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CívisCafé

Hogyan
tovább, DVSC?
Vannak ötletek, hogy megnyíljanak
a pénzcsapok!
Aludtunk rá néhányat, talán most már
van esély higgadt polemizálásra és helyzetértékelésre DVSC-ügyben Hogy jutottunk idáig, mi, debreceniek? Elsőként kaptunk stadiont állami pénzből, és alig hat NB
I-es évet töltött benne kedvenc csapatunk,
melynek lassú, de biztos leépülése – a sors
furcsa fintoraként – éppen akkor kezdődött, amikor a 2014-ben stadionlázban égtünk. Amikor Andó-Szabó nem adta meg
Dombi Tibinek a nyilvánvaló tizenegyest,
és amikor bár bajnok lett a DVSC, a katarzis elmaradt.
A tavalyi bronzérem csak hamis illúziókat keltett, a Loki ugyanis pontszámban
jóval közelebb volt a kieső MTK-hoz, mint
a bajnok Ferencvároshoz, és összességében
a 33 forduló során csak 12 ponttal gyűjtött
többet, mint most.
A Lokomotív már akkor is lejtmenetben
zakatolt, ami különösen annak tükrében
fájó, hogy messze a legtöbb saját nevelésű játékost adta az NB I. mezőnyében. Ez
ugyanis szembesít minket a kegyetlen valósággal: a debreceni utánpótlásnevelés
a jelenlegi formájában nem tud élvonalbeli játékosokat kinevelni, legalábbis nem
eleget. A pallagi akadémia malmai lassan

vagy gyengén őrölnek, és nem lehet mentség az, hogy a Barcelonában sem játszik tíz
saját nevelésű futballista, mert itt az ellenfél nem a Real Madrid és a Valencia, hanem
a Paks, a Kisvárda meg a Kaposvár. A mögöttünk hagyott szezon során világosan
kiderült: momentán nem lehet debreceniekből egy NB I-es szintű csapatot kiállítani. Hogy aztán két NB II-es gárda miként
jön össze légiósok nélkül, az egyelőre nagy
rejtély, de bízzunk a szakembereink felkészültségében, és abban, hogy nem ér utol
minket a Balmazújváros-szindróma!
Ez már sokkal több,
mint presztízsveszteség!
Az NB I-es búcsú legnagyobb vesztese mindenképpen a többségi tulajdonos, aki ha
a hetedik bajnoki címnél elegánsan távozik,
ma szobra lenne a belvárosban, így azonban bizonyos körökben szitokszó a neve. Ez
már sokkal több, mint presztízsveszteség!
Elmúlt a világ dicsősége. Valahol érthető,
hogy hozzátartozójánál elszakadt a cérna
azon az estén, túl sok veszett azzal a kapufával a végén, de inkább az elmúlt 33 fordulóval. A kiesés katasztrófája is elévülhetetlen,
nehéz ezt tudomásul venni.
A VIP-balhé margójára jegyezzük meg:
elítéljük, ha bárkit emberi méltóságában
gyaláznak, de a magyar lelátói közeg manapság sajnos olyan, hogy az anyázás benne van a jegyárban, minket, újságírókat is
rendszersen melegebb éghajlatra küldenek,
és akinek nem bírja a füle, a mentális épsége érdekében keressen más munkát vagy
szórakozást!
Kétségtelen, hogy a többségi tulajdonos
szenvedélyesen, a rajongásig szereti a futballt, a DVSC-t és a játékosokat, még a kétballábas Garbát is őszintén dicsérni tudta
egy szezon közbeni sajtótájékoztatón. Sohasem feledjük: merész húzásai korábban
sokat értek a Lokinak, bajnoki címek egész
sorát és BL-részvételt. A francia nihilben
találta meg Rudolfot, majd Bouadlát, akik
talán minden idők legjobb DVSC-futballistáivá váltak, de Peugeot-gyári targoncásból kétszeres gólkirályt sem akárki csinál
az európai labdarúgásban. Éppen ez az

érzéke hagyta cserben az utóbbi években.
A legújabb szerzeményeitől sír a labda, és
ami már évek óta látszik: vagy nincs elég
pénze, vagy nem hajlandó annyit áldozni
a Lokira, amennyi manapság szükséges lenne a piros-fehér tábor lelki üdvösségéhez
az NB I-ben.
Ha minket kérdez: húsz év kemény munka
és a DVSC-ért tett szolgálatai után megérdemel egy hosszú pihenőt, anyázzanak mást
az NB II-ben!
Miért nincs több pénz a Lokira
a BMW városában?
A debreceni futballbarátokat régóta foglalkoztató kérdés az, hogy a helyi gazdasági
szereplők miért nem támogatják a DVSC-t.
A multinacionális vállalatoktól nem is várhatjuk el, hogy a társadalmi szerepvállalás
e magas szintjére emelkedjenek, egyszerűen nem az a küldetésük, hogy a profit és az
adótrükkök bűvköréből kilépjenek. No de
mi van a helyi gazdagokkal, ők miért tartják távol magukat a DVSC-től?
A kérdésre leginkább az a válasz, hogy
rossz a jelenlegi Loki-koncepció. A Ferencváros a leggyakoribb példa, amely ismét a nép csapataként tetszeleg, és nem
köthető egyetlen emberhez. Az FTC Labdarúgó Zrt. legnagyobb tulajdonosa a FTC
sportegyesület, amelyet bár állami pénzzel
dagadtra tömnek, azért ténylegesen piaci forrásból is többet kaszál, mint Szima
Gábor DVSC-je. Debrecenben is jól jönne
a Provident 150 vagy a Telekom 130 milliója évente.
Felmerült, legyen nyilvános részvénytársaság az üzemeltető, és 5 százalékban határozzák meg az egy embernek vagy jogi
személynek megengedett legnagyobb tulajdonrészt, továbbá a szurkolók is lehessenek tulajdonosok, ahogy a Fradinál, így
is erősítve a közösségi élményt. Állítják,
akkor megnyílnának a pénzcsapok Debrecenben. Hisszük, ha látjuk!
A DVSC üzemeltetése mindenesetre változásért kiált. Vagy sokkal több pénzért.
cs. bereczki attila
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Sötétben, esőben, ballonkabátban várakozó férfi, aki füstfelhőbe burkolózik, közben a gombjába rejtett kamera mindent
rögzít és a tollában lévő hangrögzítő mindent felvesz. Olyan
személy, aki hajlandó a törvényeket is áthágni csak azért, hogy
az igazságra fény derüljön, bármibe is kerül az. A filmek alapján
ilyennek gondolnánk egy magánnyomozót, ám a valóság ettől
jóval távolabb áll. De hogy milyen is egy igazi magánnyomozó,
mit csinál, használ-e rejtett eszközöket, mennyire jogszerűen
jár el, arról Sárközy Ákost, a Privest Magánnyomozó és Követeléskezelő Kft. cégvezetőjét kérdeztük.
CívisCafé: A rendőrségi múlt jellemző a szakmában.

Sárközy Ákos: Tíz évvel ezelőtt lettem magánnyomozó, előtte rendvédelmi
szerveknél dolgoztam bűnügyi területen. 1990-ben szereltem fel a debreceni
kapitányságon, akkor fiatalkorú bűnözőkkel foglalkoztam, később nagy értékű
‚
betörések után nyomoztam, 96-tól az ORFK szervezett bűnözés elleni szolgálatánál voltam, ami ma Nemzeti Nyomozóiroda néven fut. 2004-ben a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz kerültem (ma Alkotmányvédelmi Hivatal), majd
amikor 44 évesen nyugdíjba vonultam, úgy döntöttem, ezzel a szakmába vágó
tevékenységgel fogok foglalkozni. Magyarországon még nincs akkora kereslet
a magánnyomozók iránt, mint tőlünk nyugatra, és hazánkban körülbelül kétezer magánnyomozó van, aki hivatalos papírral, megfelelő végzettséggel rendelkezik, így viszonylag telített a szakma.

Fotó: Fogarasi Rnáta

CívisCafé: Személyek megfigyelése, házastársi és partneri hűség vizsgálata, eltűnt
személyek felkutatása, üzleti partnerek átvilágítása. Melyik a leggyakoribb?

Hűtlen társak
és korrupt
alkalmazottak
nyomában
a debreceni
magánnyomozó
Sárközy Ákos:
politikai megbízásokat
soha nem vállalunk.

Sárközy Ákos: Ami a legpikánsabb és a legtöbb embert érdekel, az a házasságtörés, a kapcsolaton belüli hűség vagy hűtlenség vizsgálata. Nem lehet
különbséget tenni, melyik nem a féltékenyebb: 50-50 százalék a bizonytalan
férfiak és nők aránya. Az a tapasztalatom, hogy a nők sokkal jobban ráéreznek, ha valami nincs rendben a kapcsolatban, mint a férfiak, ebből kifolyólag
sokkal rafináltabbak is. Előfordul olyan is, hogy a házasságkötés előtt bíznak
meg magánnyomozót, hogy a házasulandó feleket ellenőrizzék, de ez a ritkább.
Ilyenkor az anyagi helyzetre és a korábbi életükre vonatkozóan kérnek információkat. Ám ha egy kapcsolatban valami megbillen, akkor a legtöbben bizonyosságot szeretnének szerezni.
CívisCafé: Nem tudják a párok megbeszélni a problémáikat?

Sárközy Ákos: Nem vagyunk egyformák. Nem biztos, hogy egy kényes témában őszinték tudnak lenni az emberek. Ha egy kapcsolaton belül van kicsapongás, attól az adott fél még nem akarja a házasságát felrúgni, így érdeke,
hogy ne beszéljen róla, de ha szerelmi szál alakul ki, akkor az egzisztenciális
kérdések szoktak problémát okozni. Egy nehezen, közösen megszerzett vagyonnak a kettészakítása komoly dilemmát okozhat.
CívisCafé: Hogyan kezdenek hozzá a nyomozáshoz?

Sárközy Ákos: Optimális esetben megkeres minket a leendő megbízó, elmondja nagy vonalakban, mit szeretne, és amennyiben van lehetőségünk és
kapacitásunk rá, akkor személyes találkozón egyeztetünk. Konkretizáljuk
a dolgokat, hogy meddig kell elmenni az ügyben, milyen bizonyítékokra van
szükség, majd a beszerzett adatok alapján háttérkutatást végzünk. Internetes
felületeken keresünk, ezután megvizsgáljuk a lakókörnyezetét, megnézzük
a szokásait, hogyan közlekedik, merre jár, kivel tart kapcsolatot a célszemély.
Ezt követően elkezdjük az ügy feldolgozását, ami általában figyeléssel kezdődik és azzal is zárul, hiszen így tudunk olyan dolgokat dokumentálni, amik
elég egyértelműen bizonyítják, hogy a kapcsolatban benne van egy harmadik
fél, vagy éppen nincs. A megérzések 80-90 százaléka be szokott igazolódni.
A legnagyobb probléma, hogy sokan az utolsó pillanatig halasztják, hogy bizonyosságot szerezzenek. Előbb több alkalommal kérdőre vonják a párjukat,
felelősségre vonják, átkutatják a telefonját és a levelezését. Ilyenkor nehezebb
a helyzetünk, mert körültekintőbbek a megfigyelendő személyek.
CívisCafé: Csak rendőrökkel vagy volt egyenruhásokkal dolgozik?

Sárközy Ákos: Óriási előny egy egyszerű állampolgárral szemben a szakmai
gyakorlat, plusz, hogy meg tudjuk találni azokat a kiskapukat, amelyek törvényesek, de azokon keresztül tudunk információkat szerezni. Ezért is dolgozom
olyanokkal, akiknek van rendőri, elsősorban bűnügyi vagy operatív tapasztalata. Az eszközök mellett van a puhatolás, a legenda felépítése, azaz, hogy milyen
sztorival keresünk meg egy vizsgált személy környezetében élőt, hogy infor-
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mációt szerezzünk tőle. Nem biztos, hogy
ezt egy átlagpolgár meggyőzően meg tudja
tenni, hisz nincs hozzá gyakorlata. A tárgyi
eszközökkel (fényképezőgép, egyéb adatrögzítő eszközök) is vigyázni kell, mert az
adatvédelmi törvénynek (ami borzasztóan
szövevényes és túlbiztosított) is meg kell
felelni. Ha ezt nem tartjuk be, abból óriási
problémák lehetnek. Véleményem szerint
ebből a szempontból Magyarországon van
a legszigorúbb és legéletszerűtlenebb, legnehezebben betartható törvény.
CívisCafé: Vagyis amit a filmekben és a
sorozatokban látunk, az mind csak fantázia?

Sárközy Ákos: Ha úgy dolgoznánk, amit
a képernyőn látunk, akkor már rég börtönben lennénk. Hazánkban semmivel sincs
több jogunk, mint bármelyik más állampolgárnak. Mi nem vagyunk hatóság, bár ez
nem is baj, de semmi olyan privilégiumunk
nincs, ami ezt a munkát könnyítené. És itt
nemcsak a házassági hűtlenségre gondolok,
hanem adott esetben egy iparbiztonsági
tevékenységre, egy környezettanulmány
elkészítésére cégek részére, jelentések leadására vezető beosztású emberekről. Rengeteg olyan lehetőséget nem adnak meg
nekünk, amit egyébként más országokban
igen. Amerikában egy magánnyomozó banki nyilvántartásokba nézhet bele, de itthon
nincs megfelelő háttér ehhez. A környező
országokban elérhető a lakcímnyilvántartó
a kollégák részére, hazánkban nem. De csak
gondoljunk arra, hogy egy biztosítási üzletkötő beléphet a rendszámnyilvántartóba,
ám egy magánnyomozó, akinek cége, erkölcsi bizonyítványa van, rendszeresen ellenőrzi a hatóság, az nem. Szerintem ez elég gáz.
CívisCafé: Azt olvastam, hogy egy személy
követéséhez legalább hat emberre és három
autóra van szükség. Ez valóban így van?

Sárközy Ákos: Változó, hányan dolgozunk egy ügyön. A cég egyszemélyes kft., de
külön megbízással szoktam volt kollégákkal együtt dolgozni, akiknek megfelelő végzettségük van. Jó pár éve már OKJ-s képzés
keretén belül is lehet valaki magánnyomozó, de ehhez a szakmához nem árt bizonyos
tapasztalat. Sokan gondolják, beülni egy
autóba és menni valaki után végtelenül egyszerű feladat. Javaslom bárkinek, próbálja
ki, és meglátja, nem is olyan könnyű, pláne
a mai forgalomban. Valóban, sokszor ezt
egyedül nem lehet csinálni, de az előzetes
felmérésnek köszönhetően alkalmazkodhatunk a megfigyelt személy szokásaihoz.
Például ha a munkahelyéről mindig ugyanazon az útvonalon megy haza, az megkön�nyíti a munkánkat. Ha a nulláról indulunk,
azaz csak egy nevünk, egy címünk, egy
fényképünk, esetleg egy rendszámunk van,
akkor az első néhány alkalom tapogatózással telik. Inkább elengedjük, ha azt látjuk,
necces a helyzet, hiszen ha lebukunk, utána
nehéz lesz figyelni. Ám van, akire azt szok-

tuk mondani, rükvercben közlekedik, mert
folyamatosan figyel, önellenőrzést hajt végre. Ez általában akkor fordul elő, ha egy
olyan kolléga végezte a megfigyelését, aki
lebukott, vagy ami szintén gyakori, hogy
a barátok, családtagok kezdik el figyelni, és
természetesen perceken belül kiszúrja őket
az illető. Visszatérve az eredeti kérdéshez:
olykor valóban ennyi autóra és személyre
van szükség, hogy ne keltsünk feltűnést.
CívisCafé: Egy kis településen hogyan
kivitelezhető egy megfigyelés?

Sárközy Ákos: Erről egy sztorit tudok
elmesélni: négy napot kellett egy Szabolcs
megyei faluban eltölteni. Két kocsival mentünk, megálltunk a célszemélytől 50-100
méterre. Ilyenkor már a helyet is borzasztó nehéz kiválasztani, részben a lakosság,
részben a hivatalos szervek miatt. Ha posta,
bank vagy bolt környékén állunk meg, akkor biztos, hogy meg fog találni a rendőr,
mert azt hiszik, ki akarjuk rabolni a helyet.
Ha pedig a házak mellett találunk megfelelő
helyet, akkor egy-két lakos azonnal megjelenik, hogy „kit tetszik keresni”. Nos, ebben
a faluban találtunk egy viszonylag elfogadható helyet, és a velünk szemben lévő házból ki-kijárt egy fiatal és egy idősebb férfi
is. Nézegettek minket, majd 4-5 óra múlva
már oda is jöttek, érdeklődtek, mit csinálunk. Mi készültünk erre, azzal a legendával álltunk elő, hogy forgalmat számlálunk,
mert javítani akarják az utat, és a forgalom
függvényében esetleg szélesítik is. Elhitték,
de látszott, a két illető nagyon zaklatott volt.
Folyamatosan érkeztek hozzájuk kocsival,
ám elküldtek mindenkit. Kis idő múlva
megjelent a helyi rendőri szerv is, igazoltattak minket. Nem fedtük fel a kilétünket, az
a legvégső eset, hiszen egy kis településen
mindenki ismer mindenkit, adott esetben
dekonspirálhattuk volna az ügyet, így bőszen számoltuk a forgalmat, striguláztunk.
A második napon megjelent a polgármester,
nagyon örült az új út lehetőségének, hogy
figyelünk a falura. Négy nap után sikerrel
jártunk, és le sem buktunk. Időközben kiderült, a két illető apa és fia, ők voltak a helyi
„maffia” vezéregyéniségei, ők koordinálták
a cigarettacsempészetet, a gázolajbizniszt,
azért voltak besózva, mert azt gondolták,
rendőrök vagyunk. Ottlétünk alatt „összehaverkodtunk” velük, így rengeteg hasznos
információt tudtunk meg tőlük.
CívisCafé: Ha bűncselekményt, szabálysértést
észlelnek, jelenteni kell a rendőrségnek?

Sárközy Ákos: Ebben az esetben konkrét
bizonyítékaink nem voltak, a saját munkánkkal voltunk elfoglalva, de ha olyan cselekmény jut a tudomásunkra, ami a hatóság
hatáskörébe tartozik, akár csak bűncselekmény alapos gyanúja is, azt természetesen
jelezzük, de ez minden állampolgár kötelessége. Ritkán, de szoktunk együtt dolgozni a hatósággal. Számos pálda volt arra,

hogy az eljáró rendőri szerv képviselője
megállapította egy esetről, hogy nem rendőri hatáskör, ezért hozzám irányították.
Az is előfordult, hogy egy ügy felderítése során olyan információ merült fel, ami
nagy horderejűnek látszott, és mivel sem
kapacitásunk, sem illetékességünk nem
volt, így azt az információt átadtuk a rendőrségnek. A rendőrök nekünk sem adnak
több információt, mint amit tudni lehet.
Természetesen a régi kapcsolataim közül
pár még él, de egyik ügyben sem segítettek;
baráti viszonyt ápolunk.
CívisCafé: A megfigyelt személy lakását be lehet
kamerázni vagy le lehet kérni a híváslistáját?

Sárközy Ákos: Ha a megbízó is életvitelszerűen a megfigyelendő lakásban él, tulajdonában van, vagy albérlőként laknak
együtt a megfigyelni szándékozott párjával,
akkor van lehetőség rá. Ha a célszemély
autójának útvonalát akarjuk GPS nyomkövetővel ellenőrizni, akkor szintén ez
a szabály: ha a megrendelő rendszeresen
használja, tulajdonában van a kocsi, akkor
meg lehet figyelni. Ha csak barát-barátnő
viszony van, akkor egyiket sem lehet megtenni. Híváslistát abban az esetben nézhetünk és elemezhetünk, ha a megbízó azt
hivatalos formában be tudja szerezni. A közelmúltban volt is ilyen ügyünk, körülbelül
három év anyagát dolgoztuk fel, komoly
összefüggésekre bukkantunk a híváslista
alapján. Lehallgatni viszont senkit nem lehet. A rendvédelmi szervek közül sem csinálhatja mindenki, és aki mégis, az is csak
bizonyos bűncselekményi kategóriákban,
bizonyos büntetési tételek felett, bírói engedéllyel. A közösségi média is megkönnyíti
az életünket, bár már ott is vezettek be szigorításokat, plusz egyre tudatosabban használják az internetet az emberek, de még
mindig jelentős információkhoz juthatunk.
Nem akarok tippeket adni, mit nem lenne
szabad csinálni, mert azzal a saját munkám
nehezíteném. Minden nyílt forrást használunk, amire lehetőségünk van.
CívisCafé: Eltűnt emberek után is nyomoznak.
Ilyen esetben hasznos a Facebook?

Sárközy Ákos: Szinte minden ügyben
használjuk a felületet. Ha megtalálunk valakit, mi sem közölhetjük a megbízóval
a célszemély helyzetét, ha ezt kéri tőlünk.
Ugyanez vonatkozik a rendőrségre is. An�nyit tehetünk pluszban, hogy kvázi egy
„pszichológusi” tevékenységet végzünk,
meghallgatjuk a keresett személy verzióját
is. Ha egy hölgy azért ment el otthonról,
mert bántalmazó kapcsolatban élt, akkor
nem fogjuk győzködni, menjen vissza a férjéhez. De ha egy fiatal azért ment el otthonról, mert rossz lett a bizonyítványa, akkor
mindent megpróbálunk annak érdekében,
hogy visszatérjen a családjához.
folytatás a következő oldalon.
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CívisCafé: Hűség- és lojalitásvizsgálatot is
folytatnak. Mennyire népszerű ez manapság?

Sárközy Ákos: Felfutóban van, egyre
több cég keres bennünket, hogy kiderítsék,
mennyire megbízható az adott illető, vagy
bizonyos pozíciókra pályázó személyeket
átvilágíttatnak. Az is gyakori, hogy már pozícióban lévő embert kell átvilágítani, hogy
tartja-e a kapcsolatot a konkurenciával, ha
igen, milyet, vagy milyen információkat ad
ki. Általában személyes követéssel, a környezet tanulmányozásával és a kapcsolati rendszerek felkutatásával elég biztos információkat lehet beszerezni. Volt, hogy egy országos
hálózattal rendelkező debreceni cég üzletkötőjét kellett leinformálni. Tárgyaltunk vele
megrendelőként, dokumentáltuk a végzett
tevékenységét, beszereltettük a megrendelt
terméket, és végül rútul megbukott. Óriási
pénzeket húzott le a munkaadójáról, saját
zsebre dolgozott.
CívisCafé: Fel is jelentik a lebuktatott személyt?

Sárközy Ákos: Nem, ezt az ügyfélre bízzuk. Volt, amikor a megrendelő kérésére segítettünk a feljelentés előkészítésében, de azt
szoktuk javasolni, a rendelkezésre bocsátott
bizonyítékokkal menjenek be a rendőrségre.
Ha beidéznek, akkor el kell mennünk a tárgyalásokra, vagy olykor tanúként meghallgatnak minket. Ritkán kerül erre sor, hiszen
az átadott anyag olyan alapos, hogy nincs
rá szükség.

CívisCafé
miután a csemetét leadta, bensőséges viszonyba került egy úriemberrel, aki szintén
oda vitte a gyermekét. Közben hívott a megbízó, mondtam, úgy néz ki, sínen vagyunk,
de százszázalékos bizonyossággal még nem
tudjuk állítani, várunk. Pár perccel később
az élettárs megjelent, leparkolt a nő kocsija
mellé. Mondtam neki, azonnal menjen
el, veszélybe sodorja az akciót. A férfi
sokkos állapotba került, abban
maradtunk, átül az én autómba,
és csendben figyel. Az óra után
a hölgy, a fiatalember és a két
gyermek beült a nő kocsijába,
a kicsiket kitették a férfi lakásánál,
majd tettek egy kört a városban, és
egy bolt hátsó részénél megálltak.
Eldugott, sötét hely volt, de láttuk,
ahogy beülnek a hátsó ülésre.
Történt, ami történt,
a lényeges részeket dokumentáltuk. Komoly fizikai
erőbe került,
hogy a megbízót visszatartsam,
hiszen
a saját
sze-

CívisCafé: Mennyi ideig tartott
a leghosszabb megbízás?

Sárközy Ákos: Körülbelül három hónap
volt, annak ellenére, hogy másfél óra alatt
eredményt produkáltunk. A megbízó úgy
gondolta, több bizonyítékra van szüksége,
mert az ügy folyományaként vagyoni és
gyermekelhelyezési gondok is képbe kerülhetnek. Volt annyira előrelátó, hogy mielőtt
feltárná, tud a hűtlenségről, összegyűjtött
olyan információkat, amik részben a vagyoni helyzetét biztosították be, részben pedig
a gyermekelhelyezéssel kapcsolatban is biztonságot jelentettek számára.
CívisCafé: Másfél óra alatt lebukott az illető?

Sárközy Ákos: Számos eset van, hogy hamar pont kerül az ügy végére. Egy Debrecen
melletti településről keresett meg egy hölgy,
hogy gyanús a férje, ellenőrizzük. Jelezte,
mikor indul el otthonról a férfi, így felálltunk a megadott helyre, ahonnan tudtuk
követni, majd öt percen belül a belvárosba
érkezett; egy ismert prostituálthoz ment.
CívisCafé: A megbízó jelen lehet
a megfigyelés alatt?

Sárközy Ákos: Általában nem szoktam
engedni, hogy a munkánk során megjelenjenek, és azt sem szeretem, ha állandóan
telefonálnak, ám két extrém példa is volt,
amikor szemtanúi voltak az eseményeknek.
Az élettársára volt féltékeny egy férfi, így
megadta a megbízást, és felvettük figyelésre. A nő a gyermekét vitte különórára, és

m é ve l
látta,
mi történt.
A kapcsolatnak ezután vége
lett, de 3-4 hónap után megkeresett a férfi, hogy mennyire
biztos, hogy az ő felesége volt
az illető? Hinni akart a nő ártatlanságában, annyira szerette. A másik egy Debrecenhez
közeli városkában történt. Egy
bolt női tulajdonosa megkeresett, hogy az alkalmazottak
közül valaki lop. A megbízás
eredményes volt, majd pár
hét múlva újra megkeresett,
hogy magánjellegű problémája is van. A barátnői
szerint van egy harmadik
személy a kapcsolatában, ám
ő nehezen hiszi el, de szeretne
megnyugodni. Másfél órás figyelés után a férfi bérelt lakásán
megjelent a megbízó egyik alkalmazottja, és elég egyértelműen közeledtek egymáshoz. Ez egy első
emeleti lakás volt, még a függönyt
sem húzták be. Dokumentáltuk az

esetet, közben a megbízóval beszéltem telefonon és kértem, várjuk ki a dolog végét, lefotózzuk a távozást is. Ennek ellenére a nő öt
perc múlva megjelent pizsamában, kezében
egy hatalmas csőfogóval, és megpróbált rávenni, törjem be a lépcsőház ajtaját. Mivel nem tettem meg, így elkezdte
maga szétverni az ajtót. Figyelmeztettem, ez nem jó
ötlet, mert közbe fognak lépni a rendőrök.
Próbáltam nyugtatni, de nem lehetett,
nyomta a kaputelefont, de természetesen nem vették fel
a lakásban. Megvárta, míg
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CívisCafé
a házból kijött valaki, és bement. A csőfogóval a lakás ajtaját verte, de nem jutott be.
Az utcáról látni lehetett, az eset komoly riadalmat keltett bent a két személyben. Ezután
a nő telefonált az apjának, akiről utóbb kiderült, volt kulcsa a lakáshoz, mert ő is rendszeresen használta. Végül bejutottak, és a következőt láttuk: a nő eldobta a csőfogót, a másik
nő hosszú haját megmarkolta, a csuklója köré
fonta, elkezdte húzni maga után, egészen
a falig, majd nagy lendülettel nekivezette. Ezt
még kétszer megcsinálta, közben a férjét párszor ágyékon rúgta. Ezt követően megérkeztek a rendőrök, akiket a szomszédok hívtak
ki. A hölgy, mintha mi sem történt volna, fogadta az egyenruhásokat, elmondta, valóban
csinált egy kis cirkuszt, de már rendeződött
a helyzet. A kapcsolat válással végződött.
CívisCafé: Volt, amit nem vállaltak el?

Sárközy Ákos: Politikai megbízásokat például soha. A konkrét eseteket nem mondhatom el, de választások környékén mindig
felmerül ez a kérdés pró és kontra.
CívisCafé: Debrecenben is?

Sárközy Ákos: A megyében, legyen ennyi
elég. Azt vallom, ilyen ügyekbe nem avatkozom bele; a törvény sem engedi. Ám mindkét oldalon vannak olyan jogilag jól képzett
emberek, akik megpróbálják a kiskapukat
megtalálni. Volt olyan vezető beosztású ember, aki magánszemélyként keresett meg, de
az ellenérdekelt politikai félre ment volna ki

a játék. Ezért kell minden esetben meggyőződni, ki a megbízó és kit kell ellenőrizni. Ha
azt látom, az illetőnek pszichés problémái
vannak, azt sem vállalom. Egy kettős személyiséggel rendelkező embert nem lehet
meggyőzni, hogy az a történet nem úgy van,
ahogy ő elgondolja. Egy extrém példa: volt
olyan ügyfél, aki azzal keresett meg, hogy
a lakásába bejárnak, ott rongálnak. Ez tipikus téveszme a betegeknél. Elhelyezett egy
kamerát a lakásában, majd annak a felvételét
mutatta meg, hogy tessék, ez a nő tegnap is
nálam járt. Közben ő maga volt a felvételen.
CívisCafé: Milyen jegyekkel rendelkezzen,
aki erre a pályára akar kerülni?

Sárközy Ákos: Legyen kitartó, hiszen olykor 16-18 órát kell ülni a kocsiban, de volt,
hogy 36 órát. Megfelelő kombinatív készséggel rendelkezzen, mert sok ad hoc jellegű
dolog van. Hiába tervezünk meg valamit, ha
a célszemély átszáll másik autóba, tömegközlekedéssel utazik tovább, vagy gyalogosan
halad. Kreatívnak kell lenni, és megfelelő
humánus beállítottság szükséges. Mindig egy
lépéssel a megfigyelt ember előtt kell járni,
fel kell mérni, mit fog csinálni. Pszichológusnak is kell lenni, hiszen aki megkeres egy
magánnyomozót, az valamilyen formában
sérült. Érzelmileg, lelkileg; sokszor bizalmatlan. Ezt a munkát csak akkor lehet csinálni,
ha az ügyfél bízik bennünk. Előfordult, csak
a harmadik alkalommal nyílt meg a megbí-

ariston clas one 24
kondenzációs
kombi kazán
260.000.- Ft-tól.
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zó, és mondott olyan információkat, amit ha
az elején közöl, sokkal könnyebb dolgunk
lett volna.
CívisCafé: Nők vannak a szakmában?

Sárközy Ákos: Zömében férfiak dolgoznak, de sok esetben nagy szükség lenne
a hölgyekre. Egy „belsőzésnél”, de akár egy
autóban figyelésnél is egy férfi-női páros
kevésbé feltűnő, mint két jól megtermett fiatalember. Sokkal több játékra van lehetőség,
egyszerűbb egy étterembe vagy egy éjszakai
szórakozóhelyre elmenni. Jelenleg nálunk
sincs nő, de volt, hogy dolgoztunk együtt.
Eléggé embert próbáló tevékenység a miénk,
olykor fesztiválokon töltünk el 4 napot 2-3
óra alvással, amit a nők kevésbé tolerálnak.
Főleg, ha a hölgy párkapcsolatban él, ha gyerekei vannak, akkor szinte lehetetlen. Ez egy
életmód, nem 8–16-ig dolgozunk, hiszen ha
hajnalban jön a telefon, akkor hajnalban megyünk, ha éjszaka, akkor éjszaka.
CívisCafé: Nyomozna a párja után?

Sárközy Ákos: Többször feltették már ezt
a kérdést. A válaszom az, hogy nem. Magam
ellen beszélek, de azt vallom, ha a problémákat két ember nem tudja megbeszélni, akkor
ott komoly baj van; nincs értelme folytatni
a kapcsolatot. Ám azt is megértem, ha valaki
bizonytalanságban él hetek, hónapok, olykor
évek óta; annak megnyugvást jelent, bármi
is derül ki.
fogarasi renáta
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CívisCafé

Magyaros grillkolbász,
házilag
Enni? Hát azt nagyon szeretünk.
A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!
Sokszor szerettem volna grillkolbászt készíteni, de
mivel ez juhbélbe van töltve, nem volt olyan egyszerű a töltést megoldani. Most ráakadtam egy kis
szerkentyűre a polcon, és – láss csodát! – működött.
A pisztoly egy kekszkinyomó, – szerintem sok háztatárban megtalálható – most hasznos lehet annak, aki
rászánja magát.
Bajor kolbász: 1 kg apróra darált sertéshús (nálam sertéscomb), 20 dkg darált szalonna, egy marék só (nekem erdélyi
adalékmentes van), egy evőkanál morzsolt zsálya, 2 teáskanál
kömény, 1 teáskanál majoranna, 1 kisebb fej fokhagyma
reszelve, 1 cs. fehér bors

Elkészítése: Kezdtem a fűszerekkel, mivel a só elég
nagyszemű, ezért a kávéőrlőbe raktam, hozzá a zsályát
is, és nagyon alaposan megjárattam, ezután még egy
szűrön is átszitáltam – erre azért van szükség, mert
a zsálya elég nehezen morzsolható. Így viszont tökéletes lett, ezután minden fűszert belekevertem, aztán
lehet tölteni.
Magyaros grill kolbász: Itt nemigen tudok arányokat írni,
csak fekete bors, só, fokhagyma és piros paprika volt a fűszere; ezt mindenki magának a szája íze szerint keverje.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali

még több recept:

HTTP://BOROSVALIKONYHAJA.BLOGSPOT.COM/

Házi
madártej

A klasszikus madártejet nagyon szeretjük, mert könnyű, gyors desszert. Nálunk
mindig házi tejből készül, legfőképpen
azért, mert ehhez szinte nem is kell cukor
– a házi tej már magában is édes a tejcukortól. Szóval a cukor nekünk kimarad,
de természetesen mindenki a saját szája
íze szerint készítheti.
Hozzávalók: 1,5 l házi tej, 5 db házi tojás,
1 csomag vaníliás cukor

Elkészítése: A tejet felforralom, aztán
leveszem a lángot kicsire. Öt tojás fehérjét és sárgáját kettéválasztom. A sárgájához keverek egy csomag vaníliás cukrot.
A fehérjét nagyon kemény habbá verem.
A sárgájához mertek a tejből egy merőkanállal, elkeverem, majd szép lassan,
a lassú lángon lévő tejhez keverem –
a madártej elkészítésének alapja a folyamatos kevergetés. A kemény habot egy
kanál segítségével beleszedem a tejbe,
és kis lángon megfőzöm benne, majd
kiszedtem egy üvegtálba. Addig tettem
hozzá a következő adag habot, míg mind
megfőtt. Ekkor, hogy ne legyen a madártej darabos, egy teaszűrön át lassan
hozzáöntöm a habhoz a tejet. A tetejét
megszórom fahéjjal.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

CívisCafé
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Mapei vakolata vásárlása mellé

most ajándékot adunk!
Az utóbbi időben a szilikongyanta
kötőanyagú vakolatok alkalmazása
egyre inkább teret hódít,
ezek a vakolatok ugyanis kiváló
páraáteresztő képességgel bírnak,
felületük víztaszító és rugalmas.
A műgyantás vakolatok kültéren és beltérben egyaránt felhasználhatók, víztaszítóak és jó páraáteresztők.
Vásároljon 2020. július 31-ig műgyantás vagy szilikonos Mapei vakolatot
a Gulyás Tüzépen bruttó 200 000 forint
értékben, és megajándékozzuk egy 15 000
ezer forint értékű Nonna Rosa éttermi
voucherral. (Az akcióban csak kiskereskedelmi vásárlóink vehetnek részt!)

további ajánlatainkat megtalálja:
www.gsv.hu

10 HIRDETÉS

CívisCafé

Debrecen: Kálvin tér 7. • Egyetem stg. 50 .• Angyalföld tér 11.

SOLISUN BÉRLETEK:
Napkelte 60 perces bérlet 3480 Ft.
60 perces bérlet
4230 Ft.
120 perces bérlet
8160 Ft.
180 perces bérlet
11 520 Ft.
K&H Szépkártya ELFOGADÓHELY
OTP Szépkártya ELFOGADÓHELY
K&H Szépkártya ELFOGADÓHELY

solisun szolárium
UV-MENTES
BARNULÁSI LEHETŐSÉG!
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járvány a világ sok országában az
u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább
egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte.
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná?
Magyarországon sikerült a járvány terjedését lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rendszert
kellően
felkészíthessük.
egy újabb
• Kijárási
korlátozás
bevezetése
•Ugyanakkor
Rendezvények korlátozása
járványhullám
veszélye továbbra
is fennáll.
• Távolságtartás elrendelése
• Védett
idősáv a 65 év
• Maszkviselés elrendelése

felettieknek

• Védekezéshez szükséges
eszközök
Ön
egyetért-e
azzal, hogy a járványügyi
készültséget
• Országhatárok
lezárása
kivitelének korlátozása
mindaddig
fenn
kell
tartani
az
egészségügyben, amíg
• Az oktatási intézmények bezárása,
• Ingyenes parkolás
és áttérés a digitális oktatásra
fennáll
a járvány visszatérésének kockázata?

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

12 HEJ, DE JÓ HELY

Akcióban
a tiszai
PET-kalóz!
Klónozni kellene.
Vagy tanulni tőle.

CívisCafé

A műanyag hulladék okozta gond méretéhez képest még több önkéntesre lenne szükség annak érdekében, hogy a Tisza és mellékfolyói megszabaduljanak a szeméttől!
Kánikulában, szúnyoginvázióban, sárban, fagyban nekivágni a Tisza árterének
nap mint nap, úttalan utakon, reménytelenül újratermelődő szemetet szedni,
önként: talán őrültség. Párdy Bence
késő őszig öt hónapot töltött a Tiszatónál, 1190 zsák műanyag hulladékot
gyűjtött össze, és nem hagyja abba –
már a következő szezonra készül.
Így szól az egyik tavalyi beszámoló arról
a fiatalemberről, akinek önkéntes munkáját, illetve a tevékenységét koordináló
PET Kupát is beválasztották a Highlights
of Hungary idei mezőnyébe, az ország
értékteremtő kezdeményezései közé.
Párdy Bence az interneten böngészve
talált rá és jelentkezett egy évvel ezelőtt
a PET Kupa önkéntes legénységet toborzó felhívására. A 32 éves fiatalember tavaly fél év alatt egyedül hét tonnányi szeméttől, főleg PET palacktól szabadította
meg a szőke folyót. (Egy zsák átlagosan
6,7-7 kilogramm, így 1000 zsák 6 tonna hulladékot jelent). A lelkes aktivista
azóta is szorosan együttműködik a PET
Kupa csapatával, amely 2013 óta szervez
nagy figyelmet kiváltó takarítási akciókat. A PET Kupa folyamatosan bővülő
közösségéhez eddig több mint 2000
önkéntes, illetve Tisza-menti települések
és regionális vízügyi igazgatóságok csatlakoztak. A PET Kupa révén 2019-ben

rekord mennyiségtől, több mint 36 tonna
hulladéktól sikerült mentesíteni a folyót.
Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere a tiszafüredi Albatrosz Kikötőben
megrendezett július 1-jei sajtótájékoztatón elmondta: – Meggyőződésem,
hogy környezetünk védelmében komoly összefogásra és szemléletváltásra van
szükség. Egész gyerekkorom, ifjúságom
meghatározó környezete a Tisza-tó és a
folyó világa, és szeretném, ha az utánunk
jövő generációk is legalább annyi élményt
kapnának ettől a csodás természeti világtól, mint amennyit mi kaptunk. Ezért
is tartom különösen példamutatónak
Párdy Bence önkéntes munkáját és ezért
támogatjuk anyagilag is! Köszönöm, hogy
többen csatlakoztak Tiszafüred önkormányzatának és a Highlights of Hungary
szervező csapatának közös akciójához
környezetünk védelme, természetes vizeink tisztaságának megőrzése érdekében!
Így sikerült, – Bence külön kérésére – egy
használt, de környezetkímélő négyütemű
csónakmotort vásárolni, amit Bence az
önkéntes környezetvédő munkájához fog
használni.
Klónozni kellene. Vagy tanulni tőle
Párdy Bence a PET Kupa önkénteseitől
tudta meg, hogy a Bodrogon is szükség
van hasonló tevékenységre, ezért úgy
döntött, hogy ezt a nyarat az északkeleti
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folyó takarításának szenteli. Támogatóinak
köszönhetően sikerült fejlesztenie a vízi
közlekedését is. Így – egy gyorsan mozgó
és szűk helyekre is beférő csónak mellett
– egy tutaj is rendelkezésére áll, amellyel
az eddiginél egyszerre több szemetet tud
hatékonyabban összegyűjteni a folyóból,
illetve a partszakaszokról. Bence a Tisza
és a Tisza-tó után jelenleg Sárospataknál
a támogatói felajánlásokból megépített tutajával – tervei szerint – szeptemberig takarítja a Bodrog-partot. Ugyanakkor a PET
Kupával közösen még az év elején részt vett
a Tisza-hulladék monitoringozásában is,
amely során 340 kilométert tett meg a folyón. Az önkéntes rámutatott, hogy „tapasztalatai szerint a Tiszán is, – az akciók el-

lenére – még mindig sok a hulladék, főleg
a településektől távoli, erdős területeken
tapadnak meg a palackok.” Ezért – a Bodrogon végzett hulladékgyűjtés mellett –
a nyáron a Tisza erdős területein is újra végzi
majd önkéntes munkáját.
Remete Tibor, a Highlights of Hungary
alapítója, kreatív igazgatója elmondta, hogy
a szervezet 2013 óta gyűjti a leginspirálóbb
hazai történeteket, projekteket. – Missziónk,
hogy Magyarország értékteremtő közösségét
építsük, ennek mentén publicitást biztosítsunk a jelölteknek, és a mai alkalomhoz hasonlóan, megfelelő összekötéssel,
helyzetbe hozással is támogassuk munkájukat. Bence kiváló példája annak, hogy
az elszántság, a kreativitás, a tettrekészség

hatalmas (szemét)hegyeket mozgathat
meg a környezetünkben. Úgy gondolom,
hogy a mai felgyorsult világban, annak kihívásai okán, a számos önjelölt influencer
mellett vagy még inkább helyett, sok ilyen
hiteles példaképre lenne szükségünk. Szóval
klónozzunk sok-sok Párdy Bencét, vagy ha
ez még nem megy, akkor tanuljunk tőle!
Törőcsik Franciska színművész, a Highlights of Hungary kurátora pedig erre az
alkalomra írt üzenetében így fogalmazott:
Amikor Párdy Bence átvette a díjat a Highlights díjátadóján, majdnem felsikkantottam
örömömben. Annyira éreztem, hogy neki
díjat kell kapnia azon az estén. Mert amit
ő csinál, az tényleg páratlan, szó szerint is,
hiszen egyedül végezte a munka nagy részét.
Bence munkája háromszoros felkiáltójellel hívja fel a figyelmet arra, hogy ne csak
csóváljuk a fejünket mások lemaradásán az
újrahasznosítással kapcsolatban, nem a saját szemetünk összeszedésénél van a határ,
és arra is, hogy nincs kire várni, egyes szám
első személyben el kell kezdenünk a melót.
A nagyvárosokban, például a Budapesten
összeszedett, nagyon szennyezett szeméttel
ellentétben, a Tiszából és Tisza-tóból kitermelt hulladék mennyiségének túlnyomó
része újrahasznosítható. A főként műanyag
palackokból álló hulladékot válogatás után
bálázzák, darálják, így a hulladék nagy része
nem a lerakóba, hanem újbóli hasznosítás
céljából elszállításra kerül egy erre szakosodott feldolgozóüzembe, míg az összegyűjtött
hulladék használhatatlan része – a sárospataki segítőknek köszönhetően – a kommunális hulladékgyűjtőbe kerül.
Molnár Attila Dávid PET Kupa-alapító,
a Petényi kapitánya kiemelte: – Aki volt már
PET Kupán, tapasztalhatta, hogy nemcsak
műanyagból áll a folyami hulladék, hanem
például rengeteg üveg is van benne. Ezeket
a PET Kupa csapata eddig is külön válogatta
és adta le újrahasznosításra, de most itt a lehetőség, hogy az üvegből különleges szikvizes palackok készüljenek!
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Debreceni
közbiztonság:
tíz év alatt
sokat
szelídült
A lakásbetörések, autólopások
és rablások száma is
látványos esést mutat.

2019-ben az előző évhez képest ismét
csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma Debrecenben: a rendőrség 2514 ilyen esetben indított
eljárást. 2018-hoz képest (3048) ez
17 százalékos javulás, de többet segít
az értelmezésben, ha a 2010-es adatokat is leírjuk. Bár a jogszabályi környezet az elmúlt tíz évben változott
(így például a kisebb kárral járó lopások egy része, ami akkor bűncselekményként minősült, jelenleg tulajdon
elleni szabálysértés), attól még figyelemreméltó a változás: míg 2010-ben
21 ezer bűnesetet regisztráltak Debrecenben, 36 százalékos nyomozáseredményesség mellett, addig a mostani
két és fél ezer bűnesethez 85 százalékos sikerességi mutató társul.
Az elmúlt 10 évben Debrecenben
az ismertté vált bűncselekmények
száma 2010-ben és 2011-ben stagnált, majd évről évre folyamatosan
csökkent (csak 2016-ban volt enyhe
emelkedés).
Az elmúlt évi városi közbiztonságról szóló jelentés úgy fogalmaz,
a Debrecenben elkövetett bűncselekménytípusok a lakóterület jellegéhez
igazodnak. Így a családi házas övezetekre és a kertségi részekre a betörések, a lakótelepekre a gépjármű-,
pince- és lakásfeltörések jellemzők,
míg a belvárosi szórakozóhelyekhez
erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények kötődnek.
Nézzük sorban!
Manapság nem gyakori, hogy egy
rendőri vezető öt évnél tovább irányítson egy városi kapitányságot, ehhez képest a debreceni rendőrfőnök,
Uzonyi Attila több mint tíz éve, 2008
végén került a helyére. Előtte bűnügyi
vonalon, emberölési ügyeken dolgozott. Már a kapitányi bemutatkozását
is azzal kezdte, hogy a betörések csökkentését tartja az egyik legfontosabb
feladatának, ami valóban érzékeny
pontja volt a közbiztonságnak: az egymást érő kertségi lopások mellett a lakásbetörések száma is elérte a félezret.
Az előrelépés szembetűnő: a 2010-es
431 lakásbetörés 2018-ra 135-re, majd

a múlt évben 83-ra esett, a nyomozáseredményesség az évtized eleji 15-20
százalékról 75 százalékra emelkedett.
A lopásoknál is lefelé mutató a trend:
a 4 ezret meghaladó esetszám 2019-ben
631-ra enyhült.
A lakásbetöréseknél fontos megjegyezni, ide tartoznak a külterületen található zártkerti ingatlanok; tavaly a Bayk
András-kertben és Dombostanyán történt a legtöbb lopás. A könnyen pénzzé tehető kisebb értékek mellett főként
vas- és fémhulladékokat vittek el az
elkövetők.
Az autólopások száma még látványosabb esést mutat: a tíz évvel ezelőtti 55-höz viszonyítva az elmúlt
három évben mindig egy számjegyű
volt az elvitt kocsik száma (2017: 4,
2018: 9, 2019: 3).
A korábban annyira jellemző autófeltörések sem jelentenek már igazán problémát. A több százas nagyságrendről
20 körülire esett a számuk (2017: 36,
2018: 20, 2019: 22), Uzonyi Attila közlése alapján a „korábbi években elfogott
notórius elkövetők továbbra is kerülik
Debrecent”.
A kedvező folyamatokban számos
tényező közrejátszik, az egyik ilyen,
hogy a 36 debreceni körzeti megbízotti státusz betöltésével nem volt gond
(átlagosan 5617 lakosra jut egy körzeti
megbízott).
Tizedannyi rablás
Míg az évtized elején átlagosan minden napra jutott egy garázdaság Debrecenben (2010: 331), addig 2017-ben
sikerült 200 alá szorítani a számukat
az eredmény megőrzésével (2019:
129). Az elkövetők jellemzően ittasok. A súlyos testi sértésekről ugyanez elmondható (2010: 292, 2019: 95),
halálos testi sértés miatt öt éve nem
nyomoztak a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai. A rablásokkal szintén sikerült megbirkózni:
80 körüliről tartósan 20 alá szorították a számukat, tavaly már csak 7-ről
érkezett bejelentés. A beszámolóhoz
csatolt statisztikák szerint Debrecenhez az elmúlt évtizedben 44 emberölés kapcsolódott (ez a kísérleti
szakaszban maradt bűneseteket is
magában foglalja). Kiugrást 2010 (9),
2016 (7) és 2018 (7) mutat. A múlt
év volt a „legcsendesebb” – egyetlen
ilyen ügy sem kötődik a városhoz.
A beszámolóból kiderül: Debrecenben tavaly 292 személysérüléses baleset történt, 3-an meghaltak, 69-en
súlyosan, 220-an könnyen megsérültek. A balesetek közül 119 az elsőbbségadás elmulasztása miatt történt.
ratalics lászló
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Valódi, 14 karátos

arany ékszerek elérhető áron!
Bármilyen alkalomról is legyen szó,
ékszerszalonunkban
és webáruházunkban
garantáltan megtalálod a megfelelő

ékszerajándékot.
fejezze ki érzelmeit egy ékszerrel,
szerezzen örömöt szeretteinek!

AKCIÓINK:
ARANY
ékszerek

EZÜST
ékszerek

20% 30%
kedvezménnyel.

4024 DEBRECEN, CSAPÓ UTCA 43.
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 10:30-17:00 óráig.

Tel.: +36 30 214 1006
WWW.ARANYVIRAGEKSZER.HU

FESTÉKCENTRUM
DEBRECEN, FÜREDI ÚT 57-59.

Tel/fax: +36 52 249-972, +36 70 635 7140 Nyitva tartás: H-P: 730–1730, Szo: 730–1230

PANNON FESTÉKÜZLET
a

TEL.: +36 52 530 738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11.

Nyitva tartás: H-P: 700-1600, Szo: 800-1200 • www.festeker.hu

GLS
csomagpont

Tel.: +36 70 624 6753
Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZ: 730–1230

Nagy választékban
kaphatók:
kül- és beltéri
falfestékek,
nemesvakolatok,
glettanyagok,
ragasztók,
festéshez szükséges
szerszámok, díszlécek,
rozetták készletről,
gipszkartonok,
profilok
és kiegészítők.

HELYBEN

számítógépes színkeverés.

White BoxBan!

DEBRECEN, DERÉK U. 100/B.

Bevezető ÁR!!
Német
minőség!
Dűfa Putz
nemesvakolat, kapart
1,5 mm, fehér 25 kg.

Platinum
színes beltéri falfesték
5 l.

Remmers HK 3 in 1
oldószeres vékonylazur
több színben
2,5 l.

6790.- Ft/db

7690.- Ft/db

9680.- Ft/db

271,6.- Ft/kg

1538.- Ft/l

3.872.- Ft/l

Gemini
2 komponensű
parkettalakk
A+B
2,5 l.

Baumit FinoBello
beltéri glett
0-10 mm, 20 kg

Héra
fehér beltéri falfesték
15 l.

9390.- Ft/db

2855.- Ft/db

6450.- Ft/db

3756- Ft/l

142,75- Ft/kg

430.- Ft/l

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2020. JÚLIUS 10-TŐL AUGUSZTUS 19-IG.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járvány a világ sok országában
az egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését
lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi
rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy
újabb járványhullám veszélye továbbra is fennáll.
Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Az autóbuszgyártás
folyamatosan fejlődik
Az autóbuszok fejlesztésével és gyártásával foglalkozó debreceni Inter
Traction Electrics Kft. a hazai járműipar képviselői közül elsőként indította
újra termelési tevékenységét a koronavírus miatti átmeneti leállást követően. Az autóbuszgyárban azóta is – a nemzetközi szervezetek és hazai hatóságok intézkedéseivel, ajánlásaival összhangban – számos óvintézkedést
megtartottak a folyamatos munkavégzés mellett.
Az Inter Traction Electrics-nél kiemelt fontosságú a munkavállalók és családtagjaik
egészsége, így a fertőzésveszély kockázatát
továbbra is komolyan veszik, ezért csak és
kizárólag a megfelelő óvintézkedések mellett zajlik a termelési tevékenység, amely
folytatása előtt számos intézkedést vezettek
be a kollektív és az egyéni védelem érdekében. Mindezek mellett fontos lépés volt
a gyártási folyamatok újraindítása, amel�lyel hozzájárulnak – a debreceni munkahelyek megőrzése mellett – azok további
bővüléséhez.
A debreceni autóbuszgyár teljesítményét jól
szemlélteti, hogy a világjárvány által előidézett akadályok ellenére is folyamatosan
teljesíteni tudták – és tudják – partnereik
megrendeléseit. Április végén szállították
Kecskemétre az első vadonatúj autóbuszaikat, amellyel kezdetét vette a város kö-

zösségi közlekedésének átfogó megújítása.
A gépjárműveket azóta már szinte teljes
darabszámban sikerült átadni a kecskeméti
utazóközönségnek. Az új gépjárműparkba
összesen 45 darab, a kor környezetvédelmi és technológiai elvárásainak megfelelő
autóbusz – köztük 20 darab, EURO 6-os
dízelmotorral szerelt Mercedes-Benz Reform 500 LE és 25 darab, szintén EURO
6-os szóló Mercedes-Benz Conecto – érkezik Kecskemétre.
Természetesen a Debrecenbe tervezett fejlesztések sem álltak meg, hiszen tovább
folytatódott az új üzemcsarnok építése,
amely a gyártási kapacitásbővítéshez járul
majd hozzá. A kivitelezés várhatóan a következő hetekben befejeződik, és még a nyár
folyamán megkezdődhet a munka az új
épületben is. Ez a bővítés egyben létszámfejlesztési lehetőséget is jelent, amely kere-

tében egyes szakterületeken – a koronavírus
okozta helyzet ellenére – növekedett a munkavállalók létszáma.
Az oktatás területén is számos változást
hozott a világjárvány, amelyre szintén reagálnia kellett a szakoktatásban is jelen lévő
járműgyártónak. Minden lehetséges eszközt
biztosítottak a megfelelő szintű online oktatás elősegítéséhez, ezzel támogatva a szakképző intézményeket ebben az időszakban
is. A jövő szakembereinek magas szintű,
gyakorlati alapú képzése mellett elkötelezett
Inter Traction Electrics a most megszerzett
tapasztalatokat az oktatási intézményekkel
közösen tervezi feldolgozni és a jövőbeni
képzések során hasznosítani.
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Kiránduljunk!
Túristvándi:
vízimalom
az Öreg-Túr
partján
Csodás látvány
és mennyei finomságok.
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Túristvándinak, ennek a varázslatos Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei falunak a neve említésekor a legtöbb embernek Móricz
Zsigmond jut eszébe, aki Életem regénye című művében úgy
emlékszik a gyermekkorában itt töltött, rövid időre, hogy ez
volt számára a „jellemformáló kohó”. Anyai nagybátyjánál, Pallagi Lászlónál lakott egy ideig, amikor a tönkrement családnak
Tiszacsécséről költöznie kellett.
Az Öreg-Túr partján fekvő település
szeretettel ápolja Móricz emlékét, már
csak azért is, mert kőhajtásra van innen szülőfaluja, Tiszacsécse is, ahol az
író gyerekkorának első éveit töltötte.
Ez a hely volt számára a tündérsziget.
Túristvándiban azonban nem feltétlen Móricz-emlékek nyomába eredünk. Hiszen itt található az ipari
műemlék, amely már a 18. században
őrölte az ide behozott gabonát. A túristvándi vízimalom helyén – a hagyomány szerint – már a 13. században
is állt malom. Ez a mostani Mária
Terézia uralkodása idején épült. És
a mai napig működőképes. Nehéz ezt
elképzelni a mai kor emberének, aki
annak biztos tudatában vásárol mosógépet, hűtőt, hogy csoda lesz, ha
még öt év múlva is használhatja.
Az Öreg-Túr partjára épült túristvándi vízimalomhoz vezető utat elvéteni
nem lehet, hiszen az út mentén malomkerékre emlékeztető virágtartók
jelzik az irányt. A malomhoz érve
hatalmas nyugalom telepszik a lel-

künkre. Mintha megállt volna az élet.
Csak a víz csobogását hallani, és a fák
leveleinek susogását. Emeljük tekintetünket a magasba, a vízimalmot
övező park a helyiek szerint 260 éves
fájára. Nagy idők tanúja lehet a hatalmas, öreg platán. Ne hagyjuk ki: álljuk körbe, fogjuk meg egymás kezét,
és öleljük át a törzsét!
A 18. század második felében épült
vízimalom egyedülálló ipartörténeti
műemlék. Közép-Európában is ritkaságnak számít. 1927-ben korszerűsítették, majd a második világháborúban annyira megrongálódott, hogy félő
volt, összedől. Sikerült azonban megmenteni. Az 1960-as és 70-es években,
majd 1995–98-ban is felújították. Eredeti szépségében csodálhatjuk meg,
a tetejére ismét zsindely került.
Lépjünk be a faajtón – mely a nap
nagy részében nyitva áll –, és csodáljuk meg az egykori mesterek munkáját, precizitását. Segítségünkre lesz
ebben Pogány Károly, aki a malom minden egyes alkatrészéről akár

CívisCafé

órákat is tudna mesélni. Sokszor gondolják
a látogatók, azért tud ennyit a malomról,
mert biztosan molnár a szakmája. Eláruljuk:
nem molnár, műszaki ember; a vízimalmot
őrlésre már akkor sem használták, amikor
ő született.
Élvezetes előadása, ízes beszéde azonban
magával ragad, és még azt is érdekelni kezdi a malom működése, akinek figyelmét az
iskoláskori gyárlátogatások nem kötöttek
le. Aztán, míg mindenki felkapaszkodik az
emeletre, ahonnan közelebbről is megcso-
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dálhatja a hengerszékeket, lehet elmélkedni
azon is, vajon mi mindenről beszélgethettek itt hajdan a gazdák, míg arra vártak,
hogy a gabonaszemekből liszt vagy dara,
derce legyen.
Aztán következik a csoda, amit már a malom melletti kis fahídról figyelhetünk meg:
lassan, méltóságteljesen beindulnak a vízimalom alulcsapós kerekei, majd a kellő
fordulatszámot felvéve bizonyítják, hogy
a 18. századi mesterek az akkori technikával
még tudtak maradandót alkotni.

A malomhoz vezető keskeny járda mellett
helyben termett gyümölcsökből készült
lekvárokat is vásárolhatunk túristvándi as�szonyoktól, de szép kosarak közül is választhatunk; ezeket Kárpátaljáról kerékpáron(!)
hozzák magukkal a készítőik.
Ha pedig mennyei finomságra vágyunk,
a szomszédos kempingben kóstoljuk meg
a kenyérlángost. Akárhányszor is visszagondolunk Túristvándira, a szánkban fogjuk
érezni az ízét.
cservenyák katalin
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CívisCafé
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek,
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit maguk
választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet. Ezúttal Szabados
Richárd közgazdásztól, az Erste Bank vezérigazgató-helyettesétől, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökségi tagjától.

1.

Olvasva a szakmai önéletrajzát, az az egyszeri debreceni benyomása, hogy
Ön túlképzett a cívisvároshoz. Debrecenben nem tudta megvalósítani az álmait?

Szó sincs erről. Nagyon büszke debreceni diák vagyok, a debreceniség jó és
rossz tulajdonságaival együtt. Csökönyös, mint egy szamár és szorgalmas,
mint egy méh. Szülővárosa csak egy van az embernek, kutyakötelessége annak
jó hírét vinni, azt segíteni, a csapatainak pedig szurkolni, bárhol is éljen vagy
dolgozzon. Nekem megadatott, hogy több európai városban is tanuljak vagy
dolgozzak, de Debrecenből nincs másik, és ezt csak az értheti, aki idevaló.

2.
Fotók: Magánarchívum

Kocka volt diákként a debreceni iskolapadban, szabadidejében pedig
Machiavellit olvasott?

Debreceni 21-es:

Szabados
Richárd
bankár
„Bárhol is járok a világban, csak
Debrecenben érzem, hogy igazán
otthon vagyok.”

Az általános iskolára úgy emlékszem, mint ahol nem tanultam, de kitűnően
szerepeltem. A középiskolára pedig úgy, hogy rengeteget tanultam, de csak jól
teljesítettem. Az egyetemen meg vagyonokat fizettem a kiváló jegyzetek fénymásolataiért, illetve csak abból a két tantárgyból buktam meg elsőre, ami ma
a hivatásom: közgazdaságtan és számvitel. Nincsenek véletlenek. A fejedelem
című könyvet Machiavellitől csak később olvastam, azt is ajándékba kaptam,
amúgy egy remekmű.

3.

Milyen volt a boldog gyerekkor?

Biciklizés a Tócóskertben, kosarazás az Agráron, kulcs a nyakban, ivás
a vízcsapokból, parizeres kifli és álmodozás egy Jordan-cipőről. Mobil és
kütyük sehol. Nemrég a nagyobbik srácom megkérdezte, van-e valamilyen
applikáció az olvasáshoz. Mondtam neki, a könyv az, kisfiam…

4.

Gyerekként felelősen gazdálkodott a zsebpénzével, vagy rögtön elszórta?

Se az ösztöndíjam, se a zsebpénzem nem volt olyan sok, hogy abból megtakarítani tudhattam volna, legalábbis mindig ezt mondtam a szüleimnek,
akik persze sosem értettek velem egyet. Ma már én is nekik adok igazat, de
akkoriban azért hamar talált helyet magának az a pár forint.

5.

A bankszakma iránt az egyetem előtt is érdeklődött, vagy gondolta, elvégzi
a közgázt, aztán lesz, ami lesz?

Olyan jó lenne erre azt mondani, hogy már oviban is bankár akartam lenni,
de ez egyáltalán nem igaz. Édesanyám ugyan sokat mondogatta ezt, de mindig
halálosan unalmasnak gondoltam a banki világot. A végén is csak teljesen véletlenül lettem bankár, mert először adótanácsadó voltam, de a cég világszinten tönkrement, ezért gondoltam, biztonságosabb más iparág után nézni. Ezt
dobta az élet, ma pedig már el sem tudok képzelni mást.

6.

Igazán gyors és felívelő pályájú a karrierje. Mit gondol, mivel érte ezt el?
A sikernek titka vagy ára van?

Semmiféle titok nincs, de több dologból áll azért ez össze. Ambíció, kitartás,
mások megfigyelése, sok-sok hibázás, bátorság és némi szerencse. Talán az átlagnál jobban tudok kommunikálni, és imádok fejest ugrani a nehéz helyzetekbe. Amúgy egyáltalán nem gondolom a karrieremet különlegesnek; bárki meg
tudja csinálni. El kell tudni valamit képzelni, aztán elkezdeni megvalósítani.
Ennyi. Édesapám szerint az átlagos nem elég; igaza volt.

7.

Magyarországon felelősségteljesek pénzügyileg az emberek?

Alapvetően sokkal jobb a helyzet ma, mint tegnap volt, de hosszú még az
út a holnapig. Hiányzik az alap pénzügyi oktatás, amit nem lehet elég korán
kezdeni. Éppen ezért inkább autodidakta módon szedik fel az emberek magukra azt, amire éppen szükségük van, de nem látják át az összefüggéseket.
Autós nyelven mondva, nem cél, hogy mindenki tudjon motort cserélni, de
az azért minimum, hogy ha vezetsz, akkor tankolni legalább tudj önállóan is.

8.

Az Erste Bankot kétszáz évvel ezelőtt a szegények, a kisemberek érdekében
alapították Bécsben. Lehet egy banknak manapság filozófiája, egyéni küldetése,
vagy uniformizálódtak a pénzintézetek?

Rengeteg hasonlóság van, de azért olyan ez, mint a pékségek: mindenhol van
kakaós csiga, mégis mindenhol más az íze, máshogy kínálják, más a környezet és más termékeket tudok mellé választani. Kulturális szempontból is teljesen eltérnek a bankok; persze, ez kívülről nehezebben érzékelhető, de azért
a reklámokon és a személyes tapasztalatokon keresztül elég hamar tetten
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CívisCafé
érthető. A legfontosabb megkülönböztető
jegy mindig az ott dolgozó emberek. Ha pedig nem az emberek segítése egy banknak
a legfelsőbb szintű küldetése, akkor inkább
ki se nyisson!

9.

A bank- és pénzügyi szektor a gazdaság
egyik nélkülözhetetlen szegmense.
Magyarországon mégis vannak, akik karvalytőkét emlegetnek a bankok kapcsán, és a politika is ráül erre a hangulatra, amikor csak esélyt
érez. Tapasztal előítéletet a környezetében?

Hogyne tapasztalnék! De ez azért többnyire
inkább csak negatív percepció, hamar meg
lehet változtatni. Valóban nem szoktam sehol emlegetni, hogy bankár vagyok, úgy
vettem észre, ha valaki focista vagy Való
Világ-szereplő, akkor sokkal népszerűbb.
De ha baj van, vagy pénzügyi kérdés, akkor
eltűnnek ezek a negatív jelzők. Nekünk az
ügyfelek sikere és gyarapodása kell legyen
a kirakatban. Bankok nélkül nincs gazdaság,
és kilábalás sincs a válságból. A bankoknak
támogatást kell nyújtani a nehéz időkben is,
a legnagyobb hiba lenne, például pont most
nem hitelezni.

10.

A vállalati üzletág első embereként
van rálátása a gazdasági helyzetre,
a cégek potenciáljára. Tényleg pörög a magyar
gazdaság, vagyis pörgött a járvány előtt?

Valóban pörgött, sőt nemzetközi összehasonlításban is, és nem is csak egy évet tekintve. Azért azt lehetett látni, hogy ez nem
tartható fent sokáig; a legtöbben 2021-et
jelöltük meg mint lehetséges idejét egy következő válságnak, de a vírusra és a vele járó
pszichikai és gazdasági reakciókra senki
nem számított.

11.

Túlélésre kérnek pénzt a cégek, vagy
fejlesztésre? Melyikből van több?

A pandémia jelenleg alapjaiban határozza
meg a cégek finanszírozási igényeit és egyúttal lehetőségeit is. A beruházások, eszközcserék lelassultak, inkább a meglévő hitelek
átforgatása történik egy kedvezményesebb
konstrukcióra. Persze vannak új igények is,
és vannak krízishitelek is, de azért többségében vannak azok az ügyfelek, akik továbbra
is fizetnek mindent rendesen.

12.

A koronavírus-járvány a bankszektort is megrázta? Kevesebb pénzt
kell megszámolni?

Bankadó, rendkívüli bankadó, moratórium, céltartalék-képzés, csökkenő forgalom,
céges bedőlések – csakhogy egy párat említsek, aminek közvetlen és azonnali hatása
van a banki profitra. A bankrendszer idén
várhatóan veszteséges lesz.

13.

A gyerekeinek mit mond, mit tanít majd
a pénzről, a boldogulásról, az anyagi

jólétről?

Csak három dolgot: Mindig előbb megtakarítunk, és csak utána költünk. A költésünk
mindig csak a megtakarításunk töredéke
lehet. Hitelt pedig csak befektetésre és beruházásra veszünk fel, pusztán anyagi javakra

sosem. Ezt a következő 15 évben nem hiszik
majd el nekem; szerencsére addig még biztos itthon lesznek.

14.

A különbség a gazdag és a szegény
között az: a gazdag már tudja, hogy
a pénz nem boldogít, a szegény meg még reménykedik benne. Önnek van erről tapasztalata?

A pénznek semmi köze a boldogsághoz, de
amit a pénzből veszünk, annak már igen.
Mindenkinek mást jelent a boldogság, de az
alapvető egzisztenciához azért szükség van
pénzre. Attól még, hogy boldog vagyok, nem
biztos, hogy ki tudom fizetni a számlákat.
De ha már kifizettem, akkor sincs semmi
garancia rá, hogy boldog leszek. Ezért, a boldogságot tekintve, nincs különbség a gazdag
és szegény között. A különbség inkább a két
állapot megélése között van. A gazdag-szegény-boldog hármasból kettő már voltam,
de nem árulom el, hogy melyik kettő.

15.

A rovat állandó kérdése az, hogy van az
a pénz, amiért elhagyná Debrecent?
Ezek szerint volt…

Egyetem után, üres zsebbel, albérletbe mentem Budapestre, pusztán kalandvágyból.
Most már 20 éve élek a fővárosban; el sem
hiszem. Azért nem zárom ki, hogy Debrecenben is vállalok majd tisztséget a jövőben.

16.

Tudjuk, hogy nagy sportrajongó,
Loki-drukker, és gyakran hazajár.
Láttuk a DVSC–Paks mérkőzésen is
a Nagyerdei Stadionban. Amikor lefújták,
mit érzett? Keserűséget vagy dühöt?

A sors fintora, hogy én csak azóta járok Loki-meccsre, amióta legutóbb feljutott az első
osztályba, vagyis 1993 óta. Szomorú, hogy
most kiestünk, de sajnos – az egész szezont
nézve – nem nagyon foghatjuk másra a kiesést. Sebaj, hátha a tulajdonosi átalakítások
majd segítenek, illetve az NB II-ben egy idegenbeli nyíregyházi vagy békéscsabai túrának azért lesz népszerűsége rendesen…

17.

Van egy másik szerelme, a jégkorong!
Korábban is vonzódott a jeges sporthoz?

Egy barátommal jártunk a válogatott mec�cseire korábban is, illetve Csíkszeredába is
a Steaua ellen, de valóban az Erste-szponzoráció óta erősödött ez fel. Azóta már hokis
család lettünk, minden héten járunk mec�csekre, mindkét fiam igazolt játékos U10 és
U8 korosztályokban, és öregségemre én is
elkezdtem játszani, pedig sosem voltam jégen azelőtt.

18.

Az Erste Liga alelnökeként mit vár
az új bajnoki idénytől? Legyen bajnok

a DEAC?

Sajnos, a tisztségemnél fogva nem szurkolhatok jobban a DEAC-nak, mint a többi
csapatnak, de ahogy néztem az elmúlt két
szezont, nincs is rá szükség, tudatos építkezés folyik Debrecenben. Remélem, izgalmas
mérkőzések lesznek, de előbb még legyen
meg minden zöld lámpa a szeptemberi induláshoz; most a vírus miatt elég sok a bizonytalanság.

19.

A kulináris élvezetek kedvelőihez
is szóljunk! Körömpörkölt vagy
cézársaláta? Sör, bor vagy pálinka?

Egyértelműen a cézársaláta, mert másfél éve
változtattam az étrendemen, és sikerült is
ledobni húsz kilogrammot; azt már nem szívesen szedném vissza. Persze ha azt mondjátok, még mindig van dupla sajtos milánói
és melegszendvics a Délibáb étteremben,
akkor azonnal abbahagyom a diétát! Valamikor nagy sörös voltam, majd beleidősödtem a száraz borok szeretetébe. Pálinkára
mindig vevő vagyok, de sose bírtam, és
mindig megbánom, ha iszom, mert – ahogy
a mondás tartja – ha bort iszik valaki, akkor
csuda dolgokra gondol, de ha pálinkát, akkor meg is csinálja!

20.

Kémeink jelentették, hogy nagy
könyvmoly. Ajánljon olvasóinknak
három izgalmas könyvet!

Imádom a könyveket, és párhuzamos olvasó vagyok, ami azt jelenti, hogy körülbelül
tíz könyvet olvasok mindig egyszerre. Így
a hangulatomnak megfelelően tudok mindig
választani, és agytornának sem rossz, emlékezni rá, hol járok és mi történt eddig. Debrecenieknek kötelező olvasmány Krusovszky
Dénes Akik már nem leszünk sosem című
könyve. A humort és hokit kedvelőknek
Fredrik Backman Mi vagyunk a medvék-et
ajánlom. Aki pedig a szépirodalmat sem veti
meg, annak Daniel Keyes Virágot Algernonnak című könyvét; nagy kedvencem.

21.

Mi a legjobb Debrecenben,
és mi a legrosszabb?

Bárhol is járok a világban, csak Debrecenben érzem, hogy igazán otthon vagyok, és
csak ott tudok újra picit gyerek lenni, kikapcsolni pár órára teljesen. Ha lenne egy hegy,
ahol snowboardozni lehet, akkor azért többet lennék otthon.
cs. bereczki attila
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