánkból.
Azokkal történik meg, akikről nem is gondoltuk volna. Hiszen mi baja 
lehet egy milliomos sztárnak, egy életét most kezdő fiatalembernek, 
vagy bárki másnak, aki ezt elköveti. Az öngyilkosság gondolata nem öt-
letszerűen, derült égből jön az önmaga ellen forduló emberben. Vannak 
jelei, készülnek tervek, amelyek jól kidolgozottak.
Sok ember úgy vélekedik, hogy az öngyilkosság a gyengék megoldá-
sa. Azonban gondoljunk csak bele, mennyire erősnek és határozottnak 
kell annak lennie, aki úgy dönt, véget vet az életének. Ehhez bátorság 
kell. Amikor ez a döntés egy személyben megszületik, megkönnyebbül. 
Hiszen visszakapja a kontrollt az élete felett, még ha csak ennyire is.  
Ő irányít.  
Jelek
Az öngyilkosság előzményei között gyakran szerepel valamilyen men-
tális betegség. Leggyakoribb ok a depresszió. Korábbi cikkekben volt 
már szó a depresszióról, amely nem csupán egy múló rosszkedv. Egy 
minimum hat hónapja tartó tünetegyüttes, amely tünetek között szere-
pel a mindent átható negatív gondolkodás, örömtelenség, szomorúság. 
Elveszíti a személy az örömöt és az érdeklődését azokban a dolgokban, 
amelyben korábban örömét lelte. Lehet ingerült, könnyen felidegesít-
hető, ugyanakkor állandóan fáradt, érdektelen. Csökken a koncentrá-
ció, nem figyel, lelassulhat. És gyakran foglalkoztatja a halál gondolata.  
A depresszió jól kezelhető mentális zavar. Vannak erre hajlamosító té-
nyezők, de ne feledjük, mindannyian kerülhetünk nagyon nehéz élet-
helyzetbe, amikor ránk törhet ez az érzés. Tehát ne ítélkezzünk az ebben 
szenvedők felett! Inkább vegyük észre, ha családtagunkon, munkatár-
sunkon, barátainkon ezt tapasztaljuk, és küldjük el szakemberhez. Ha 
azt mondjuk: „szedd már össze magad” vagy megpróbáljuk felvidítani, 
csak olaj a tűzre, ettől csak még rosszabbul fogja magát érezni. Mutas-
sunk együttérzést, és kérjünk segítséget, mielőtt egyre súlyosabbá válik 
a helyzet!
Az öngyilkosságra készülők az esetek nagy részében küldenek jeleket. 
Ez az úgynevezett „cry for help” kommunikáció, amely gyakorlatilag 
egy segítségért esedezés. A személy beszélhet az öngyilkossági szán-
dékáról. Beszerezni próbálhat a választott módszerhez szükséges esz-
közöket: fegyvert, kötelet, mérget. A negatív gondolkodási szűrő elha-
talmasodik, elhangozhatnak ilyen mondatok: „ebből már nincs kiút”, 
„ezt már nem lehet megoldani”, „mindenkinek jobb lenne nélkülem”.  

Az öngyilkos  
nem meghalni,  

hanem megoldani  
akar

Megtörténik a híres énekesekkel,  
a 24 éves fiúval a lőtéren,  

vagy a tanárral az iskolánkból.
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Ha ezeket a mondatokat halljuk, kap-
juk fel a fejünket, ne csak legyintsünk, 
hanem kérdezzünk, ajánljuk fel a segít-
ségünket! Gyakori a befelé irányuló ag-
resszió, a saját maga bántása, verbálisan 
és fizikailag is, mely megnyilvánulhat 
extrém viselkedésekben. Előfordulhat, 
hogy elindul egyfajta végrendelkezés, el-
adja a személy a javakat, megválik olyan 
tárgyaktól, amelyek korábban sokat je-
lentettek neki. Elkezdhet eltávolodni a 
barátoktól, családtól, folyamatosan le-
mondja a találkozókat, nem mozdul ki, 
kihagyja a szokásos programokat. De az 
is előfordulhat, hogy váratlanul felhívja 
a hozzá közelállókat, mintha búcsúzkod-
na. Amikor az elhatározás megszületett, 
a korábbi depresszív viselkedés megvál-
tozhat, megnyugodhat, felszabadulhat, 
mintha egy kő esett volna le a válláról. 
Erre különösen figyeljünk; ez nem a 
gyógyulás jele vagy a rosszkedv elmú- 
lása, csak egy rossz döntés megszületése. 
Vegyük észre ezeket a jeleket! Merjünk 
segítséget kérni!
Tévhitek
Vannak gyakori tévhitek az öngyilkos-
sággal kapcsolatosan. Azt gondolják, 

hogy aki megpróbált már véget vetni az 
életének, és nem sikerült, csak figyelmet 
akar. Ezt azonban a kutatások nem tá-
masztják alá: minden befejezett ön-
gyilkosság 80 százaléka előtt már volt 
kísérlet. Tehát ne legyintsünk erre sem! 
Aki meg akar halni, úgysem lehet meg-
akadályozni! Ha valaki időben segítséget 
kap, akkor csökkenthető az esélye az új-
bóli előfordulásnak. Aki öngyilkosságot 
követ el, az nem normális, elmebeteg! Ez 
sem igaz, itt krízishelyzetről van szó, 
amely bárkivel előfordulhat, aki nehéz 
élethelyzetben van. Aki öngyilkos akar 
lenni, nem akarja, hogy megmentsék. 
Dehogynem. Szeretne másképp élni, 
szeretné megoldani a problémáját, de a 
jelenlegi eszközei nem elegek erre, nem 
tudja, hogyan csinálja. Aki egyszer meg-
próbálja, megpróbálja máskor is! Akinek 
problémái vannak, sem mindig akar ön-
gyilkosságot elkövetni, vannak nehezebb 
időszakok, amelyeknél újra felütheti a fe-
jét ez a gondolat. Az öngyilkosság hirtelen 
jön, nincsenek előjelei. Erről már fentebb 
írtam,  az esetek nagyon nagy százalé-
kában megvannak a jelek, amelyekre 
figyelni kell.

Sajnos a jelenlegi egészségügyi rendszer 
nem rendelkezik öngyilkosság-preven-
ció programmal, nincsen erre stratégia, 
ahogyan a mentális vagy lelki egészség 
megőrzésére irányuló stratégia sem. 
Fontos lenne a mentális problémákkal 
rendelkezők mielőbbi szakszerű keze-
lése, az ebben szenvedők mihamarabbi 
ellátása, hogy az öngyilkosság megelőz-
hető legyen. Mivel mást nem tehetünk, 
figyeljünk egymásra, a jelekre, ne ítél-
kezzünk, inkább beszélgessünk, érdek-
lődjünk őszintén a másikról, még akkor 
is, ha néha kellemetlennek érezzük is. 
Lehet, hogy egy-két jó szóval, jól elka-
pott mondattal a másik fél szebbnek látja 
a világot, és érzi, hogy törődnek vele.

- FgYn -

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.

Hirdetési leHetőségekért,  
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet  

+36 20 420 4332 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu
Papp-Dorcsák Nikolett  

+36 30 648 5874 dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu
Varga-Sziky Anita

+36 30 647 7255 sziky.anita@bdrmedia.hu
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CívisCafé: Palau – a név hangzása 
alapján hirtelen egy román falura 
gondoltunk, de a pálmafák és  
a kékeszöld tenger több mint gyanús…

Katona László: Palau egy csen-
des-óceáni szigetcsoporton helyezke-
dik el, a Fülöp-szigetektől nyugatra, 
Pápua-Új-Guineától északra, Guam-
tól keletre. Amikor meghallottam, 
hogy Palau az úti cél, hirtelen én is 
a telefon után kapkodtam, mert nem 
tudtam hová tenni.

CívisCafé: Mi a csudát keres ott  
egy debreceni?

Katona László: Egy Ausztráliában, 
Sydneyben élő debreceni barátunk 
fejéből pattant ki az ötlet, ő ismeri a 
csendes-óceáni szigetvilágot. Kérde-
zett, hogy megyek-e, mire azonnal 
rávágtam, hogy menjünk.

CívisCafé: Könnyű Katonát  
táncba vinni!

Katona László: Meglehetősen ré-
gen voltam barátokkal ilyen túrán, 
ugyanakkor vonzott a trópusi élővilág 
megismerése. Így a kettő együtt arra 
késztetett, hogy akkor legyen tánc!

CívisCafé: Mesélj, milyen Palau?
Katona László: Kis turistaparadi-
csom, de nem a klasszikus értelem-
ben. Találóbb, ha búvárparadicsom-
nak nevezzük. Természetesen nagyon 
szép szállodák és apartmanok vannak 
csodálatos partszakasszal, de Palaura 
a természeti adottságokért mennek a 
turisták, nem elsősorban a fürdőzé-
sért, hiszen azért nem kell ennyit utaz-
ni. Az apró mészkőszigetek csoportja, 
a Rock Islands vagy a gyönyörű lagú-
nák, az őserdő nyújtanak különleges 
élményt, már ha fizet az ember, mert 
például az apró szigetek közé 100 dol-
lárért visznek be. Igaz, ezt egyszer kell 
megvenni. Mi kétszer mentünk be az 
egyhetes palaui tartózkodásunk alatt, 
először búvárkodtunk, majd pedig a 
Jellyfish Lake-et, azaz a Medúza-ta-
vat kerestük fel. Aranyszínű medúzák 
között lehet úszkálni, a világon nincs 
még egy ilyen hely. Aztán kikötöttünk 
több lakatlan szigeten, melyek őserde-
ivel ismerkedtünk.

CívisCafé: Látjuk, fent mesés, no de 
milyen az élet alul, a víz alatt?

Katona László: Palau a világ egyik 
legkülönlegesebb búvárparadicsoma, 
hiszen az egész egy nagy cáparezer-
vátum…

CívisCafé: Jól hallottam, cápa?
Katona László: Igen, cápa! Már 
hosszú évek óta védettség alatt áll az 
összes cápafaj. Palaun szigorúan tilos 
a cápavadászat. Kiszámolták okosan 
– ezt már utólag olvastam –, hogy 
többet keresnek a turistákon, akik a 
cápákért keresik fel, mint amennyit a 
levadászott cápákért kapnának a pia-
con, azaz Palaun a cápa sokkal többet 
ér élve. Akiket utoljára elkaptak, kínai 
cápavadászokat, kikötözték a főtéren.

CívisCafé: Mondd csak, mennyit kell 
inni ahhoz, hogy az ember  
lemerészkedjen a cápák közé?

Katona László: Nem a legszeren-
csésebb búvárkodás előtt inni; mi 
sem tettük. Ezek két méter körüli szir-
ti cápák, békések, nem négyméteres 
tigriscápák között lubickoltunk.

CívisCafé: Éljen a cápaturizmus!  
Palau történelméből, kultúrájából  
mit szívtatok magatokba?

Katona László: Ebből a szempont-
ból nem egy izgalmas világ. A közép-
korban spanyolok fedezték fel, ké-
sőbb volt a németek kezében is, majd 
az első világháborúban Japán szállta 
meg, és igazgatta egészen a második 
világháború végéig, amikor amerikai 
fennhatóság alá került, és csak 1994 
óta független állam. Leginkább a ja-
pán hatás érződik, legalábbis ők épí-
tették az utakat Koror szigetén, ahol 
mi jártunk. Az élet nem túl pezsgő, 
rendkívül szolid éjszakákat töltöt-
tünk, mielőtt megkérdeznéd, min-
den kimerül a búvárturizmusban. Az 
egész szigetcsoportot alig 20 ezren 
lakják.

CívisCafé: Jól látom a fotókon, hogy 
a palaui egészségügyi rendszert is 
feltérképezted?

Katona László: Inkább csak bete-
kintést nyertem, mert valami légúti 
gyulladás miatt egy éjszakát a sür-
gősségin töltöttem, hogy ne legyen 
minden szép és tökéletes, tehát nem 
volt benne ez a kaland az útitervben. 
A kórházat, vagyis annak a sürgősségi 
osztályát – többségében Fülöp-szige-
teki egészségügyi dolgozókkal – ab-
szolút rendben találtam, legalábbis 
ahhoz képest, hogy a városban milyen 
állapotok vannak.

CívisCafé: Máris kérdezni akartam: 
milyenek a palauiak, hogy élnek,  
milyen az utcakép?

Aki a világ  
végén is  

magyarokba 
botlott.  

Meg  
cápákba!

Katona László  
debreceni bankvezető,  

a DEAC fociedzője  
rendkívüli helyen járt.
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Katona László: Polinézek, melané-
zek és filippínók, illetve ezek keverékei 
lakják a szigetcsoportot. A mi, európai 
értelmezésünk szerint szegények, aztán 
ki tudja, miként élik meg ők!? Az épü-
letek jellegén látszik az amerikai múlt, 
Koror olyan, mint egy amerikai kisvá-
ros, doboz formájú épületekkel. Egyszer 
véletlenül elkeveredtünk a főutcától, két 
utcával bentebb már elég nagy szegény-
ség köszönt ránk. Egyik oldalon luxusz-
szállodák, a másikon pedig szegénység. 
Vegyes a kép. Az időjárás azonban kifo-
gástalan: örök nyár van, de a kellemesen 
elviselhető 27-28 fokkal. Amit szomo-
rúan tapasztaltam: nincs focicsapatuk, 
nem is játsszák sehol. Baseballozó gye-
reket láttunk többet is, az a nemzeti 
sport, örökség az amerikaiaktól.

CívisCafé: Egyáltalán járt már 
debreceni ott korábban?

Katona László: Nem tudok róla, de 
attól még természetesen járhatott. Van 
egy ide illő jó sztorim: ülünk a meden-
cében a világ végén, beszélgetünk, erre 
megszólítanak magyarul. Egy felvidéki 
magyar házaspár volt a medence túlol-
dalán. Egyébként Palaunak önmagában 

is van magyar vonatkozása: Kororban 
a középiskolát Mindszenty József bíbo-
rosról nevezték el.

CívisCafé: Naná, hogy a világ végén is  
magyarba botlik a magyar! Kik járnak 
 még turistáskodni oda?

Katona László: Jellemzően ázsiai-
ak. Kicsit restellem elmondani, mert 
elutasítom a rasszizmusnak minden 
formáját, de egyszer odajött hozzánk 
a szállodában a medence partján egy 
amerikai azzal, hogy végre európaiak! 
Azt mondta, felüdülés európai arcot 
látni a sok ázsiai után. Nem emiatt, de 
összebarátkoztunk, jókat beszélgettünk.

CívisCafé: Mi most beszéljünk  
a piszkos anyagiakról! Ha ez az interjút 
arra készteti a nyájas olvasót, hogy 
felkeresse a Palaut, akkor mennyit 
szakítson ki a családi büdzséből?

Katona László: Ezer dollár körül van 
a repülőjegy oda-vissza, a szolid ellátás-
hoz egy hétre pedig szükség van még 
körülbelül ugyanannyira. Csak olyan 
fizesse ki ezt, akit hozzám hasonlóam a 
természeti adottságok vagy a búvárko-
dás érdekel. Palaura fölösleges a pihené-
sért, a fürdőzésért elmenni. Gyönyörű 

tengerpart luxusszállodával, nagy me-
dencével sokkal közelebb is van, sokkal 
kevesebb pénzért. Jó tanács lehet az is, 
hogy az utazási irodák árainál lényege-
sen olcsóbban talál szállást az ember 
Palaun, ha magának foglal.

CívisCafé: Megérte Palau a sok pénzt?
Katona László: Megérte, mert nagyon 
sok mindent láttam, ami a világon más-
hol nincs, vagy ha van, oda is ugyan-
annyiért lehet eljutni. Az utazás bukéja 
pedig az volt, hogy menet is, jövet is útba 
ejtettük Tajvant, amelynek szintén cso-
dás természeti adottságai vannak.

CívisCafé: Hosszú még a bakancslis-
tád? 
 Mi a következő célpont?

Katona László: Nincs bakancslistám, 
és ezt az utat sem terveztem, csak úgy 
jött, hozta az élet. Ha lesz egy újabb jó öt-
let a baráti körben, akkor ismét társulok.

CívisCafé: Súgd meg nekik innen, 
 mi a vágyad?

Katona László: Egy igazi afrikai mi-
liőbe belecsöppennék.

cs. BereczKi aTTila

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Debreceni 21-es:  

Kalmár Róbert
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire 
ide- és odaértek, ahol most vannak. Soroza-
tunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alak-
jait mutatjuk be olyan címszavakban, amit ma-
guk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet. 
Ezúttal Kalmár Róberttől, aki a Debreceni Sport- 
centrum szervezési és marketing igazgatója,  
a nagy debreceni sportesemények főszervezője.

1.  Debrecenben egészen biztosan 
 nincs olyan ember, aki több  

világesemény megszervezésénél  
bábáskodott, mint te, de még azt is 
megkockáztatom, hogy az országban 
sincs! Mi is a bűvös szám?
Azért néhányan vagyunk a kollégákkal. 
Hivatalosan 2003 óta vagyok a Debreceni 
Sportcentrumnál, de előtte, 2002-ben a 
tornász-világbajnokság szervezésében már 
közreműködtem. A Debrecenben, általunk 
szervezett nagy nemzetközi események 
száma jelenleg pontosan harminc, én pe-
dig huszonkilencnek részese voltam. Csak 
a 2001-es junior atlétikai világbajnokság 
maradt ki az életemből.

2. Hogyan csöppentél ebbe  
 a világba?

Gyerekkorom óta imádom a sportot, a kis-
pályás futball szintjén űztem is. A sport irán-
ti rajongás késztetett arra, hogy a polgári 
katonai szolgálatot a Debreceni Sportcent-
rumnál töltsem, 2002 nyarától le is húztam 
tizenegy hónapot, és ott ragadtam. A szer-
vezési csoport vezetését kínálták fel nekem, 
amit elfogadtam. A sportszervezési felada-

tok iránt mindig is élénken érdeklődtem, 
és azért is választottam a sportcentrumot, 
hogy tapasztalatot szerezzek benne.

3.  Orendi Mihály „szelleme” kísért 
  még a Nagyerdőn?

Kísértésről nem beszélnék, új vezetés van, 
más típusú a menedzsment, de az biztos, 
hogy Orendi Mihálytól gyakorlatban és el-
méletben egyaránt nagyon sokat lehetett 
tanulni. Én ezt a munkám során végig ka-
matoztatom, nyilván kiegészítve azzal, amit 
az évek során saját tapasztalatból szereztem.

4.  Érzékeltesd egy konkrét példával 
 az olvasók számára, hogy egy 

nagy világverseny megrendezése  
milyen szellemi és fizikai erőt igényel, il-
letve mennyi időt? Vegyük a tavaly nyári 
junior kézilabda-világbajnokságot!
Elég hosszú folyamatról kell beszélni, hi-
szen már öt-hat évvel korábban elkezdő-
dik a szervezés. Már akkor, amikor még az 
adott sportág szövetsége dolgozni kezd a 
pályázaton, hiszen már abban jelezni kell 
a helyszíneket, illetve azok felkészültségét, 
alkalmasságát. A kézilabda-világbajnoksá-
got a Debreceni Sportcentrum a magyar 

szövetséggel kö-
zösen, mintegy 

45-50 ember-
rel szervezte 
meg, de eb-
ben nincse-
nek benne 
az önkén-
tesek, akik 

nélkül nem 
lehetne lebo-

nyolítani egy vi-
lágversenyt sem, ezt 

mindig elmondjuk, de nem 
klisé, tényleg nagyon fontos az ő munkájuk.

5. Apropó! Olyan gazdag a város  
 humánerőforrása, hogy egy  

csettintésre ugrik 150-200, nyelveket 
beszélő fiatal?
A csettintésénél azért több kell. Előtte mindig 
„kasztingolunk”, hiszen annak ellenére, hogy 
pontos leírást adunk a felhívásban, sokan je-
lentkeznek olyanok is, akik nem alkalmasak 
az adott feladatra. Nagyon jó a kapcsolatunk 
a Debreceni Egyetemmel, a sportszervezői 
szak kihelyezett gyakorlati helye a Sportcent-
rum, ebből az együttműködésből pedig sokat 
profitálunk. Jellemzően elsős és másodéves 
egyetemisták jelentkeznek önkéntesnek.

6.  A legnagyobb közösségi portálon 
 sem titkolod, hogy nagy lokál- 

patrióta sportrajongó vagy, no de  
melyik sportágak, mely csapatok áll-
nak hozzád a legközelebb?
Nagyon sok sportot szeretek, de egyértel-
műen a foci az első. Kicsi korom óta járok 
önállóan Loki-meccsre, tizenegy éves ko-
romban lettem először DVSC-bérletes, tehát 
hosszú idő telt már el az én életemben is 
Loki-drukkerként. Elsősorban lokálpatrióta 
vagyok, aztán patrióta, de az olyan példa-
mutató világsztárok is lenyűgöznek, mint 
Roger Federer vagy Lionel Messi.
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7.  Te sem úszod meg a kérdést!  
 Feltételezem, hogy hithű Loki- 

szurkolóként téged is zavar a debreceni 
futballnihil, üresen kong a Nagyerdei 
Stadion, már egy fél ház is elérhetetlen-
nek tűnik. Miben látod ennek az okát?
Szerintem nagyon leromlott a magyar fut-
ballt övező miliő, a sok szereplő nem mindig 
jó irányba tolja a szekeret. Ráadásul ma már 
elérhető a nappaliban az angol, a német, a 
spanyol foci, van viszonyítási alapunk, ezért 
szoktuk mondani, hogy a mi focink egy 
másik sportág, így voltunk vele a legutóbbi, 
Mezőkövesd elleni bajnokin is. Végül: el-
veszett a romantika, ami Sándor Tamásék 
idejében benne volt a levegőben, és még 
a Siófok ellen is vonzott hatezer embert. 
Ezeknek mind szerepe lehet abban, hogy 
kevesen járunk meccsre.

8.  Sok sportrajongó értetlenül áll 
 azelőtt, hogy a Főnix Csarnoknak 

mi a szerepe a debreceni sportéletben. 
Öt élvonalbeli csapatunk van a terem-
sportokban, egyiknek sem az otthona. 
Bár sportcsarnoknak épült, alig jut hely 
benne a sportnak.
Ezzel vitatkoznék! Amióta a Debreceni 
Sportcentrum átvette a Főnix Csarnok üze-
meltetését, azaz három éve sokkal több 
sportesemény van a csarnokban, mit koráb-
ban. Soroljam? Csak idén már az ikszedik 
sporteseményen vagyunk túl, és még csak 
március dereka van. Kezdtünk a Főnixfittel, 
majd nagy nemzetközi kézilabda-utánpót-
lástornát bonyolítottunk le. Több mint ötezer 
néző előtt a Főnixben fogadta a DVSC a Baj-
nokok Ligája-győztes Győrt, aztán ismét jött 
a Győr, hiszen itt volt a női kézilabda Magyar 
Kupa négyes döntője, április elején pedig 
a férfiak négyes döntőjét is mi rendezzük 
meg, immár harmadjára.

9.  Ez világos, de játsszunk el  
 a gondolattal, hogy három kiemelt 

sportág élcsapatainak ad egyszerre 
állandó otthont a Főnix Csarnok, azaz 
hétfőn este jégkorong-, szerdán kosár-, 
pénteken pedig kézimeccs, és ez csak 
egy átlagos hét. De szép lenne!
Efelé tartunk, de most még nem látom en-
nek a lehetőségét. A férfi kosarasok még 
csak másodévesek az élvonalban, a jég-
korongozók újoncok, bár kétségkívül máris 
kinőtték a tócóskerti jégcsarnokot, azért 
még néhány évnek el kell telnie, hogy a 
Főnixben gondolkodjanak. Még a momen-
tán legnépszerűbb, a női kézilabdacsapat 
esetében sem érett még az a helyzet, hogy 
átköltözzön a Hódosból.

10.  Az Egyesült Államokban, 
 hogy tudják megcsinálni azt, 

hogy egyik nap hokimeccset, másnap 
már kosármeccset játszanak ugyan- 
abban a csarnokban?
Az alkalmankénti 20 ezer néző „kitermeli” 
a tárgyi feltételeket, tehát nem kell egy nap 
alatt a jeget leolvasztani, hanem rátesznek 
egy szigetelő borítást, és mehet rá a kosár-
pálya, utána pedig csak visszabontják, ha 
megint jégkorongra kell. Egy ilyen borítás 
súlyos tízmilliókba kerül, ennek beszerzé-
se is a terveink között szerepel. Haladunk, 
egyre biztatóbb képet mutat a debreceni 
sportélet, de még van hová fejlődni.

11.  Van az a pénz, amiért  
 elhagynád Debrecent?

Nem pénz kérdése, előfordulhat, hogy az 
életkörülmények úgy alakulnak, de én azért 
az utolsó töltényig kitartok.

12.  Mi a legjobb Debrecenben?
 Minden, amitől lokálpatrióta lettem. 

Ismerem az utolsó zegzugot is a városban, 
ide köt a család, a baráti kör, az iskolák, az 
egyetem, a Sportcentrum, minden, ami deb-
receni.

13.   Mi a legrosszabb?
 Sokszor még nekem, echte debre-

ceninek is nehéz megküzdenem a nyakas-
sággal, belterjességgel. A fejlődéshez ugye 
mindig új impulzusok kellenek, és nagyon 
nehéz Debrecenben ezeknek utat törni, bár 
kétségtelenül az utóbbi időben tapasztalok 
pozitív elmozdulást.

14.  Melyik a legjobb hely a 
  városban?

A lakásunk, ahol a feleségemmel és a két 
lányommal élünk, mert számomra a családi 
kötődés a legfontosabb, de mondok mást 
is: a Nagyerdő. Oda köt a munkám és ott 
élhetem ki a sport iránti rajongásomat is.

15.  Ki a legjobb debreceni arc?
 A barátaim, akikkel meccsekre 

vagy éppen koncertekre járunk, őket nem 
nevesítem, de ha mindenképpen nevet 

kell mondani, akkor legyen Lukács László. 
Annyira elfogult vagyok a Tankcsapdával 
szemben, hogy nem is tudnának olyan rossz 
albumot csinálni, amit én ne szeretnék.

16.  Cézársaláta vagy 
 babgulyás, sok csülökkel?

Előfordul olykor, hogy megeszem a cézár-
salátát, de húsimádó vagyok, tehát ez a 
kérdés számomra nem kérdés.

17.  Sör, bor vagy pálinka?
 Most már inkább a bor, de a mecs-

csek azért még mindig sörösök. Nemrég 
beszéltük a barátokkal, hogy 40 után az 
ember megérik a borozásra, s még annak 
is megvan az időszaka, hogy mikor fehér, 
mikor vörös…

18.  Modern Talking vagy Metallica?
 Metallica! Az egyik kedvencem, de 

egyébként is a rockzenéért rajongom. A már 
említett Tankcsapdán túl a rockzene széles 
palettájából szinte minden szeretek, a régi 
Pokolgépen át a Queenig.

19.  Halljunk három alapművet!
 Itt is széles körből szoktam merí-

teni. Nagy élménnyel olvastam korábban 
Márai Sándor naplóit, abból jutottam el a 
Szent Lajos király hídjáig, amely – ami-
kor először olvastam – magával ragadott. 
Egyszerűen gyönyörű. Legyen végül egy 
sportos könyv is: meg tudnak érinteni az 
önéletrajzi könyvek is, ilyen volt például az 
André Agassié, aki nem volt kedvenc te-
niszezőm, de lenyűgözött a története, az 
az elhivatottság és küzdeni akarás, amivel 
világelső lett.

20.  Kívánj hármat 2019-re 
 a CívisCafé angyalától!

Adjon az ég mindent, amit szeretnék. Boldog, 
harmonikus családi életet és egészséget.

21.  Melyik lenne álmaid  
 rendezvénye, amelynek le-

bonyolítását megszerveznéd?
Egy magyarországi olimpiai szervezésében 
szívesen részt vennék.

cs. BereczKi aTTila
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