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Elkészült a debreceni  
kutyajátszótér
Átadták az első debreceni kutyafoglalkoztató parkot 
január 17-én. 
A 250 négyzetméteres, bekerített ebfuttató-
ban több, agility-pályákról ismerős akadályt 
küzdhetnek le a négylábúak. A Kassai út 
115–123. mögötti parkot 4,8 millió forintból 
hozta létre az önkormányzat. A városban 
összesen három zárt kutyafuttató található, 
de ez az egyetlen, ahol foglalkoztató eszkö-

zök is várják az „ember legjobb barátját”.  
Török Ildikó Picur nevű kutyájával szem-
mel láthatóan otthonosan mozgott az aka-
dályok között. – A kutya akkor érzi magát 
igazán jól, ha a fizikailag és mentálisan egy-
aránt lefárasztjuk, vagyis egyszerre mozog és 
tanul. Erre a futtató is alkalmas, itt viszont 

feladatokat végez, tehát sokkal jobban kon-
centrál, együttműködik a gazdával. Amikor 
egy kutya azt csinálja, amit kérünk tőle, és 
új dolgokat sajátít el, akkor sokkal kiegyen-
súlyozottabb, könnyebben kezelhető; nem 
rombol otthon. Nagyon fontos, hogy az állat 
ne csak egyedül legyen a lakásban, a kertben, 
hanem más kutyákkal is találkozhasson. Az 
emberek közé történő beilleszkedés mellett 
a kutyák közötti szocializáció megtanulására 
is szüksége van. Így tanulja a helyes kommu-
nikációt, azt, hogy  ki az erős, ki a gyenge, 
miként viselkedjen – mutatott rá.
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Kovács Lázár séf, a hazai gasztronó- 
miai műsorok úttörője, food stylist, ko-
moly vendéglátó-ipari beruházások 
szakmai tanácsadója. A kunszentmárto-
ni nagymamai konyhából „indult”, a wa-
shingtoni magyar nagykövetség séfje-
ként vacsoraestjeiről és főzőbemutatóiról 
az amerikai sajtó is elismerően cikkezett. 
Február 1-jén Debrecenben megkóstol-
hatja a főztjét mindenki, aki a Kodály 
Filharmónia Debrecen Ma éjjel táncol-
nék báli koncertjén részt vesz. 

Kezdjük a legaktuálisabbal! Február 1-jén 
Debrecenben főz a Kodály Filharmónia 
Debrecen által szervezett bálon.  
Milyen különlegességet kóstolhatnak meg  
az est vendégei?

– Nem árulok el talán nagy titkot azzal, 
hogy a vendégeket különleges ízű és for-
májú falatkákkal fogjuk fogadni. Jóma-
gam és a lelkes debreceni csapatom pedig 
olyan ételeket fog kreálni a báli menüsor-
ban, melyek vagy megjelenésükben, 
vagy ízvilágukban egy picit különlegessé 
teszik az esti étkezést. A hagyományos 
ízek mellett megjelenik a fűszeres ázsiai 
konyha is. A fő attrakció egy báli ruhá-
ban sült fűszeres sertéstarja lesz, mely 

étel méltatását Kautzky Armand szín-
művész előadásában hallgathatja meg 

a nagyközönség, jómagam pedig az étel 
szervírozásában veszek részt.

Jár időnként a városban?  
Mennyire ismeri a cívis konyhát?

– A várost nagyon kedve-
lem; majdnem min- 

den évben ven-
dége is va-

gyok. Ha-

tározottan szeretem Debrecen ízeit. Egy 
jó barátom, Pataky Péter séf ismertetett 
meg elsőként az itteni finom ízekkel.

Életrajzából tudjuk, hogy a kunszentmártoni 
nagyszülői házban, a magyar konyha alapjait 
megismerve döntötte el, szakács lesz.  
Mit jelentenek az onnan hozott alapok?

– Mai napig igyekszem minden fogásom-
ba becsempészni a vidék, az Alföld ízeit. 
Ezek, melyek gyermekkorom ízvilágát je-
lentik, még most is meghatározók és azok 
is maradnak.

A hazai gasztronómiai műsorok úttörője, 
melyek népszerűsége jó húsz éve töretlen. 
Sőt Önt nevezték először séfnek a magyar 
televíziózás történetében. Miben rejlik  
a gasztroműsorok titka? 

– Minden ember szeret enni-inni. Ezért 
a gasztronómiai csatornák, vagy az ezzel 
a témával foglalkozó műsorok valóban 
nagyon népszerűek nemcsak nálunk, 
hanem a világban is. Én és lelkes csapa-
tom a Lázár Chef Facebook-oldalon és 
a Youtube-csatornámon is azon dolgo-
zunk, hogy minél több tapasztalatot és 
tudást át tudjunk adni az oldalak olvasói- 
nak, nézőinek. A videóreceptek nagyon 
népszerűek; segítségükkel gyorsan, még 
akár bonyolult ételek elkészítését is köny-
nyű elsajátítani. Ezt szeretik az emberek, 
mert maguknak és másoknak is örömöt 
szerezhetnek vele.

Bálokkal kapcsolatban van tapasztalata?
– A bálok nagyon jó és fontos társadalmi 
események. Alkalmat adnak a laza han-
gulatú társas együttlétekhez, és szerves 
részüket képezi az együtt evés rítusa is. 
Kíváncsian várom a debreceni bálozók 
visszajelzéseit majd a mostani estélyen 
kóstoltakról.

Televíziós karrierje előtt – mellett –  étter-
meket üzemeltet. Melyik típusú munkát 
szereti inkább?

– Mind a két munkát nagyon kedvelem, 
mert szeretem az embereket élmények-
hez juttatni, legyen szó akár konkrétan 
a hasukról vagy a szemükről.

Főzött már Placido Domingónak  
és Andrew Lloyd Webbernek is.  
Milyen ételeket kóstolhattak, és hol került sor 
e zenei hírességek vendégül látására?

– Amikor a washingtoni magyar nagy-
követség séfjeként dolgoztam, volt alkal-
mam főzni számukra is. Mind a két mű-
vész nagyon szerette a paprikás csirkét 
galuskával. Többször is betértek hozzánk 
a követségre mindenfajta ürüggyel, aztán 
a végén kiderült, hogy csak a paprikás 
csirkéből szerettek volna még egyszer 
fogyasztani.

Hogy áll a komolyzenével?
– Nagyon szeretek komolyzenét hallgat-
ni. Kikapcsol és megnyugtat, főzés köz-
ben pedig inspirál.

Kovács 
Lázár főz  

a debreceni 
bálozóknak
Báli ruhában sült sertéstarja 

– ilyen is lesz.
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2020 év elején szembetűnő, hogy az ország különböző részei más-más tenden-
ciát mutatnak a kereslettel kapcsolatosan. Debrecenben az a tapasztalatunk, 
hogy a város az első héten még aludt, a második héten a kereslet azonban 
már szépen ébredezett. Ez annak is köszönhető, hogy csökkent a különbség az 
ugyanolyan típusú ingatlanok árai közt. Az eladók az elmúlt negyedév során 
rádöbbentek, hogy megváltozott az ingatlanpiac, és ha értékesíteni szeretnék 
az ingatlanjukat, csökkenteni kell az árat. Még ugyan vannak kivételek, akik 
ragaszkodnak az elképzeléseikhez, de azok az eladók, akik tovább szeretnének 
lépni, kérik irodánk tanácsait, szolgáltatásait. Már kevesebb a bizonytalansági 
tényező! Az új építésű lakások áfamódosítása látványosan még nem változta-
tott az ingatlanok árán: Debrecenben az elmúlt év végén a kereslet bizonyta-
lanságát ez nagyban befolyásolta. Eddigi információink szerint a beruházók 
nagyobb része kis mértékben ugyan emeli árait, de nem terheli az áfamódosí-
tást a vásárlókra. Természetesen lehet találkozni olyan projekttel is, ahol teljes 
mértékben érvényesítik a jelenlegi lakásáfát. 
A kiadó lakások piaca – 2019-hez viszonyítva – a fentiekhez képest nagy mér-
tékben változott. A befektetőknek köszönhetően a bérlők egyre nagyobb vá-
lasztékkal találkozhatnak ezen a területen is. Városunknak nagy szüksége volt 
igényes, jól felszerelt, bérbe adandó ingatlanokra. Mivel bővült a választék, az 
árak lejjebb mentek. Sokkal keresettebbek azok a modern ingatlanok, amik 
a mai trendnek megfelelően vannak kialakítva. Azok a kiadó lakások, ahol 
a tulajdonos kevésbé figyel ezekre a tényezőkre, természetesen, nyomottabb 
áron találnak bérlőre.

ügyfeleink mondták rólunk:
„A gyorsAsággAl és a szakmai hoz-
záértéssel maximálisan elégedett 
vagyok. Mindenben követtük Vera 
tanácsát, és meg is lett az eredmé-
nye. Vera hozzáértése, kedvessége, 
rugalmassága ebben a szakmában 
példaértékű. Az iroda mindenben  
a segítségünkre volt. 
 Köszönjük: Krisztina”

„Nem voltAm egyszerű helyzetben. 
Az életem abban a szakaszában 
találkoztam Kecskés Judittal , amikor 
nagy szükségem volt egy olyan ember 
segítségére, aki kivezet a sötétből. 
Judit mindig minden kérdésemre 
tudott válaszolni, és rövid idő alatt 
értékesítette a házamat. Nemcsak az 
értékesítőm volt: emberileg is mindig 
számíthattam rá. 
 Hálásan köszönöm: Ágnes”

„egyedül voltAm a feladattal, hogy 
kiválasszam a megfelelő ingatlant, 
ahol elkezdhetem az önálló életemet. 
A munkám nem túl rugalmas, így 
nehezen tudtam egyedül boldogulni. 
Kolbe Judittal az első találkozásunk-
kor kiderült, hogy mindenben  
a segítségemre lesz. Hamarosan meg 
is találtuk az otthonom.  
 Köszönettel: Mónika”

„Nem goNdoltAm, hogy a telkem 
eladása ilyen bonyodalmakkal fog 
járni. Az iroda segített kibogozni  
a telekkel kapcsolatos tudnivalókat. 
Így sikerült eladnom. Nekik köszönhe-
tem, hogy eladtam. Köszönöm Judit-
nak és Ritának a szakmai hozzáértést 
és az irányomban tanúsított türelmet. 
 Tibor”

Mi várható 
2020-ban  

a lakáspiacon?
Erre a kérdésre nem lehet  

pontos választ adni.  
Több tényező is befolyásolhatja, 

mint például az állami lakás- 
támogatási rendszer  

esetleges módosítása  
vagy a lakásáfa változtatása.

szilágyi rita

Franchise-tulajdonos, Openhouse 
+36-20-362-0036,  
rita.szilagyi@oh.hu, www.oh.hu 
4028 Debrecen, Hadházi út 1–3.
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CívisCafé: Az önéletrajza nem akármilyen 
vándoréletről tanúskodik. Székesfehérvár, 
Szolnok, Mezőtúr, Hódmezővásárhely, 
Koszovó, Bosznia, Afganisztán, és a sor még 
aligha teljes. Debrecen végállomás?

Szloszjár Balázs: Egyáltalán nem; 
meghatározott időre szól a kinevezésem 
a Bocskai-dandár élére, és majd az elöl-
járóim döntik el, hogy hol folytatom to-
vább. Mindenesetre nagyon szeretném, 
leginkább szakmai szempontból, hogy 
2022-ig maradjak, hiszen a Bocskai-dan-
dár komoly feladatok előtt áll. Felemelő 
érzés lenne ebből a székből úgy felállni, 
hogy azokat én vezényeltem le.

CívisCafé: Nocsak, mire készül  
a Bocskai-dandár?

Szloszjár Balázs: Ez civilek számára 
talán nem annyira érdekes, nekünk, ka-
tonáknak fontos. Átalakul, végbemegy 
a teljes honvédség modernizációja.

CívisCafé: A Bocskai-dandár a magyar 
honvédség legnagyobb szárazföldi szervezete. 
Mit kell tudni ahhoz, hogy felhívja a vezérkari 
főnök vagy a honvédelmi miniszter, és közölje: 
Bajtárs, Debrecenbe kéne menni!

Szloszjár Balázs: A dandárparancs-
nokokat a legfelső katonai vezetés vá-
lasztja ki, majd a honvédelmi miniszter 
terjeszti fel az államfőnek a tábornoki 
kinevezésre. Szükséges egy ilyen pozíció-
hoz a szakmai előmenetel, illetve a meg-
követelt felsőfokú végzettségek, nyelv-
vizsgák, a missziókban eltöltött idő, az 
ott szerzett gyakorlat. A legfontosabb 
azonban a bizalom. Amikor komolyabb 
átalakulás megy végbe egy szervezetnél, 
annak óhatatlanul vannak személyi vo-
natkozásai is. Idén januárban a megala-
kult a Magyar Honvédség Parancsnoksá-
ga, újjászerveződött a honvédelmi vezetés 
rendszere. Bíznak bennem, ami rendkí-
vül megtisztelő. Egyébként, ha arra kér-
nek egy magyar katonát, hogy a Bocskai- 
dandár parancsnoka legyen, akkor arra 
nem mond nemet!

CívisCafé: Mondhatjuk, hogy kinevezték 
debrecenivé?

Szloszjár Balázs: Mondhatjuk. Hiva-
talosan idén január 15-én álltam szolgá-
latba, de már január 2-án ide költöztem, 
hogy felmérjem a terepet.

CívisCafé: Bizonyára a várost is felmérte már. 
Hogy tetszik?

Szloszjár Balázs: Tényleg nagyon 
megszerettem a várost, és ezt nem a meg-
követelt udvariasság mondatja velem. 
Júniusban már a feleségem is ide tudott 
költözni, most már ő is itt dolgozik; azóta 
teljes a harmónia. Korábban is gyakran 
megfordultam Debrecenben, de a várost 
nem ismertem. Amikor Hódmezővásár-
helyen szolgáltam, többször jártunk itt, 
de a laktanya és a hadházi lőtér között in-

gáztam. Az azonban örök emlék, hogy az 
első afganisztáni misszióra itt, a Kossuth 
téren esküdtünk fel, majd az Aranybika 
Szállóban rendezték az állófogadást.

CívisCafé: Afganisztánban nézett szembe 
a halállal, volt életveszélyben, azaz harci 
helyzetben?

Szloszjár Balázs: A harci helyzet tág 
fogalom, én személyesen nem harcoltam 
közvetlenül az ellenséggel, de két tűz közé 
azért többször kerültünk. Sok mindent 
megúsztunk, azt kell mondanom, egyszer 
például egy pokolgépes merényletet, nem 
sokkal előttünk robbant a bomba, csak 
a szerencsének köszönhettük, hogy közü-
lünk senki sem sérült meg.

CívisCafé: Egy magyar miért éppen 
Afganisztánba megy, amikor itt van nekünk 
Koszovó, amely a béke szigete ahhoz képest?

Szloszjár Balázs: Eleinte Koszovó-
ban durvább volt a helyzet, mint most 
Afganisztánban. Olyan volt, mint Saigon 
a vietnami háború idején: mindenki lőtt 
mindenkire. Ebben a hangulatban kellett 
felépítenünk egy tábort, ami igazán nagy 
kihívást jelentett. Ma már más a helyzet 
Koszovóban, köszönhetően a nemzetközi 
békefenntartóknak, azonban a feszült po-
litikai helyzet és a komplex katonai felada-
tok miatt ma sem egyszerű ott szolgálni. 
Afganisztán is még mindig nehéz terep.

CívisCafé: A magyar katonát mi hajtja, amikor 
a mudzsahedinek földjére merészkedik,  
a kalandvágy vagy a pénz?

Szloszjár Balázs: Eleinte minden-
kit más hajt. Van, akit a hivatás, de van, 
akit csak a pénz és a kaland, és van, akit 
mindhárom. Egy idő után azonban min-
denkinél rutinszerűvé válik ez az élet-
forma, mindenki azonosul a küldetéssel, 
és ez a varázsa egy missziónak, ha lehet 
ilyet mondani.

CívisCafé: Ha kisebbre nő, most talán egy 
Gripennel őrizné Magyarország légterét. 
A honvédség holnapjáról tudni, hogy 
vadászpilóta szeretett volna lenni.

Szloszjár Balázs: A szolnoki katonai 
kollégiumban jártam, ott képezték ki még 
a rendszerváltás környékén a pilótákat. 
Én is megtanultam a vitorlázórepülést, de 
a vízválasztó az orvosi alkalmassági vizs-
ga volt harmadikban. A 186 centis ma-
gasságom, illetve a balkezességem miatt 
alkalmatlannak bizonyultam.

CívisCafé: Súlyos kirekesztés?
Szloszjár Balázs: Természetesen 
nem az. Akkor azzal indokolták nekem, 
hogy a gépeket jobbkezesekre tervezik, 
és a balkezesek emiatt gyakran átkap-
kodnak a műszerfalon, ami veszélyt rejt 
magában. A magasság pedig azért lé-
nyeges, mert például a katapultálás bizo-
nyos gerinchosszúság fölött súlyos sérü-
lést okozhat.

Szloszjár Balázs 
megszerette  

Debrecent,  
és ezt nem csak 
udvariasságból 

mondja. 
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CívisCafé: Nem kell merengenie a múlton, hiszen 
alig 47 éves, az ország legnagyobb szárazföldi 
hadtestének a parancsoka!  
A tábornoki karban még szinte kölyök?

Szloszjár Balázs: Nyilván a fiatalabbak 
közé tartozom, de nem rendkívüli, hogy eb-
ben a korban valaki tábornoki kinevezést kap. 
Ennek a dandárnak például már volt 38 éves 
parancsnoka is, de a jelenlegi honvédelmi 
miniszter úr, Benkő Tibor is egy picit fiata-
labb volt, amikor 2001-ben a Bocskai-dandár 
parancsnoka lett, mint én most. Nem szalad-
tam előre túlságosan, végigjártam a ranglét-
rát, a beosztásokat. Nem vagyok már kölyök, 
de azért még fiatalnak érzem magam!

CívisCafé: A magyar honvédség ma milyen 
karrierlehetőséget kínál a fiataloknak?  
Gyere, fiam, 47 évesen te is tábornok lehetsz?

Szloszjár Balázs: Akár azt is, de más le-
hetőségek is vannak. Szívesen látjuk azokat 
is, akik nem a teljes életüket szentelik a hon-
védségnek, hanem csak néhány év szolgá-
latot vállalnak kalandvágyból. Nem rosz-
sz a fizetés, és nálunk olyanokat lehet látni, 
tanulni, amit máshol nem. Az altiszti állo-
mányunkhoz már iskolát kell végezni. Ne-
kik egy alacsonyabb szintű vezető szerepük 
van, de nagyon fontosak a honvédség életé-
ben. Itt egy őrmester nem ugyanazt csinálja, 
mint a rendőrőrmester, hiszen minimum 
nyolc embere van, tehát a tiszthelyettesi szak-
ma is felelősséggel jár. A fiataloknak meg-
van a lehetőségük arra is, hogy mondjuk az  
itteni, Kratochvil honvéd-középiskola után el-
végezzék a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, 
és már eleve tisztként kezdjék a katonai pályát. 
Utána már rátermettség, szerencse és tapasz-
talat kérdése, hogy ki mire viszi.

CívisCafé: Egy civil aligha tudja, mi  
a konkrét feladata a Bocskai-dandár élén 
álló dandárparancsnoknak. Beavatna 
minket a munka rejtelmeibe?

Szloszjár Balázs: Ha nincs extrém eset, 
amilyen például egy hadgyakorlat vagy nem-
zeti ünnep, akkor van egy sztenderd mun-
karendem. Ez sok vezetői értekezletet tartal-
maz; itt határozzuk meg a feladatokat, akár 
a napi rutinmunkára, akár többhetes, hóna-
pos időintervallumú teendőkre vonatkozóan. 
A gyakorlatok idején kiköltözünk a különbö-
ző helyszínekre; ezeket általában valamilyen 
megmérettetés zárja. A missziókra történő 
felkészítés is fontos eleme a munkánknak, bár 
abban személyesen én már nem veszek részt, 
a nyolc külföldi szolgálat nekem éppen elég 
volt. Nekem a társadalmi kapcsolatok ápolá-
sa, építése is a munkaköröm, azaz a protokoll. 
Gyakran találkozom a város, az önkormány-
zat elöljáróival, más civilekkel, illetve a Bocs-
kai-dandár másik fele Hódmezővásárhelyen 
állomásik, oda is gyakran elszólít a kötelesség.

CívisCafé: A Bocskai-dandár milyen 
harci eszközöket tudna felvonultatni, 
ha most csatába menne?

Szloszjár Balázs: Mi ezeket techni-
kai eszközöknek nevezzük, és ezek zöme 
még mindig a szovjet hadiipar terméke, de 
a modernebb technika is egyre nagyobb te-
ret hódít, immár szép Rába teherautóink is 
vannak, valamint egy nagyszabású beszer-
zés révén idén kerültek hozzánk CZ gépka-
rabélyok, és még Skorpió géppisztolyokat is 
kaptunk, tehát lassan, de szépen fejlődünk. 
Nálunk nehéztechnika, azaz harckocsik és 
tüzérségi eszközök nincsenek, illetve a szá-
muk elenyésző.

CívisCafé: Az elavult technikának volt köze 
a katonai konvoj augusztusi balesetéhez, 
amely emberéletet is követelt?

Szloszjár Balázs: Erről egyelőre nem sze-
retnék beszélni; jelenleg is folyik az ügyben 
a vizsgálat. Mindenesetre az eset megrázta 
a katonatársadalmat, hiszen – szerencsére – 
nem gyakran vesztünk el bajtársat.

CívisCafé: Kormányokon átívelően 
hallgatjuk, hogy Magyarország nem 
tesz eleget a NATO-tagságának, a vállalt 
kötelezettségeinek, azaz kevesebbet költ 
honvédelemre, mint kellene. Mit szól ehhez?

Szloszjár Balázs: Ez egy erőteljesen átpo-
litizált téma, amibe éppen ezért nem akarok 
mélyen belemenni, egyébként nem is a fel-
adatom. Annyit azonban elárulhatok: nem 
sok NATO-ország van, amelyik képes azt 
a bizonyos szintet elérni, amit a szövetségi 
tagság elviekben megkövetel. Magyarország 
és a honvédség most éppen azon fáradozik, 
hogy teljesítse azokat a feltételeket, amelyek 
megfelelnek a NATO-szerződés harmadik 
cikkelyében foglaltaknak, azaz felfejleszti 
az egyéni védelmi képességeit. Ehhez kor-
mányzati vállalások vannak.

CívisCafé: Vélhetően figyelemmel követi  
a világban zajló háborús eseményeket.  
Egy-egy fegyveres konfliktusban – mint  
amilyen a szír polgárháború vagy újabban  
a török offenzíva a kurdok ellen – pártolja 
valamelyik felet a meggyőződése szerint?

Szloszjár Balázs: Nagyon nehéz ezekben 
az ügyekben állást foglalni, illetve megítélni, 
hogy éppen ki a jó, ki pedig a rossz. Én is 
a híradásokból értesülök, és természetesen 
élénk érdeklődéssel követem a fejleménye-
ket, de az a helyzet, hogy minél inkább el-
mélyed az ember egy konfliktusban, annál 
jobban látja, hogy nincsenek egyértelmű 
válaszok, azaz nehéz lenne pálcát törni bár-
melyik fél felett.

CívisCafé: Testközelből is felmérhette 
az amerikai katonákat a missziók során. 
Tényleg olyanok, mint a filmeken?

Szloszjár Balázs: Ők is emberből van-
nak, ők is sokfélék, csak mögöttük irdatlan 
sok pénz és nagyon fejlett technológia áll. 
Nyilván profik, de a magyarok között is 
vannak profik. A mieink a felkészültségük-
kel, a rafináltságukkal, az alkalmazkodó 
képességükkel, a kitartásukkal a legjobbak 

közé sorolhatók a NATO-kontingesben. Ezt 
a hosszú évek tapasztalatából mondom!

CívisCafé: Apropó, felkészültség!  
A reggeli tornákon részt vesz?

Szloszjár Balázs: Nincs már a klasszikus 
értelemben vett reggeli torna a honvédség-
nél. Itt hivatásos katonák vannak, akiknek 
munkaköri kötelességük a testedzés. Aki 
eltunyul, annak nincs helye közöttünk! Any-
nyira nem magas a szint, amit évről évre mu-
száj teljesíteni, de azért kell edzeni hozzá.

CívisCafé: A parancsnokra nem lehet panasz! 
Áruljuk el az olvasóknak, hogy a DVSC boksz- 
termében töltődik fel esténként!

Szloszjár Balázs: Én már nagyon régóta 
nagy rajongója vagyok az ökölvívásnak, és 
égtem a vágytól, hogy kipróbálhassam, de 
sokáig nem volt rá lehetőségem, mígnem 
Vecsésen öt éve kesztyűt húzhattam. Deb-
recenben is megtaláltam a hobbicsapatot, 
és nagyon jól érzem magam. Ez nemcsak 
a bunyóról szól, hanem arról is, hogy egy 
nagyon jó társaságban tölthetem el az erre 
szánt időt.

CívisCafé: Ismeri egyáltalán szorítón kívüli 
pofonokat? Az önéletrajza azt sugallja, hogy 
nyílegyenesen ívelt felfelé a katonai karrierje.

Szloszjár Balázs: A szorító őszinte közeg, 
ott kapunk is, adunk is pofonokat. Az életben 
azonban sokszor kiszámíthatatlanul, alatto-
mosan jönnek a súlyos pofonok, és azokat 
sokkal nehezebb kiheverni. Van, aki fel sem 
tud belőlük állni. Nem én vagyok a világ leg-
jobb és legnyugodtabb embere, a sok juta-
lom és kitüntetés mellett kaptam fenyítést is. 
Azok a missziók is nagy lelki traumát okoz-
tak, amikor magyar katonák haltak meg, 
ilyen volt például az egyik afganisztáni kül-
detés, amikor két, éppen debreceni kötődésű 
honvéd hunyt el autóbalesetben, egy másik 
alkalommal pedig az orvosunkat veszítettük 
el. A katonai pályám a magánéletemet sem 
hagyta érintetlenül, az első házasságom rá is 
ment. Azt is nehezem dolgoztam fel.

CívisCafé: Feláldozta a magánéletét 
a haza oltárán?

Szloszjár Balázs: Úgy 1999-től 2013-ig na-
gyon kemény tempót diktáltam, nyolc misz-
szióban vettem részt, ami még csak a „nettó” 
távollét. Mindegyik szolgálatnak azonban van 
egy felkészülési időszaka; ez nagyjából továb-
bi 6 hónap kiképzést jelent, gyakorlatban és 
elméletben. Rohamtempóban éltem akkori-
ban az életem, és a sok távollét ugyebár nem 
igazán kedvez egy párkapcsolatnak.

CívisCafé: A debreceni parancsnokság 
már házasságkímélő küldetés?

Szloszjár Balázs: A missziós életnél eb-
ben a tekintetben könnyebb, de nem csak 
ezért stabil a mostani kapcsolatom. Ez a há-
zasságom más alapokra épül, mint az első, 
ráadásul én is pozitív irányban változtam az 
évtizedek alatt.

cs. bereczki attila
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Kovács Lázár séf  
farsangi fánkja
Ha télvíz ideje, akkor farsang. Ha farsang, 
akkor fánk. Süssék meg Önök is  
Kovács Lázár séf pofonegyszerű receptje 
szerint. A sütés körüli praktikákra  
azért figyeljenek oda!  

Hozzávalók: 3 dl tej, 3 dkg élesztő,  1 evőkanál porcukor, 5 dkg vaj,  
2 tojássárgája, 1 pohárka rum, 50 dkg liszt.

Elkészítése: a langyos tejbe belemorzsoljuk az élesztőt és egy evőkanál 
porcukrot. Ha az élesztő felfutott, összekeverjük a liszttel, a két tojássár-
gájával, a 60 gramm vajjal és rummal. Tésztát gyúrunk belőle. Kézzel 
vagy géppel legalább 20 percig dagasztjuk. Ezt követően, letakarva lan-
gyos helyen 1 órát kelesztjük. Nyújtódeszkára tesszük, ujjnyi vastagra 
nyújtjuk, majd kerek szaggatóval kiszaggatjuk. Közepesen forró olajban 
aranybarnára sütjük. Ügyeljünk arra, hogy a deszkán lévő fánk felső ré-
sze kerüljön alulra a forró olajban. A sütés első felében fedővel fedjük le, 
fordítás után a második részben fedő nélkül süssük.
kovács lázár séf ételeit 
most Debrecenben is megkóstolhatják, a Kodály Filharmónia Debrecen Ma éjjel táncolnék  
című báli koncertjén, február 1-jén, a Kölcsey Központban.

P A R F Ü M Ö K
TELJES VÁLASZTÉKA KAPHATÓ 

SZALONJAINKBAN KÉSZLETRŐL! 

15ML: 1900. -
5OML: 4400.-

1OOML: 7700.-
SOLISUN SZALONOK

• KÁLVIN TÉR 7.
• EGYETEM SGT. 50.

• Angyalföld tér 11.

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

Hirdetési leHetőségekért,  
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet  

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

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

CívisCafé



”ZOLEND, 
a jó megoldás!”
Elismerést és tudást adunk,  
hogy együtt teremtsünk értéket!
Gyártócégünk  
töretlen növekedésének  
titka a bizalom.  
Megrendelőink már tudják.

mi megoldásokat szállítunk  
partnereink számára!

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36 52 316 058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu
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Kibékíthetetlen, kezelhetetlen, elvi-
selhetetlen – ilyen a konfliktus Palesz-
tina és Izrael között, ez a Közel-Kelet, 
az izraeli belpolitika hetven éve, és 
minden valószínűség szerint ugyanez 
lesz hetven év múlva is.

Ezt viszi színre a Fauda (Káosz), 
a Netflix izraeli sorozata, amely a har-
madik évaddal köszöntötte az új esz-
tendőt. Az első epizódot egymillió 
izraeli nézte meg az első sugárzást 
követő 48 órában. Akár mérget is ve-
hetünk rá, hogy hamarosan elkészül 
az amerikai remake, amely sokkal 
rosszabb lesz, de legalább jó számokat 
produkál majd világszerte. Bár fiktív 
szereplők üldözik egymást, a Fauda 
abszolút valósághű, amit leginkább 
az bizonyít, hogy az izraeli arab né-
pesség körében is népszerű. Az első 
két évad Ciszjordániában játszódik, 
a harmadik Gázába kalauzol. 
Szellemi atyja, Avi Issacharoff 
forgatókönyvíró civilben újságíró, 
haditudósító, a Times of Israel Kö-
zel-Kelet-szakértője, aki megjárt 
a gázai poklot is, folyékonyan beszél 
arabul, tehát nemcsak tévében lá-
tott palesztint. A társszerző, a fősze-
repet is vállaló Lior Raznak még 

muszlim terroristával is akadt dolga 
közelről, mivel fiatalon pontosan 
olyan terrorista-likvidátor volt, mint 
akinek a bőrébe bújt a sorozat ked-
véért. Egyébként szefárd zsidók le-
származottjaként egy ciszjordániái 
telepen nőtt fel, anyanyelvi szinten 
beszél arabul.
Közös munkájuk olyan egyszerűen 
mutatja meg nekünk a kegyetlen va-
lóságot, hogy a néző – ha van benne 
egy picike empátia – elkezdi sajnálni 
mindkét felet, de legalábbis rádöbben 
arra, hogy két világ közt zajlik a civili-
zációs háború, fényévekre van a béke, 
a kiegyezés, ami minden nap távolabb 
kerül, mert a konfliktusnak napról 
napra ártatlan civilek is áldozatául 
esnek. Ebben a történetben mindenki 
átkozott, és mindenki bosszúért ki-
állt. A nők is.
Egy terorrista (vagy dzsihádista, né-
zőpont kérdése) halála nem old meg 
semmit, mert egy sokkal gonoszabb 
lép a helyébe. A Fauda képlete ilyen 
egyszerű és megoldhatatlan.
A sorozat egyik nagy fegyverténye az, 
hogy a zsidókat zsidók, az arabokat 
pedig arabok játsszák, és minden-
ki a saját nyelvén beszél, mert az ott 
így természetes, és milyen jó hallani! 
Aki képes szinkronnal ezt az élményt 
elrontani, az a nagyszerű Faudát 
nem érdemli!

cs. bereczki attila

Zsidó és arab 
egymás vérét 

ontja.  
A szemünk 

láttára!
Most kell megnézni,  

mielőtt amerikai remake-et  
csinálnak belőle.

fauda

Izraeli sorozat 
Szereplők: Lior Raz, Hisham Suliman,Shadi Mar’i 
Alkotók: Avi Issacharoff, Lior Raz
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ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36 52 316 058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu

Képzeld el magad  
csapatunkban,  
és valósítsd meg terveidet!
Fémipari szakemberként nálunk a helyed, ha

• ipari gépész
• épületszerkezet-lakatos
• festő
• karosszéria-fényező
• technológiai csőszerelő
•  hegesztő  

(111;125;141;134;135;136) vagy,  
akkor jelentkezz hozzánk!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 
debrecenben. itthon. 

A mi sikereink  
veled kezdődnek!
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Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire 
ide- és odaértek, ahol most vannak. Soroza-
tunkban a helyi közélet megkerülhetetlen 
alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, 
amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. 
Huszonegyet. Ezúttal Forgács Barna agrár- 
ipari nagyvállalkozótól, amatőr zenésztől, 
címzetes egyetemi tanártól.

1. Büszkén mondta egy korábbi interjúban, hogy már egyetemista korában,  
a hetvenes években megkereste egy kombi Zsiguli árát. Árulja el, hogy csinálta?

Egyszerű, becsületes, hajdúböszörményi paraszti családból származom, nem 
dúskálkodtunk az anyagi javakban, ezért én már gimnazista koromban zenélni 
jártam. A nagybátyám zenekarába szegődtem el mint gitáros, és már akkor 
pénzt kaptam a fellépésekért. Aztán a katonaság alatt kezdtem aktívabban ze-
nélni társammal, Koncz Tiborral, és ezt az egy évet – mi ugyanis előfelvételisek 
voltunk, tehát csak tizenegy hónapot kellett lehúznunk – céltudatosan gyakor-
lásra használtuk fel, konkrétan arra, hogy ha majd egyetemisták leszünk, akkor 
a zenei tudást „termőre” fordítjuk. A katonaságom ezen része hasznos időtöl-
tésnek bizonyult, a többi nagyobb részben fölöslegesnek, de azt most hagyjuk. 
Később, egyetemistaként, volt olyan hetünk, hogy minden napra esett egy ze-
nélés. Nyáron a sörkertekben, télen a kultúrházakban, bálokban játszottunk. 

2. Akkoriban egy Zsiguli, ráadásul kombi, egy élet munkáját jelentette sokaknak. 
Jól játszhattak!

Játszottunk és dolgoztunk. Egy tánciskola-dinasztia mellé szegődtünk el, 
Asztalos Sándorné és a testvére, dr. Koncz Ernő volt a két tánctanár, vidékre 
jártunk tánciskolát tartani. Én doboltam és néha gitároztam, de vittem War-
szavával a zongoristát, a tanárnőt, illetve a hangszereket. Tízezer forintért vá-
sároltam azt az autót elsőéves egyetemistaként. Három év aktív zenélés után 
már annyit spóroltam, hogy vehettem 53 ezer forintért egy Wartburg Turistot, 
amely már sokkal komfortosabb volt, és ebbe már az erősítők is jobban el-
fértek. A korszakváltás a negyedik és ötödik évfolyam fordulóján következett 
be, amikor már tudtam venni egy vadonatúj Zsiguli kombit. 88 ezer forintot 
fizettem érte; ezekre a számokra a mai napig pontosan emlékszem, mintha ma 
történt volna az egész. Utána már két autóval jártuk a vidéket, többnyire erősen 
kopott gumikkal, de akkoriban ez elment.

3. Rockzene és agrárszakma – érdekes párosítás, de melyik volt előbb?
A kettő együtt kísér az életem során. Szüleim és a nagyszüleim egyaránt 

földművesek voltak, és a továbbtanulási lehetőségeimet a származás határoz-
ta meg, így kerültem a Debreceni Agrártudományi Egyetemre. Miután dip-
lomáztam, Újszentmargitán, a bödönháti állami gazdaságban alkalmaztak, és 
ott már az agrármérnöki szakma került előtérbe, bár hobbi szinten továbbra is 
zenéltem. Aztán a társam TSZ-elnök lett, én pedig állami gazdaság vezetője, és 
sok évre letettük a hangszert. Amikor fiam gimnazistává cseperedett, és már 
egészen jól gitározott, akkor miatta ismét összeálltunk. Felvettük a Túlelők ne-
vet, és azóta is játszunk örömmel. Ma is megyünk próbálni!

4. A fiatal Forgács Barnát hogyan képzeljük el? Hosszú, kócos hajjal  
szakadt farmerban?

Egyáltalán nem. Máig nem értem, miért kell egy zenei ízlésnek tetoválásokkal, 
különböző testékszerekkel vagy szakadt ruhákkal nyomatékot adni. Mai napig 
nem tudom, mit akarnak ezzel egyesek kifejezni.

5. A legszívesebben mit hallgat, és meddig terjed a zenei repertoárja?
A hatvanas-hetvenes éves rockzenéje áll igazán közel hozzám. A Beat-

les, a Shadows a két nagy kedvencem; ezeket játszani is szoktuk a Túlélőkkel. 
Magyarországról az Illés, a Fonográf, egy kis Omega, Presser és Zorán teljes 
életműve van nagy hatással rám, azaz a mély mondanivalójú zenéket szeretem. 
Újabban Dés Lászlót is szívesen hallgatom.

6. A szocialista tervgazdaságban is jól boldogult?
Egyszerű agrármérnökként kezdtem, aztán ágazatvezető, majd kerületi 

igazgató lettem a bödönháti állami gazdaságban, amelyet később hozzácsatol-

Debreceni 21-es:  

Forgács Barna  
nagyvállalkozó, 

Louis Armstrong 
magyar hangja

Az agráripari szakember  
elmeséli, hogy jutott el  

a Warszavától a gazdagságig.

folytatás a következő oldalon.

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36 52 316 058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu

Képzeld el magad  
csapatunkban,  
és valósítsd meg terveidet!
Fémipari szakemberként nálunk a helyed, ha

• ipari gépész
• épületszerkezet-lakatos
• festő
• karosszéria-fényező
• technológiai csőszerelő
•  hegesztő  

(111;125;141;134;135;136) vagy,  
akkor jelentkezz hozzánk!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 
debrecenben. itthon. 

A mi sikereink  
veled kezdődnek!
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tak a Debreceni Egyetemi Tangazdasághoz. 
Gyakorlatilag én ugyanazon a munkahelyen 
dolgozom 43 éve. Annak idején 32 évesen 
lettem az ország legfiatalabb igazgatója egy 
állami gazdaságban.

7. Csak a beosztása változott. Mondhatjuk, 
hogy a privatizáció idején jókor volt 

jó helyen?
Nyugodtan lehet mondani, mert tény, mint 
ahogy az is tény, hogy akkoriban minden-
áron értékesíteni akarták az állami vagyont, 
ami szerintem nem volt helyes, vagy leg-
alábbis túlzottan erőltetettnek látszott. Egy-
szerre jelentkezett túl nagy kínálat a piacon, 
fizetőképes kereslet pedig nem igazán pasz-
szolt hozzá. Szerencsére az akkori kormány-
zat kedvezményeket biztosított arra, hogy 
a dolgozók is tulajdonrészt szerezhessenek 
a cégekben. Mi is állami gazdaság voltunk 
1992-ig, aztán a privatizációkor a munkatár-
saimmal, több mint háromszázan megvásá-
roltuk a teljes gazdaságot, amelynek ma már 
én vagyok a többségi tulajdonosa a huszon-
öt év alatt lezajlott tőkekoncentráció révén. 
Büszkeséggel tölt el, hogy ez a gazdaság azó-
ta is életképes, minden profilját megtartotta, 
mai napig az egyetem kihelyezett tanszéke-
ként is működik, és térítésmentesen veszünk 
részt az egyetemi oktatásban. Többek között 
címzetes egyetemi tanár is vagyok.

8. Hová jutott a privatizáció óta 
az Agrárgazdaság Kft.?

Az alkalmazotti létszám csökkent 1992 óta, 
hiszen ma már modernebb gépekkel haté-
konyabban tudunk termelni. A gazdaság 
fő profilja a vetőmagtermelés, és még két 

szarvasmarhatelepen tartunk fenn tejelő te-
henészetet. 

9. Mi újság a földeken?
Fontos megjegyezni, hogy a földjeink 

nagyobb része bérlemény, egyik részét az 
államtól, a másik részét magánszemélyektől 
béreljük. Nagyon sok földtulajdonos van 
Magyarországon, akik eszközök és ismeret 
híján nem tudnak gazdálkodni, ezért bérbe 
adják a területet. Mi ezért tisztességes díjat 
fizetünk. Valamikor ötezer hektáron gazdál-
kodtunk, ma már sokkal kevesebb a meg-
művelhető területünk. Az utóbbi két évben 
következett be nagyobb csökkenés, a BMW-
gyár építése például szinte a teljes debre-
ceni érdekeltségünket érinti. A mintegy  
460 hektár majdnem teljesen a mi korábbi 
 bérleményünkből megy az autógyárra. 
A sertéstelepünk is áldozatául esett; a debre-
ceni önkormányzat kisajátította.

10. Úgy értsem ezt, hogy Ön és a cége 
a BMW-gyár vesztese?

Nem! Tisztességesen elszámoltunk. A sertés-
telepért kapott pénzt a szarvasmarhatelepe-
ink fejlesztésére fordítjuk, amit az is indokol, 
hogy 10 százalékban tulajdonosai vagyunk 
az Alföld Tejnek. Éppen nagy fejlesztés zaj-
lik a köntösgátsori üzemben, sajt- és savó-
porgyártás kialakítása történt meg, és már 
a hatósági engedélyeztetésnél tartunk, tehát 
hamarosan megindul az üzemszerű gyártás. 

11. MSZP–Fidesz-nagykoalícióról szól 
a Google, ha beütöm a nevét a kereső-

be. Még baloldali lapok is ilyen címmel cikkeztek 
arról, hogy a hajdúnánási Bódi családdal együtt 
százmilliókért vettek földet az árveréseken.

Mi ebben a rendkívüli? Nekünk felétlenül 
szükségünk van takarmánytermő terüle-
tekre az állatok számára és a vetőmag ter-
melésére. A korábban bérelt földek egy ré-
szét megvásároltuk, mert az állam eladta. 
Nekünk a bérleti konstrukció tökéletesen 
megfelelt, de arra kényszerítettek, hogy vásá-
roljunk. Nem mi kértük! A legtöbb esetben 
rajtunk kívül más nem is pályázott ezekre 
a földekre, ráadásul mindegyiket nyílt árve-
réseken értékesítették, bárki jelentkezhetett 
volna licitálni. 

12. Önt mindenesetre sokan MSZP-közeli 
oligarchának nevezik. Bántja?

Nevezhetnek engem akármilyen vadkapi-
talistának, én egy humánus munkaadónak 
tartom magam, és azt hiszem, ezt a kollégá-
im is megerősítik, akár szellemi, akár fizikai 
dolgozók. Nézzék meg, hogy milyen kondí-
ciók mellett alkalmazunk ma is több mint 
kétszáz embert! Biztosan nem lát az újság-
ban álláskereső hirdetést az Agrárgazdaság 
Kft.-től, mert nálunk nincs munkaerőhiány. 
A város legjobb szakemberei dolgoznak itt, 
mert stabil, kiszámítható a munka és a jöve-
delem. Van olyan munkatársunk, aki hatvan 
éve ennél a cégnél dolgozik, és még mindig 
aktív. Nekem ez sokkal többet jelent, mint 
az, ahogy ki minek nevez.

13. Mégiscsak az MSZP színeiben  
politizált korábban! Ott voltak például 

a rendszerváltó pártok, aki ilyen leleményes, 
bárhol megtalálta volna a számítását…
Ez tévedés, mert sohasem voltam az MSZP 
tagja. Korábban mint a megyei, később mint 
az országos agrárkamara elnöke kértek föl, 
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hogy a vidék, az agrárium ügyét megjele-
nítsem a politika frontján, de függetlenként 
tettem mindezt. Valamikor az MSZMP-nek 
tagja voltam, de az az én párttagságommal 
együtt szűnt meg, és utána semmilyen poli-
tikai formációhoz nem csatlakoztam.

14. Apaként nagy büszkeséggel tölthette 
el, hogy a fia, Barnabás huszonévesen 

már államtitkár lett. Mit gondol, ha Gyurcsány 
nem „kúrja el”, még többre vihette 
volna a politikában?
Arra vagyok büszke, hogy nem az ölébe hul-
lott az államtitkárság, hanem megdolgozott 
érte, végigjárta a ranglétrát. Az alapításától 
kezdve dolgozott a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalban, friss agrármérnök-
ként helyszíni ellenőrként alkalmazták, majd 
szépen lépkedett előre, évek alatt csoportve-
zetőből osztályvezető, majd főosztályveze-
tő lett, a szakállamtitkársággal pedig felért 
a csúcsra. A politizálásból ennyi éppen elég, 
neki itthon vannak teendői, ebben a cégben 
kétszáz ember egzisztenciája nagy felelősség, 
és a jövőbeni kihívásoknak majd utánam 
is meg kell felelni. Nemcsak a fiam, hanem 
a lányom is ezt kapja örökségül, aki jelenle-
gi a jogászként dolgozik a Polgár Banknál, 
ahol workout igazgató. A miénk egy minta-
gazdaság, mindig is az volt, és ezt a tradíciót 
folytatni kell! Ez valamikor a Hadházy csa-
lád birtoka volt, mi igyekszünk mindenben 
méltók lenni az „ősökhöz”, mindent az ere-
deti állapotában megőrizni.

15. Már nem a tervgazdaság, hanem éppen 
a vidékfejlesztési operatív programok-

nak az idejét éljük. A Forgács családhoz is dől  
az EU-pénz?
A földalapú- és az AKG-támogatásra tu-

dunk pályázni, másra nem. Fejlesztési támo-
gatásokra ma már egyáltalán nem tudunk 
igénybe venni, mert nem felelünk meg a fel-
tételeknek, így azokat önerőből valósítjuk 
meg. Korábban a szarvasmarha- és a később 
kisajátított sertéstelepet is pályázati forrás-
ból újítottuk fel, de ezek ma már nincsenek 
nyitva számunkra.

16. Lazuljunk! Mikor énekelte legutóbb 
a Wonderful World-öt nyilvánosság 

előtt?
Most szombaton. Pótszilvesztert tartottunk 
a Viktóriában. Talán akkor játszottuk elő-
ször ezt a dalt, amikor a fiam még gimna-
zista volt; azóta nagyon sokszor elénekeltem, 
külön kérésre is.

17. Mi a legjobb Debrecenben, 
és mi a legrosszabb?

Számomra mindenképpen az, hogy én Pal-
lagról ideérek két rendőrlámpával 8-10 perc 
alatt. Egyébként csodálatos a Nagyerdő a sta-
dionnal – az újjal, nem a régivel – és a Bé-
kás-tóval együtt, de a főtéri rendezvények is 
kielégítenek engem. Ami azonban a leges-
legjobb Debrecenben, az a 45 aranykoronás 
föld. Ez Isten ajándéka! Ilyen hely nincs még 
egy Európában. A legrosszabb pedig az Deb-
recenben, hogy ez a drága föld még mindig 
nem öntözhető. Három évtizeddel ezelőtt 
is megvoltak a tervek, hogy Debrecent eléri 
a Keleti-főcsatorna, de azok is maradtak. 
Hármas célt szolgálna, ha megvalósulna a be-
ruházás, a szántóföldeknek nagyon jót tenne, 
a Nagyerdőnek is nagyon hiányzik a víz és 
a Fancsikai-tavaknak is lenne vízutánpótlá-
sa. Tudom, hogy a szándék most is megvan, 
csak valahogy el kéne már végre jutni a meg-
valósításig. Remélem, még megélem!

18. Ki vagy kik az ikonjai Debrecenben?
Nagyon tisztelem Szabó Miklóst, 

aki igazán komoly gazdasági sikert ért el 
a Tranzit-Ker élén. Ugyanígy tekintek Sed-
lák Lajosra, a Gran-Exit igazgatójára. Min-
denképpen ide sorolom Nagy Jánost, akivel 
gyerekkoromban szomszédok voltunk, és 
aki az én Mókus őrsöm vezetője volt a hajdú-
vidi általános iskolában, a későbbi egyetemi 
rektor. Egy időben volt ő az állami tulajdon 
gondozásáért felelős ÁPV Zrt. elnöke, én pe-
dig a Magyar Agrárkamara országos elnöke. 
Azt hiszem, rendkívüli helyzet, hogy a ma-
gyar agrárium két fontos embere egy idő-
ben ugyanazon kis paraszti szomszédságból 
került ki, és egymástól függetlenül értük el 
mindezt. A művészi életben nagyra érté-
kelem Pikó Sándort, – aki a zene mellett– 
a debreceni virágkarneválok emblematikus 
alakja, a zenésztársaim közül pedig sokra 
tartom Tikász Sándort, aki egy rendkívül 
színes egyéniség, a párját ritkítja. Ők ketten 
méltán Csokonai-díjasai a városnak.

19. Ebben az illusztris társaságban mit fo-
gyaszt? Tereljük a kulináris élvezetekre 

a beszélgetést: sör, bör vagy pálinka?
Világéletemben a sört szerettem, de az utób-
bi időben kizárólag száraz pezsgőt iszom. 
Természetesen pálinkát is ittam már, de az 
csak korlátozottan élvezhető, mert annak 
kemény nyoma marad másnapra. Huszon-
három éve komoly szívműtétem volt, újjáé-
lesztéssel, és ez mértékletességre int.

20. Csülökpörkölt vagy cézársaláta?
A cézársaláta nálam nem játszik! 

Az igazi tájjellegű ételeket szeretem a pa-
raszti konyhából. Nokedlis csirke, paprikás 
krumpli, slambuc és lebbencsleves – nem 
sorrend, bármikor jöhet, akár egymás után 
is. Ezeket az ételeket nemcsak szeretem, ha-
nem ezeket is eszem a hétköznapokban.

21. Búcsúzóul vázolja fel a magyar 
agrárium jövőjét!

Elsősorban azt várom a jövőtől, hogy 
végre értékelje fel a piac a jó minőséget, 
a tejtermékek és a vetőmag fontosságát, mert 
szerintem még nincs helyén az értékrend. 
Nonszensz, hogy egy liter kóláért sokkal 
többet kifizetünk, mint egy liter tejért, de 
esetenként az ásványvíz is többe kerül. Itt 
nagy zavar van még, de valami elindult, 
a tendencia, úgy tűnik, jó. Meggyőződésem, 
hogy hosszabb távon a professzionális 
mezőgazdaságnak biztos piaca lesz, és aki 
ezt a szakmát választja, meg tudja találni 
a számításait az agráriumban. Világszerte 
a lakosságszám nő, de a teljesítőképesség nem 
képes haladni vele, ezért folyamatosan hiány 
keletkezik. Sajnos, a világ lakosságának közel 
fele éhezik, a másik fele pedig ésszerűtlenül 
gazdálkodik a forrásokkal. A mezőgazdaság 
az élelmiszeriparral együtt nagy lehetőségek 
előtt áll.
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Te melyik szakmára 
gondoltál?

FEBRUÁRBAN IS
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