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Ha azt mondják,  
akkor a koronavírus 
már a világűrben van
A világmegváltás egyelőre nem futott be  
az esti gyorssal.

Tudták? Ha az űrben terjednének a hangok, a Földön belesüketül-
nénk a Napból áradó energia keltette zajba. Nagyjából olyan hangos 
volna, mintha folyamatosan egy láncfűrész sivítana vagy egy mentő 
szirénája vijjogna – ez egyik sem jó.

Másrészt tiszta őrület: itt vagyunk egy legalább 100 milliárd boly-
gós galaxisban, a Tejúton, és nem hallunk belőle semmit. Milyen 
szép is lenne: Drágám, ma a Jupiter vörös foltja* alig berreg job-
ban a botmixerednél! Olyan köhögős ma az Alfa Centauri; szívem, 
megint egy csúnya napkitörés? Reggel még nem sípolt ilyen fejhan-
gon; mi folyik a Szíriuszon? Ez most meteorzúgás a Mars felől. Vagy 
újabb idegenek? Ám a végtelen (?) űrben nincs, ami keresztülvigye 
a hangot a vákuumon.

Amíg a kozmosz néma, akár egy isten, a mi kis falunkban a zaj 
nőttön nő.

Merkely professzor szerint a koronavírus második hulláma nem 
lesz nagyobb, mint az első, így nem is kellenek majd olyan szigorú 
korlátozások. Hans Kluge, a WHO európai igazgatója azt mond-
ja, a második hullám várhatóan halálosabb lesz az elsőnél… Míg 
márciusban a világ tőzsdéi történelmi összeomlást produkáltak, és 
a pénzügyi-gazdasági szereplők tartós apályt vizionáltak, addig jú-
nius elején az indexek feltartóztathatatlanul  emelkednek a korábbi 
csúcsok felé. Akik a járvány elején a fogyasztói társadalmat, a glo-
bális kapitalizmust temették, mondván, emígyen ért véget a 20. szá-
zad, most azt láthatják, sorry, hogy visszavonul a hírekből a koro-
navírus-dagály – és a világmegváltás nem futott be az esti gyorssal.

Néhány hétig elhittük, hogy van tétje a döntéseinknek, értéket 
tulajdonítottunk a puszta túlélésnek, és alkalmazkodtunk: megta-
nultunk kenyeret sütni az internetről húszévesen, webáruházból 
vásárolni nyugdíjasként, erkélyen paradicsomot nevelni magról, 
ezerdarabos puzzle-ből kirakni a sarki fényt, félredobott ruhából 
szájmaszkot varrni, fitnesz-applikációkból erősödni, youtube-os 
videókból teraszt burkolni, törtet törttel szorozni, kovalens kötést 
elmagyarázni, Facebook-csoportokban hülyékkel vitatkozni. Aki 
nem vesztette el a munkáját, annak nem is volt olyan rossz. Vissza-
tért a történelem, mondták a tévében, és azt éreztük: így van.

Ha ma megnyitok két népszerű magyar hírportált, egyet az egyik, 
egyet a másik oldalról, mik a vezető hírek? „Két külön Amerika képe 
bontakozik ki George Floyd halála után” és „Nincs csendes többség 
Trump mögött”. „Soros szerint felháborító, hogy egyesek azt ter-
jesztik, pénzeli az amerikai tüntetőket” és „Újabb hisztériakeltéssel 
próbálkozik a budapesti Városháza”. „Két másik gyerek eltűnéséhez 
is köze lehet a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottjának” és „A ber-
lini rendőrökön csattan a politikai korrektség ostora”. A COVID-19 
egyre lejjebb csúszik, hogy átvegye a helyét valami más.

Vajon miként dől el, hogy mi legyen éppen az a valami más?
Azonosítható? Felderíthető? Utolérhető? Megismerhető? Szó-
ra bírható?

Olyan, mint a piacokat mozgató „láthatatlan kéz”, a tömegpszcihé, 
az emberi szándékok, képzetek, hiedelmek, vágyak és félelmek fo-
lyamatosan változó egyenlete?

Nem tudjuk. De nem járunk messze a valóságtól, amikor arra fi-
gyelmeztetünk, hogy az életünket körbeszövő, egymással is átfo-
nódó és vetélkedő manipulációs hálózatok birtokosai, vállalatok, 
pártok, egyházak, társaságok, soha ilyen hatékonyan nem befolyá-
solták, hogy miről és milyen sémák mentén gondolkodjunk. Már ha 
eljutunk egyáltalán a gondolkodásig ebben a zajban.

Nem újkeletű sztori ez az emberi történetben. A különbség: ko-
rábban, ha például rendelkezésre is állt sok-sok kartoték rólunk, 
az emberi kapacitás csak a töredékét bírta az adatoknak feldolgoz-
ni, rendszerezni, mintázatokat keresni. Ma elvégzi a gépi intelli-
gencia, egyre több adatban, egyre sokrétűbben. Ha korszakváltás 
előtt állunk, akkor e téren mindenképp (nem: már nyakig ben-
ne vagyunk).

A rossz hír az, hogy a helyzet menthetetlen: amit a valóság-
ról gondolunk, eddig sem volt egyéb a hiedelmeink halmazá-
nál, és még saját magunkat is összetéveszjük azzal, amit hinni 
szeretnénk.

De ahogy nő a nyomás az éterben, úgy élesedik a vákuum reflexe: 
csak minél kevésbé beengedni a zajt, csak meghallani, ha valami 
odabentről jönni akar. Létrehozni a világűr csöndjét a koponyánk-
ban. A jó hír: karanténhaladók előnyben.

ratalics lászló

* A Jupiter jellegzetes Nagy Vörös Foltjában egy akkora anticiklonvihar zajlik már 
legalább 300 éve, amelyik kiterjedésre nagyobb a Földnél.

A rossz hír az, hogy a helyzet menthetetlen
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CívisCafé: Azt beszélik Debrecenben, 
egy fiatal színész az új hortobágyi 
polgármester, de nem messziről jött 
vándorszínész, hanem tősgyökeres.

Jakab Ádám: Ide, Hortobágyra 
születtem, ide jártam a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolába, ahogy min-
den gyerek a településen, majd az 
Ady Endre Gimnázium dráma ta-
gozatán kezdtem meg a középisko-
lai tanulmányaimat, és valóban szí-
nésznek készültem. Jelentkeztem is 
a Színművészeti Főiskolára, de saj-
nos nem vettek fel. Valamit azonban 

mindenképpen tanulni akartam, 
gondoltam, addig is okosodom, 
ezért a Veszprémi Egyetemre felvé-
teliztem, ahol végül etika, ember- és 
társadalomismeret, színháztörténet 
szakon diplomáztam. A veszprémi 
egyetemi évek alatt színészkedtem, 
de utána hazaszólított a kötelesség 
a Hajdúságba. Elvégeztem a deb-
receni agráregyetemen a mezőgaz-
dasági mérnök szakot, és ezalatt 
érlelődött bennem a gondolat, hogy 
a település javára is lehetne némi 
energiát fordítani.

CívisCafé: Hortobágyon honnan, 
a puszta melyik dűlője felől jön a 
színészkedés iránti ihlet?

Jakab Ádám: Igazából nem is tu-
dom, honnan jött az ihlet.  A színé-
szi ambíciót egészen biztosan nem 
a szüleimtől örököltem; édesapám 
állatorvos, édesanyám pedig óvónő. 
A színészetet már gyerekkorom-
ban egy nagyon nemes mesterség-
nek tartottam, mindig is szeret-
tem verset mondani, vagy bármi 
mást előadni; talán ez vezetett el 
a színpadig.

CívisCafé: A polgármesteri ambícióit 
mikor fogalmazta meg először?

Jakab Ádám: Hortobágyiként ko-
moly hiányérzet volt bennem az 
utóbbi években. Az országban zajló 
kedvező gazdasági folyamatok, a tá-
mogatások, pályázatok nagy lehető-
séget kínáltak a települések, külö-
nösen a turizmusból élő települések 
számára a fejlesztésre, és szerintem 
Hortobágy ezt nem elég hatékonyan 
aknázta ki.

CívisCafé: Pusztán akarat kérdése, hogy 
egy település a fejlődés útjára lépjen?

A színpadot adta fel  
Hortobágyért –  

interjú  
Jakab Ádám  

polgármesterrel
Új szelek fújnak  

Debrecen egykori birtokán.
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Jakab Ádám: Sok összetevője van; a politi-
ka, az országos gazdasági helyzet, a regioná-
lis és a helyi vezetés mentalitása, fantáziája 
mind meghatározhatja, befolyásolhatja egy-
egy település jelenét, jövőjét.

CívisCafé: A nagypolitika, bár igény lenne 
rá, egy Hortobágy méretű községben 
aligha számottevő. Kivel politizál?

Jakab Ádám: Pártpolitika valóban nincs 
nálunk; minden képviselő a település érde-
kében kíván dolgozni. A választási mottónk 
az volt, hogy csapatot építünk, négyen egy 
csapatot alkotva kampányoltunk. Mind 
a négyen bejutottunk a hortobágyi választók 
akaratából, a többiekkel kiegészülve pedig 
egy nagyon jó testület jött össze, amely telje-
sen más szemléletű, mint a korábbi.

CívisCafé: Ez a másfajta szemlélet 
hol érhető tetten?

Jakab Ádám: Meg tudjuk szólítani a község 
fiataljait is, hiszen egy nyelvet beszélünk. 
Egy aktívabb, rugalmasabb, együttműkö-
dő, nyitottabb önkormányzatot igyekszünk 
működtetni. Bár a vírushelyzet nem ked-
vez a törekvésünknek, de megvalósítjuk azt, 
hogy a fiatalok betekintést nyerhetnek az 
önkormányzat munkájába, az ügyintézésbe, 
valamint részt vehetnek a testületi üléseken, 
amelyek egyébként is nyilvánosak. 

CívisCafé: Itt lehet tartani a fiatalokat?
Jakab Ádám: A falusi CSOK már érezteti 
a hatását. Mindig látok új arcokat is; az in-
gatlanok elkelnek. 

CívisCafé: A „jó csapatának” elrontotta az első 
tavaszát a koronavírus-járvány. Összeszámolták 
már, hogy mennyit veszített a község?

Jakab Ádám: Konkrét számokkal még nem 
tudok szolgálni. Tőlünk különösen nagy árat 
követelt a járvány, hiszen Hortobágy legfőbb 
bevételi forrása a turizmus, ami teljesen leállt 
két és fél hónapra. Hortobágyon – az önkor-
mányzaton túl – másik két nagy turisztikai 

szereplő van: a Hortobágyi Természetvédel-
mi és Génmegőrző Nonprofit Kft. és a Hor-
tobágyi Nemzeti Park. A veszteségeket is 
közösen szenvedjük el, de ezek azért nem 
pótolhatatlan veszteségek, mert az értékeink 
megmaradtak; itt vannak, építhetünk rájuk.

CívisCafé: Az első igazán nagy hortobágyi 
rendezvényre meddig kell várni?

Jakab Ádám: A Lovasnapok sajnálatos 
módon elmaradnak, de a hídi vásárt min-
denképpen meg szeretnénk rendezni a ha-
gyományőrzés és a folklór jegyében, és ép-
pen a napokban dolgozzuk ki, hogy milyen 
kulturális események, programok kísérik, 
kísérhetik majd az augusztusi rendezvényt.

CívisCafé: Turizmusra építeni szálloda 
nélkül meglehetősen nehéz lehet. 
Mi a helyzet az Eponával?

Jakab Ádám: Az Epona magántulajdonban 
van. Az önkormányzat szívesen segít, ami-
ben csak tud, a régi vagy új tulajdonosának. 
Egyéb ráhatásunk nem lehet az üzemeltetés-
re. Ami viszont fontos, hogy a meglévő nagy 
szállodahálózattal rendelkező városokkal el-
indult egy jó kapcsolat. Így épp a napokban 
tervezzük, hogyan lehet a Hajdúszoboszló 
és Debrecen szállodáiba érkezőket elhozni 
Hortobágyra.

CívisCafé: Hortobágy jelenleg milyen 
fejlesztéseknek néz elébe?

Jakab Ádám: Futó projektjeink vannak, el-
sősorban turisztikai jellegűek. Megújul a vá-
sártér, fedett csarnok épül, térkövesítünk. 
Egy másik projekt keretében két tanösvényt 
hozunk létre a Hortobágy folyón és men-
tén, hogy a növény- és állatvilág interaktív 
megismerése is ide vonzza a turistákat. Most 
készítjük elő egy nagy népművészeti feszti-
vál megszervezését, ami a kampányunkban 
is szerepelt. Hortobágyhoz ugyanis minden 
népművészeti ág kötődik valamilyen for-
mában, tehát egy nagy folklórfesztiválnak 
a lehető legjobb házigazdája lesz. Akár egész 
hetes rendezvényt is csinálnánk, és – remé-
nyeink szerint – az egész Kárpát-medencé-
ből idecsábítjuk a magyar népművészettel, 
népzenével foglalkozó formációkat.

CívisCafé: Hortobágy melyik környező településen, 
hol keresi a partnerséget? A legtöbb látogatójuk 
nyilván debreceni.

Jakab Ádám: Debrecen mellett Haj-
dúszoboszló a legfontosabb partnerünk.  
Czeglédi Gyula polgármesterrel már első 
körben felvettem a kapcsolatot; azt hiszem, 
egy irányba megyünk, és kölcsönösen tu-
dunk egymásnak segíteni. Papp László, 
Debrecen polgármestere meghívott minket 
a regionális együttműködési tanácsba, ahol 
mi a turizmus területén szeretnénk a közös-
ség hasznára lenni, illetve a lehetőségeket 
a magunk javára kihasználni.

CívisCafé: Tesztelem a „hortobágyiságát”: 
slambucot tud főzni?

Jakab Ádám: Természetesen igen. Egy hor-
tobágyinál ez „szériatartozék”. A veszprémi 

tanulmányaim idején sokat kellett küzde-
nem, hogy a slambucról alkotott kép letisz-
tuljon. Nehezen fogadták el, hogy a slam-
bucban nincs hagyma, és nincs pirospaprika 
sem, csak szalonna, krumpli és tészta. Érde-
kes étel, de amennyire egyszerűnek hangzik, 
annyira nehéz igazán jól megcsinálni, és 
könnyű elrontani.

CívisCafé: Tudja, milyen az élet a ló hátán?
Jakab Ádám: Tudom nyergelni, lovagolni, 
ápolni a lovat. Állatorvos fiaként ezt már 
gyerekkoromban megtanultam.

CívisCafé:  Hiányzik a színpad?
Jakab Ádám: Azt hiszem, hiányzik. Annyira 
leköt most az önkormányzati munka, hogy 
nincs is időm ezen merengeni. A hobbi- 
jaimat is hanyagolom, a kevés szabadidőmet 
azért próbálom a természetben vagy állatok 
között tölteni.

CívisCafé: A polgármesterség is egy szerep?
Jakab Ádám: Ez nem szerep! Vannak, akik 
azt hiszik, hogy én most csak egy szerepet 
játszom. A színész csak a színpadon játssza 
a szerepeket; ha lejön onnan, akkor ugyan-
olyan ember, mint bárki más. Ráadásul egy 
önkormányzat, egy település élén nem babra 
megy a játék; más a felelősség, mint a szín-
padon. Legfeljebb annyiban hasonlít a kettő 
egymásra, hogy mindkettőhöz hit, felké-
szültség és alázat szükséges, de a polgármes-
terség sokkal keményebb hivatás.

cs. bereczki attila
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Cukkinis lecsó, bulgurral
Vannak, akik nehezen emésztik meg a paprikát, ezért 
inkább nem fogyasztják. Ha viszont Novotny Piroska 
alábbi receptje szerint készítik el a magyarok kedvencét, 
nyugodtan ehetik. – Mivel a lecsóról nem akartam lemon-
dani, a paprikát zsenge cukkinivel helyettesítem. A cukki-
nis lecsómba mindig kerül füstölt házi kolbász és rizs vagy 
bulgur, valamint egy kevés, apró, kockára vágott füstölt, 
házi szalonna – írja.

Hozzávalók: 10 dkg kockára vágott szalonna, 4 nagy fej hagyma, 
2-3 paradicsom, 2-3 cukkini, só, pirospaprika ízlés szerint.

Elkészítése: A szalonnát odatesszük egy nagyobb 
edényben a tűzre, és amikor már kisült a zsírja, hozzáad-
juk a félkarikára vagy kockára vágott hagymát. Üvegesre 
pároljuk, beleszórjuk a pirospaprikát, majd beletesszük 
a karikára vágott (nem szükséges meghámozni) cukkinit 
és a darabolt paradicsomot. Sózzuk, ha szükséges, egy pici 
vizet teszünk alá (vigyázat, a cukkini és a paradicsom is 
levet enged), majd „resre” pároljuk, zsírjára sütjük. Mikor 
már majdnem kész, beletesszük a kolbászt. Ízlés szerint 
rizset vagy bulgurt is tehetünk hozzá.
  Jó étvágyat kíván: Novotny Piroska

Hozzávalók: 25 dkg sima liszt, 25 dkg rétesliszt, 
2,5 dkg élesztő, 3,5 dl víz, 1 teáskanál cukor,  
2 teáskanál só.

Elkészítése: A cukrot, a vizet, az élesztőt 
meglangyosítom, majd hagyom 10 percig, 
hogy felfusson. Egy tálba teszem a sót, rá 
a kétfajta lisztet. Hozzáöntöm az élesztős vi-
zet, és egy fakanállal alaposan összekeverem, 
ezt követően lisztezett deszkára borítom. 

Nem kell izgulni: lágy a tészta, attól lesz pil-
lekönnyű, hogy kézzel úgy ötször hozzává-
gom a deszkához, mindig felkaparom, újra 
odavágom, a végen egy gombóccá gyúrom. 
A tálat kilisztezem, és egy órát hagyom 
kelni benne a tésztát, majd három egyenlő 
részre vágom, és alaposan kigömbölyítem. 
20 percig pihentetem. Ezután lassú, köny-
nyű mozdulatokkal és nyújtófával téglalap 

alakúra nyújtom őket, feltekerem, és a ba-
gettsütőben újra 30 percig kelesztem. Ekkor 
bevagdosom, és alaposan lefújom vízzel. 
Teszek rá egy vizezett tepsit, és forró sütőbe 
teszem. Villanysütőben 30 perc alatt megsül.  
20 percnél le kell venni róla a tepsit.
 Jó étvágyat kíván: Boros Vali

még több recept: 
HTTP://BOROSVALIKONYHAJA.BLOGSPOT.COM/

Bagett,  
ahogy  
Boros Vali  
süti

http://borosvalikonyhaja.blogspot.com/
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GSV akciós napok 
a Gulyás Tüzépen
Építkezik? Felújít? Akkor ne hagyja 
ki a GSV-napokat június 18. és 20. 
között a Gulyás Tüzépen!

Építő- és tetőfedőanyagok, nyílászá-
rók, csempék, padló- és falburkolatok, 
kádak, kabinok, jakuzzik, csaptelepek, 
fürdőszobabútorok és kiegészítők, va-
lamint festékek, tapéták, szerszámok 
nagyszabású akciója a Gulyás Tüzépen! 

Kísérőrendezvényünk a Wellis Jacuzzi 
Road Show, ahol a legújabb jacuzzimo-
dellekkel, kipróbálási lehetőséggel és 
egyedi kedvezményekkel várjuk! 

Gulyás Tüzép,  
Debrecen, Vámospércsi út 37. 

az akció további részletei 
június 18-tól:  
https://www.gsv.hu

https://www.gsv.hu
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Brutális kegyetlenséggel, egy baltával ölte meg feleségét 
és két gyermekét egy 42 éves balmazújvárosi férfi éppen öt 
évvel ezelőtt, 2015. június 18-án, majd felakasztotta magát. 
Lapértesülések szerint a holttestekre a nő édesanyja talált rá, 
aki egy telken lakott a családdal, de külön házban.  
Az asszony a tragédia reggelén még beszélt lányával, ám pár 
órával később már nem tudott bemenni gyermeke házába.  
A nagymamának sikerült felfeszítenie az ajtót; ekkor  
bukkant a holttestekre. Az esetről a mentők értesítették  
a rendőrséget, akik pár órával később kijelentették, idegen-
kezűség okozhatta a nő és a két gyermek halálát; ügyükben 
emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást, a férfi  
halála kapcsán közigazgatási eljárás indult.

Az esetet követően újságírók és fotósok lepték el a Szoboszlói utat, a tra-
gédiáról pedig egyre több információ szivárgott ki: kiderült, a gyerme-
keket a férfi álmukban ölhette meg; még pizsamában voltak. Megszólalt 
a meggyilkolt 36 éves nő korábbi főnöke, aki szerint alkalmazottja sokat 
mesélt gyermekeiről – férjéről viszont nem. Elmondta, látszólag minden 
idillinek tűnt a családdal kapcsolatban. Egy bulvárlap arról cikkezett, 
hogy féltékenység állhat a háttérben, és ezt erősítették meg a szomszé-
dok is, akik szerint az utóbbi időben gyakran hallottak hangos szót 
kiszűrődni a házból, állandósultak a veszekedések.
A Balmazújvárosi Kézilabda Egyesület megrendülten emlékezett 
meg a gyerekekről. Tudatták, hogy M. Levente Imre, aki az 
U9-es csapat kapusa volt, és testvére, M. Szabolcs, az U7-es 
csapat játékosa június 18-án életüket vesztették „családi 
tragédia következtében”.

Egy másik férfi miatt?
A gyilkosság után két héttel a Blikk megtudta: 
Andrea egy indiai férfi miatt akarta elhagyni 
a férjét. A fiatalasszony a Facebookon ismer-
kedett meg Akash Jamwallal, aki a lapnak 
részletesen beszámolt szerelmi történe-

Öt év után is  
értetlenül állunk  
a balmazújvárosi 
családirtás előtt

M. Imre baltával végzett  
feleségével és két kisfiával.
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tükről. Mint mondta, 2015. április 20-án 
kezdtek beszélgetni, majd pár nap után 
szerelembe estek. Mivel a férfi Újdelhiben 
élt, személyesen soha nem találkoztak, de 
olyan szoros érzelmi kapcsolat alakult ki 
közöttük, hogy Akash májusban magára 
tetováltatta Andrea nevét, az asszony szin-
tén tetoválást készíttetett jobb alkarjára 
„Akash Jamwal” felirattal. A levelezések 
ekkor már a közös életről, esküvőről szól-
tak, majd június 5-én a nő közölte férjével, 
el akar válni, és egy hónapot adott neki, 
hogy elmenjen. Akash azt is elmondta, 
hogy a tragédia előtti napon beszélt utol-
jára Andreával, amikor a nő a debreceni 
bevándorlási hivatalba ment, hogy ígéreté-
hez híven meghívót küldjön szerelmének, 

így a férfi 
Magyar-
országra 
jöhetett 
v o l n a . 
Az in-
diai fia-

talember 
másnap p r ó b á l t a 
hívni az asszonyt, ke-
reste a munkahelyén, 
ám nem érte el. Június 
19-én Andrea egyik 
barátja értesítette róla, 
mi történt.
A szomszédok, isme-
rősök a tragédiát kö-
vetően több médium-
nak nyilatkoztak, ám 
ma már a legtöbben 
csak lehajtják a fejüket, 
sóhajtanak és tovább 

mennek, ha szóba 
kerül az eset. Egy 
neve elhallgatását 
kérő középkorú nő 
azt mondta, békés, 
normális családnak 
tűntek, a 8 és 10 éves 
fiúk kézilabdáztak, 

úgy tudja, jó tanulók 
voltak, református isko-
lába jártak. Öt év után 
sem érti, miért gyil-

kolta meg szeretteit 
a lakatosként dolgo-
zó férfi, akiről úgy 
gondolja, jól bánt 
feleségével és a gye-
rekekkel, ám zárkó-
zott és csendes volt 

másokkal. Egy idős 
férfi már nem volt 
ilyen jó vélemény-

nyel az apáról: szerinte 
hamar felkapta a vizet, 

gyakran arrogánsan viselke-
dett, ezért kerülte a társaságát.

A családirtás  
kiterjesztett öngyilkosság
Dr. Bolyky Orsolya, az Országos Kri-
minológiai Intézet tudományos főmun-
katársa egy 2015-ös tanulmányában 
a kiterjesztett öngyilkosságokat elemezte. 
A szakirodalom a kiterjesztett öngyilkosság 
típusait az elkövető és az áldozat(ok) kö-
zötti kapcsolat alapján alakította ki. E sze-
rint beszélhetünk a partner, a gyermekek, 
a család (gyermek és partner), valamint 
családon kívüli más személy sérelmére el-
követett emberölésről és az elkövetőnek ez 
után végrehajtott öngyilkosságáról.
Hazánk a szándékos emberölések vonatko-
zásában a világ országai között viszonylag 
hátul áll a sorban, míg az öngyilkosság elő-
fordulása tekintetében előkelő helyet foglal 
el; 2012-ben az öngyilkossági ráta 19,1 volt 
(tehát százezer lakosra jutott 19 befejezett 
öngyilkosság), ezzel Európában a harma-
dik helyen áll Magyarország a WHO ada-
tai alapján.
A nemzetközi kutatásokból kiderül: a leg-
tipikusabbnak tekinthető, féltékenységből 
elkövetett kiterjesztett öngyilkosságokat 
a vizsgált ügyek döntő többségében férfi-
ak követték el akkor, amikor a feleségnek 
vagy élettársnak új kapcsolata lett. A part-
nergyilkosságok előzményeként sokszor 
megjelenik a korábbi bántalmazás, meg-
alázás és az elkövető által gyakorolt túl-
zott kontroll. A nemzetközi szakirodalom 
szerint a gyermekek megölése a második 
leggyakoribb fajtája a kiterjesztett ön-
gyilkosságnak, az elkövetők között a nők 
aránya relatíve magas (a kutatás nem so-
rolta ide az újszülött megölését; a sértettek  
leggyakrabban 6–10 éves gyermekek). Az 
elkövetők jellemzően a vér szerinti szülők. 

A családirtásokat (a gyermek és a partner 
megölését) a nemzetközi szakirodalom 
szerint kizárólag férfiak követik el. Kö-
zöttük nagy arányban fordul elő skizofré-
nia vagy súlyos depresszió, öngyilkossági 
gondolatok, kevesen büntetett előéletűek, 
illetve esetükben nem beszélhetünk a csa-
ládtagok korábbi bántalmazásáról sem. 
Gyakoriak viszont a családi konfliktu-
sok vagy a szétköltözés, válás miatti düh. 
A családirtókat két típusba sorolják: az 
egyik a „vádló” típus, aki a felesége részé-
ről valamilyen sérelem ért, és egyébként is 
előfordul közöttük erőszakos cselekmény. 
A másik típus a „lehangolt” elkövető, aki 
depressziója miatt levert és szomorú, 
a családját és önmagát fenyegető katasztró-
fa eljövetelétől tart, amely ellen az egyetlen 
kiút a család és önmaga megölése.
Dr. Bolyky Orsolya kutatásának tárgya 
a Magyarországon 2000 és 2012 közöt-
ti jogerősen lezárt, valamint a nyomozás 
felfüggesztésével vagy megszüntetésével 
végződő, több ember sérelmére elkövetett 
szándékos emberölést tartalmazó bűnügyi 
akták vizsgálata volt (ide tartozik a család- 
irtás is). Tizenkilenc ügyben fordult elő 
kiterjesztett öngyilkosság (a vizsgált ügyek 
9,3 százaléka); ebből 10 elkövető az em-
berölés után befejezett (azaz halállal vég-
ződő) öngyilkosságot követett el, kilenc 
ügyben pedig kísérleti szakban maradt 
az öngyilkosság, az elkövetők ellen bün-
tetőeljárás indult. Az elkövetők között  
13 férfi és 6 nő szerepelt; átlagéletkoruk  
42 év volt. A területi elosztást illetően a vizs-
gált ügyek többsége az ország délkeleti ré-
szére esett (Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye).

fogarasi renáta
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Új technikai megoldással védik a nagy testű madarakat mos-
tantól Hortobágy település közelében. Az E.ON, a Kaposvári 
Villamossági Gyár Kft. és a természetvédelmi szervezetek, 
köztük a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság összefogásával 
alakították ki és tesztelik azt a villamos hálózati oszlopokra sze-
relhető védőeszközt, amely megakadályozza, hogy a madarak 
olyan helyen szálljanak le, ahol megsérülhetnek. Egy éven át fi-
gyelik az eszközök hatékonyságát, és ha beválik, akkor ország-
szerte használni fogják.

A madarak áramhálózati védelme 
több évtizedes és rendkívül összetett, 
nemzetközi szintű probléma, amely-
nek megoldásához az érintettek kö-
zös erőfeszítésére van szükség. Az 
E.ON folyamatosan építi be a jelenleg 
ismert megoldásokat hálózatain, mi-
közben a madárvédelmi szakembe-
rekkel együttműködve új, innovatív 

eszközök fejlesztésére 
is nagy hang-

súlyt fektet.  

A most fel-
szerelt eszközök végleges 

kialakítása is az állami termé-
szetvédelem, valamint a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) szakértőinek 
bevonásával született meg, ame-
lyeknek gyakorlati tesztelésé-
ben a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság (HNPI) és az MME 
munkatársai fognak részt venni. 
Az energiacég, a villamossági 

gyár és a madárvédelemért dolgozó 
szakemberek összefogásának közös 
célja, hogy tovább csökkentsék az 
áramvezetékek miatt megsérülő ma-
darak számát.
A hortobágyi teszteléssel a nagyobb 
testű madarak védelmére kidolgozott 
új burkolatokat vizsgálják. Az E.ON 
szakemberei 10 helyen helyeznek el 
új típusú burkolatot a függőleges osz-
lopkapcsolókra.
– Az elektromos szabadvezeték-há-
lózat (madarakra nézve) egyik leg-
veszélyesebb berendezései az oszlop 
tetején lévő kapcsolók, mert nagyon 
közel vannak ahhoz, ahová a mada-
rak pihenni ülnek. A légszigeteléses 
kapcsolók esetében nem lehetséges 
minden egyes alkotóelem szigetelése, 
ezért a gépeknek az oszlopon megfe-
lelő helyzetben történő felszerelésével 
és a madarak berendezéstől történő 
távoltartásával lehet az áramütés koc-
kázatát jelentősen csökkenteni, illetve 
a zárt, tokozott kapcsolók használa-
tával. A most felhelyezendő rácsos 
mechanizmushoz nagy reményeket 
fűzünk, és bízunk benne, hogy a kö-
zepes és nagy testű madarak áram- 
ütéses baleseteit ez a megoldás képes 
lesz minimalizálni – mondta Tiha-
nyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság tájegységvezetője.

Már tesztelik 
az új rendszert  

Hortobágy  
közelében

Ha beválik,  
országszerte használni fogják.
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AGÓRA
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 

ÉLMÉNYTÁBOR

4024 DEBRECEN, CSAPÓ UTCA 43.
Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek: 10:30-17:00 óráig.

Tel.: +36 30 214 1006

IDÉN LESZ ESKÜVŐD?  
VAGY SZERVEZÉS ALATT VAN?

az aranyvirág ékszerszalon  
egyedi tervezésű 

karikagyűrűk 
készítését is vállalja.

készletünk hatalmas,  
nézd meg személyesen, vagy

a webshopban www.aranyviragekszer.hu.

AKCIÓINK:

kedvezménnyel.

ARANYés BRILL
ékszerek

EZÜST 
ékszerek

20% 30%
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A 29. Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató 
Verseny zsűrije 99 benyújtott 
pályázat közül választott ki  
10 díjazott projektet, valamint 
11 témát kiemelt dicséretben 
részesített. A zsűri elnöke pe-
dig Dr. Jakab László, a BME 
Villamosmérnöki és Informa-
tikai Kar professzora volt.

Az Ericsson Magyarország Kft. által 
felajánlott I. díjban Ecsedi Bog-
lárka részesült, Visszaáramlások 
detektálása tanulóalgoritmus haszná-
latával – mély neurális hálók és mes-
terséges intelligencia a számítástechni-
kai képelemzésben című pályázatával. 
A projekt eredménye egy működő 
algoritmus, mely az eddigieknél 11 
százalékkal pontosabban detektálja 
a veszélyes tengeri vagy óceáni vissza-
áramlásokat.
A VALOR HUNGARIAE Zrt. által 
felajánlott I. díjban Rózsavölgyi  
Mátyás részesült Távirányítható mars- 
járó készítése című pályázatával. Az 
eredeti marsjárók mintájára készült 
működőképes modell a dokumentált-
ságával alkalmassá teszi a projektet 
az oktatásban történő felhasználásra, 
ilyen irányú érdeklődés felkeltésére.
A Magyar Innovációs Szövetség leg-
jobb határon túli pályázónak járó 
ösztöndíját, I. díjat Gál Emese kapott 
Bronchus Protect pályázatával. A pro-
jekt eredménye egy rendkívül felhasz-
nálóbarát, a levegő minőségét moni-
torizáló alkalmazás, mely segítségével 
online, interaktív módon elérhetőek 
a mért paraméterek és prevenciós ja-
vaslatok a krónikus betegséggel élők 

és egyéb, a szennyezett levegőre tuda-
tosan figyelő emberek számára.
Gimnazista a debreceni díjazott
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivata-
la által felajánlott II. díjat és a VALOR 
HUNGARIAE ZRT legfiatalabb dí-
jazott pályázónak járó Junior Ösz-
töndíját Nagy Nimród nyerte el 
Fénymikroszkóp sötét-látóteres meg-
világításához használható fényszűrő 
fejlesztése című pályázatával. A mik-
roszkópok objektívhéz eddig állan-
dóan cserélgetett rekeszlapok helyett 
fejlesztette ki a 3D nyomtatással, 
műanyagból készült univerzális sötét-
látóteres szűrőt, amely úgy működik, 
mint egy fordított fényrekesz.
Konzulens: Kovács Nóra, dr. Bé-
nyeiné Oláh Éva
Az eszköz ötlete a fénymikroszkó-
poknál használt sötétlátóteres meg-
világítással való kísérletezés közben 
született. A kondenzor a mikroszkóp 
megvilágításának egyik legfontosabb 
része, feladata a fény összesűrítése és 
a tárgyat megvilágító fénykúp nyílás-
szögének szabályozása az apertúrare-
kesz segítségével. Minden objektívhez 
más-más méretű rekeszlap az ideális; 
állandóan cserélgetni kell ezeket. Erre 
a problémára fejlesztette ki a fiatal a 3D 
nyomtatással, műanyagból készült esz-
közt, mely egy univerzális sötétlátóte-
res szűrő, amely úgy működik, mint 
egy fényrekesz, csak fordítva, a belső, 
állítható méretű lyuk helye sötét, a szé-
lén pedig átengedi a fényt. Ez alkalmas 
még fáziskontraszt megvilágításhoz is, 
ami a teljesen átlátszó, kontraszt nél-
küli tárgyakat teszi láthatóvá.
II. díj: Hargitai Sára: Középpont-
ban az elfeledett közép
Az Egis Gyógyszergyár Zrt. által fel-
ajánlott II. Díjban Sebők Hunor ré-
szesült Egy az agyi memóriaközpontba 
érkező idegpálya adta új lehetőségek 
a gyógyításban című pályázatával. 
A pályázat segítségével felfedeztek egy 
új, nem-kolinerg sejttípust, melynek 
jelentős szerepe lehet a memória mű-
ködésének szabályozásában és beteg-
ségek esetén annak gyógyításában.
III. díj: Kreinicker Gábor: Járás 
során fellépő rendellenességet kimu-
tató eszköz
III. díj: Halmos Zita és Viczián 
Anna: Ebcsont beforr, avagy csont-
pótlás meglepő anyagokkal.
III. díj: Kántor Kristóf: 
„H.O.R.U.S.” 
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tö-
mörülés által felajánlott III. díjat 
Rendes Botond és Kis-Bogdán 
Kolos nyerték el BuildUp című pá-
lyázatukkal. 

Micsoda  
innováció! 

Svetitses diák 
találmányát 

díjazták
A debreceni diák a legfiatalabb  

a mezőnyben.
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KORMÁNY INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

A hiteltörlesztések 
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Papp László polgármester, élve 
a veszélyhelyzet kínálta lehetőségével, 
döntött a BMW-vel kötött szerződés-
módosításról, majd május 28-án – 
a nyilvánosság kizárásával – a Kölcsey 
Központba hívta össze a debreceni 
képviselőket, ahol tájékoztatást adott 
az Északnyugati Gazdasági Övezet 
eddigi fejlesztéseiről, annak pénzügyi 
vonzatairól, a szerződés helyzetéről, 
továbbá a módosítások okairól (azt 
követően a leendő gyár területére 
is kimentek a képviselők – szerk.). 
A helyi momentumos képviselők és 
Varga Zoltán (DK) országgyűlési 
képviselő a közösségi oldalon ugrot-
tak neki a városházának. Különö-

sen azért, mert meglátásuk szerint 
a szerződés módosítása és egyes, 
infrastruktúrához kapcsolódó fej-
lesztések határidejének meghossza-
bítása a BMW-gyár további csúszását 
eredményezi.
A németek fizettek Debrecennek
Amit biztosan tudunk: 110,7 millió 
euróért vásárolta meg a BMW a deb-
receni önkormányzattól azt a 396 
hektáros területet a város északnyu-
gati részén, ahol a német autóipari 
óriás gyárat épít.
A 2019 szeptemberében kötött adás-
vételi szerződés erről szóló ügyletét 
május 29-én (pénteken) lezárták az-
zal, hogy a BMW a vételárból 5 millió 
eurót visszatart egyes infrastrukturá-
lis munkák végleges elvégzéséig. Egy-
ben meghosszabbították az e munkák 
megvalósítási határidejére vonatkozó 
passzusokat. A lépést a szerződéssel 
összefüggő önkormányzati doku-
mentumok szerint a BMW új igényei- 
vel, továbbá az északnyugati gazdasá-
gi övezetet érintő önkormányzati és 
állami infrastrukturális fejlesztések 
(lesz erről szó) egymásra épültségével 
indokolták.
Milyen határidő- 
hosszabbításokról van szó?
• Esővízelvezetés: 2021. február 28.
• Gázellátás: 2021. március 31.
•  Ivóvízellátás, szennyvíz- 

elvezetés: 2021. május 31.
•  Telekommunikációs hálózat,  

útcsatlakozás: 2021. december 31.
•  Intermodális központ: 

2023. december 31.

BMW-gyár:  
zavar, vagy  

minden rendben  
Debrecenben?

Amit az új határidő- 
módosítások üzennek.
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Mit üzen ez a lista akkor, amikor a gyár 
üzembe helyezésének nemrég bejelentett 
csúsztatása újságcikkek és nyilatkozatok so-
rát indította el?
Amíg Oliver Zipse igazgatósági elnök 
egyéves halasztásról írt, addig a BMW ma-
gyarországi leányvállalatánál úgy fogalmaz-
tak, a debreceni gyárépítés lelassulhat, s bár 
pontos időtartamot nem tudnak, több hó-
napról lehet szó.
Ha erre a szerződésmódosításra tekintünk, 
két dolog leszögezhető.
•  A BMW Debrecenben gyárat akar építe-

ni, hiszen ez megért nekik 110 millió eu-
rót (mai árfolyamon mintegy 38 milliárd 

forint), a visszatartott ötmillió a teljes 
összeghez képest nem tétel, de egyébként 
azt is kifizetik a munkák haladásával.

•  A határidők alapján a Zipse által említett 
1 évhez közelítő csúszás inkább tekinthe-
tő realitásnak. És tegyük hozzá: a járvány 
hatásai, valamint a korszakváltást tükrö-
ző autóipari trendek miatt manapság nem 
nagyon találunk kőbe vésett beruházási 
ütemterveket.

A május 29-i események közé tartozik az 
is, bár nem jelentős, hogy a BMW ugyan-
ott egy 15 hektáros ingatlanra 5 éves vételi 
jogot alapító (opcionális) szerződést kötött. 
Magyarul ha még nem is vette meg, öt esz-
tendeig az övé lehet (az opcióért a vevő álta-
lában pluszpénzt fizet).  

A gyárépítés elkezdődött, de lassabban fog 
haladni a német beruházási ütemtervek vál-
tozása miatt.
A helyzetet bonyolítja, hogy az északnyu-
gati gazdasági övezet megközelíthetőségé-
nek javítására a kormány is tett vállaláso-
kat. Így például a Debrecen–Füzesabony 
vasútvonal fejlesztésére, vasúti terminál 
létrehozására, az M35-ös autópálya józsai 
csomópontjának kialakítására vagy a 33-
as főút bővítésére. A szerződésbe épített, 
összesen 5 millió eurós visszatartási ösz-
szeget akkor fizetik ki a németek az utol-
só centig 2024 áprilisában, ha az állami 
kötelezettségvállalások is maradéktalanul 
teljesültek.

ratalics lászló

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

FONTOS ÁLLOMÁSOK 
A BMW gyárépítése még el sem kezdődött, de máris sokat beszéltek róla. Mi az, amit tudni kell?
•  2018 júliusában a BMW Manufacturing Hungary Kft. szándéknyilatkozatot tett egy  

396 hektáros egybefüggő debreceni terület megvásárlására és gyárépítésre. A város-
vezetés előzetesen felmérte, ekkora föld a kívánt feltételekkel csak a megyeszékhely 
északnyugati részén kialakítható, ezért a közgyűlés

•  2018 szeptemberében 44 milliárd forint keretösszegű gazdaságfejlesztési hitelt vett fel 
ingatlanszerzésekre és a terület előkészítésével járó költségekre, vagyis az ipari park 
kialakítására. Ebből végül 38 milliárd forintnyit használtak fel.

•  2018 októberében a kifejezetten az előbbiek elősegítésére, tehát projektcégként létreho-
zott, már említett DING Kft. adásvételi előszerződést kötött a BMW-vel a majdani terület 
értékesítésére. A következő időszakban a város adásvétel, kisajátítás és termőföldcsere 
révén megszerezte a szükséges több mint 200 ingatlan tulajdonjogát, végrehajtották 
a szükséges telekalakításokat.

•  2019 szeptemberében ennek eredményeként létrejött a végleges adásvételi szerződés 
a DING és a BMW között. A felek a vételárat a 396 hektáros földterület piaci értékében, 

továbbá az azon elvégzett terület-előkészítés és földmunkálatok ellenértékében határoz-
ták meg, halasztott fizetési konstrukcióban. A szerződésben a BMW úgynevezett vissza-
tartási összeggel és kötbérrel biztosította a határidők tartását.
Kötbért akkor kell fizetnie a DING-nek a BMW számára, ha a beruházás kulcspontjait 
(a szerződésben „mérföldköveknek” nevezik) késedelmesen teljesíti.
A visszatartási összeg megfizetése részletekben történik, esedékességük az egyes 
beruházási elemek megvalósulásához kötődik.

•  Visszatérve 2019 őszéhez, a végleges adásvételi szerződés megkötése után meg-
kezdődött az immár az önkormányzat tulajdonában lévő terület előkészítése az inf-
rastrukturális beruházásokkal együtt. A BMW a 110,7 millió eurós vételár egy részét 
(15 millió eurót) a múlt évben már megfizetett. A felek a végleges adásvételi szer-
ződésben kikötötték, hogy az ügylet zárási időpontja 2020. május 29., feltéve, hogy 
a szerződésben foglalt valamennyi előfeltétel teljesül (megtörtént; a BMW nemrég 
átvette a területet).

MŰFŰ BOMBA ÁRON! 

1.299
Ft/m2-től

Ajánlataink 2020. június 1-30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

Ft/m²

2.199
2.699

DYNAMIC

LAMINÁLT PADLÓ 
szibériai tölgy, 2,22 m2/ 4.882 Ft/doboz 

E

4031 DEBRECEN, Balmazújvárosi út 4.
Tel.: +36 (52) 537-264

KEDVEZMÉNYES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

CívisCafé

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

Csengeri Imre  
+36 20 376 0073

csengeri.imre@bdrmedia.hu
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A falu, ami  
a valóságban 

sohasem  
létezett

A Sóstói Múzeumfalu kapu-
ján belépve évszázadokat 
repülünk vissza a múltba.  
Egy olyan helyre csöppenünk, 
ahol mintha megállt volna az 
idő. A Nyíregyháza üdülő- 
övezetében felépült, Magyar-
ország legnagyobb regionális 
szabadtéri múzeuma letűnt 
korok emlékét őrzi, immár  
fél évszázada.

A falu egységes település képét mu-
tatja, pedig az itt látható házak, épü-
letek a valóságban sosem állhattak 
volna egymás mellett. A lakó- és 
gazdasági épületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye különböző tájegy-
ségeiből – Szatmár, Rétköz, Nyírség, 
Nyíri Mezőség és Bereg – érkeztek 
ide. Szegény- és középparaszti por-
ták, kisnemesi házak sorakoznak 
gondosan megtervezett rendben. 
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Megtalálható itt a falu végén a földbe vájt ci-
gányputri és -kunyhó ugyanúgy, mint a köz-
pontban emelkedő, Jármiból átköltöztetett 
kisnemesi ház, vagy épp a gyulaházi refor-
mátus paplak.
Az orsó formájú falu központjában a kis-
dobronyi (ma Ukrajna területén található 
kárpátaljai település) templom áll; jól meg-
fér mellette a tivadari református harang-
láb, melyet régi tervek alapján rekonstruál-
tak. Ezt az együttest veszik körül az eredeti 
helyükön kapott házszámmal is ellátott 
lakóépületek, melyeket – a többi között– 
Tiszabecsből, Jármiból, Kállósemjénből, 
Beszterecről, Tarpáról, Pócspetriből, Paszab-
ról költöztettek át ide. 
A temetőcsősz háza egykor Nagyhódoson 
állt, a temető csónak alakú fejfái viszont 
Szatmárcsekén. A teljesen berendezett iskola 
padjaiban hajdan barabási nebulók tanulták 
a betűvetést, míg a távolabb álló kocsmá-
ban szintén barabási legények kurjongat-
tak egykor.
Valaha a nyíregyházi Szarvas utcán állt 
a műhelysor, ahol csizmadia, szíjgyártó, 
kalapos, pipakészítő, fazekas, takács és ke-
rékgyártó mesteremberek várták a kun-
csaftokat. A Szarvas utca – vagy, ahogy ko-
rábban nevezték, a Szarvas-paléta – ma is 
létezik a szabolcsi megyeszékhelyen; ez az 
egyik legrégebbi utca, melyet a Károlyi Fe-
renc gróf 1753-ban kiadott pátenslevele után 
a Szarvasról érkező telepesek népesítettek 
be. A Nyíregyházára való áttelepülést Ká-
rolyi megbízásából Petrikovics János kisne-
mesi származású, szarvasi csizmadiamester 
szervezte. A Békés megyéből érkező, szlo-
vákul beszélő, evangélikus vallású emberek 
lettek utóbb a tirpákok. Sokan – tudatlan-
ságból – még ma is gúnyolódásra, csúfolás-
ra, jelzőként használják a tirpák szót, de aki 
olvasott Krúdyt, az tudja jól: a tirpákok szor-
galmas, dolgos, és, bizony, módos emberek 
voltak, akiknek köszönhetően az 1700-as 

évek közepére csaknem teljesen elnéptele-
nedett nyírségi város felvirágzott. Krúdy, 
a város szülötte nemes egyszerűséggel nyír-
egyházi Rothschildoknak nevezte őket egy 
róluk írt novellájában. Nekik, a tirpákoknak 
köszönhető a Nyíregyházát övező, az or-
szágban is egyedülálló bokortanya-rendszer, 
mely a 18. század óta a város éléskamrájának 
számít. A múzeumfaluba átszállított tirpák 
porta teljes felszerelésével látható, így azt is 
megtudhatjuk, milyen eszközöket, tárgyakat 
használtak eleink.
A Sóstói Múzeumfalut éppen 50 éve, 1970-
ben kezdték el építeni. 1979-ben, amikor 
már állt az első öt berendezett porta, meg-
nyílt a nagyközönség előtt. A többi épület 
szinte a szemünk láttára költözött eredeti 
helyéről a skanzenbe.
Többségében mentés volt ez a javából, hiszen 
a hajdani házak helyére az utódok komfor-
tos, korszerű házakat szerettek volna építeni. 
A múzeumfalu szakemberei az így lebon-
tásra ítélt házakat az első téglától az utolsó 
szögig számba vették még a bontás előtt, 
hogy aztán ugyanabban a formában Sóstón 
felépítsék. Berendezéskor még a fénykép is 

ugyanoda került vissza a falra, ahová egyko-
ri tulajdonosa szegezte.
A nyíregyházi skanzen a legutóbbi időben 
Árpád-kori faluval egészült ki.
A falu él; rendszeres programokkal, gaszt-
ronómiai élményt is nyújtó rendezvények-
kel fogadja a látogatókat. Az év első nagy 
eseménye a nyírségi disznótoros, az utolsó 
pedig a Márton-napi mulatság. Húsvétkor 
és pünkösdkor a népi hagyományok is meg-
elevenednek itt.
Kapott bírálatot a skanzen azért, mert egy 
éve térkővel burkolták le az utcáit, ami  
a 18-19. század építészetére azért – ismerjük 
el – nem volt jellemző. Egyes vélemények 
szerint ezzel veszített a bájából, hitelessé-
géből a falu. A magyarázat a térburkolásra 
viszont érthető: a Sóstói Múzeumfaluba lá-
togatókat nem akarják kitenni az időjárás 
szeszélyeinek; ne az tartsa vissza őket egy 
rendezvényen való részvételtől, hogy sarat 
kell dagasztaniuk esős időben, vagy éppen 
hóolvadás után, ha egy igazi jó disznótoros-
ra vágynak.

cservenyák katalin
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A fiatalabb olvasóinknak egy kis múltidéző bevezetés gyanánt: 
a kilencvenes évek elejére Mike Tyson fénye megkopott, Diego 
Maradona már többnyire kokaint szívott, Paul Gascoigne whis-
key-t vedelt, Wayne Gretzky is kezdett öregurasan mozogni. 
Hatalmas űr támadt a sportvilágban, de jött Michael Jordan, 
a Levegő Ura, aki szuperszonikus sebességgel az űr határára 
repített minket, aki mindent vitt, akiért fénykorában többen 
rajongtak, mint manapság Messiért és Cristiano Ronaldóért 
együttvéve, pedig még közösségi média sem volt. A kilencvenes 
években egy újszülött hamarabb tanulta meg a Jordan nevet, 
mint a saját apjáét, és minden srác Air Jordanben járt csajozni. 
Magyarországon is.

Amerikában az ESPN-en, a többi 
földrészen a Netflixen bemutatott, 
a közelmúltban sokunk bánatára vé-
get ért tízrészes dokumentumfilm-so-
rozat Jordan és a Chicago Bulls ko-
sárlabdacsapatának diadalmenetét 
tárja elénk, végig a legendás társaság 
utolsó együtt töltött szezonjára kihe-
gyezve. A utolsó tánc – így nevezte el 
a saját szempontjukból az 1997/98-as 
NBA-szezont a gárda mestere, Phil 
Jackson, már az idény előtt, amikor 
a klubvezetés – Jerry Reinsdorf tu-
lajdonos és Jerry Krause menedzser 
– mindenki tudtára adta, hogy a sikert 
sikerre halmozó gárdát az idény végén 
edzőstül szélnek eresztik, és új csapa-
tot építenek.
Nem spoilerezünk, ha elmondjuk, 
hogy a Bikák az idényt már csak dac- 
ból is megnyerték, az idősebb sportra-
jongók ugyanis élénken emlékeznek 
minden egyes megmozdulásra, a fia-
talabbak pedig a YouTube által élhetik 
át a varázslatot. Az Utolsó tánc mégis 
lebilincselő, mert most a legapróbb 
részletekig megmutatta nekünk, hogy 
mi zajlott annak idején a színfalak mö-
gött. Minden idők legjobb kosárlabda-
csapatáról minden idők egyik legjobb 
sportos dokumentumfilmjét forgatták!
Áldott legyen a neve mindenkinek, 
aki valamilyen formában hozzájárult 
ahhoz, hogy az Utolsó táncot, azaz 
az egész 1997/98-as chicagói idényt 
kamera rögzítse, de nemcsak a mér-
kőzéseken, a kispadon, hanem az 
edzőteremben, a gyúrószobában, az 
öltözőben, a buszon, a repülőn, a szál-
lodában, az étteremben, a kártyaasz-
talnál, mindenütt! Több mint 500 
órányi anyagból vágták össze a ferge-
teges tíz epizódot, mégpedig Michael 
Jordan hozzájárulásával, aki a hírek 
szerint hosszas győzködés után, csak 
2016-ban adta be a derekát, de megér-
te ennyit vívódni!
A Levegő Ura még azt sem vágatta 
ki, amikor a szerencsejáték-függő-
sége miatt ízekre szedte a kíméletlen 
amerikai sajtó, vagy amikor az apja 
tragikus halála miatt került padlóra, 

a hatodik bajnoki cím után szó sze-
rint is. Ha ez még mindig nem lenne 
elég ahhoz, hogy ez nem egy Micha-
el Jordan-propagandafilm, akkor ott 
vannak az emberi gyengeség példái, 
a szerényebb képességű csapattársak 
állandó b@szogatása, az ellenfél sztár-
jainak megsemmisítése, vagy az az-
óta edzőként is háromszoros bajnok  
Steve Kerr-rel kiprovokált ökölcsa-
ta az egyik edzésen, amiért Jackson 
mester az öltözőbe zavarta, és ami 
után bocsánatkérésre kényszerült.
Bár mindig Jordané az utolsó szó, az 
Utolsó táncra „felkérte” egykori csa-
pattársait, akik azóta ugyanúgy legen-
dává emelkedtek, és akiknek szintén 
bepillanthatunk az életükbe, pálya-
futásukba, és megtudjuk, milyennek 
látták ők belülről minden idők egyik 
legnagyobb sportcsillagát.
A sikernek ára van, nem titka! – ének-
li Hobo a Bolondok hajójában, és 
milyen igaz! A hat NBA-aranygyű-
rűért Michael Jordan is nagy árat fize-
tett. A „normális” életet adta cserébe 
a halhatatlanságért. Scottie Pippen 
a Jordanéhoz hasonló gazdagságról 
tett le, hiszen aprópénzért tolta a Bulls 
szekerét, mert egy elbaltázott szerző-
déskötés miatt a kereseti listán a Top 
100-ban sem jegyezték a chicagói évei 
alatt. A tulajdonos egy vagon pénzt 
fizetett a dicsőségért, mert akkoriban 
Jordan egymaga többet keresett, mint 
az egy csapatra jutó fizetési sapka, 
amiért még rendre büntették is klu-
bot, a sikerkovács menedzser, az azóta 
már elhunyt Jerry Krause a gúny 
és megvetés tárgya lett, amiért csak 
a munkáját végezte, a „vízhordóknak” 
pedig sokszor az emberi méltóságukat 
tiporták el.
Bár sok drámai jelenet borzolja az 
ember idegeit a tíz epizód alatt, 
a dokusorozat epilógusa a leginkább 
szívfacsaró. Jordan ugyanis könnyek 
között elárul egy nagy titkot. Kötele-
ző megnézni!

cs. bereczki attila

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Az utolsó tánc: 
Michael Jordan  

és a Bulls  
diadalmenete, 

könnyek között
Minden idők  

legjobb csapatáról 
minden idők  

egyik legjobb sportos  
dokumentumfilmjét forgatták.
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Vezetéstechnikai pályát avattak Debrecenben
Átadták a Koroknai Autósiskola vezetéstechnikai pályá-
ját május 30-án a cég debreceni bázisán. A Harsona 
utcai oktatóhelyen az iskola három instruktora a Con-
tinental Safety-Hungary képzési rendszere, filozófiája 
alapján tart vezetéstechnikai tréningeket motorosok 
számára a jövőben.

Az átadón Koroknai Imre cégvezető elmondta, tanpályájuk Ke-
let-Magyarországon is példaként szolgálhat. Már a motoros szezon 
elejére elkészültek volna, ha nincs a koronavírus-járvány, igaz, a ve-
szélyhelyzet miatt a kétkerekűek szerelmesei is csak nemrég kezd-
tek megjelenni az utakon. – Sajnos, a híradásokból máris hallani 

sérültekről. Azt remélem, a tanpálya és a tréning sok motoros tu-
dását segít fejleszteni, ami által a testi épségüket is sikerül megóvni 
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Continental Safety-Hungaryval 
nyolc éve dolgoznak együtt, és a közlekedésbiztonság egyik legelhi-
vatottabb hazai szereplőjének tartja őket. 
Ez utóbbiak 2008 óta működnek Magyarországon, és a japán Hon-
da folyamatosan fejlesztett vezetéstechnikai továbbképző rendsze-
rét oktatják.
A pályán a Közlekedés Biztonságáért Alapítvány alkalmanként in-
gyenes felkészítést tart majd; a szervezet hosszú évek óta segíti a me-
gyében azt, hogy minél kevesebb gyermek és felnőtt sérüljön meg 
az utakon.
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SOLISUN BÉRLETEK:
Napkelte 60 perces bérlet 3480 Ft.
60 perces bérlet 4230 Ft.
120 perces bérlet 8160 Ft.
180 perces bérlet 11 520 Ft.
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180 perces bérlet 11 520 Ft.
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Dombi Tibor sportteljesítményeit már régóta megénekeljük, de 
most testközelben éltük meg azt, hogy kivételes testi és lelki 
adottságú fickó. Kimondom: őrült! Normális ember eleve nem 
fut le magányosan egy maratoni távot kedvtelésből. Aki arra ve-
temedik, hogy békeidőben a Pheidippidész nevű görög katona 
hőstettét megismételje, az egy átlagember szerint sürgősen or-
vosi kezelésre szorul, de vajon minek nevezzük azt, aki ezt még 
fokozza is? Márpedig Tibi fokkozza!

Egy héttel az Abapuszta-túra előtt, pálinkás kerti parti, Debrecen:
Társaság: Nagy túrára készülünk, mához egy hétre egészen Abapusztáig bi-
ciklizünk, és vissza! Már hatodjára! Mint 2015 óta minden tavasszal!
Dombi Tibor: Miért pont Abapusztára? Hol is van Abapuszta?
Társaság: Nyíradony és Balkány között. Ott született Pintye Jóska barátunk!
Dombi Tibor: Mehetek én is?
Társaság: Mi az hogy, Tibike!
Dombi  Tibor: Oké, megyek veletek!
Társaság: Te, van biciklid? Tudsz egyáltalán biciklizni?
Dombi Tibor: Nincs biciklim, nem szeretek biciklizni. Futni lehet?
Társaság: Futni? Megőrültél? Oda-vissza 70 kilométer!
Dombi Tibor: Az nekem pont jó. Mehetek veletek? Ti bringáztok, én pedig 
futok utánatok.
Társaság: Tibi! A pálinka beszél belőled! Mi tényleg megyünk biciklizni!
Dombi Tibor:  Mondom, hogy tényleg megyek veletek, de futva!
Társaság:  Tisztázzuk! Ezt mégis hogy gondolod? Hetven kilométert lefutsz?
Dombi Tibor:  Igen, lefutom, de ismerve benneteket, bőven lesz megálló, ahol 
pihenhetek.
Társaság: Megállunk, nyilván, nagyjából minden településen egy frissítőre, 
vagy kettőre, a nyíradonyi Fenyvesben például eszünk húslevest, majd egy 
nagy adag rántott húst, mindezt sörrel öblítjük, aztán tekerünk tovább…
Dombi Tibor: Nekem megfelel! Én is megéhezem addigra, eszem veletek!
Társaság: Arra kíváncsiak leszünk! Május 9-én találkozunk a Pikoló söröző 
előtt reggel kilenckor!
Dombi Tibor: Ott leszek!

Május 9., szombat, Árpád tér, Pikoló söröző terasza,a gyülekező helyszíne, reggel 9 óra:
Társaság: Tibi, Isten áldjon! Ez most komoly?
Dombi Tibor:  Mondtam!
Társaság: Martinka felé megyünk, mert Debrecen és Hajdúsámson között 
útépítés zajlik, és Martinkán hideg sörrel vár a kedvese kertjében Szilágyi Attila 
barátunk, aki ott csatlakozik hozzánk. Egy kis kerülő.
Dombi Tibor: Jó, akkor arra futok. Végig az Acsádin...
Társaság: Nem vagy normális!
Dombi Tibor: A jövő héten a futótársammal fejenként 110 kilométert futunk 
önszorgalomból. A Balatont akartuk 10 kilométeres váltásokkal körbefutni, 
de sajnos a verseny elmarad, így itthon teljesítjük a távot, és ez jó felkészülés 
lesz számomra.
Társaság: Orvos látott már? Na, mindegy, akkor hajrá, mi iszunk egy bátorí-
tó sört, és indulunk!

Tibi tényleg elindult, és tényleg futva!
Valahol az Acsádi út végén értük utol, az út bal oldalán, szemben a forgalom-
mal szedte fürgén a lábait. Elhúztunk mellette, üdvözöltük egymást. Kemény 
csávó, meg kell adni, de hol van még a vége?
Martinkára már akkor odaért, amikor mi még ki sem lihegtük magunkat, 
aztán Sámsonba is befutott, amikor még az első sörbe alig kortyoltunk bele. 
Ő cukros üdítővel „doppingolta” magát, azt kívánta a szervezet a nagy meleg-
ben. Aradványpusztán elmajszolt egy müzlit, Nyíradonyban már egy csokit és 
egy szendvicset is. Pintye Jóskára bízta a hátizsákját, mert neki volt üres cso-
magtartója, és aki annyira komolyan vette a feladatot, hogy a sajátját egyszer 
valamelyik csehóban felejtette. A sör minket lassított, de Tibi fáradhatatlanul 
robogott, olykor még meg is előzött.
Abapusztára majdnem együtt értünk be, ahol a kocsmárosné mindenkit űr-
lénynek nézett. Oda ugyanis épeszű ember nem fut ki, de még ki sem teker 
Debrecenből. 1960-ban megállt az idő, amikor Pintye sporttárs a tanyaszélen 

Dombi Tibor 
futva kísért el 

minket  
az Isten háta 

mögé 
A debreceni ikon  

söröző biciklisek társaságában 
futott le másfél maratont.
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megszületett. A nyolcvanas-kilencvenes 
években hongkongi migránsoktól várták 
a falu felvirágoztatását, át is keresztelték vol-
na a település nevét Abakongra, de a Dél-kí-
nai-tengerrel végül nem versenyezhetett 
a magyar puszta. Helyi legendákból dugig 
a padlás. 
– Kocsmárosné, aranyvirág, mi biciklivel 
jöttünk, és képzelje, ez az ember pedig idáig 
futott Debrecenből!
– Aha, persze, nem ma születtem!
Ráhagytuk. Nem tudta szegénykém, hogy il-
lusztris társaság csöppent be hozzá, összesen 
438 NB I-es meccsel a tarsolyban. Amiből 
437 a Dombié.
Mi a sört nyitottuk, Tibi pedig a proteines 
zacskót kapta elő, mire megérkezett Tasi Mi-
hály, a kocsmafőnök, aki rögtön felismerte 
ikonunkat (de még a vajlábú Nagy Szabol-

csot is), és fel is idézte a légióskodását. Ha-
mar letisztult a kép, hogy Hollandia nem 
Belgium, de végképp nem Németország, 
a Bundesliga, amelyik az első külföldi állo-
mást jelentette Bombázó gazdag pályafu-
tása során.
A visszaúton a csapatot „megfogta” 
a nyíradonyi Fenyves főztje, a húslevesből 
Tibi kétszer szedett, de a rántott hús felét 
meghagyta nekünk. Teli hassal futni? Mi 
a késői ebéd után lábadoztunk a pázsiton, 
ő is hanyatt vágta magát néhány percre, 
majd ismét mozgásba lendült. Pechünk-
re az aradványpusztai csehó bezárt, ké-
sőre járt már, ki iszik vidéken hat óra 
után nyilvános helyen? Így egyhuzamban 
15 kilométer kellett biciklizni! Egészen 
a sámsoni kanyarig, hála a teremtőnek, 
nyitva találtuk az italboltot! Ebből is lát-

szik, hogy Hajdúsámson nem vidék, ha-
nem Debrecen-külső!
Hosszú percek teltek el, és már fogadásokat 
kötöttünk arra, hogy Tibi él-e még? Ő azon-
ban kisvártatva befutott, némi verejtékkel 
a homlokán. Eddig pontosan ötven kilomé-
ter! – mondta. Nekünk sokkal jobban fájt 
már az egész nap, de szigorú komolysággal 
lepleztük. A szürkület is segített.
Mindig rád kell várni! – jegyeztük meg neki, 
nehogy a fejébe szálljon a dicsőség.
Hajdúsámsonban érzelmes búcsút vettünk, 
Tibi onnan a Debrecen-táblára tekintett 
végcélként, ahol a kedvese várta autóval. Az 
okosóra szerint összesen 60 kilométert fu-
tott, az utolsó tízet koromsötétben.
Megnyugtatjuk, hogy a kerékpáros társaság 
is épségben hazaért éjfél után.

cs. bereczki attila
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