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Ahol állatot tartanak, ott a felhalmozott táp gyakran becsalogatja  
a rágcsálókat, főleg a patkányokat. Nagyon szapora, okos és óva-
tos állatról van szó, ezért nehéz kiirtani. Rózsa Norberttel, a 24 éves 
hosszúpályi bio patkányirtóval beszélgettünk, aki a szakácskodást 
hagyta fel azért, hogy vadászgörényekkel és kutyákkal vegye fel  
a harcot a patkányok ellen.

CívisCafé: Nem mindennapi szakma a tiéd. 
Hogyan kezdtél hozzá?

Rózsa Norbert: A szüleim min-
dig is tartottak haszonállatot, így a mi 
telepünkön is előfordultak patkányok. 
Gyerekként voltak vadászgörényeim, 
amik kiirtották a rágcsálókat: az ál-
latokkal kisebb munkákat végeztem 
a környékbelieknek. Egyszer, amikor 
az egyik háznál patkányra vadász-
tam, a görény kiugrasztotta a kártevőt 
a lyukból, a család kutyája pedig azon-
nal elkapta. Ő lett az első ebem, egy jagd 
terrier és fox terrier keverék. Nehezen 
sikerült munkához szoktatni, ugyanis 
nem volt már fiatal, elmúlt 4 éves. Sok 
időbe telt, mire leszoktattam róla, hogy 
ne bántsa a görényt, de a patkányt fog-
ja meg. Körülbelül két évig dolgozott 
velem, aztán sajnos elpusztult. Ezután 
vettem két jagd terrier kölyköt: ők már 
fajtatiszták voltak, úgy neveltem fel 
őket, hogy látták a görényt a ketrecben, 
együtt cseperedtek. Négy évvel ezelőtt 
kiváltottam a vállalkozói igazolványt, 
külön TEÁOR szám kellett a tevéke-
nységi köröm meghatározásához, ug-
yanis hivatalos keretek között ezt az 
irtási módszert előttem senki nem 
használta. Hosszú levelezgetést igényelt 
a Belügyminisztériummal, de végül 
sikerült. Az országban még egy személy 
foglalkozik főállásban ezzel, így szer-
encsére rengeteg a munkám, most már 
van két állandó kollégám is, akik az irtás 
során és az állatok körül segítenek.

CívisCafé: A vadászgörény ösztönből űzi  
a patkányt vagy tanítani is lehet?

Rózsa Norbert: Nem minden görény 
jó vadásznak, egyesek csak simogatásra 
valók. Jelenleg 50 vadászgörény van ot-
thon, plusz a szaporulat. Nevelni nem 
lehet őket, mert ösztönlények: annyit 
tudok tenni, hogy magamhoz szok-
tatom az állatokat, hogy ne féljenek 
tőlem. Egy alomban 3-8 görény lehet, 
a negyedük jó patkányirtásra. Gyerek-
koromtól kezdve kísérletezgettem az 
idomitásukkal, akadálypályát építettem 
otthon, amivel jól felmérhető az állat 
jelleme. Ha leteszek elé egy patkányt, 
és ráugrik, elkezdi hajtani, akkor jó 
vadász lesz belőle, de ha megijed, akkor 
a munkában nem sok hasznát fogom 
venni. Azt viszont tudatosítani kell ben-
nük, hogy a patkány nem táplálék, nem 

az a dolguk, hogy zsákmányt fogjanak, 
hiszen ha megennének egy mérgezett 
példányt, abba bele is pusztulhatnának.

CívisCafé: A terriereket azért tenyésztették, 
hogy elkapják a szőrmés kártevőket. Hogyan 
szoktattad le őket erről?

Rózsa Norbert: Türelemjáték volt. Az 
ebekkel eleinte sokat kínlódtam: ren-
geteg időbe telt, mire megtanulták, ho-
gyan kell szagot fogni, jobban mondva, 
hogy pontosan mit keressenek. Ma már 
ez is könnyen megy: 13 kutya van, plusz 
a kölykök, és egyszerűen beleteszem 
a csapatba a kiválasztott ebet; két nap 
múlva már tudja a dolgát, ugyanis ellesik 
egymástól a technikát. Előfordult, hogy 
a vezérkutyával összekötöttem a kis-
kutyát, de ez a ritkább eset. A terriere-
knek is volt mit tanulniuk, mert nem csak 
a patkányt, de a görényt is vadásszák, így 
erről le kellett szoktatni őket. Nem bán-
thatnak más állatot, hiszen jellemzően 
olyan helyekre hívnak minket, ahol ház-
táji jószágok vannak – nem tehetnek 
bennük kárt.

CívisCafé: Az irtást hogy kell elképzelni?
Rózsa Norbert: Négy kutyát mindig 
viszek magammal, kiengedem őket, kör-
bejárják a terepet. Felszagolják a lyuka-
kat, jelzik, hol vannak patkányok. Ezután 
egy görényt beengedek a lyukba, az meg-
fojtja bent a patkányt, ha esetleg ez nem 
sikerül, akkor kizavarja. A kutyák a lyuk 
előtt várnak, és elkapják a kártevőt. 
Tévhit, hogy a görény kihozza a patkányt. 
Ha egy, kettő van a fészekben, azt megö-
li a lyukban, ha több, akkor a patkány 
elvisítja magát, ha a görény piszkálja, 
a hangra pedig kiszalad az összes többi.

CívisCafé: A görények elég kicsi állatok, 
mennyi idő alatt fáradnak el?

Rózsa Norbert: Jellemzően lusták,  
24 órából körülbelül hármat vannak 
ébren, de amikor dolgozni kell, akkor 
mindent beleadnak. A nőstények jobbak 
vadászatra, ugyanis kisebbek és aktívab-
bak, mint a hímek. Aranyos, jópofa álla-
tok, játékosak, mindent eldugnak. Sokat 
harapdálnak, csipkelődnek, mielőtt 
teljesen kézhez szoknának. Tíznapos ko-
rukban nyílik ki a szemük, ezt követően 
folyamatosan simogatom őket, hogy 
megszokják a szagom, mert egyébként 
nagyon félősek. Ha eleget foglalkoznak 
velük, akkor nem bántanak, és miv-
el én adom nekik az ennivalót, hamar 
megszoknak. Nincs nagy helyigényük, 
másfél-két négyzetméteren egy-két 

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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görény van, de párban csak akkor, ha elviselik 
egymást, mert veszekedősek. Ha nem tetszik 
nekik valami, akkor azt idegesítő visítással 
adják a környezetük tudtára. Akkor érzik jól 
magukat, ha olyan környezetet teremtünk, 
ami hasonlít a természetes élőhelyükre.

CívisCafé: Húsevő állatok – mivel táplálod őket?
Rózsa Norbert: Leginkább csirkét esznek, 
de annak minden részét. Változatosan adom 
nekik: egyik nap a szárnyát, másnap a com-
bját, utána a mellét, de megeszik a csontot 
is. Nagyon szeretik a galambot és a vadhúst 
is. Szerencsés helyzetben vagyok, mert 
járok vadászni, így mindig van utánpótlás. 
A kicsik darálva kapják a csirkehúst, a fiatal 
hímek tojást is kapnak, hogy termékenyek 
legyenek. Nyáron a meleg miatt jobban oda-
figyelek az étkezésükre.

CívisCafé: Hogyan választod ki, hogy melyik 
állatot viszed magaddal dolgozni?

Rózsa Norbert: Vannak fox terrierek, jagd 
terrierek, emellett egy parson russell ter-
rier. Utóbbi, Panni az ész, a húzókutya. Ha 
ő valamiért nem tud dolgozni, mert például 
kölykei vannak, akkor nem megyek akár 
egy hétig sem. Panni nagyon ritka fajta,  
7-8 ilyen eb van az egész országban. 
A görényeknél sem hasraütésszerűen válasz-
tok: ha reggel látom, hogy az állat nem akar 
előjönni az odúból, nem viszem, mert tu-
dom, elalszik a lyukban. Azt viszem, amelyik 
nagyon aktív, kipihent.

CívisCafé: Milyen helyekre hívnak leggyakrabban?
Rózsa Norbert: Hétfőtől péntekig dolgo-
zunk, naponta akár több munkát is elvég-
zünk. Az ország keleti részében nem nagyon 
létezik olyan település, ahol még nem jártam, 
leginkább Hajdú-Bihar, Szabolcs, Borsod, 
Békés megyébe megyek és a fővárosba, de 
Romániában és Ausztriában is dolgoztam 
már. Legtöbbször éttermekbe, boltokba, 
családi házakba hívnak, de sokszor megyünk 
húsboltokba, lovardákba, takarmányboltba, 
sőt, még fővárosi büntetés-végrehajtási in-
tézetbe is. Utóbbi talán a kedvencem, mert 
mindig is érdekeltek a börtönök, a rabok 
élete. Mára már jó kapcsolat alakult ki az 
őrökkel, sokat szoktunk munka közben 
beszélgetni. A debreceni állatkertbe is min-
den hónapban ellátogatunk, a Nagyerdő 
közelsége és az állatoknak szánt takarmány 
miatt rendszeresen fogunk is 30-40 példányt. 
A legnagyobb fogás egy libatelepen volt, ott 
174 patkányt fogtunk 3 kutyával és 3 görény-
nyel, de voltam már panellakás nyolcadik 
emeletén is irtani; akkor a gáztűzhelyben 
találtuk meg a patkányt.

CívisCafé: Jobb vagy hatékonyabb ez az 
irtási módszer, mint a méreg kihelyezése?

Rózsa Norbert: A görény találja meg a pat-
kányt, és nem a patkánynak kell megkeres-
nie a mérget, ez a lényeg. Ha gyermek, állat 
van a családban, akkor veszélyes kihelyezni 
a mérget, emellett a kutyák és a görények 
addig dolgoznak, amíg van rágcsáló, így egy 

nap alatt megszüntethető a probléma. Évek 
óta ezzel foglalkozom, de olykor nekem is 
tudnak újat mutatni a patkányok: olyan in-
telligensek, hogy gázos irtásnál bekaparják 
belülről a lyukat, hogy a méreg ne jusson 
be, vagy az elvitt patkánymérget hónapokig 
pihentetik a fészekben, és csak azután eszik 
meg, hogy a hatóanyag már kiment belőle. 
Az is előfordul, hogy az öreg patkány egy kic-
sit küld ki élelemért, ha az elpusztul, a hozott 
eleségből már nem eszik. Nagyon szapora 
rágcsáló, 8 hetes korára lesz ivarérett, éven-
te hat-nyolcszor is szül egy félkilós nőstény 
3-10 egyedet. De ha az anyaállat esetleg el-
pusztul, akkor egy másik patkány befogadja 
a kicsiket és felneveli. Zárt helyekről, például 
istállókból százszázalékosan ki lehet ezeket 
irtani, amennyiben nem tudnak visszamen-
ni, de egy erdő közeli gazdaságban egy idő 
után természetesen vissza fog térni a patkány.

CívisCafé: A patkányok nem harapják 
meg a görényeket vagy a kutyákat?

Rózsa Norbert: Ritkán, de előfordul. 
A görények évente egyszer, a kutyák kétszer 
kapnak oltást veszettség ellen, ha egy-
két sérülést összeszednek, azt otthon ke-
zelem. Minél többet dolgozik a kutya vagy 
a görény, annál jobban megtanulják, hogy 
kell hatékonyan elkapni a rágcsálót. Csúnya 
dolgokat tud művelni egy patkány, amikor 
fél, védi a területét: a görény fülét, arcát 
megharapja a nagy fogával, de jellemzőbb, 
hogy azért veszik oda egy görény, mert be-
leakad a lyukba, vagy belemegy egy régeb-
bi csatornába, ahonnan nem tud vissza-
jönni. Ma már tenyésztem is a görényeket, 
mert számít, hogyan dolgozik az anya meg 
az apa. Ezt a kis görényt pesti görénynek 
neveztem el, mert Jakupcsek Gabriella el-
hívott a műsorába, és őt vittem magammal 
– ráragadt ez a név. Az ő dédapját a határ-

ban fogtam, aztán kereszteztem az ottho-
niakkal, hogy erősebbek legyenek. Onnan 
lehet tudni, hogy a vadászgörényben vad vér 
folyik, hogy az orra nem hússzínű, hanem 
fekete. Őt is mindig viszem magammal, oly-
an, mint Panni, igazi munkamániások. Az 
irtás 30 ezer forinttól indul, az ár a terület 
nagyságától függ és attól, hány kutyát 
viszek magammal.

CívisCafé: Említetted a vadászatot. 
Mire szoktál lőni?

Rózsa Norbert: Galamb, kacsa, liba, 
szalonka, vaddisznó, őz, mikor mire le-
het. Hét napból ötöt biztosan kint vagyok 
a határban. Már gyerekkoromban jártam 
egy ismerős vadásszal az erdőbe, nagyon 
szerettem, jó volt vele lenni és csak figyel-
ni a vadak mozgását, vagy vinni a meg 
nem töltött puskát, összeszedni a hüvelyt. 
Egy vizslám is van, együtt járunk vadászni, 
a jövőben ennek a fajtának a kiképzésével is 
szeretnék foglalkozni. Szinte mindig a falu 
szélén laktunk: nincs az a pénz, amiért én ezt 
az érzést elcserélném. Majd a gyerekeimet 
is ebben a szellemben szeretném nevelni, 
hogy ezt a mentalitást tanulják meg. A foci 
a mindenem és a szabadság. Nem vagyok 
az a számítógép előtt ülő ember, a Face-
bookot is leginkább munkára használom – 
a barátokkal személyesen szeretem tartani 
a kapcsolatot.

CívisCafé: Marad rájuk idő?
Rózsa Norbert: A munka, a vadászat és 
a foci mellett is megtalálom rá a lehetőséget. 
A Monostorpályi csapatában játszom, ked-
den és csütörtökön edzés van, hétvégén 
meccs. Korábban Hosszúpályiban irányítot-
tam egy serdülő csapatot is, de most a koro-
navírus átírta a mindennapokat – egyelőre 
az szünetel, így többet lehetünk együtt.

fogarasi renáta
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Az ideális burkolat teraszokhoz, 
erkélyekhez és medencék köré
A Gulyás Tüzépen kínálatában található  
lengyel kerámiagyártó minőségi kültéri 20 mm vastag 
lapjai egyedi megjelenést biztosítanak,  
legyenek bárhol elhelyezve. 

Az extra vastagságú, 20 mm-es gres porcelán kültéri padlólapok 
széles körű felhasználási területeivel, terhelhetőségével, csúszás-
mentes tulajdonságával igen népszerű a vásárlók körében. Burko-
latként használható teraszok, lépcsők, parkolók, homokos terü-
letek, tetőteraszok, de akár medence körüli tereknél. A burkolás 
történhet – a hagyományos ragasztóanyagos megoldás mellett –  
fűben, zúzott kavicson, tárcsákon vagy homokban egyaránt.  

Tekintse meg ezeket az extra vastagságú, 20 mm-es gres lapokat 
áruházunkban!

további ajánlatainkat megtalálja: 
www.gsv.hu

főbb tulajdonságai:
• nagy teherbírás 
• nagy kopásállóság
• fagyálló
• hőálló

• könnyen tisztítható
• csúszásgátló
• karcálló

Cracovia Grey Gent

Spectre Dark Grey Stargres Liege

Stargres Oliver Stargres Topo Antracite

Suomi Brown

https://www.gsv.hu
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Védd a magyar munkahelyeket!
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Sertéssült  
gombamártással, 
rizzsel
Enni? Hát azt nagyon szeretünk.  
A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!

Egy könnyen, gyorsan elkészíthető receptet ajánlunk.
Hozzávalók: 1/2 kg barna csiperke, 4-6 szelet sertéskaraj. 
só, bors, liszt, kevés fehérbor, 1-2 fej hagyma, 2-3 gerezd 
fokhagyma, zsír vagy olaj a sütéshez, teáskanálnyi keményítő.

Elkészítése: A barna csiperkét felszeleteltem, és 
száraz, forró serpenyőben lepirítottam sózás nélkül, 
ezután félreraktam. A húst kiklopfoltam, sóztam, bor-
soztam, lisztbe forgattam, majd zsiradékon mindkét 
oldalán kb. 4 perc alatt készre sütöttem. Ezt is félre-
raktam. Ugyanazon a zsiradékon hagymát és fokhagy-
mát dinszteltem, picit sózva és borsozva visszarak-
tam a gombát, aztán kevés fehérborral fölöntöttem. 
Hagytam, hogy az alkohol elpárologjon, visszaraktam 
a húst, fölöntöttem húsalaplével, majd egybefőztem, 
hogy az ízek összeérjenek. A végén kevés keményítő-
vel sűrítettem a mártást, és vajjal selymesítettem. Pá-
rolt rizzsel tálaltam.

Jó étvágyat kíván:  
 Halász Peca István

KEDVEZMÉNYES ÉTKEZTETÉS 
Értesítjük a lakosságot, hogy  

a Baptista Szeretetszolgálat Adományozási és Szociális Segítő Központja  
továbbra is nagy erőkkel szervezi és biztosítja a lakosság részére  

a kedvezményes étkezést, mely egy levesből és egy főételből áll napi egyszeri alkalommal, 

naponta akár 300 forinttól,
ami tartalmazza a házhoz szállítás díját is.

Változatos menüket kínálunk az  
Aranykanál, Barabás étterem, Gödör „Hajdúsági étterem”,  

Rózsás vendéglő, Panoráma étteremmel együttműködve!
A COVID-19 vírus által kialakult helyzetben még fokozottabb figyelmet fordítunk az idős, beteg emberek 

támogatására, ezért javasoljuk, hogy Ön vagy hozzátartozója vegye igénybe szolgáltatásunkat!
Ezáltal napi szinten megoldódik étkezése úgy, hogy nem kell kitennie magát vagy hozzátartozóját  
a vírusveszélynek, ki sem kell mozdulnia otthonából, hiszen házhoz szállítjuk a kiválasztott menüt.

Elismert együttműködő konyháinkkal folyamatosan ellenőrizzük a napi szükséges tápanyag-/energia-bevitelt, 
valamint fokozott figyelmet fordítunk a higiénés szabályok, előírások betartására.

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULT:
Életkora (nyugdíjas), egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,  

szenvedélybetegsége alapján.

ELLÁTÁSI TERÜLET:
Debrecen és közigazgatási területe és Hajdú-Bihar megye legtöbb települése

Részletekért érdeklődjön telefonszámainkon vagy személyesen irodánkban!

+36 52/420-227 • +36 20/310-2369 • +30/515-5955 
Irodánk: 4026 Debrecen, Bem tér 7. fszt. 2.  

Személyesen: Hétfőtől-csütörtökig 800 – 1600 között
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Szeptember 2-ától munkába 
állt a debreceni utakon az az 
elektromos Mercedes szóló-
busz, amely egy hónapon át 
szállít utasokat napi rendsze-
rességgel, több útvonalon.  
Az autóbuszt bérlet és menet-
jegy nélkül is lehet használni.

A busz forgalomba állításának hátte-
rében az áll, hogy az állam 2022-től 
már csak az elektromos meghajtású 
autóbuszok elterjedését, fejlesztését 
támogatja. Ezért létrehozták a Zöld 
Busz Demonstrációs Mintaprojek-
tet, mely révén buszgyártók és- for-
galmazók 1 hónapra – demonstrá-
ciós célból – elektromos buszokat 
biztosítanak a program résztvevői-
nek, így Debrecennek is.
Az augusztus 31-i átadón Kader-
ják Péter energia- és klímapoliti-
káért felelős államtitkár kiemelte, 
a kormány teljesíteni kívánja azt az 
európai uniós vállalást, mely sze-
rint Magyarország 2050-re karbon-
semleges lesz. Ennek érdekében 
– mivel a közúti személyszállítás-
hoz jelentős károsanyag-kibocsá-
tás köthető – a következő 10 évben  
36 milliárd forintot költenek elekt-
romos buszok beszerzésére (Deb-
recennel máris szerződtek legalább  

12 buszra 800 millió forint érték-
ben). Fontos kormányzati motiváció 
a hazai buszgyártás korábbi nívójának 
visszanyerése.
Balázs Ákos debreceni alpolgár-
mester emlékeztetett, a város az-
zal, hogy 2009-ben saját kézbe vette 
a helyi buszközlekedést, és új, akkor 
korszerűnek számító járműveket 
szerzett be, 500 tonnányival kevesebb 
korom került a levegőbe. Kiemelte, 
az önkormányzat – a zöld buszok 
mellett – a Civaqua-program, félszáz 
zöld buszváró (növényeket futtatnak 
a megállókra), naperőmű, hulladék-
válogató megvalósításával készül arra, 
hogy a megyeszékhely üzemeltetése 
fenntarthatóvá váljon.
A buszgyártó ITK Holding vezérigaz-
gatója, Kossa György rámutatott, 
cégük mindig is abban volt érdekelt, 
a produktumaik a jövőt is mutassák, 
segítsék a környezet védelmét. Köszö-
netét fejezte ki továbbá a kormány-
nak, megjegyezve, hogy – a hazai 
munkahelyteremtés és a technológiai 
fejlesztések mellett – a magyar szak-
emberek mérnöki és üzemeltetési 
tudása is mind szélesebb nemzetközi 
térben válik ismertté.
Az említett mintaprojekt keretében el-
sőként Debrecenben adtak át e-buszt.

ratalics lászló

Október elejéig  
elektromos busz  

szállít utasokat  
Debrecenben

Jegyet sem kell váltani  
a tesztjárműre.
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CívisCafé: Hajdúszoboszlón a legjobban a „kicsik” szenvedték meg  
a járványt, akik miniszálláshely-szolgáltatásból, néhány szoba,  
apartman kiadásából élnek. Van, aki lehúzta már a rolót? 

Czeglédi Gyula: Erről szó sincs, sőt a Kisfaludy-pályázat kap-
csán, melyben szobánként egymillió forint támogatást lehetett 
nyerni fejlesztésre, még azok is aktivizálódtak, akik vállalkozásu-
kat eddig szüneteltették. Néhány vállalkozónak ez főtevékenység, 
tehát megélhetés, de a túlnyomó többségnek jövedelemkiegészí-
tést jelent.

CívisCafé: Hogyan vészelik át a nagy szállásadók és a szállodák  
ezt a nehéz időszakot Hajdúszoboszlón?

Czeglédi Gyula: A nagy szállodák túlnyomó többsége a leállás 
időszakát karbantartásra, takarításra és a személyzet továbbkép-
zésére használta, többségében rövidített munkaidőben, állami 
segítséggel.

CívisCafé: A multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok  
máris kampánytéma Hajdúszoboszlón. Mik a tervek, mennyi állami 
támogatásra számítanak, és mekkora méretben gondolkodnak? 

Czeglédi Gyula: A multifunkcionális csarnokkal kapcso-
latban csak sajnálatomat tudom kifejezni, hogy a Momentum 
jelöltje keményen nekiment a város ez irányú elképzelésének. 
Nemcsak a polgármesteri programomban szerepel, hanem 
a márciusi testületi ülésen jóváhagyásra kerültek az irányszá-
mok és a funkciók, melyek szeretnénk, ha megvalósításra ke-
rülnének az épületben. Éppen amiatt írtunk ki országos tervezői 
ötletpályázatot, hogy az elgondolásainkat és a létesítmény elhe-
lyezését a szakemberek miként képzelik megvalósítani. Közis-
mert, hogy Hajdúszoboszló alig rendelkezik fedett térrel, hiszen 
mind a sportház, mind a művelődési központ 400 fő befoga-
dására alkalmas. Ez a kétezer fő körüli befogadóképességű új 
létesítmény, mint egy falat kenyér, úgy hiányzik a város további 
működése és élhetősége szempontjából. Látva a hasonló nagy-
ságú településeken végbemenő fejlesztéseket, úgy gondolom, 
hogy Hajdúszoboszló – eddigi turisztikai sikereire tekintettel – 
megérdemel egy ilyen multifunkcionális csarnokot 100 százalé-
kos állami támogatásból.

CívisCafé: A járvány miatti fürdőbezárás következtében  
mekkora kieséssel számol a Hungarospa a 2020-as üzleti tervében? 

Czeglédi Gyula: A város képviselő-testülete júniusban kapott 
tájékoztatást a Hungarospa várható eredményéről. Ez alapján 
több mint 700 millió forint veszteség elszenvedésével számolunk.

CívisCafé: Mennyivel kevesebb bevétele keletkezik az önkormányzatnak? 
Mennyiben befolyásolja ez a város idei beruházásait, üzemeltetését? 

Czeglédi Gyula: Körülbelül egymilliárd forinttal lesz kevesebb 
a mozgástere városunknak a világjárvány okozta hatások miatt. 
Emiatt elsősorban a még el nem indított beruházások leállítá-
sa, illetve jövő évre történő átütemezése vált szükségessé. Üze-
meltetésben csak a leállás miatt keletkezett megtakarításokkal 
számoltunk.

CívisCafé: A koronavírus miatt az ügynevezett Prémium Zóna átadása 
egy évvel csúszik; miért nevezhető ez stratégiai beruházásnak a fürdő 
szempontjából, vagyis mit foglal magában, és mit várnak a projekttől?

Czeglédi Gyula: A Prémium zóna a strandfürdő részeként jön 
létre, és magas minőségű, új fürdőegységet, új szolgáltatási kíná-
latot jelent. Stratégiai beruházásnak tekinthető abból a szempont-
ból, hogy a vendégek mindig az újdonságot keresik. A beruházás 
létrejöttétől a fajlagos árbevétel és a vendégelégedettség növeke-
dését várja a Hungarospa.

CívisCafé: Stratégiai együttműködési szerződést köt a város  
a megyei önkormányzattal és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökséggel. Milyen előnyöket hozhat ez a város számára? 

Czeglédi Gyula: Nem szeretnénk semmilyen etikátlan előny-
höz jutni a tervezett együttműködési megállapodás révén, azt vi-
szont szeretnénk, hogy javuljon Hajdúszoboszló megyén belüli 
pozíciója, együttműködési készsége és informáltsága. Az előző 

Nem tudta  
megtörni a vírus 
Hajdúszoboszló  

fejlődését
Új munkahelyek  

és adóbevétel-növekedés várható.  
Interjú Czeglédi Gyula polgármesterrel.



11CívisCafé HEJ, DE JÓ HELY

Fo
tó

k:
 F

og
ar

as
i R

en
át

a

vezetés sok kritikát kapott helyben amiatt, 
hogy bizonyos pályázatiforrás-szerzési le-
hetőségek elmentek mellette, kellő figyelem, 
akarat hiányában.

CívisCafé: Úgy tudni, az óriáskerék 
üzemeltetője – nyilván, a járvány hatására 
– felbontaná az önkormányzattal kötött 
szerződését. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Czeglédi Gyula: Nem nyilvánvaló, hogy 
az óriáskerék üzemeltetője a járvány hatá-
sára bontaná fel az önkormányzattal kötött 
korábbi szerződését. A hivatal és én magam 
is mindvégig rugalmasan álltunk a vállal-
kozó kéréseihez, például későbbi díjfizetést, 
illetve 45 méteres helyett 30 méter átmérőjű 
óriáskereket is elfogadtunk volna. Többhe-
tes halogatást követően, június végén írás-
ban közölte szerződésbontási szándékát. 
Ebben a helyzetben önkormányzatukat je-
lentős anyagi és erkölcsi kár érte, az ügy jogi 
útra terelése folyamatban van.

CívisCafé: Kérjük, értékelje az elmúlt évet, amit 
polgármesterként a város szolgálatában töltött!

Czeglédi Gyula: Senki sem arra számított, 
hogy – néhány hónapos munkálkodást kö-
vetően – a pandémia következtében minden 
terv felborul, és több hónapos védekezésre 

kényszerül a világ a vírus ellen. Önmagá-
ban már az is nagy eredmény, hogy a város 
lakossága – fegyelmezett magatartásával – 
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Hajdúszo-
boszlón a járvány jelentős mértékben nem 
terjedt el. Az önkormányzati forrásokhoz je-
lentős mértékű adományok érkeztek vállalko-
zóktól, melyet ezúton is köszönök. A leállított 
közterületi és intézményi fejlesztések nem 
maradnak el, csak később valósulnak meg.
•  Sikerült a település vállalkozóival együtt-

működő, bizalmi légkört kialakítani, és 
a fejlesztéseik segítésében az önkormány-
zatnál létrehozott vállalkozásfejlesztési 
csoport, valamint én magam és egyik 
alpolgármesterem is közreműködünk. 
Ezen keresztül új munkahelyek és adóbe-
vétel-növekedés is prognosztizálható.

•  Tovább folyt a gyógyhelyi fejlesztés kivi-
teli terveinek készítése, mely a szállodasor 
felújítását jelenti.

•  Új, esztétikus pavilonsort és nyilvános vé-
cét helyeztünk el a Szent István parkban.

•  A nagyrendezvények korlátozása miatt 
a turisztikai főszezonban a helyi egyesü-
letek, civil szervezetek műsoraival szóra-
koztattuk a hozzánk érkező vendégeket. 

Ezek sikeresek voltak, és egyben közössé-
gépítő erővel is bírnak.

•  Megkezdtük a második világháborús 
emlékművünk felújítását, és június 4-én 
felavattuk a Győrfi Lajos szobrászmű-
vész által készített Trianon-emlékművet 
a Kálvin téren.

•  A hajdúvárosok között utolsóként Szo-
boszlón is megvalósul az egyházi okta-
tás. A Református Egyház szeptembertől 
fenntartóként átveszi a Gönczy Pál Álta-
lános Iskolát.

•  Összeségében – az adott helyzetben a köz-
ismert korlátozások és költségvetési elvo-
nások mellett – jól teljesített önkormány-
zatunk az első fél évben. Az ősz folyamán 
arra törekszünk, hogy célirányosan mi-
nél több tervet készítsünk a jövő évi fej-
lesztéseink előkészítésére. Foglalkozni 
kívánunk a város szociális rendeletével, 
valamint ifjúságpolitikai kérdésekkel is 
foglalkozni szeretnénk.

•  Hamarosan sorra kerül a város rendezési 
tervének módosítása, valamint a korábbi 
vagyongazdálkodás áttekintése és újrapo-
zicionálása.

bereczki attila, ratalics lászló
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Nagy iramot diktál Debrecenben a városi autóbuszok gyártója-
ként ismert ITK Holding: ahhoz képest, hogy 2017 végén mu-
tatták be az első típust, és adták át az oktatóközpontjukat, idén 
már 400 körüli járművet engednek ki a kapun. Miközben az ősz-
szel újabb gyártócsarnokot adnak át, ahol már majd elektromos 
hajtásláncokkal ellátott buszokat is készítenek. Kossa György 
vezérigazgató a Cívishírnek adott interjúja során megjegyezte, 
vállalati cél a Debrecenben megtermelt javak visszaforgatása, 
úgy fejlesztésben, mint munkahelyteremtésben egyaránt.

CívisCafé: Szeretnék elérni, hogy Közép-
Kelet-Európa meghatározó mobilitási 
cégévé váljanak. Hogy áll a verseny?

Kossa György: A világpiacon na-
gyon sok járműgyártó van, és min-
denkivel megküzdünk. Folyamatosan 
indulunk hazai és nemzetközi köz-
beszerzéseken, amelyeken nagyon 
jól helyt tudunk állni, legyen a meg-
rendelő a DKV, a Volánbusz vagy 
egy külföldi partner. Háromszáz-
ötven-négyszáz autóbusz hagyja el 
a kapuinkat idén, amivel messze túl-
teljesítjük a várakozásainkat. A gyár-
tócéggé válás folyamata külön, 10-15 
éves életciklus, a megfelelő szakem-
bergárda kialakításától a szükséges 
tervezői szoftverek jogosultságának 
megszerzésén át, a tízmilliárdos for-
góeszköz-szükségletet és a fejleszté-
seket fedező banki források biztosí-
tásáig. Hiszen egy komoly gyártónak 
mindezekre szüksége van a folyama-
tos piaci jelenléthez. Egy tanulmány 
szerint a járműgyártás újabb irányai 
a megosztás és az egyediség felé ve-
zetnek. Előbbi esetében az egyszerű-
ség, a könnyű kezelhetőség, a bőséges 
applikációs ellátottság, az alacsony 
üzemeltetési költség a kulcs. Utób-
binál az exkluzivitás jelentheti a fő 
vonzerőt. Ez a trend a buszipart sem 
kerüli el. A gyártók gondolkodhatnak 
„minimál dizájnos” járművek fej-
lesztésén, könnyű takaríthatósággal, 
műanyag üléssel. Utóbbi nem olyan 
kényelmes, mint a szövetülés, de hi-
giénikusabb, olcsóbb (nem kopik), 
fenntarthatóbb. A meghajtás szintén 
nagyfokú változást mutat. Hiszen 
a benzint, a dízelt kiegészíti, felváltja 
az elektromosság, az üzemanyagcella, 
valamint ezek hibridjei. Az anyag-
tan megint csak nagy hatással lesz az 
buszgyártásra a következő 15-20 év-
ben; az űr-, az egészség- és a hadipar-
ból kerülnek majd át súlycsökkenést 
eredményező ötvözetek. Átalakul 
a gyár is: már működnek az automa-
tizált raktárak, a mérnöki és szak-
munkási tevékenység egyre inkább 
szoftveralapúvá, távvezéreltté válik. 
A robotizáció a mi esetünkben las-
sabb, az autóbuszépítés sokkal hosz-
szabb robotkarokat igényel, persze, 

ne legyünk naivak, ezt is meg fogják 
oldani. Ugyanakkor mérlegelendő: 
vajon a vevők mennyire képesek, 
akarják megfizetni a legmodernebb 
járműveket, ha az a közösségi közle-
kedést fogja szolgálni? Míg korábban 
az autóiparban 3-5 év kellett egy új 
márkatípus megjelenéséhez, addig ez 
mára 2-3 évre csökkent.

CívisCafé: A buszoknál is gyorsul ez  
a folyamat: anyagilag jókora megterhelés, 
nem éppen a racionalitás irányába tartunk. 
Ezt mi generálja?

Kossa György: Két okot látok. Egy-
részt érthető a környezetkímélő meg-
oldások alkalmazásának vágya. Ám 
az új technológiák túlerőltetésével 
önmagunkat csapjuk be. Ugyanis az 
ezekre fordított erőforrások egyelő-
re sem költséghatékonyságban, sem 
környezeti kímélésben nem térülnek 
meg. Kapkodást látok a világban, 
ezért megfontoltságot javasolnék. 
Zöldnek lenni trendi, magam is tá-
mogatom, de aggódva figyelem, hogy 
a marketing és a média által felkorbá-
csolt vágyak mennyire kiszolgáltatott 
helyzetbe hozzák a politikai döntés-
hozókat, akik újabb és újabb igények-
kel élnek a gyártók felé (ez a privát 
megrendelőkre is igaz).
Az is kérdéses, hogy a világgazda-
ság tudja-e követni ezt, miközben 
még a legnagyobb gyártók számára 
is horribilis költsége van például egy 
elektromos hajtásláncra való átállás-
nak. Ha pedig ebben a rohanásban 
egy-egy gyárat bezárnak, az helyben 
gerjeszt felesleges társadalmi károkat 
okozó szociális problémákat. Túltolt 
marketing helyett a költséghatékony-
ságra, a józanságra kellene odafigyel-
ni, hiszen adóforintokról van szó. 
Miközben csak növeljük a felesleges 
és drága megoldásokat. Túl gyors 
a tempó; időbeli kompromisszumot 
kellene találnunk. Ma – kis túlzással – 
mindenki a közösségi közlekedés zöl-
dítésén reszeli a körmeit, miközben 
a világ károsanyag-kibocsátásában ez 
a tényező nem éri el a 3 százalékot. 
Talán jobban kellene figyelni a hajó- 
és légiközlekedésre. Utóbbi esetében 
például azért adhatják 6 ezer forin-
tért a londoni, római jegyet, mert 

Megfontoltságot 
javasol  

a felkorbácsolt 
igények  

világában
Kossa György: A marketing és  

a média kiszolgáltatott helyzetbe 
hozza a döntéshozókat.
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nem kell törődni a környezetvédelemmel. 
Egy pakurával, nyersolajjal működő nagy 
tengerjáró hajó kénkibocsátása egyetlen út 
során felér több százezer autóéval.

CívisCafé: Az ITK Holding a MOL-csoport része. 
Nemcsak buszgyártásban szeretnének meghatá- 
rozóak lenni a térségben, hanem mobilitásban. 
Mit jelent ez?

Kossa György: Ha mobilitás, akkor sokan 
csak a járműgyártásra gondolnak, miköz-
ben a fogalom jóval tágabb. Elérhetők aka-
runk lenni, akik gyorsan és precízen képe-
sek eljuttatni az embereket egyik pontból 
a másikba. A jövő részben a megosztásos 
szolgáltatásoké, a mai fiatalok inkább erre 
vevők, nem akarnak mindenáron járműve-
ket birtokolni. Miért is tennék, ha nem kifi-
zetődő fenntartani egy gépkocsit, megvenni, 
állni a biztosítását, a javíttatását, az adókat, 
az üzemanyagdíjat, miközben talán nem is 
használják annyit? Az utazóközönség szoká-
sainak megújulásával a mobilitási szolgálta-
tások kerülnek előtérbe. A busziparban, tíz 
éven belül, az önvezető technológiák hoznak 
majd forradalmi változást; ennek már zajlik 
a kóstolgatása. Akkor már például egy ön-
kormányzatnak is értelmetlen lesz a jelenlegi 
szisztémában működtetnie a közösségi köz-
lekedést, célszerűbbé válik szolgáltatásként 
megvásárolni a technológiát.

CívisCafé: Az Ikarus egykori sikerein kívül mi 
támasztja alá azt, hogy stratégiai céllá vált 
a magyarországi buszgyártás?

Kossa György: A magyar ember szereti 
a saját márkáit, ami helyes. Én is büszke va-
gyok minden dolgozómra, hiszen minőségi 
produktumot hoznak létre. A nívós műsza-
ki tudásnak kultúrája volt Magyarországon, 
mint az Ikarus, de később sokat veszített az 
erejéből. A járműgyártáson keresztül ezt 
kell újrateremteni, és persze azt sem szabad 
elhitetni magunkkal, hogy az Ikarus afféle 
mindenhatóként működött, csak mert nem 
jutottak el hozzánk a versenytársakról szóló 
hírek. A világgal haladni kell; a nosztalgiából 
önmagában nem születik semmi új. Csak az 
van, amit megvalósítasz: én ebben hiszek.

CívisCafé: A japánok elkezdték a totálisan zöld, 
hidrogén-üzemanyagcellás buszok sorozat- 
gyártását. Miként látja az alternatív meghajtások 
esélyeit?

Kossa György: Ebben az évtizedben még 
maradnak a hagyományos hajtásláncok, 
hiszen ezek máról holnapra történő lecseré-
lését senki sem bírja anyagilag. Egy elektro-
mos autóbusz ára ugyanis a hagyományos-
nak a két és fél, háromszorosát is elérheti. Az 
üzemanyagcellás buszok jelenléte 2030-ra 
érheti el a piacon az 1 százalékot. Jelzem, 
egy nagyteljesítményű üzemanyagcella egy-
millió euróba kerül, és ahhoz még nincs 
autóbusz. A párhuzamosan folyó kutatások 
tömege és az alternatív hajtások újkeletű-
sége, azaz a tapasztalatok hiánya következ-
tében nincs ember, aki megmondja, melyik 
lesz a befutó ár-érték hatékonyságban, ki-

gazdálkodhatóságban. Az elektromos meg-
hajtásnál az akkumulátortechnológiának 
a teljesítmény és az újrahasznosíthatóság 
szempontjából nagyot kellene még fejlőd-
ni, miközben a nyersanyagok korlátozottan 
hozzáférhetők. Én egyébként az üzemanyag-
cellában hiszek, azzal együtt, hogy csak 
hosszú évek múlva jutunk el az ilyen buszok 
tömeges gyártásáig. Az ITK-nál ezzel is fog-
lalkozunk, de a már említett súlycsökkentés 
érdekében is alkalmazunk speciális anyago-
kat a kutatás-fejlesztésben.

CívisCafé: A városi ember számára – a karbon- 
semlegességen túl – miért éri meg áttérni ezekre?

Kossa György: A városi utak nem szélesít-
hetők. Magyarország jól áll a közösségi köz-
lekedési infrastruktúra terén; ezek 5-10 perc 
alatt elérhetők, még a vasútihoz sem kell több 
20 percnél, legalábbis ez a hazai átlag. Példá-
ul Anglia vagy Németország nem áll ennyire 
jól. A lényeg, hogy minél kevesebben hasz-
náljanak autót a könnyen elérhető úti célok-
hoz. Ennek érdekében a városi forgalomszer-
vezés során nemcsak a kötöttpályás, hanem 
a buszos közlekedésnek is elsőbbséget kell 
adni, továbbá tízévente újragondolni a gyor-
san változó települési úthálózatokat.

CívisCafé: Mikor kezdhet termelni az elektromos 
buszok gyártására létrehozandó debreceni gyár?

Kossa György: Készen vagyunk; a haszná-
latbavételi engedélyt várjuk. Hetek kérdése, 
és gőzerővel indulhat a termelés. Próbagyár-
tások már folynak; „élesítjük” a technológiát.

Új buszokat és okosmegállókat kapnak a debreceniek
Több mint 300 milliós beruházás a 
DKV-nál; szintet lép az elektronikus 
jegyrendszer.

Új autóbuszok beszerzését, okosmegállók 
kialakítását és az elektronikus jegyrendszer 
fejlesztését jelentette be szeptember 7-én 
Papp László. Debrecen polgármestere el-
mondta, egy Nagyváraddal közös európai 
uniós program keretében 333 millió forin-
tos beruházást hajtanak végre a DKV-nál; 
a forrás 85 százaléka EU-s, 10 százaléka ál-
lami, 5 százaléka a Debreceni Vagyonkezelő 
Zrt. által biztosított önerő.
Az összegből 239 millió forintot két városi, 
elővárosi és két midibusz megvásárlására 

költenek, a legmodernebb, dízel Euro6-os 
Mercedes buszokat az ITK Holding Zrt. 
debreceni leányvállalata, az Inter Traction 
Electrics Kft. szállíthatja a beszerzésre ki-
írt közbeszerzési eljárás eredményeként. 
A járművek ez év végén, 2021 elején érkez-
nek a DKV 131 meglévő autóbusza mellé. 
A városvezető hangsúlyozta, a következő 
cél, hogy ne csak egy jelenleg egy hónapos 
próbajáraton lévő elektromos autóbusz 
közlekedjen Debrecenben, hanem legalább 
tizenkettő.
Az okosmegállókat a jövő nyárra építhetik 
ki a Nagyállomásnál, a Csokonai Színház-
nál és a klinikáknál. Az előnyük az lesz – 
emelte ki Nagy Attila, a DKV vezérigaz-

gatója –, hogy valós idejű adatot közölnek 
a várakozókkal a járművek érkezéséről, 
segítenek az utazástervezésben, valamint 
jegy- és bérletvásárlásra is alkalmasak lesz-
nek. A projekt 28 millió forintba kerül. 
Megjegyezte, a kisebb befogadóképességű 
midibuszok azért fontosak, mert kiváltha-
tóvá válnak velük kevésbé forgalmas, de 
nagyobb buszokat lekötő járatok.
Az elektronikus jegyrendszer korszerű-
sítése a harmadik elem: 51 millió forint 
a költsége. Ennek révén a teljes hálózaton 
(villamos, troli, autóbusz) működőképes 
lesz a rendszer; a beruházáson alapvetően 
szoftverfejlesztés értendő.
Kossa György, az ITK Holding vezérigaz-
gatója arra mutatott rá, amit Nagy Attila 
a midibuszokkal már megpendített, neve-
zetesen a beruházással bővülnek a DKV 
forgalomszervezési lehetőségei, továbbá 
az új buszok a legkorszerűbb adatátviteli 
rendszereket is képesek kezelni. Debre-
cenben a kétezres évek végétől a cég által 
gyártott, Euro5-ös dízelmotorral ellátott 
Volvók futnak. Mint Kossa György rá-
mutatott, továbbra is készek biztonságos, 
korszerű autóbuszokkal kiszolgálni a helyi 
igényeket.
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China Tibor személyében idén júliustól új elnöke van a közel 
ötszáz regisztrált tagot, illetve nyilvántartott szakmagyakorlót 
számláló Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarának.  
A szervezet tagjainak azért nem kell őt annyira bemutatni,  
hiszen, debreceni főépítészi éveit leszámítva, szinte az alapítás 
óta aktívan részt vesz a kamarai életben. Most az olyan fontos 
teendők mellett, – mint a közösségépítés vagy a közéleti szerep 
erősítése – országosan ismert előadók, nívós kiállítások révén 
arról is beszélt, milyen összetettebb feladatokkal tervez  
az elnökség élén.

CívisCafé: Miért indult az elnökválasztáson?
China Tibor: Az általam nagyra becsült Pecsenye Béla 12 év után már 
csak a szervezet alapszabályából fakadóan nem vezethette tovább a kamarát  
(a négyéves elnöki mandátum kétszer hosszabbítható). Másfél évvel ezelőtt 
azzal keresett meg, hogy legyek az utódja. Mielőtt elvállaltam volna, mérle-
geltem, szükségem van-e ismételten közszereplésre, tudok-e adni valamit 
a szakma nagyszámú gyakorlójának. A gondolat felvetése után néhány általam 
mértékadónak tekintett személlyel és természetesen a családdal is egyeztettem; 
a visszajelzések alapján indultam az elnökségért. A kezdetektől, tehát 1997-től 
a szervezet tagja vagyok, hat éven át az elnökség munkájában is részt vettem. 
A főépítészi időszakomban erről lemondtam a két pozíció összeférhetetlensé-
ge miatt, de akkor sem szakadtam el a kamarától: sokszor voltam meghívott 
előadójuk, közös programokat szerveztünk. Az évek tapasztalataira alapozva 
számos ötlet merült fel, melyet az új elnökség is pozitívan fogadott, így a közeli 
jövőben el fog készülni egy cselekvési terv, ami hosszabb távon koordinálja 
munkánkat. A megyei építész kamarákat egyébként egy 1996-os törvény hívta 
életre, a szervezet a rákövetkező évben nyerte el a vezetés mai és a működés 
köztestületi formáját.

CívisCafé: Milyen célokat fogalmaztak meg?
A célkitűzéseink között elsőként említeném egy olyan szakmai tanácsadói tes-
tület létrehozását, amelyik a vidéki önkormányzatokat segítené a településképi, 
beruházástervezési döntéseikben. Amíg ugyanis Debrecenben a helyi tervta-
nács szakmai kontroll alatt tartja a városképet, addig a megyében csak Hajdú-
böszörményben és Hajdúszoboszlón működik ilyen grémium. Természetesen 
senkire sem akarjuk magunkat ráerőltetni, – de igény esetén – a szóban forgó 
tanácsadói testület átnézné, véleményezné a műszaki dokumentációkat. Egy-
egy beruházást segítenénk a településképbe jobban beilleszteni, funkcionálisan 
javítani, vagy ésszerűsíteni, ami akár kedvezőbb költségeket is eredményezhet 
egyes épületeknél. Mindehhez még csak teljesen kész tervek sem szükségesek, 
hiszen a konzultáció már a vázlatos elképzelések időszakától, a programtervi 
fázistól működhetne. A korábbi megyei kamarai tervtanácsok megszűntek, 
ugyanakkor azt látjuk, hogy nincs mindenütt elég idő, energia, szakember 
a döntések megalapozottságához: ezen szeretnénk segíteni. Azt is tapasztaljuk, 
hogy a beruházói oldal nem mindig hagy esélyt az esztétikai, funkcionális és 
egyéb építészeti kérdések megvitatására; a tervezőnek nincs mozgástere. Őket 
és a településeket is védenénk. A tervezési díjszabás ügye egy másik sarkalatos 
kamarai törekvés, amelyhez persze megint csak országos szakmai egyetértés és 
törvényhozói támogatás szükséges. Ezért fontosnak tartom a társkamarákkal 
és a többi megyei területi kamarákkal való tapasztalatcserét.

CívisCafé: Megálljt parancsolhat egy beruházásnak a megyei építész kamara?
China Tibor: Nem, hiszen köztestületről beszélünk, amelyik elsősorban 
a tagjai, szakmagyakorlói  nyilvántartásáért, továbbképzéséért, érdekvédel-
méért felelős, továbbá névjegyzéket vezető szervként – a kormányrendeletben 
meghatározottak szerint – első fokon engedélyezi az építészeti tevékenység, 
valamint az egyéb szakmagyakorlási tevékenység folytatását, és vezeti a jogo-
sultak közhiteles névjegyzékét. Mindezek mellett természetesen véleményt al-
kothat. A konfrontáció kerülendő irány, ugyanakkor fontos cél lehet a szakmai 
támogatás, segítségnyújtás. Egy-egy beruházásról meghozott döntést hosszas, 
akár többéves előkészítés előz meg közel negyven szakhatóság bevonásával, 
rendkívül szabályozott mederben. Mire egy ilyen anyag a kormányt képviselő 
állami főépítész, majd a képviselő-testület asztalára kerül, a beruházás komp-
lex hatásai már túl vannak a kényesebb egyeztetéseken, a szakhatósági vélemé-
nyezéseken.

CívisCafé: Jó kenyér építésznek lenni? A koronavírus előtt csúcsra járt a hazai építőipar.

Megújult  
vezetéssel  
az építész  

kamara élén
Épített környezetünk okán – 

beszélgetés a szakmagyakorlók 
helyzetéről, a fiatalok  

megszólításáról.
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China Tibor: Azt gondolom, hogy ezt 
a szakmát csak elhivatottsággal lehet csi-
nálni, állhatatosan, és a befektetett munka, 
ha nem is azonnal, de az évek folyamán 
mindenkinek meg fog térülni. Ki szeret-
ném emelni, hogy a sikerélményt nem lehet 
pénzben mérni. A magas beruházási kedv 
az építész szakmára, vagyis a tervezőkre, 
műszaki ellenőrökre, szakértőkre is jó ha-
tással van. Az elmúlt évek dinamikus felfu-
tása után lecsendesedési folyamat indulását 
tapasztaljuk. Ez a szakma, különösen a ter-
vezőké, kiváló lakmuszpapír a beruházási 
hajlandóság érzékelésére, mivel a tervezés-
sel indul el a folyamat. Építésnél gyakoriak 
az olyan többéves projektek, amelyek egy 
beruházási hullám tetején indulnak, ám 
a kivitelezés már a hullámvölgyre esik. Az 
elmúlt évek megrendelési dömpingje az 
építőipar számára szinte kezelhetetlen volt; 
a szakemberhiányt talán a színvonal is meg-
sínylette. Ekkora intenzitás mellett képte-
lenség volt mindennel megfelelő mélységgel 
foglalkozni. Ez a gyors felfutással jelentkező 
igény mára jelentősen visszaesett, de nem is 
volt ideális.

CívisCafé: Többen kaptak túl nagy munkát?
China Tibor: Nagy szükség volna a ter-
vezői jogosultság differenciálására; e téren 
a területi kamarák együttes fellépése szük-
séges, vagyis teendőnk van vele. A szak-
ma berzenkedéssel figyeli, hogy egyetemi 
mesterképzéssel és két év igazolt szakmai 
gyakorlattal bárki korlátozás nélkül tervez-
het szinte bármit. Miközben mérnökként, 
településtervezőként a jogosultsághoz is öt 
év szükséges. A mi szakmánkban a produk-
tum ötven-száz évig, jó esetben még tovább 
fennáll, ezért ekkora engedményt kockáza-
tosnak tartok. Két-, de inkább háromlépcsős 
jogosultság volna célravezető, különben alá-
ássuk a szakma presztízsét. Ma egy vezető 
tervezői jogosultság mindössze annyival ér 
többet, hogy az ember tervellenőrzést foly-
tathat. Vagyis a cím vesztett a rangjából. 
Egy kétéves gyakorlattal rendelkező kolléga 
a dolgok természetéből adódóan sem lehet 
felkészülve mindenre, mégis, akár műemlé-
ki környezetbe is tervezhet. Képletesebben: 
amikor az embert műtik, nem szívesen bízza 
az életét olyanra, aki csak tavalyelőtt hagyta 
el az iskolapadot. Sajnos, a piacon gyakran 
nem építészt választanak, hanem tervezési- 
díjajánlatot. Ezért aki a konyhaasztalon raj-
zolgat, könnyen aláígérhet annak, aki irodát 
tart fenn, szakembereket alkalmaz, legális 
szofverekkel dolgozik. Egy összeszokott stáb 
által kiadott terv műszaki tartalma teljesen 
más „ligában” játszik, így nem is vethető 
össze a két végeredmény minősége. A kü-
lönbségek kiküszöbölése érdekében a közel-
múltban állt fel a kamarai biztosi rendszer, 
melynek egyik fő feladata a folyamatban 
lévő projektek műszaki dokumentációinak 
ellenőrzése

CívisCafé: A díjazás egzisztenciális 
vagy inkább presztízskérdés?

China Tibor: A közjegyzőknél, az ügyvé-
deknél, orvosi magánrendelőkben is mű-
ködik a minimális vagy szabott árképzés; 
ehhez hasonló kellene, aminek legfőbb 
hozadéka annak a kedvezőtlen tendenci-
ának a megállítása volna, mely szerint sok 
esetben kizárólag az ár dönt. Jó lenne ha 
a referenciák nagyobb súllyal esnének latba. 
Tudomásul kell venni, hogy a színvonalas, 
felhasználóbarát alkotáshoz idő kell, szá-
mon kérhető építési költséget pedig csak 
minden részletre kiterjedő tervre lehet kér-
ni. Ha egy épület minden elemében ki van 
találva, nem áll fenn a veszély, hogy nem azt 
fogják megépíteni, vagy a kivitelező a saját 
feje után megy. Ráadásul a jól kigondolt 
tervekkel jellemzően többet lehet megtaka-
rítani, mint amennyit a tervezési díj külön-
bözetén elbukni.

CívisCafé: Az elvándorlás mennyire sújtja 
a szakmát?

China Tibor: Nagyon. Budapest jelentős 
elszívó erővel bír, miként a külföldi ösztön-
díjas fiatalok is csekély eséllyel térnek vissza. 
A folyamat csillapítása érdekében szoro-
sabbra kell fűzni a kapcsolatunkat a Debre-
ceni Egyetem Műszaki Karával. Több évig 
voltam a külsős konzulensük, diplomabi-
zottságokban működtem közre, láttam, mi-
lyen magas színvonalú munka folyik. Sze-
retnénk a végzős diákokat minél nagyobb 
számban bevonni az életünkbe, mivel ne-
künk is szükségünk van a vérfrissítésre. En-
nek érdekében vonzóbbá tennénk a Borsos 
József-diplomadíjat, hogy jobban inspirálja 
a hallgatókat, ezen túl kiállításokkal, nívós 
építészeti előadásokkal, közös programok-

kal nyitnánk az egyetem felé a korábbinál 
intenzívebben. Természetesen legnagyobb 
vonzerő az alkotó munka lehetősége.

CívisCafé: Vonzó az építészet a mai fiatalok 
számára?

China Tibor: A szakma régen teljesen más 
szerepet töltött be, az építészek ismertek, kvá-
zi közszereplők voltak, az épületeik kivitelezé-
sét is sokszor szigorúan a kezükben tartották. 
Manapság sokkal több a szakmagyakorló, az 
építészek névtelenné váltak, pedig gyakran 
– nagyobb beruházások generáltervezőiként 
– tíz vagy még több szakma képviselőinek 
a munkáját kell karmesterként vezényelniük. 
Ez rengeteg energiát és koncentrációt igé-
nyel, és olykor von el az alkotó tervezői mun-
kától. A kérdésre visszatérve, minden szülő 
azt szeretné, hogy a gyermeke prosperáló, 
magas társadalmi presztízsű szakmához jus-
son. Amikor azt látják, hogy az építőipar jól 
teljesít, az egyetemi jelentkezések száma is 
emelkedik, és ugyanez visszafelé is igaz. Von-
zó lehet a hivatással járó szabadabb életstílus, 
a kreativitás, a megvalósult épület adta ma-
radandóság. Egy feladat megoldására adott 
építészeti lehetőségek elemzése, a tapaszta-
latok szintéziséből létrejövő alkotás öröme 
a legszebb dolog, ami megadatik.

CívisCafé: 2014-től négy éven át volt Debrecen 
főépítésze. Mit vitt magával tovább?

China Tibor: Nemcsak mint építész, ha-
nem a társszakmák és a közérdek szempont-
rendszerét is figyelembe véve kellett látni 
az ügyeket. Észrevenni, hogy miként lehet 
a folyamatok kimenetelét befolyásoló hatá-
sok összességéből a legjobbat kihozni. Ezt 
a típusú szemléletmódot kamarai elnökként 
igyekszem a tagság javára fordítani.

ratalics lászló
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Szentesi Éva teste egy önként kiterített 
folyamatábra, megdöbbentően részlet-
gazdag rajz, aminek valamennyi milli-
métere bejárható. El lehet időzni a sebnél, 
szabad rákanyarodni a nyirokcsomók-
ra, ám ha az ember vakmerő, innen, az 
ágyéktól felgyalogolhat egészen a tudatig, 
vagy éppen megállhat félúton, a léleknél. 
Ami biztos: átjárást mindenhol talál – 
odabent ugyanis minden reagál min-
denre (a szellem a biológiai rendszerre, 
a vérmérséklet az agyra, és persze mind-
ez fordítva is igaz), bár a nyilak, amik 
a hatások irányát hivatottak ábrázolni, 
nem mindenhol egyértelműek. Annak 
ellenére, hogy a szerző mérnöki pontos-
sággal ír a fizikai megpróbáltatásokról, 
A legfontosabbat utoljára hagytam című 
új könyve mégsem kizárólag a méhnyak-
rákról szól – ezúttal jóval összetettebben 
tekint a betegségre. Nem szánalomra 
méltó túlélő emlékezik vissza öt év távla-
tából élete legsúlyosabb krízisére, hanem 
egy edzetlen katona, akinek támogató 
környezetén és makacs élni akarásán kí-
vül nem volt más fegyverzete. 
Szentesi Éva most a rákhoz vezető utat 
tárja fel, amibe olyan mezsgyék is be-
lefutnak, mint az anyasághoz és a saját 
szüleihez való viszonya, de kitér a hazai 
egészségügy helyzetére is, amiben vala-
mennyiünk általános tapasztalatát fogal-
mazza meg: vagy kijársz mindent magad-
nak, kiváló szakembert keresel, asztalra 
csapsz, ajtókat tépsz fel, egyszer eszelősen 
vitázol, máskor csendesen sírva könyö-
rögsz, vagy egész egyszerűen megdöglesz. 
A zöld falú kórtermek jellegzetes szaga 
átjárja a könyvet, ráadásul olykor egé-
szen naturalisztikus altesti részletekben 
is elmerül az író, így hát nem éppen ki-
fejezett vízparti olvasmányról van szó, 
amihez elnyal a halandó egy citromkari-
kát porcukorral. Túl Wertheim-műtéten, 
kemoterápiák, sugárkezelések sokaságán, 
megmutatkozik a harcos, aki csekély 
esélyei ellenére benyújtja a létezésre az 
igényét, és hol az édesanyja karjába ka-
paszkodva, hol a vécén sírva, de beállítja 
a sarokba a halált, amire egyébként ettől 
fogva már ellenségként tekint. Inkább 
olyan látogatóra, akit csak későbbre várt.
A legfontosabbat utoljára hagytam egy-
szerre szelíd tanácsokkal szolgáló ké-
zikönyv és megindító belső monológ. 
Mindamellett, hogy alternatív terápiákról 
és gyógynövényekről is szó esik benne, 
miközben remek klinikusokat vonultat 
föl, mély őszinteséggel osztja meg afelő-
li félelmét, hogy a méhnyakrákot azért 
mérhette rá a sors, mert soha nem akart 
gyermeket, sőt olyan partnerei voltak, 
akikkel ezt a döntést közösen hozták 
meg. Nem győzzük hangsúlyozni: anyá-
nak nem születünk! Nőnek születünk! 

És bár a nők nagy része vállal gyermeket, 
sokan vannak, akik az anyaság szerepét 
nem érzik magukra illőnek még akkor 
sem, ha egészségügyileg vagy épp egzisz-
tenciálisan ennek semmi nem áll útjában. 
(Őszintén: viselnél egy életre szóló jel-
mezt, amiben minden percben légszom-
jad van?) A nő dönt, amiből se az elha-
zudott statisztika, se a demagóg politikai 
nyomás, se a pelenkareklám nem tudja 
kizökkenteni. Ugyanakkor mellettük/
körülöttük mindig van egy karakán édes-
anya, egy gyermeket nevelő, nagyon közel 
álló testvér, barátnő, és olyasfajta odaadó 
szeretet valaki más gyermeke iránt, ami-
től ezek a nem-anyák anyábbak lesznek 
megannyi nőnél, aki ténylegesen szült. 
Ennek felismerése, kimondása, majd az 
ebbe való tényleges belenyugvás gyötrel-
mektől sem mentes, hosszú utazás.
Szentesi Éva könyvének legfontosabb 
üzenete, hogy ha megtaláljuk az életünk-
ben a betegségünk kiváltó okát, majd azt 
kiiktatjuk vagy megváltoztatjuk, akkor jó 
eséllyel meg tudjuk gyógyítani a saját tes-
tünket. Vagyis: mindannyiunkat fizikai 
tüneteink figyelmeztetnek egy idő után 
arra, hogy el kell indulnunk önmagunk 
felé, pusztán azért, hogy elhagyhassuk 
a rossz irányt, amerre épp tartunk. A bol-
dogsághoz persze ez még kevés: rendezni 
kell kusza emberi kapcsolatainkat – fel-
hívni, tisztázni, kiegyenesíteni, lezárni, 
megbocsátani –, és ledobni a függősége-
inket, hogy ne uralkodhasson más felet-
tünk, csak mi. Tanuljuk magunkat mind-
végig, amíg jut levegő, és van pulzus. 
Szentesi Éva még mindig csak 35 éves. 
Holott kínok kínjában mérve talán 
ennek a dupláját is átküszködte már. 
A halál marad a sarokban; ideje élni, és 
tovább írni.

bereczki-csák helga

Aki  
beállította  
a sarokba  

a halált
Kijársz mindent magadnak, 

szakembert keresel,  
asztalra csapsz,  

ajtókat tépsz fel, egyszer 
eszelősen vitázol, máskor 

csendesen sírva könyörögsz,  
vagy megdöglesz. 
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Debreceni partnercégünkhöz,  
keresünk főállású alkalmazottakat 
a következő munkakörökbe:

 csomagológép,
  gyógyszergyártó gép  

kezeléséhez,
 bemérési feladatok ellátásához.

 Feltétel: érettségi.  Munkarend: több műszakos  Korrekt bérezés, kiemelkedő cafetéria.
 Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az ugyintezes@jokerkarrier.hu e-mail címen lehet.

Joker- Karrier Iroda
debrecen, csapó u. 28. ii/4. • tel.: 06 52 451-999 • nyitva: hétfő-péntek 9-17

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 White BoxBan!

DEBRECEN, DERÉK U. 100/B. 
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. AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2020. SZEPTEMBER 11 – OKTÓBER 22.

GLS
csomagpont

TEL.: +36  52  530  738  • 4030  DEBRECEN,  MONOSTORPÁLYI  ÚT  9-11. 
Nyitva tartás: H-P: 700-1600,  Szo:  800-1200 • www.festeker.hu

Jamix Wakko  
NEMESVAKOLAT  
fehér, 1,5 mm kapart, 25 kg. 

6790.- Ft/db
271,6.- Ft/kg

Düfa  
HOMLOKZATFESTÉK  
fehér, HD80, 15 lit.

10 490.- Ft/db
699,34.- Ft/l

Düfa  
MÉLYALAPOZÓ
5 lit.

2890.- Ft/db
578.- Ft/l

Sadolin 
VASTAGLAZÚR  
extra sf. több színben, 2,5 lit.

9850.- Ft/db
3490- Ft/l

Supralux fadekor  
VIZES VÉKONYLAZÚR, 
több színben, 5 lit.

4500.- Ft/db
900.- Ft/l

Aquapala pala  
BETON ÉS LÁBAZAT-
FESTÉK, sötétbarna, 5 lit.

5690.- Ft/db
1138.- Ft/l

Széria  
BELTÉRI  
GLETT  
0-10 mm, 20 kg.  

3400.- Ft/db
170.- Ft/kg
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Kevés dolog van, aminek látványa szemet, szívet, lelket 
egyszerre gyönyörködtetne és nyugtatna szebben, job-
ban, mint egy lankás levendulamező. Az összes illatos 
virág közül talána levendula az, mely képes arra, hogy 
száz kilométerekről is tömegeket  
vonzzon magához.

Amikor elhangzik a varázsszó: Tihanyban virágzik a levendula, uta-
zási irodák tucatjai indítanak, szerveznek a balatoni félszigetre uta-
kat, hogy minél többen láthassák a csodát, utóbb pedig elmondhas-
sák: bakancslistájukon ezt a programpontot is kipipálták. Tízezrek 
tapossák egymás sarkát, hogy érezhessék a levendula semmihez sem 
hasonlítható illatát, és vihessenek magukkal legalább egy csokorra 
valót az amúgy nyugtató hatású virágból.
Erre vágyott Angyalné Bartha Marianna is. A Nyírcsaholyban 
felnőtt, kétgyermekes édesanyának évek óta dédelgetett álma volt, 
hogy eljusson Tihanyba, megcsodálja a levendulamezőket. A fia-
talasszonyt férje, Angyal István mindenben támogatja, így 2016-
ban teljesült az álma: a család Tihanyban nyaralt. Már ott eldőlt: ettől 
fogva nem kell Tihanyba utazniuk, ha levendulamezőt akarnak látni.
Még abban az évben ezer tő levendulát rendeltek Tihanyból, majd 
egy évvel később ötszázat. A tekintélyes mennyiségű növényt azon 
a helyen ültették el, ahol gyerekkorában Marianna a pajtásaival 
szánkózott. Akkor még nem voltak annyira elhanyagolva a falu ha-
tárában a földek, mint az utóbbi években. Ezek közül vásárolt meg 
egy külterületi zártkertet az Angyal házaspár. Ma már hosszan, több 
sorban kígyózik a lankán a semmivel össze nem hasonlítható, lila 
virágú növény.
A Mátészalka tőszomszédságában lévő, alig háromezer lakosú, taka-
ros falu a Nyírség és az Ecsedi láp találkozására épült. Főutcája jelen-
ti a határvonalat előbbi kettő között. A nyírségi homokon újdonság-
nak számít a levendulamező, hiszen eddig csak egy-két tő díszítette 
a kerteket. Mariann és István teljesen újat hozott hát a település éle-
tébe, a homokos talajban pedig remekül érzik magukat a Tihanyban 
termett, francia levendulatövek.
István irodában dolgozik, így munka után a kikapcsolódást jelen-
ti számára a sok munkát adó levendulaültetvény. Mariann, aki ko-
rábban az óvodában volt dajka, itt, a levendulamezőn teljesedett ki. 
Mindkét szakmájának – varrónő és virágkötő – nagy hasznát veszi: 
kreativitásának, fantáziája szárnyalásának semmi nem szab határt. 
Rendszeresen bújja a szakirodalmat a levendulával kapcsolatban, az 
interneten pedig gyűjti a recepteket, melyek olykor csak az inspirációt 
adják egy-egy újabb termék elkészítéséhez. Rövid idő alatt annyira 
ismertté vált a közeli és távolabbi településeken, hogy rendszeresen 
hívják meg fesztiválokra, vásárokra. Ízléses, levendulaszínű stand-

 Nyírcsaholyban  
virít a tihanyi  

levendula
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jával a közösségi rendezvények kedvelt por-
tája. Mariannak sikerült olyan jó recepteket 
alkotnia, hogy a levendula az egyes élelmi-
szerekben csak diszkréten, leheletnyi meny-
nyiségben van jelen, így az aromája minden-
ben érződik, de nem dominál.
Szörpök, lekvárok, levendulával töltött illat- 
és alvópárnák, szárított levendulát rejtő tex-
tiljátékok, kézműves szappanok és karamel-
lák színesítik az egyre bővülő repertoárt, 
ami azt is jelzi: merni kell nagyot álmodni. 
Minden Marianna keze munkája, aki köz-
ben a kárpitos szakmát is kitanulta. A cég 

neve pedig a négytagú család keresztneve-
inek (Marianna, Dorina, István, Szabolcs) 
kezdőbetűiből állt össze, így született meg 
a Levendulamező M-DISZ Kert.
A kert levendulavirágzáskor megtelik élettel: 
a „Szedd magad” akcióban előfordul, hogy 
4-5 órát is eltölt itt valaki, míg az előzetesen 
kapott aratótáskát megtölti. Kezdik felfedez-
ni a házasulandók is, akik szívesen készítik itt 
a fotókat a nagy nap emlékére. Díszes kapu is 
áll már két sor között, így annak sincs akadá-
lya, hogy ebben a környezetben mondják ki 
a fiatalok a boldogító igent. A gyerekek, Dori-

na és Szabolcs megszokták, hogy a nyaralás-
nak pár éve mindig van köze valami módon 
a levendulához – ha itthon nem lenne elég.
Nagyon élvezik a mezőn töltött idő minden 
percét, és szívesen fogadják a hozzájuk beté-
rőket. A kertet a Mátészalkát Nyírcsahollyal 
összekötő útról lehet megközelíteni. Aki te-
heti, álljon meg itt, ne robogjon tovább: pi-
henjen meg egy rövid időre, és ismerjen meg 
egy olyan házaspárt, amelyiknek két tagja 
olyan gyengéd szeretettel néz egymásra, aho-
gyan kevesen. Lehet ezt is tanulni!
 cservenyák katalin

DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70., +36 52 471 007
WWW.LAGUNALUX.HU

mofém  
csaptelepek 

15%  
kedvezménnyel.

GYÓGYKOVÁCSOLÁS
A szeretet erejével, a test lendületét kihasználva  
szinte minden betegség esetében  
alkalmazható gyógyterápia.

Közel húszéves tapasztalattal rendelkezem. 
Hívjon bizalommal: 
+36 70 387 9722
Perge Juliánna 
Nimród Fénye Élet Központ
www.pergejuli.hu

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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Korai visszavonulásával kikerült a reflektorfényből a DVSC Schaeffler 
jobbszélsője, ugyanakkor ma jobb rálátása van a klub életére, mint 
bármikor azelőtt. A Nádudvarról indult Varsányi Nóra nem akart el-
veszni a játékosévek után, ezért soha nem is gondolkodott hosszú 
sportpályafutásban. A 28 éves sportközdász a Cívishírnek beszélt az 
edzőiről, betekintést engedett a szemléletmódjába, és arról is kérdez-
tük, befolyásolta-e a döntésben az, hogy egy párrá váltak Ábrók Zsolt 
ügyvezetővel.

CívisCafé: Mit szólt ahhoz, hogy a kétharmad- 
részben lejátszott bajnokság ellenére végül 
eredményt sem hirdettek a koronavírus miatt?

Varsányi Nóra: Annyira nem érzem 
igazságosnak, hogy bővebben inkább 
nem is kommentálnám… Nagyon csa-
lódott voltam, ma is azt mondom min-
denkinek, hogy az utolsó szezonomban 
a negyedik helyen végeztünk (a DVSC 
Schaeffler a negyedik helyen állt a meg-
szakításkor, de hivatalosan a tavalyi ered-
ményeket vette figyelembe a szövetség, 
azaz csak hatodikok lettek – a szerk.).

CívisCafé: Hogyan lehet ébren tartani a tüzet 
ebben a szezonban úgy, hogy mindez akár 
meg is ismétlődhet?

Varsányi Nóra: Az otthoni egyéni 
edzések meg sem közelítették azt a ter-
helést, amit az idény akkori szakaszában 
megszoktunk. Nagyon nehéz edzői fela-
dat lesz ebben a tudatban mindig mecs-
csre éhesen tartani a játékosokat. Őrült 
szezon elé nézünk, nem lehet tudni, hogy 
adott helyzetben nem kell-e majd egy sor 
mérkőzést kirívóan gyors ütemezésben 
lejátszani. Ami biztos: száztíz százalékkal 
edzeni, hiszen a lelkiismeretes munka 
mindig kifizetődik, ezáltal előnyt sze-
rezhetünk másokkal szemben. Hiszem, 
hogy a jó elnyeri méltó jutalmát.

CívisCafé: Tényleg annyira nem bízott  
a sérülése javulásában, hogy 28 évesen 
inkább befejezte?

Varsányi Nóra: Mindkét sarkammal 
gyulladás kínzott, az utolsó másfél év 
már csak fájdalomcsillapítókkal ment. 
A műtét és a lábadozás három-három 
hónap kihagyással járt volna, miközben 
a szerződésem 2021-ig szólt. Nem akar-
tam ennyit kihagyni. De a visszavonu-
lásomban még inkább közrejátszott az, 
hogy már jó előre eldöntöttem, 30 körül 
befejezem a játékot, mert nem szerettem 
volna a harmincas éveim második felé-
ben pályakezdő lenni a profi sport utá-
ni munka világában. Tehát a kettő egy-
bevágott.  

CívisCafé: Ennyire előre gondolkodik? Mikor 
fogalmazódott meg pontosan ennek a korai 
befejezésnek az óhajtása?

Varsányi Nóra: Már egyetemistaként 
meditáltam azon, hogy a hasonló korú 
barátnőim tíz éve állásban lesznek, ami-
kor én még egy jelenléti ívet nem töltöt-
tem ki, a gyakorlati tudomásom pedig 
éppen nulla… Továbbá nem akartam 

kizsigerelni a testemet. Addig akartam 
kézilabdázni, amíg minden edzésen 100 
százalékot tudok nyújtani. A csapator-
vos egyébként azzal kecsegtetett, hogy 
a sarkaim így akár maguktól is meggyó-
gyulhatnak.

CívisCafé: A válogatott beálló, a 26 éves 
Mészáros Rea nemrég jelentette be  
a visszavonulását. A győri Yvette Broch 
esetéről sokat írtak. Ennyire megroppanthatja 
egy huszonéves nő egészségét az élvonalbeli 
kézilabda?

Varsányi Nóra: Bár engem elkerültek 
a nagyobb sérülések, sokan küzdenek 
térd- és vállproblémákkal. Ez részben 
genetikai, alkati kérdés, de a pozíciónak 
is van benne szerepe. A szélsők e szem-
pontból szerencsésebbek, mert keveseb-
bet ütköznek, mint a belső játékosok, mi-
ként gyors irányváltásokra is ritkábban 
kényszerülnek.

CívisCafé: A korai befejezésben szerepet 
játszott, hogy időközben egy pár lettek Ábrók 
Zsolttal, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetőjével?  

Varsányi Nóra: Egyáltalán nem. Ami-
kor aláírtam a legutolsó, kétéves szerző-
désemet, már akkor a rövidebb kontrak-
tus felé hajlottam; ő szorgalmazta a két 
évet. Ezt leszámítva teljesen rám hagyta 
a döntést. Annyit kért, idejében jelezzem 
az elhatározásomat, hiszen, ha nem válla-
lom a két évet, úgy igazolnia kell valakit.

CívisCafé: Mennyi fejtörést okozott  
a kapcsolatuk a mindennapokban?

Varsányi Nóra: Szakmai dolgokról 
csak ritkán beszélgettünk otthon. Egy-
részt Zsolt mindent sokkal hamarabb 
megtud, másfelől nem volt szükség 
szócsőre. Nem mintha nagy titkok han-
goznának el az öltözőben, de vigyáz-
tam arra, hogy az ottani dolgok ott is 
maradjanak.

CívisCafé: A csapattagok mit szóltak hozzá?
Varsányi Nóra: A mi kapcsolatunk 
nagyjából három napig volt érdekes. 
Normális, korrekt módon viszonyultak 
hozzá, ha volt kérdés, igyekeztem meg-
válaszolni. De igazából mindenkit le-
köt a saját élete, így a miénkkel kevéssé 
foglalkoztak.

CívisCafé: A diploma családi elvárás volt?
Varsányi Nóra: A szüleim tényleg 
nagyon „nyomták” a tanulást, nálunk is 
megfogalmazódott, hogy „addig járhatsz 
edzésre, amíg nem megy az iskola rová-
sára”. De én sem szándékoztam pusztán 

Varsányi Nóra  
szerint őrült  

szezon elé  
nézünk

Az idén visszavonult szélső 
túl sok rossz példát látott, 

nem akart  
„öreg” pályakezdő lenni.
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a jó szerencsére bízni magamat a sportkar-
rierem végén.

CívisCafé: Rossz példákat látott maga körül?
Varsányi Nóra: Csak rossz példákat lát-
tam. Nem szükséges mindenkinek egyete-
met végeznie, de muszáj tervezni.

CívisCafé: Miért a sportközgazdász 
szakot választotta?

Varsányi Nóra: A hajdúszoboszlói Hőgyes 
Endre Gimnázium matematika szakára jár-
tam, az angol is jól ment – tudtam, hogy ezen 
a vonalon szeretnék továbbmenni. Sport-
szervező alapszakot végeztem a Debreceni 
Egyetemen, de tudtam, hogy ez önmagában 
nem sok. Ezért egy év kihagyással, 25 évesen 
felvételiztem a sportközdász mesterszakra. 
A marketing és a sport gazdasági dimenzi-
ói vonzóak, a számvitel kevésbé. Egyébként 
kipróbáltam magamat utánpótlásedzőként 
is: két éven át Tégláson gyerekekkel foglal-
koztam. Hosszú távon nem nekem való. Az 
egyetem és a Loki összehangolása levelező 
tagozatosként inkább a vizsgaidőszakokban 
volt megterhelő, a mindennapokban köny-
nyen ment. A pénteki hazai mérkőzések 
során délután kettőig az egyetemen voltam, 
ha szombatonként idegenben játszottunk, 
akkor a reggel és a délelőtt egy részét tud-
tam az iskolában tölteni. Összesen egy-két 
alkalommal kellett elkéredzkednem; edzést 
sosem hagytam ki, legfeljebb néhány me-
legítésről maradtam le.

CívisCafé: És a DVSC-nél mi a feladata?
Varsányi Nóra: A nemzetközi és a társa-
dalmi kapcsolatok felelőse vagyok. Utóbbi-
hoz kapcsolódik – mások mellett – a támoga-
tók, a szurkolók kiszolgálása, a jótékonysági 
akciók megszervezése, de az is, hogy vonzó 
életpályamodellt alkossunk a tehetséges fia-

talok számára a Debreceni Egyetemmel kö-
zösen. A DVSC Kézilabda Akadémia létre-
jötte ezt különösen sürgetővé teszi; jó úton 
vagyunk – haladunk.

CívisCafé: Akad, amit a barikád másik oldaláról 
máris másként lát, mint játékosként?

Varsányi Nóra: Persze. Például azt, hogy 
mennyi meló van már abban, hogy a csa-
pat egyáltalán eljusson edzőtáborba. Vagy 
sokszor méltatlankodtam azon, hogy miért 
az utolsó pillanatban szólnak egyes progra-
mokról. Korábban azt hittem, ez a szervezők 
hibája, ma pedig szembesülök azzal, hogy 
így működik az élet. Amúgy is rigolyás va-
gyok abban, hogy szeretem egy hétre elő-
re látni a fix dolgokat. Most sokkal jobban 
szükséges alkalmazkodnom.

CívisCafé: Miért lett kézilabdázó?
Varsányi Nóra: Nem voltunk különö-
sebben sportos család, mindössze apukám 
focizott a helyi csapatban. A DVSC mai ifi-
edzője, Győrvári Viktor testnevelőtanár volt 
akkor Nádudvaron, ahol a kézilabda és az 
aerobik volt erős. Nagyon vonzott a moz-
gás, másodikos voltam, amikor elkezdtem 
kézilabdázni nála; 15 éves koromig ő edzett. 
Azután Derecskére igazoltam, majd követ-
kezett a DVSC 17 évesen. A derecskei-nyír-
adonyi időszakban vetődött fel bennem 
először az, hogy a kézilabdából élhetek. De 
igazából nem volt beszédtéma, inkább a ta-
nulás szerepelt az első helyen.

CívisCafé: A szülei mivel foglalkoznak?
Varsányi Nóra: Anyukám pénzügyi 
előadó volt a KITE-nél, apukám gépszere-
lő a NAGISZ-nál. Már nyugdíjasok. Végig 
rendkívül támogatóak voltak, mindent meg-
tettek értem, ami az erejükből csak futotta. 
Hozták, vitték a kézilabdás gyerekeket, más 

szülőkkel együtt. A felnőtt debreceni mecs-
cseimre mindig eljöttek, idegenbe is sokszor 
elkísértek. Mindez rendkívül sokat jelentett 
nekem. Ezzel együtt az a fajta terhelés na-
gyon más volt, mint ami ma megszokott. 
Mondok rá példát. 16 évesen reggel elmen-
tem Nádudvarról Hajdúszoboszlóra a gim-
náziumba, végigültem hat órát, majd felszáll-
tam a debreceni buszra. Itt átültem Köstner 
Vilmos kocsijába; akkor ő volt a Derecske 
edzője. Elautóztunk Nyíradonyba edzeni 
a felnőttekkel (a Derecske akkor ott tréni-
gezett és játszotta a mérkőzéseit), majd visz-
sza Debrecenbe, majd a járatos nádudvari 
busszal irány haza. Ez így ment két éven át, 
és nem fordulhatott elő, hogy „nem akarok 
menni”, miként az érettségi sem fordíthatta 
fel a rutint. A mai gyerekek könnyebben fel-
adják. A mi időnkben semmi meglepő sem 
volt abban, hogy lejátszottam egy serdülő- 
meccset Berettyóújfaluban, majd Derecskén 
még edzettem a felnőttekkel. Persze, ez is 
a kiválasztódás része; a kevésbé áldozatké-
szek feladják.

CívisCafé: Soha nem vetődött fel,  
hogy kipróbálja magát Debrecenen kívül?

Varsányi Nóra: Az alapszak befejezésekor 
gondolkodtam egy külföldi szerződésen, de 
szerencsére nem jött össze. Akkor még nem 
voltam se fiatal, se öreg egy ilyen váltáshoz, 
de igazából nekem nem fekszik az, hogy 
évente kétszer jöjjek haza a szüleimhez, 
ne legyenek körülöttem a hozzátartozóim, 
a barátaim. Elég volt a megyét „körbekézi- 
labdázni”.

ratalics lászló

A VARSÁNYI NÓRÁVAL KÉSZÜLT INTERJÚ  
TELJES TERJEDELMÉBEN ELOLVASHATÓ  
A CÍVISHÍREN.

Kitüntetések 
a fürdővárosban
Hajdúszoboszló képviselő-testülete 
városi kitüntetéseket adományo-
zott. Ezeket szeptember 2-án,  
a hajdúk letelepítéséről írott  
Bocskai-adománylevél keltezésének 
414. évfordulóján Czeglédi Gyula 
polgármester nyújtotta át.

A város díszpolgára a Kossuth-díjas  
Galánfi András fafaragó és előadómű-
vész, valamint posztumusz Joseph Kadar 
festőművész. Pro Urbe-díjas Váradi  
Ferenc korábbi önkormányzati képvise-
lő. Szakmai munkásságukért kaptak díjat: 
Labancz Imréné ny. anyakönyvvezető, 
Hüvelyes Lajosné, Kurucz Mihály 

pedagógusok, Bieliczkyné Buzás Éva, 
a Főnix Versmondó Kör vezetője, továbbá  
Bozóky Dénes az idegenforgalomért, Hiba 
Zoltán, a Csanády-ház fennmaradásáért, 
Kurucz Sándor, Nagy László mezőgaz-
daságért végzett tevékenységük alapján. 

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója 2020-
ban 13 diák (Görög Benedek, Mátrai 
Levente, Baranyi Levente, Csávás 

Zsanett, Szarvas Léna, Biró Sándor 
Gergő, Csala Zsombor, Györgyi  
Zalán Zoltán, Kis Károly Árpád, 
Csécsi Lajos János, Kiss Nándor, Cse-
ri Gergő, Sándor Fanni), az Év üzlete 
cím Csákiné Oláh Ilona Anikóé. Haj-
dúszoboszló polgármestere Hajdúszo-
boszló 1606 emlékérmet adományozott 
Czető Norbert református lelkésznek és  
Szvitacs Alexa asztaliteniszezőnek.

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga 
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A. 2/5. | Telefon: +36 52 612 757

Fotók: Magánarchívum | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874, +36 20 373 007
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: HB-TOP Média Kft. | Címlapfotó: pexels.com



24 RÖVID HÍREK CívisCafé

ÚT A
TUDÁSHOZ!
 www.dszc.hu


