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Felmérték Debrecen 
gépkocsiállományát is
Négy városban, köztük Debrecenben  össze-
sen 673 jármű műszaki-környezetvédelmi 
állapotát ellenőrizték szeptember 21. és 25. 
között: tíz gépkocsiból csak egy-kettő para-
méterei voltak kifogásolhatók; a dízelautók 
nagyobb arányban feleltek meg, mint a ben-

zinesek; a teherautók voltak a legfiatalabbak 
és feleltek meg leginkább a környezetvédel-
mi szempontoknak – közölte az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM).
Megállapították, hogy a munkára használt, 
jellemzően céges teherautók sokkal fiatalab-

bak, mint a forgalomban legnagyobb szám-
ban jelen lévő személygépkocsik.
A nehéz tehergépkocsik és nyerges vontatók 
összességében korszerűbb és tisztább állo-
mánya – többek között – annak tudható be, 
hogy a járművek közlekedése után fizetendő 
útdíj mértékét részben a környezetvédelmi 
kategória alapján állapítják meg – fűzték 
hozzá. Megjegyezték, hogy a járművek ked-
vezőbb környezetvédelmi mutatói a környe-
zeti terhelés mérséklődését, a levegő minősé-
gének javulását eredményezik, végső soron 
élhetőbbé teszik a településeket.
A vizsgált személygépjárművek nagyjából 
kétharmada benzinüzemű volt; a dízelesek 
aránya meghaladta a 33 százalékot.
Az ellenőrzött autók átlagos életkora 14,7, 
a kishaszonjárműveké 10,3, a 3,5 tonna feletti 
tehergépjárműveké 8,7 év volt. A hat nyerges 
vontató átlagéletkora mindössze 4 évre jött ki.
A kirívóan rossz beállítású, erősen szennye-
ző gépkocsival közlekedőknek két hónapon 
belül időszakos műszaki-környezetvédelmi 
vizsgálaton kell megjelenniük járművük-
kel; addig a szükséges javításokat el kell vé-
geztetniük.
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Az elsőkönyves Major Gina  
A gyémántkalitka címmel sodró 
lendületű regényt írt, egyszerre 
kalandosat és feszültségekkel te-
lit. Alapmotívuma a nők és az ér-
zelmek szabadsága egy nagyon 
izgalmas világban. Ismerjék meg 
a szerzőt!

CívisCafé: A grafikától, az arculattervezéstől 
ránézésre kissé távol áll az irodalom. 
Kanyarokkal tarkított vagy sima volt az utad  
a megérkezésig?

Major Gina: A grafika mai napig az 
életem szerves részét képezi. Kreatív és 
változatos, vagyis nem is áll olyan mesz-
sze egymástól az én fejemben. Csak egy 
lépés lett volna bármikor leülni a gép elé, 
és pötyögni, de éveknek kellett eltelnie, 
hogy eljussak a könyvemig. Tapasztala-
tokat szereztem, éltem és olvastam ah-
hoz, hogy megszülethessen a történet. 
Értékes dolgot akartam létrehozni, és az, 
hogy sikerült megírnom, a lépcső első 
foka. Vagyis kanyargós volt az út, amit 
én választottam, de ez csak hozzátett 
a tartalomhoz.

CívisCafé: Aki írni kezd, az óhatatlanul is 
kitárulkozik: ad magából, a legmélyebb 
valójából. Nem okozott ez olykor nehéz 
pillanatokat?

Major Gina: Éppen ellenkezőleg. Az 
írás nekem maga a szabadság, korlátok 

nélkül. Szárnyalhat a fantáziám, mivel 
nincsenek fizikai és földrajzi kötöttségek. 
Nincs olyan, ami meg ne történhetne 
a lapokon. Csak tőlem függ, hogy mit 
szeretnék átadni, megosztani az olvasó-
val. Számomra fontos, hogy mondani-
valója legyen a könyvemnek, ami pedig 
a karakterek megformálásával lehetséges. 
Nem realitásvesztett a történet – könnyen 
lehet kapcsolódni az egyes szereplőkhöz.

CívisCafé: Adél, a főhősnő, ahogy mi is 
rengetegen, a hétköznapi szerepeiben él 
– anya, feleség, gyerek, barát. Meg lehet 
ezzel elégedni?

Major Gina: A kalitka, amiben élünk, 
csak a fejünkben létezik. Olyan boldog 
lehet mindenki a saját világában, ami-
lyen csak akar; ez csupán az egyén dönté-
se. A gyémántkalitka célja pont az, hogy 
megmutassa, nincs szükség vagyonra az 
elégedettséghez. Az emberi kapcsolatok, 
az értékrend, a szeretet sokkal célrave-
zetőbbek. Természetesen szeretnénk mi 
mindannyian jóllétben élni, de a gaz-
dagság önmagában ezt még nem hozza 
magával. A szerepkörök adottak, anya, 
feleség, gyerek, de az, hogy hogyan éljük 
meg, az ránk van bízva. Kalitkába zárjuk 
magunkat vagy sem. Senki nem dönt he-
lyettünk, még akkor sem, ha szeretünk 
felelősöket megnevezni saját elkeseredett 
életünk okáért.

CívisCafé: A regény sarokpontját képezik 
életünk választott vagy adott korlátai. Mitől 
függ az, hogy valóban szabad-e egy nő? 

Major Gina: Úgy vélem, önmagunk 
szeretete szabaddá tesz, a korlátok pedig 
kihívásokká válnak. Mindenki boldog 
akar lenni, ami elérhetetlen cél, ha nem 
vagyunk kibékülve önmagunkkal. A sza-
badságot is mi választjuk, függetlenül 
az életben betöltött szerepeinktől. Egy 
gyerek, aki függ a szüleitől is, lehet sza-
bad, de az is, aki örök hűséget esküdött 
a párjának. Adél is – bár nem tudatosan 
– éppen erre a kérdésre keresi a választ. 
A történések pedig segítenek neki a fel-
ismerésben. 

CívisCafé: Egy erősen férfiközpontú világban 
mi a dolga a férfinak a nővel? Mi a feladatuk 
egymás életében?

Major Gina: A nők az intuitív bölcses-
séget képviselik, a férfiak pedig az erőt, 
a védelmező szerepet töltik be, ami nem 
csak fizikai szinten értendő. Legideáli-
sabb esetben a nő fejleszti a férfit, és for-
dítva. Építik az életüket, családot alapí-
tanak, és haladnak előre az úton, együtt. 
Egyenrangú félként kezelik a másikat, 
a tisztelet és szeretet jegyében. A férfi 
nem létezhet nő nélkül, de ez fordítva is 
így van. A biológia jól igazolja az elméle-
temet. Persze, a fogantatás még nem je-
lenti a boldogságot. A gyerek nem meg-
oldás, hanem áldás. 

Major Gina: 
A kalitka 

csak a  
fejünkben 

létezik
A hajdúböszörményi szerző 
első regénye október elején 

jelent meg.
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CívisCafé: Az rendben, hogy te írtad, de mennyire írt a könyv téged?  
Formált, súlyt helyezett rád, lendületet adott?

Major Gina: A gyémántkalitka írása alatt folyamatosan fejlődtem. 
Éveken át motoszkált a fejemben a történet, és nem hagyott nyu-
godni. Fiatalon nehézséget okozott, hogy egy hosszú távú feladatot 
be is fejezzek; egyetemet is háromszor váltottam. Kihívást jelentett, 
hogy meg tudjam írni, amit akarok és végighaladjak az úton egészen 
a polcokig. Elégedettséggel tölt el, hogy sikerült. És igen, lendüle-
tet adott, magabiztosságot, hogy képes vagyok elérni a kitűzött célt. 
Akár egy olimpia, ahol már csak a részvétellel is nagy elismerést tud-
hatsz magadénak.

CívisCafé: Több mint 500 oldalon keresztül tart a feszültség.  
Maradnak a regény végén az olvasóban kérdőjelek?

Major Gina: A történet folytatódik, amibe majd még több feszülség 
gyűrűzik. Akadnak kérdések, amik megválaszolatlanok maradnak, 
de az aranykönyv önmagában kerek egész. Amit ígérhetek, hogy 
a felépített díszletek bővülnek, és a szereplők egyre izgalmasabb fej-
lemények közepette mérettetik meg magukat és jellemüket.

CívisCafé: Adél lelki tusáját érzékeny belső monológ kíséri. 
Fájt neked is, ami neki?

Major Gina: Adél sok felismeréssel fog gazdagodni Amil oldalán, 
ami leginkább fájdalmas, de építi is a jellemét. A női elnyomás azon-
ban kényes kérdés. Az arab nők kiszolgáltatott és sok esetben mega-
lázott szerepe mélyen megérint.  

CívisCafé: Az írók komoly inspirációi mások könyvei. Mit olvasol szívesen?
Major Gina: Szívesen olvasok az arab világról, főleg a nők szemszö-
géből. A tapasztalataik és élményeik rengeteget adtak hozzá a könyv-
höz, de a saját életemhez is. Az, hogy hogyan élik meg a nőiességüket 
a világ egy távoli pontján, más megvilágításba állítja a sajátomat is. 

bereczki-csák helga

major gina: a gyémántkalitka

Terjedelem: 504 oldal, Ár: 4999 forint, Megjelenés: október 9. Magánkiadás

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK.
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Vigyen természetes 
megjelenést otthonába!
Otthon Áruházunk újdonságként mutatja be  
a spanyol Tau Ceramica burkolatgyártó Ragusa  
termékcsalád padlólapjait. 

A gyártó a tőle megszokott eleganciával és modernitással alkotta 
meg 20x75 cm-es padlólapjait, melyek a fa természetes szépségé-
vel, annak egyediségével fogják meg a vásárlót.

A famintázatú, természetes színvilágú Camel, Sand, Umber bur-
kolatok egészen a lágy hatástól az erőteljes, komoly enteriőr létre-
hozásához alkalmasak.
A termékek magas kopásállósága lehetővé teszi, hogy – kül- és bel-
téren egyaránt felhasználva – trendi megjelenésű teret alakítsunk ki. 
Októberi akciós ajánlatunkban a Ragusa termékcsalád 5190 Ft/m2 

áron kapható a Gulyás Tüzépen!

Ragusa Camel Ragusa Sand Ragusa Umber
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CívisCafé: Még mindig nem beszél a 
gyerek – minden korban félelem. Tény: 
vannak szupergyors kicsik és lustábbak: 
mi hátráltathatja a beszédfejlődést? Mivel 
segíthet a szülő?

Dr. Hagymásy Nóra: Nagyon fontos 
hangsúlyozni, hogy minden gyerek más. 
Ki ebben, ki abban ügyesebb, fejlődik 
gyorsabban. Van egy általánosságban 
rögzített norma, amitől természetesen 
sok eltérést mutathat a gyermekünk 
beszédfejlődése.  3 évesen már vannak 
gyermekek, akik választékosan és akár 
tisztán beszélnek, szerkezetileg is egyre 
helyesebben használják a nyelvet. Míg 
mások akár csak szavakat tesznek ennyi 
idősen egymás mellé. Sőt nemek szerint 
is különbséget tehetünk: lányoknál a 2,5 
éves kort említi a szakirodalom a legké-
sőbbi beszédindulásra, míg fiúknál ez 
kitolódhat; a 3 éves kor vízválasztó ilyen 
szempontból. Ha addig nem indul be 
a beszéd, akkor megkésett beszédfejlődés 
kórképéről beszélünk. A beszédtanulás-
hoz a hallás és az idegrendszer épségének 
vizsgálata érdekében fül-orr-gégészhez, 
neurológushoz irányítjuk a szülőt. A be-
széd a finommotorika csúcsa – az alap 
legyen stabil, arra lehet építkezni. Éppen 
ezért a nagymozgásokat (kúszás, mászás) 
érdemes játékos formában gyakoroltatni, 
ha szükséges, akár szenzomotoros torná-
val foglalkozó szakember bevonásával. 
A minta nagyon fontos! Érdemes sokat 
beszélni a babával, elmondani, hogy ép-
pen mit csinálunk, rámutatni a tárgyak-
ra, testrészekre és akár énekelni, mondó-
kázni neki. A dallam, a ritmus magával 
ragadó ősi ereje felkelti az érdeklődését, 
és segíti a beszéd indulását. A beszédünk 
legyen tiszta, érthető – a baba felé fordul-
va ő másolni kezdi az ajakmozgást, vala-
mint a metakommunikációs eszközök is 
támogatják az értést és a kifejezést egy-
aránt. Az olvasás tökéletes módja a szó-

kincse gyarapításának: nagyon hasznos, 
ha hallja, hogyan állnak össze a monda-
tok, hogyan nyílik ki egy történet. Baba-
ként csodálja a hangodat, majd elmerül 
a képekben és az izgalmas mesék világá-
ban; mire óvodás lesz már ő meséli ne-
ked, mi következik a történetben. Elaine 
Mazlish & Adele Faber könyvének címé-
ben, úgy gondolom, minden benne van: 
„Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd 
úgy, hogy elmesélje”. Legyél a gyermeked 
jó hallgatósága, nézz rá, válaszolj, tegyél 
fel kérdéseket! És ez nem csak a kisgyere-
kekre érvényes…

CívisCafé: Az elfogult szülők, rokonok 
kezdetben hajlamosak gyermeki 
kényeskedésnek venni a beszédhibát. Mi ad 
okot gyanúra? Honnan kell komolyan venni?

Dr. Hagymásy Nóra: Pont fordítva lá-
tom. A környezet mulatságosnak, „cuki-
nak” titulálja a kisgyerek pösze kiejtését. 
Nagyokat nevetnek rajta, utánozzák, és 
a felnőttek is elkezdik a gyerek előtt pont 
úgy kiejti a gyerek által amúgy hang-
zóhibásan ejtett szót. Ezáltal nemhogy 
mintát adnának, hanem még meg is erő-
sítik, rögzítik a gyerekben a helytelenül 
kiejtett szavakat. Ha javítani szeretnénk 
szülőként, nagyszülőként, akkor inkább 
a „Téjet tatajót!” felszólításra kérdezzünk 
vissza, a gyerekkel szembe fordulva, szé-
pen artikulálva és nem gyorsan mondva: 
„Kéred a kakaót?”. Az kevés pozitív vál-
tozást idéz elő a gyermek beszédében, ha 
többször és hangosabban mondjuk, vagy 
rászólunk, hogy „Pörgesd a nyelved!” 
Azért nem pörgeti, mert még nem képes 
rá. Ahogy mondják; a „beach body sem 
nyáron készül”, itt is időre van szükség. 
Megvannak a lépések, amit a terápia so-
rán követünk: ezek szigorú sorrendben 
egymásra épülnek, és a terápia végével 
beszéd- és anyanyelvi készségek szem-
pontjából az iskolát már magabiztosan, 
jól megalapozva kezdheti el a gyermek. 
Idő, idő, idő és türelem.

CívisCafé: A beszédhibák jó részének 
hátterében anatómiai elváltozás állhat. Fekete 
bárány a cumi és az ujjszopás? Egészen 
pontosan mit okoznak?

Dr. Hagymásy Nóra: Anatómiai és 
funkcióbeli okok is előidézhetik az el-
változásokat. Például a kisbaba szoptatá-
sának elmaradása, később a kisgyermek 
szilárd étellel való táplálása során a rágás 
elmaradása mind hátrányos helyzetből 
indítja a gyermeket. A renyhe szájkörüli 
izmok, a rossz nyelvpozíció jó táptalaja 
az artikulációs hibáknak. A kóros szo-
kások közül az ujjszopás, cumi, valamint 
a körömrágás is idetartozik. A szájlégzés 
során a nyelv leül a szájfenékre, nem sti-
mulálja a maxilla fejlődését, a csontok 
növekedésével kölcsönhatásban úgyne-
vezett long face (megnyúlt arc) szind-

Nicsak, 
ki beszél!?

Interjú Dr. Hagymásy Nóra  
logopédussal,  

gyógypedagógussal,  
a debreceni régió  

certifikált dsmile-trénerével.
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rómát idéz elő. A szervezet egy rendszer; 
minden mindennel összefügg. Ha ezek kö-
vetkeztében lent van a nyelv – ami ennél- 
fogva erőtlen is sokszor –, a száj már nyílik 
is, és a gyermek szájlégző lesz. Most nem 
a megfázásos, ideiglenes állapotról beszé-
lek, hanem a tartósan fennálló szájlégzésről. 
Buteyko professzor írta le, hogy a szájlégzés 
következtében krónikussá váló túllégzés 
nemkívánt biokémiai folyamatokat indít el. 
A nyitott szájban fellépő szárazság következ-
tében nem vonódnak be nyállal megfelelő-
en a fogak, mely szuvasodáshoz vezethet. 
A szájlégző gyermek nem kap rendesen le-
vegőt, az agy véroxigén-ellátása nem megfe-
lelően biztosított. Ettől lehet még jó tanuló, 
de a szükséges energia többszörösét hasz-
nálja fel. Elkalandozik a figyelme, hamar 
elfárad. A nem megfelelő helyen lévő nyelv 
a fogakat elfordítja, vagy akár legyezőszerű-
en nyitja. A fogak viszont ritkán mozdulnak 
egymagukban. Egy rendszert alkotva húz-
zák magukkal az állkapcsot, így jönnek létre 
a harapási rendellenességek. Érdemes észre-
venni, hogy ezek az ártatlannak tűnő kóros 
szokások befolyásolják a gyermekünk arcfej-
lődését, artikulációját és – nem mellékesen –  
olyan folyamatokat indítanak el, melynek 
végállomása a fogszabályozó rendelő.

CívisCafé: Az óvodai logopédiai foglalkozások –  
a tapasztalat szerint – milyen hatásfokkal működnek? 

Dr. Hagymásy Nóra: Az óvodában  
a 3. életévüket betöltött gyermekeknél a lo-
gopédus egy „kérdőív” segítségével a szülő 
által tájékozódik a gyermek beszédállapo-
táról, majd az 5. életévüket betöltött gyer-
mekek artikulációs szűrésen vesznek részt 
a saját óvodájukban. Az óvodákban, iskolák-
ban jól felkészült, lelkiismeretesen dolgozó 
logopédusok sokszor túlterheltek. Egyszer-
re több óvodát és iskolát látnak el. A logo-
pédiai foglalkozások csoportban történnek; 
legtöbbször a gyermek utolsó óvodai évében 
kerül rá sor. Az ellátáshoz a gyermeknek 
joga van, a szülő kötelessége ezt biztosíta-
ni. Azt, hogy milyen formában biztosítja, 
azonban már az ő döntése, természetesen 
a mindenkori jogszabályi háttér figyelem-
bevételével. Amennyiben magánlogopédai 
foglalkozással kívánja kiváltani a közokta-
tásban felkínált lehetőséget, és ezt megfelelő 
módon igazolja is, megteheti. A lényeg, hogy 
a beszédhibás gyermekek fejlesztése legyen 
megoldott már óvodás korban.

CívisCafé: Dolga a logopédusnak  
a beszédhiba/-zavar mögött esetlegesen 
lappangó pszichés okok feltárása, terápiája?

Dr. Hagymásy Nóra: Inkább úgy fo-
galmaznék, ezek észlelése és a megfele-
lő szakemberhez irányítása a kötelessége. 
Gyógypedagógusként sok pszichológiához 
kapcsolódó tantárgyat hallgatunk, majd 
vizsgáztunk az egyetemen a gyermeklélek-
tantól kezdve a pszichológiaszigorlatig, mely 
rálátást ad a pszichés fejlődésre és a kórké-

pekre. A kompetenciahatárokat megtartva 
egy jó gyermekpszichológussal együttmű-
ködve lehet biztonságosan és eredményesen 
dolgozni. 

CívisCafé: Jellemző az átélt traumák után (akár 
átmenetileg) jelentkező beszédzavar? Másképp 
orvosolandók ezek, mint egyéb beszédzavarok?

Dr. Hagymásy Nóra: A pöszeség mint ar-
tikulációs zavar esetében, mint említettem, 
a minta nagyon fontos. Előfordult már, hogy 
logopédiai terápiát követően tünetmentessé 
vált gyermek új közösségbe kerüléskor – pél-
dául az óvodai csoportba nagyon sok kicsi 
érkezik –, követve a mintát, újra elkezd sely-
píteni. Ez csak átmeneti abban az esetben, ha 
felhívjuk a figyelmét rá, és felidézzük, rögzít-
jük a korábban tanultakat. Több óvodáskorú 
gyermek szülője átélhette, és nyilvánvalóan 
kétségbeesett, amikor  realizálta, hogy gyer-
meke elkezdett dadogni. Itt fontos, hogy szót 
ejtsek az élettani dadogásról, ami a legtöbb 
esetre jellemző. Ilyenkor az történik, hogy 
a gyermek agya gyorsabban jár, mint azt 
a beszédszervek le tudnák követni – ennek 
megfelelően keletkezik a beszédben meg-
akadás, ami sokszor társul kapkodó, szájon 
át történő légzéssel is. Ez a jelenség sokszor, 
ahogy jött, egy idő után magától elmúlik, 
nem érdemes stresszelni vele a gyermeket. 
A valódi dadogás a beszédritmusnak a za-
vara, akárcsak a hadarás. Itt neurológiai és 
pszichológiai vizsgálatokra, esetlegesen terá-
piára is szükség lehet, több mint valószínű, 
hogy hajlam van rá, mely egy adott esemény, 
trauma hatására jött elő. Ennek a kezelése 
azonban nagyon hosszú folyamat.

CívisCafé: A teljes népességet tekintve: tiszta 
beszéd tekintetében hogy állnak a magyarok? 
Melyek a leggyakoribb beszédhibák?

Dr. Hagymásy Nóra: Az artikulációs hi-
bák közül a legfeltűnőbb a sziszegők, suso-
gók torz ejtése, valamint az „r” hang meg-
felelő képzése is lehet problémás akár egy 
felnőtt számára is. Ebből is látható, hogy 
a beszédhibák esetén nem feltétlenül várha-
tunk arra, hogy „majd kinövi a gyerek”. Va-
lamint a felgyorsult életünk velejárója, hogy 
a beszédünk is felgyorsult, ennek következ-
tében nincs idő a hangok megformálására, 
sokszor elkent a beszéd, gyors a beszédtem-
pó, a hangsúly pontatlan. A digitális világ 
sem kedvez ennek, amiben döntően írásban 
kommunikálunk, rövidítéseket, emoji-kat 
használva. A kommunikáció nonverbá-
lis eszközei is mellőzöttek, mint a mimika, 
a kézjelek, a szemkontaktus. Aki évtizedek-
kel ezelőtt látta Montágh tanár úr műsorát 
a tévében – ahol a beszédet művészi szinten 
oktatta a fiatalabb generációnak, illemtannal 
fűszerezve –, nos, a beszédtechnika valahol 
ott kezdődik. Nem állítom, hogy ma pont 
abban a formában, de hogy helye lenne en-
nek az oktatásának az iskolákban – és nem 
csak a művészeti osztályokban –, abban biz-
tos vagyok.

CívisCafé: Sok szó esik az utóbbi időben  
a szájlégzésről. Mi okozhatja? Befolyásolja például 
az alvás minőségét, a test, az agy működését?

Dr. Hagymásy Nóra: Azt nyugodtan le-
szögezhetjük, hogy nem csak és kizárólag 
a gyermekekről beszélünk, hisz a felnőtt la-
kosság legalább annyira érintett a témában. 
A szájlégzésnek, az éjszakai horkolásnak az 
arcon is jól látható nyomai vannak: szomorú 
szemek, élettelen tekintet. A legtöbb szájlég-
ző egyébként nyelvlökéses nyelő, ami azzal 
jár, hogy legtöbbször az „sz, z, c és s, zs, cs” 
hangokat interdentálisan, azaz a két fogsor 
közé dugva a nyelvét ejti. A nyelvét nyelés-
kor a fogak hátsó felszínéhez nyomja, mely 
a fogakat kimozdítja a helyükről, és a hara-
pást is kórosan befolyásolja. Sokszor látunk 
olyan felnőttet, akire azt mondja a köz-
nyelv – nem túl kedvesen –, hogy kiharapja 
a pókot a sarokból. Vagy olyan idős bácsit, 
akinek szinte beesik az eső a szájába, any-
nyira előrejött az alsó állkapcsa. Ezek mind 
tendenciák. Lehet, hogy minden évben csak 
1 millimétert mozdul előre az állkapocs, de 
ez évek alatt már jelentős. Az arcszerkezet 
fejlődését is látványosan befolyásolja. Olyan 
terápiában érdemes gondolkodnunk, mely 
nemcsak az adott, problémás területre kon-
centrál, hanem az egész testet és a funkciók 
közötti összefüggéseket véve közelít a meg-
oldáshoz. Intenzív mozgásos gyakorlatok-
kal, arc- és szájkörüli (orofaciális) tréning-
gel az idegrendszer stimulálásán keresztül. 
Feloldhatjuk az izompólyákban lerakódott 
feszültségeket, optimalizálhatjuk a légzést, 
feszültségmentesíthetjük a fej-nyaki régiót, 
és aktivizálhatjuk a biológiai fogszabályozó 
készülékünket, a nyelvünket. Légzés-nye-
lés-testtartás hármasa az eredményes terá-
pia kulcsa.

CívisCafé: Logopédiai szempontból mikor 
nevezhető iskolaéerettnek egy gyerek?

Dr. Hagymásy Nóra: Mire iskolába kerül 
a gyerek, az az ideális állapot, ha minden 
hangot tisztán ejt. Ez nem minden esetben 
valósul meg, de már az is nagy segítség, ha 
nem 10 hangzócserével kezdi meg az első 
osztályt, hanem mondjuk még az „r” hangot 
nem képes helyesen képezni, ami nagyon 
gyakori ebben az életkorban. Gondoljunk 
csak bele, ha például látja leírva azt a szót, 
hogy villa, de ő még az „l” hang helyett „j” 
hangot ejt, akkor azt fogja mondani, hogy 
vijja. Jobb esetben azt is hozzáteszi, hogy vij-
ja, de én még nem tudom kimondani. Ilyen-
kor legalább észleli a különbséget a két hang 
között. A hang-betű kapcsolatoknál ez az ol-
vasás- és írástanulás folyamán is nehézséget 
jelenthet számára. Ez csak a hangképzésre 
vonatkozik, e mellett számos olyan anya-
nyelvi terület van, amivel a logopédiai fog-
lalkozásokon már az óvodáskorban nagyon 
jól megalapozhatjuk a sikeres iskolakezdést.

bereczki-csák helga
további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Juhtúrós  
sztrapacska
A juhtúrós sztrapacskát Szlovákiában kicsit 
másképp készítik, mint Magyarországon. 
Íme a recept:

Hozzávalók: 60 dkg krumpli, rétesliszt, amennyit felvesz  
(kb. 20-30 dkg), 40 dkg tejföl, 40 dkg juhtúró (bryndza),  
2 evőkanál zsír, 40 dkg húsos szalonna, só.

Elkészítés: A nyers krumplit lereszeljük (aprítóval 
gyorsabb), és annyi réteslisztet adunk hozzá, ameny-
nyit felvesz. Olyan állagú legyen a tészta, mintha ha-
gyományos nokedlit készítenénk. Megsózzuk. A tete-
jére szórjunk egy kevés lisztet, hogy ne barnuljon meg 
a krumpli, amíg a víz felforr. Egy nagy lábasban vizet 
forralunk; ebben fogjuk kifőzni a sztrapacskát. A sza-
lonnát apró csíkokra vágjuk, ropogósra sütjük, majd 
kivesszük a zsírból, félretesszük. Közben elkészítjük 
a szószt: egy nagyobb serpenyőben közepes lángon 
a juhtúrót a tejföllel és a zsírral megolvasztjuk; ezt is 
félretesszük. A főzővizet megsózzuk, teszünk bele egy 
kevés zsírt, hogy ne ragadjanak a galuskák. Nokedli-
szaggatón beleszaggatjuk a sztrapacskát – amikor fel-
jön a víz felszínére, leszűrjük. Beleforgatjuk a szószba. 
Melegen tálaljuk; tetejére szórjuk a töpörtyűt.

Jó étvágyat kíván:  
Halász Peca István

Sült tea – ahogy Boros Vali készíti
A sült tea valójában friss gyümölcsökből készülő gyümölcskoncentrátum. 
Többféleképpen is eltehető télire, de jellemzően forró vizet kell hozzáön-
tenünk, hogy ízletes, teaszerű, forró italt készíthessünk belőle, de jég és 
hideg (szénsavas vagy szénsavmentes) víz hozzáadásával egy finom kok-
télt is kaphatunk.

Rengeteget olvastam róla, de minden recept 
bődületes mennyiségű cukrot írt hozzá – ez 
nekem nemigen tetszett, így megalkottam 
a magam verzióját.
Mindjárt kétfajta készült:

Az első adaghoz hozzávalók: 25 szem szilva,  
4 alma, egy bő marék szeder, egy bő marék málna.

Elkészítés: Mindet apró kockákra vág-
tam, leszórtam kevés cukorral (a gyümöl-
csök elég édesek), egy egész citrom levét is 
belecsavartam. Ekkor beraktam a sütőbe, és  

170 fokon 40 percet sütöttem. Az utolsó 
5 percben tettem hozzá friss mentalevele-
ket. Sterilizált üvegekbe tettem, lezártam az 
üveget, és fejre állítom, így a meleg alaposan 
behúzza a tetőt.

A második adaghoz hozzávalók: 2 banán,  
3 alma, 6 mandarin, 3 szelet sütőtök, 1 citrom.

Elkészítés: Itt is mindent apró kockára vá-
gok, és a fenti módon elkészítem – ebbe nem 
menta került, hanem citromfű. A továbbiak-
ban ugyanúgy járok el, mint az elsőnél.további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU
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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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A favipiravir hatóanyag-tartalmú Avigan az új koronavírus elle-
ni hatékonyságát – a négy magyarországi orvosképző egyetem 
mellett – az Országos Pulmonológiai Intézetben és a Dél-pesti 
centrumkórházban vizsgálják. Az intézmények a Debreceni 
Egyetem vezetésével egy kutatási konzorciumot hoztak létre, 
melyet a HECRIN (Hungarian European Clinical Research Infra-
structure Network) támogat.

– A Debreceni Egyetemen most el-
indított országos klinikai kutatásban 
a tüdőgyulladás stádiumában lévő, de 
még lélegeztetésre nem szoruló bete-
gek esetében vizsgáljuk a gyógyszer 
hatásosságát. Azt szeretnénk igazol-
ni, hogy a középsúlyos koronavírusos 
betegeknél is enyhíti a tüneteket, a lá-
zat, a légzészavart, és nem alakulnak 
ki súlyos szövődmények – ismertette 
Várkonyi István, a DE Infekto-
lógiai Klinika megbízott igazgatója,  
a 6 magyarországi centrumot, orszá-
gos intézeteket és orvosi egyetemeket 
felölelő kutatás hazai vezetője.
A gyógyszeres kezelés 14 napig tart; 
a vizsgálatot több mint 100 betegnél 
végzik el Magyarországon.
Az Avigan eredetileg egy japán fej-
lesztésű, külföldön törzskönyvezett 
influenzaellenes szer, amelynél fel-
merült, hogy a koronavírus-beteg-
ség kezelésében is hatásos lehet. 
A vírusszaporodás kulcs- 
enzimét, az RNS-polime-
rázt gátolja. Ezt igazolták 
a Japánban és Kínában 
elvégzett klinikai vizsgá-
latok, és ezt erősítenék 
meg a magyaror-
szági kutatással 
a japán kor-
mány által 
b i z t o s í t o t t 
gyógyszerrel.
– Ez lesz a má-
sodik olyan 
m a g y a r -
o r s z á g i 
k l inikai 

vizsgálat, amely törzskönyvezett, 
nagy valószínűséggel vírusellenes 
hatású gyógyszerről szól. A hazai 
vizsgálat várhatóan néhány héten be-
lül befejeződik. Azt várjuk, hogy az 
adatok feldolgozása, az eredmények 
értékelése után a COVID-19-betegek 
már bizonyítottan hatékony kezelést 
kaphatnak – hangsúlyozta Várkonyi 
István.  Korábban, egy másik klinikai 
kutatásban a remdesivir hatékony-
ságát vizsgálták – Magyarországon 
először – a Debreceni Egyetemen. 
A gyógyszer a súlyos tüdőgyulla-
dásban szenvedő, lélegeztetett bete-
gek esetében eredménye-
zett javulást.

Hazánkban 
elsőként  

Debrecenben 
tesztelik  

a koronavírus 
elleni szert
A készítménytől azt várják,  

hogy enyhíti a tüneteket,  
és megakadályozza  

a súlyos szövődmények  
kialakulását.
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Kísérleti kutatólaboratórium 
épülhet Debrecenben

Biológiai hatóanyagokat állítanának elő.

Négymilliárd forintot kap a Debreceni Egyetem egy 
olyan kísérleti (pilot) kutatólaboratórium létrehozására, 
amelyikben biológiai hatóanyagokat állítanak majd elő 
steril gyártási technológiával két, egymástól elválasztott 
területen, speciális biztonsági munkakörnyezetben. Ez 
a gyakorlatban vírusok és baktériumok szaporítását, liofi-
lizálását (fagyasztva szárítását) és tárolását jelenti. A bak-
tériumtörzsek fenntartása mellett közepes és nagy volu-
menű fermentoros termelésükre is lehetőséget alakít ki 
a projekt, megteremtve a rekombináns vakcinák, illetve az 
ehhez szükséges termelő baktériumtörzsek előállításának 
feltételeit is.
Az európai uniós forrásokat felhasználó beruházás kor-
mány általi támogatásáról az október elsejei Magyar Köz-
löny ír. A kutatólaboratórium a Vezér utcai egyetemi inno-
vációs parkban kapna helyet.

Európa egyik legmodernebb 
fogászati komplexuma 
Az építkezés tavaly novemberben kezdődött.

Felújították és bővítették a Debre-
ceni Egyetem Fogorvostudományi 
Karának Fantom, valamint Fogtech-
nikai laboratóriumát. A korszerűsí-
tések révén a hallgatók XXI. századi 
technika segítségével sajátíthatják 
el a speciális preklinikai gyakorlati 
tantárgyakat.
Az infrastruktúra megújítását a kép-
zések fejlődése és a hallgatói létszám 
folyamatos növekedése tette szük-

ségessé. Az építkezés tavaly novem-
berben kezdődött a földmunkákkal. 
A felújítás 296 négyzetméternyi te-
rületet érintett, az új épületrész 206 
négyzetméteres: a Fantom laborató-
rium 54, a Fogtechnikai laboratóri-
um 41 négyzetméterrel gyarapodott. 
Egy 8 fős gyakorlótermet is kialakí-
tottak. A süllyesztett rézsűs területen 
45 férőhelyes kerékpártároló kapott 
helyet, ezzel is támogatva a környe-
zettudatos közlekedést.
A munkálatok során nemcsak az új 
épületrészek kialakítása és a régi-
ek renoválása történt meg,  hanem 
a fantom-, illetve fogtechnikai mun-
kaasztalokat, valamint digitális fogá-
szati oktatórendszert is beszereztek. 
A „Dental Teacher” lehetővé teszi 
a hallgatók által manuálisan végzett 
feladatok objektív kiértékelését.
A beruházásnak köszönhetően Euró-
pa egyik legmodernebb fogászati fan-
tom komplexumát vehették birtokba 
a hallgatók a Debreceni Egyetemen.

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

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

nálunk megtalálja a tökéletes ékszert!
MINŐSÉGI, EGYEDI, KÜLÖNLEGES  

ARANY és EZÜST ÉKSZEREK  
az Aranyvirág ékszerszalonban.

AKCIÓINK:
ARANY 
és DRÁGAKÖVES 
ékszerek

EZÜST 
ékszerek

20%
30%

kedvezménnyel.

kedvezménnyel.TÖRTARANY-FELVÁSÁRLÁS  
KIEMELKEDŐ MAGAS NAPI ÁRON 

CSAK NÁLUNK!

Látogasson el személyesen  
vagy webáruházunkon keresztül is rendelhet.

kedvezménnyel.
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Mi kényszerít maradásra egy kapcsolatban, ha napról napra megszé-
gyenülünk vagy megszégyenítünk? Ha nem a vágyainkat éljük? Mi 
késztet újabb és újabb hazugságokkal kikarózni a menthetetlenül kö-
zeledő vermet? Jobb-e az idegőrlő békesség, mint felrúgni a húsleve-
ses asztalt? Mi van e béke mögött? A megszokás langyos biztonsága? 
A félelem? A megszégyenüléstől? Szégyen-e felmondani a békét? Fél-
jünk-e a háborútól? Milyen lesz a béke, amelyet a saját megszégye-
nülésünktől való félelemből kötünk? Milyen lesz az élet, amelyikben 
nem merjük megvívni a háborúinkat?

Hajdu Szabolcs Békeidő című filmje 
április óta látható a Vimeo nevű videó-
megosztón – rendhagyó módon csak ott 
– egy mozijegy áráért. A 2016-os, Karlo-
vy Vary-fődíjas Ernelláék Farkaséknál 
után ez az első mozija a debreceni szüle-
tésű alkotónak. 

A Békeidők főszereplői hétköznapi em-
berek a szokásos problémákkal. De hát 
az élet is arról szól, hogy milyen ered-
ménnyel jövünk ki e csapdahelyzetekből. 
Mit marnak le szívtájékról a farkasfo-
gak. Nincs ezzel másként a megkopott 
házasságában nőiségét keresgélő ma-
gyartanár (Sárosdi Lilla), a kiégett 
negyvenes színész (Szabó Domokos), 
a családi elridegülésben vacogó lelkész 
sem (Hajdu Szabolcs). Többé-kevésbé 
mindannyian felismerték, hogy meg-
rekedtek valahol félúton, és a békeidő, 
amelyet a megoldásra kaptak, lassan le-
pereg. Azonban a hogyan tovább több, 
mint kérdéses.

Mondj igent, vagy húzz el!
Ez eddig tulajdonképpen az Ernelláék 
nyomvonala. De mivel Hajdu Szabolcs 
nem nyomta el magában azt, hogy alkotó 
emberként dolga reagálni a közéletre, to-
vábbmegyünk Farkaséknál. A Békeidőbe 
nemcsak beszűrődik valamennyi a füg-
göny mögül az utóbbi évek magyarorszá-
gi közhangulatából, hanem az arcunkba 
kiált: a félelem-béke-háború háromszöge 
az ellenzéki aktivistában (Török-Illyés 
Orsolya) nyer újabb dimenziót, míg 
a sodródó „hazudós lány” (Wrochna 
Fanni) és a gátlástalanul magabiztos ren-
dező (Schilling Árpád) #metoo-ja egy 
hármas szex ajánlatával zaklat… fel. Haj-
du ez utóbbi kulcsjelenetében bevallottan 
a Marton-sztorit meséli el, de nem vált 
dokumentaristába, csak egyetlen mon-
datot kölcsönöz a valóságtól. (Ráadás-
ként, a Marton által sohasem cáfolt vád 
sértettje éppen Sárosdi Lilla, a film egyik 
főszereplője, míg a rendezőt a színésznő 
valóságos férje, Schilling Árpád alakítja.) 
Ezzel együtt a Békeidőben – 
a #metoo-sztorit leszámítva – a történet 
lényegtelen. Az események láncolatánál 
milliószor fontosabbak a szereplők re-
akciói: egy fojtott monológ, egy dialógus 
kéretlensége, egy odavágott cserepes vi-

rág bármilyen cselekménynél beszéde-
sebb az indulatok erjedésénél vagy az 
irányvesztettség depressziójánál.

Teknősök az országúton
Amíg a felnőttek egyre elkeseredettebb 
harcot vívnak a látszatbékéért, a gyer-
mekeik előtt nyilvánvaló, hogy ami zaj-
lik, már réges-régen háború. Hogyne 
tudnák, amikor a közöny, az önsajnálat, 
az undor repeszeivel a hasüregeikben 
nőnek fel körülöttünk. Hajdu Szabolcs 
olyan filmes, aki sokféle emberrel talál-
kozik. Hallgat, beszélget, figyel, össze-
vet, elemez, majd az őt magát is erősen 
foglalkoztató témákból jó esetben mozit, 
színházi előadást gyúr. A Békeidő cse-
lekménye egyszerre folyik a felnőttek 
és az ő gyerekeik szintjén. Amit leszűr, 
az felkavar. Hogy fel sem tűnik, milyen 
örvényléssel mossuk szét a hitelessé-
günket, sérelmeink üvegfalára tapadva. 
Hogy e hisztérikus zavarodottság helyett 
a gyerek vegytiszta békeidőre vágyik, és 
a túlélés fejében úgy fog átverni a palán-
kon, hogy csak nézünk, mint egy kilapí-
tott teknős.
E csődben, a fóbiáinkban, a mániáink-
ban egyformábbak vagyunk, mint abban, 
hogy választáskor kire húzzuk az ikszet.

A küszöb az önreflexió
Hajdu Szabolcs filmje „itt és most” al-
kotás: az ízek külön-külön is hatnak, de 
a legmélyebbet mi, magyarok kortyolhat-
juk belőle, akik ennek az országnak a sor-
sán osztoztunk a 2010-es évtizedben. 
Egy kezünkön megszámolható, mennyi 
filmes és színházi alkotó vette a bátorsá-
got, hogy megossza velünk a maga ver-
zióját a valóságról. Pedig igény lenne rá.
A Hajdu fanyar humorával megáldott 
Békeidő egyik kezében tükröt tart, hogy 
magunkra ismerhessünk: ilyenek va-
gyunk tehetetlenkedésünkben, sebzet-
ten, de még az utolsó lélegzetünkkel is 
visszavágva. Aki végigfut a filmmel kap-
csolatos internetes kommentszekciókon, 
a szélsőséges véleményeket látva jól érzi, 
hogy a Békeidőt azok szeretik, de azok 
nagyon, akik képesek sportértékkel bíró 
önreflexióra. 
A másik kézben megafon: merj felébred-
ni végre, Magyarország!

ratalics lászló

Anyák,  
férjek,  

magyarok! 
Lejár  

a békeidő.
Hajdu Szabolcs 

 az egyik kezében tükröt,  
a másikban megafont hozott.
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Aki elindult anya húga után
A bizalom egyszerre képes két jó 
embert nevelni: egy gyereket  
és egy felnőttet.

Mikor minden más kész lett, talán a nyolca-
dik napon – kipihent jókedvében – teremt-
hette az Isten azt a finom szövetet, ami a lá-
nyos anyák lányait és az anyák lánytestvéreit 
köti, kötheti össze. A szerencsés családokban 
a nagynéni-unokahúg kapcsolat tulajdon-
képpen olyan misztérium, aminek épp csak 
vér- és méhlepényszaga nincs, de minden 
más vetületében a szüléshez fogható alapo-
kon nyugszik, hiszen mindkettejük számára 
új, az anya hétköznapi személye fölött álló 
viszony születik, igaz, nem felülírva azt.
A kislány és anya húga együtt hiba nélkül 
működik: a másfajta korlátok és a közös 
nyelv élhető világot teremt, amiben pofon-
egyszerű örömet találni, felszabadító élmé-
nyekre lelni. A lány ebből az irigylésre méltó 
együttlétezésből életre szóló megerősítést 
kap (fontos vagy, értékes vagy, neked adom 
az időm, teljes valómmal feléd fordulok), 
anya húga pedig bizonyságát annak, hogy 
a rábízott kincs őrzésétől ő maga is gazda-
gabbá válik (szeretek veled lenni, a szavad 
számomra mértékegység, a hitem benned 
megingathatatlan). Ez a fajta, szülői allűrök-
től mentes és nevelési kényszerektől lecsupa-
szított bizalom egyszerre képes két jó embert 
nevelni: egy gyereket és egy felnőttet.
Erről az összetett szeretetről szól Marilynne 
Robinson Háztartás című regénye. Az ame-
rikai írónő és esszéista műve 1980-ban jelent 

meg (azonnal Hemingway-díjjal jutalmaz-
ták a legjobb első kötetért), de csak a köz-
lemúltban adták ki magyarul. A Guardian 
minden idők száz legjobb könyve közé vá-
lasztotta – nem véletlenül.
A Háztartás egy végzetesen különböző 
testvérpár, Ruth és Lucille drámai történe-
tét meséli el Ruth nézőpontjából. Az Idaho 
barátságtalanabbik végén fekvő Fingerbone- 
ban a hosszú téli estéken az északnyugati szél 
szinte belerekeszti a szót az emberbe: az ilyen 
az eleve elrendelt szerencsétlenségek tökéle-
tes helyszíne. Az idő áll, az élet pedig nem 
halad semerre az ugyanolyan lakosokból 
kikövezett, kietlen utcákon. A lányok csa-
ládjában megismétlődik a tragédia: a vonat, 
amin a nagyapa utazik, a viaduktról a vízbe 
zuhan, majd hosszú évekkel később az anya 
ugyanitt kormányozza vízbe az autóját. A két 
kislány így a nagymamára marad, majd az 
ő halála után megérkezik Sylvie, anya húga. 
A szegényes háztartásba pontosan beleillik 
ez a szó szerint fésületlen vagabond, aki ru-
hában alszik, éjjel mezítláb kóvályog, néha 
halakat hoz haza a kabátzsebében és teljesen 
rendben lévőnek találja, ha unokahúgai hó-
napokig nem mennek iskolába. Hát hogyne: 
odakint tágasabb, ott a tapasztalás másfajta 
rétegei várnak. Sylvie ezzel együtt nem fele-
lőtlen, hanem nagyon is önmaga. Ám míg 
ebbe a szabálytalanságba Ruth tökéletesen 
beleolvad, Lucille szenved tőle. Zavarják 
a felhalmozott konzervdobozok, nem tud 
megbékélni az összegyűjtött magazinokkal, 
ahogy tartósítják a falak a poros múltat. 
A lányok vívódásának Sylvie látszólag csak 
passzív szemlélője – Ruth lelki tusája köze-
pette a dolgok lassú menetét megejtő leírá-
sokkal tárja elénk Marilynne Robinson. Az 

atmoszférateremtés zsenijével állunk szem-
be, aki úgy fest le egy rideg, teliholdas éjsza-
kát, hogy az olvasó alig várja a reggelt, sőt 
közben az is lehet, valóban teljesen kihűlnek 
a lábujjai.
Végül nem marad együtt, ami nem tartozik 
össze: se Lucille és Ruth, se Sylvie és a házból 
kinövő korlátok. Hiszen a család egység, ami 
egyet jelent az egyhelyben maradással. Nem 
való mindenkinek. Egy csavargó halálos íté-
lete. Lány és anya húga azonban egymásra 
találnak, és elindulnak oda, ahol semmi sem 
biztos. A bizonyos felé nem is hiszik, hogy 
vezet út. Maradéktalanul boldogok sosem 
lesznek, de lehetnek még simán Sylvie és 
Ruth – akik nem valakinek a valakijei, akik 
nem téveszthetők össze senkivel.
A Háztartás az önazonosságot vállán vivő 
vakmerő vállalás regénye. Szabadkai Ber-
nadett gyönyörködtető fordításának nyelvi 
bravúrjai között az erre érzékenyeknek örö-
mében sírni lesz kedve.

bereczki-csák helga

marilynne robinson: háztartás

Terjedelem: 243 oldal, borító: keménytábla, védőborító 
Fordító: Szabadkai Bernadett, MAGVETŐ KFT.

…mert nem lehet 
feledni!
Juhász Gyula Trianon című versének sora a címe  
az új dokumentumfilmnek, amelyet Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata készíttetett, s amely a 100 évvel 
ezelőtti történésekkel szintézisbe foglalja a június 4-én 
felavatott szoboszlói Trianon-emlékmű készítésének 
mozzanatait, a gyásznap helyi pillanatképeit. 
Az alkotás üzenete túlmutat a fürdőváros határain. 

A premiert október 2-án tartották meg, ahol Czeglédi Gyula 
polgármester köszöntőjében rámutatott: több évtizedes adóssá-
gát pótolta a város az emlékművel. A filmben ő is elmondhatta 
gondolatait. 
A 40 percben megelevenedik a szobor életre kelésének folyamata, 
melyről Győrfi Lajos szobrászművész szól. A historikus vonat-
kozások elbeszélője, Bihari-Horváth László múzeumigazgató, 
és Galánfi András Kossuth-díjas művész előadása érzelmileg 

teljessé teszi a látványában, hanganyagában is színvonalas filmet, 
Renyó Norbert alkotását. 
A film megtekinthető a Youtube-on „Mert nem lehet feledni 
DVD” címmel.
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DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70., +36 52 471 007
WWW.LAGUNALUX.HU

mofém  
csaptelepek 

15%  
kedvezménnyel.

Kopott beltéri 
ajtók felújítása
bontás nélkül!

Új vétel helyett 
ötletes 
felújítás!

RÉGIBŐL ÚJAT  
BONTÁS NÉLKÜL!

RÉGIBŐL
» bontás törmelék nélkül
» soha többé ajtófestés
»  a legtöbb ajtóra és tokra 

alkalmas
»  több mint 1000  

lehetséges modell

ÚJAT
» reggel visszük – este hozzuk
» időjárásálló, szép új felület
»  növelje biztonságát
»  tartós és rugalmas  

megoldások

+36 20 946 2169
KELA-BAU KFT., PORTAS-SZAKÜZEM
Debrecen, Kard utca 57.
www.kelaajto-debrecen.hu • www.portas.co.hu

előtte utána

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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Eleinte minden a legnagyobb rendben van. Alig merjük elhinni, 
hogy ennyire szerencsések vagyunk.  Sok év kínkeserves keresgélés 
és néhány rémes társkeresős melléfogás után találtunk végre vala-
kit, aki becsül és értékel minket. Mi pedig imádjuk, őt és minden 
szabad percünket csak vele akarjuk tölteni. Türelmesek vagyunk, 
bármilyen apró félreértés felmerül köztünk, felesleges balhék nélkül 
képesek vagyunk higgadtan rendezni. Aztán idővel valami meg-
változik. Mi pedig hirtelen ingerlékenyebbé válunk, és bármilyen 
apróság képes előhozni belőlünk az önmagából kikelt drámakirály-
nőt. Mindent azonnal személyes támadásnak veszünk, elfogadha-
tatlan sértésként élünk meg, és a megoldás keresése helyett elkezdő-
dik a folyamatos veszekedés. Ennek pedig, úgy tűnik, hogy sosem 
lesz már vége. De mi is teszi tönkre a párkapcsolatunkat? És mit 
tehetünk, hogy megmentsük? Erről szól a cikk.

Haragtartás
Legjobb szándéka ellenére is előbb-utóbb eljöhet az a pont, amikor 
a párunk valamivel megbánt minket. Valószínűleg ezt egy őszinte 
bocsánatkérés követi részéről, hiszen fájdalmat okozott nekünk, és 
ezt nagyon sajnálja. Jobb esetben ez elég nekünk ahhoz, hogy túl-
lépjünk a történteken, és elengedjük a témát, de előfordulhat, hogy 
nagy sértettségünkben úgy döntünk, hogy további tüntetőleges 
duzzogással és napokig tartó szeretetmegvonással büntetjük, ami 
csak ront a helyzetünkön, és még tovább rombolja az egyébként is 
meggyengült párkapcsolatunkat.
Mindent magunkra veszünk
Bármennyire is szeret minket a párunk, elképzelhető, hogy tesz 
néha egy-egy olyan megjegyzést, amit valamiért bántónak érzünk. 
Mi pedig ilyenkor ahelyett, hogy vagy elengednénk a fülünk mel-
lett vagy megkérnénk, hogy tisztázza a konkrét helyzetet velünk 
– hogy megbizonyosodjunk róla, valóban jól értettük-e –, azonnal 

magunkra vesszük, és visszatámadunk (mert nehogy már azt higy-
gye, hogy ő tökéletes). Ezzel az a gond, elképzelhető, hogy valójá-
ban csak egy félreértésről van szó, aminek a túlreagálása további 
konfliktusokhoz vezet.
Állandóan kritizáljuk
Előfordulhat, hogy bizonyos kérdésekben nem értünk egyet 
a párunkkal. De ezeket nyíltan és tisztelettel kommunikálva kell 
megvitatnunk egymással. Ha mindenben a hibát keressük, és folya-
matosan kritikus megjegyzésekkel illetjük őt, csak azt fogjuk elérni, 
hogy előbb-utóbb ki fog hátrálni a kapcsolatból. Hiszen ki szeretné 
egy olyan emberrel tölteni az idejét, aki dicséret és támogatás he-
lyett folyton kritizálja és minden elképzelhető módon rombolja az 
önbecsülését?
Meg akarjuk változtatni
Egy párkapcsolat áldozatokat követel mindkét fél részéről, ezért 
bizonyos kérdésekben elengedhetetlen, hogy kompromisszumot 
kössünk egymással. Ez azonban nem jelenti azt, hogy jogunk lenne 
elvárni a párunktól, hogy minden apróságon változtasson a ked-
vünkért. Ha szeretjük, fogadjuk el olyannak, amilyen ő valójában, 
és értékeljük a kedvünkért tett erőfeszítéseit, de semmiképp se 
próbáljuk erőszakkal megváltoztatni, mert ezzel csak eltaszítjuk 
magunktól.
Számos buktató van egy párkapcsolatban, rengeteg olyan helyzettel 
találhatjuk szembe magunkat, amelyekben a legnagyobb igyeke-
zetünk ellenére is elképzelhető, hogy nem megfelelően reagálunk. 
De ha tiszta szívünkből szeretjük egymást, és mindent megteszünk, 
hogy működjön kettőnk közt a kapcsolat, bármilyen nehézség is 
jön, közös erővel leküzdjük.

Mi teszi tönkre  
a párkapcsolatot?
Péter Eszter  pszichológus cikke

olvasson további cikkeket párkapcsolati témában  
péter eszter pszichológus weboldalán! https://www.petereszter.hu/

https://www.petereszter.hu/
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BALÁZS FECÓ   TÓTH GABI   TÓTH VERA   EDDA MŰVEK  
NEOTON   CHARLIE   RADICS GIGI   MAGNA CUM LAUDE

HOOLIGANS   RÚZSA MAGDI

kedvenc zenészeid koncertjei      raktarkoncert.hu
#vigyazzunkegymasra #2020

LD_TMU_Raktarkoncert_KV_192x269.indd   1 2020. 09. 16.   16:40:33
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CívisCafé: Ha harmincévesen Debrecen egyik legnagyobb 
munkáltatójának, az FAG debreceni üzemének igazgatója lett, ugyan 
mit tervez az ötvenes, hatvanas éveire?

Szabó Péter: Azért vannak elképzeléseim, hogy mit szeret-
nék csinálni a jövőben, de igaz, hogy meglehetősen fiatalon 
– egészen pontosan 29 évesen – kaptam meg azt a pozíciót, 
amiben a mai napig vagyok. Ennek már 13 éve. A főiskola 
után rögtön az FAG-nál kezdtem dolgozni, nagyon megtet-
szett a gyár, a közeg, a termelési folyamat, pedig egy multinál 
– ahol folyamatos profitkényszer van – nem egyszerű az élet…

CívisCafé: No de honnan az a munkamorál, tehetség és rátermettség, 
hogy egy „zöldfülű” debrecenit egy német multi 29 évesen megbízzon 
egy ekkora feladattal?

Szabó Péter: A szorgalmat a szüleimtől örököltem. Édes-
apám autófényező mester volt, anyukám a dohánygyárban 
dolgozott. Már óvodás koromban jártam édesapámmal a mű-
helybe, szerettem azt a miliőt, mindig találtam elfoglaltsá-
got magamnak.

CívisCafé: Honnan jött a mérnöki inspiráció, mikor kezdett szomjazni 
a műszaki tudásra? Mi volt – mondjuk – az első mechanikai szerkezet, 
amit összerakott?

Szabó Péter: Anyukám tudna erről igazán sokat mesélni! 
Otthon, általános iskolás koromban fából autót készítettem, 
kifaragtam a konyhaasztalt, gombfocipályát építettem belőle, 
átfestettem a matchboxaimat, darabokra szedtem, majd össze-
raktam a kerékpárjaimat, állandóan fúrtam-faragtam. Vala-
hogy magától értetődő volt, hogy gépészmérnöknek tanulok, 
vagyis mérnöknek és tanárnak egyszerre, utóbbit nem tudom, 
miért, mert habitusomnál fogva a tanári hivatás nem vonzott.

CívisCafé: Azért – egyezzünk meg – több mint ezerháromszáz ember 
főnökének lenni pedagógiai érzék nélkül nem menne! 

Szabó Péter: Így van, most már tudom. Ezerháromszáz em-
berhez, alkathoz, mentalitáshoz kell igazodni. Mindenki egy 
cél érdekében dolgozik, csak másféleképpen. Mert mi, em-
berek, magyarok, sokfélék vagyunk. Ezt talán a legnehezebb 
megérteni, és én 13 év alatt – úgy gondolom – sokat fejlőd-
tem, vagy legalábbis ragadt rám valami a pedagógiából.

CívisCafé: Máris belementünk az élet sűrűjébe, pedig még érdekelne, 
hogy gyerekként melyik flasztert koptatta Debrecenben?

Szabó Péter: Minden porcikámban újkerti gyerek vagyok! 
Oda születtem, a szüleim pedig máig ugyanabban a lakásban 
élnek, ahol felnőttem. Olyan szép és mozgalmas gyerekkorom 
volt, amilyenben – halkan jegyzem meg, hogy a fiam meg ne 
hallja – a mai gyerekeknek nincs részük. Vagy délelőtt, vagy 
délután jártunk iskolába, ha a szülők otthon voltak, akkor ta-
nultunk egy kicsit, ha nem, akkor rohantunk le a játszótérre. 
Kergetőztünk, fociztunk, bicikliztünk. Ha ma kinézek anyuék 
ablakán, senki nincs a játszótéren. Lelomboz. Régen, a nyolc-
vanas években akkora élet volt az Újkertben, hogy órákat áll-
tunk a sorban egy kis fociért.

CívisCafé: Ne is mondja! Folytassuk a csapágygyáras sztorit!
Szabó Péter: Belecsaptam a közepébe, ami egyébként 
a későbbiekben is jellemző rám. Mikor lettem ügyvezető 
a Schaefflernél? A 2008-as gazdasági világválság idején! Friss 
ügyvezetőként egy 50, majd egy 100 fős leépítést kellett leve-
zényelnem, továbbá prémiummegvonással kellett kezdenem.

CívisCafé: Elmélyedt a csapágygyártás rejtelmeibe?  
Tud például esztergálni?

Szabó Péter: Én a gyártósoron kezdtem a szakmát, dolgoz-
tam gépeken, majd csomagoltam is. A kézi eszterga mellé ma 
is bátran odaállnék, egyébként minden gépet jól ismerek, leg-
alábbis a paramétereit, tehát nem tudnának eladni a gyárban. 
Megesett, hogy végignéztem egy gép átállítását, majd a kö-
vetkezőt én csináltam meg. Nálam már kényszeres a „csak 
azért is megcsinálom, megtanulom”. Korábban gyakran talál-
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tam valami indokot, hogy le tudjak menni 
az üzembe, mert az igazán az én világom, 
onnan jöttem, most is odatartozónak vélem 
magam. Csak egy példa: szigorúan akkor 
veszek fel inget, ha vevő érkezik tárgyalni, 
egyébként galléros rövid ujjú pólóba járok 
dolgozni. Most csak azért van rajtam ing, 
mert a kamarai választásról jövök. Visszatér-
ve az üzemre: ma már sajnos ritkábban jut 
időm lemenni, de talán jól is van így, nem 
szeretnék ugyanis rátelepedni az ott dolgozó 
emberekre, akiket talán feszélyezné, ha a fő-
nök állandóan körülöttük forgolódna.

CívisCafé: A Schaeffler-csoport kúpgörgős 
csapágygyártásának vezetőjeként Mexikóba, 
Kínába és Dél-Korába is parancsol? 
Telefonon vagy személyesen?

Szabó Péter: Kúpgörgős csapágyat csak 
mi gyártunk Európában, így alám rendel-
ték a mexikói, brazíliai, kínai és vietná-
mi gyártás irányítását is, hogy mindenütt 
optimalizáljuk a gyártási folyamatot. Ezt  
Skype-on keresztül nem lehet megolda-
ni. Magát a munkát nagyon élveztem, de 
a tempó gyilkos volt. Szombaton leszálltam 
a mexikói gépről, vasárnap este pedig már 
repültem tovább Koreába. Volt olyan hónap, 
hogy összesen három napot töltöttem itthon 
a családommal. A koronavírus-járvány véget 
vetett ennek, és azóta sikerült megállapodni 
a német tulajdonosokkal, hogy ezt a terhet 
leveszik a vállamról. A gyerekem most har-
madikos, szeretnék része lenni az életének.

CívisCafé: Jó tudni, hogy mi, debreceniek,  
a kúpgörgős csapágygyártás királyai vagyunk!

Szabó Péter: A Schaeffler-csoport csak 
Debrecenben gyárt kúpgörgőt a csapágyba, 
innen látjuk el a fél világot. Komoly tech-
nológiai tudást igénylő munkafolyamatot 
építettünk ki Debrecenben, ami közös sike-
re mind az 1300 embernek, aki a debreceni 
gyárban dolgozik. Nagyon jó csapatot alko-
tunk: a régi „göcsösök” és a fiatal szakembe-
rek együtt remek munkát végeznek.

CívisCafé: Vajon mit mondanak a melósok 
Szabó Péterre? Szigorú, kedves, igazságos, 
barátságos, elnéző, üvöltöző, kegyetlen? 
Milyen főnöknek tartja magát?

Szabó Péter: Vélhetően sokan sokfélét 
mondanának. Úgy érzem, nagyon sokat vál-
toztam a 13 év alatt. Régen ölni tudtam vol-
na, ha nem úgy mentek a dolgok, ahogy én 
azt elképzeltem, aztán az évek alatt rájöttem, 
hogy nem mindenki olyan, mint én, de min-
denki hasznos lehet a cég számára, csak más 
stílusban, hangnemben kell motiválni. Meg-
tanultam, hogy hibázni lehet, és aki dolgo-
zik, az hibázik, jómagam is. A hibát ki lehet 
javítani. A fiatalkori főnöki énemet minden-
esetre ma már nem szívesen látnám viszont, 
de azért megjegyzem: ha segíteni kellett, 
akkor is bármit megtettem a kollégákért. 
Előfordult, hogy Budapesten kerestem or-
vost egy munkatársamnak, másnak a bank-
hitelét intéztem el. Amíg őszinték, azaz nem 

vágnak át, bármit kérhetnek tőlem. Mindig 
nyitva az ajtóm a gyárban!

CívisCafé: A közvetlen munkatársaival 
leül időnként sörözni, vagy szigorúan 
csak munkakapcsolat tart fenn?

Szabó Péter: Bármelyik kollégámmal le-
ülök sörözni, nem csak a menedzsment tag-
jaival. Rendszeresen járunk focizni, ott nincs 
vezető és munkás: ott a mérnök egyenrangú 
a lakatossal vagy a karbantartóval. Koráb-
ban érdekes esetek is előfordultak, egyszer 
felrúgott az egyik karbantartó srác. Szegény 
nagyon megijedt, felsegített, sűrűn kérte az 
elnézést, mire mondtam neki, hogy „fiam, 
semmi gond, ezt gyorsan felejtsd el, most 
nem a gyárban vagyunk, hanem a focipálán, 
majd legközelebb én rúglak fel”. Úgy is tör-
tént. Ilyen a foci!

CívisCafé: Nehéz kezelni az ilyen helyzetet.
Szabó Péter: Az én tapasztataim szerint 
– érdekes módon – nem kétkezi munkás-
sal, hanem közvetlen munkatársammal 
esett meg, hogy nem tudta kezelni. El kel-
lett magyarázni neki, hogy amikor focizunk 
és sörözünk, akkor csapattársak vagyunk, 
és akkor mindent lehet, urambocsá’, még 
anyázni is, de gyárban más a helyzet. Ott 
mindenkinek megvan a helye a szerepe, 
mint egy puzzle a táblán.

CívisCafé: A koronavírus-járvány mekkora 
csapást mért a Schaeffler debreceni gyárára?

Szabó Péter: Nagyot, mint mindenkire, de 
mi szerencsére nagyon jól átvészeltük. Sen-
kit sem kellett elküldeni, mint a 2008-as vál-
ság idején. Annyi változott, hogy visszább- 
vettünk a tempóból, szerencsére a nyárra 
esett a válságos időszak, így a munkatársak 
ki tudták venni a szabadságot. Inkább a felső- 
vezetés, a menedzsment hozott anyagi áldo-
zatott, hogy a ne kényszerüljünk „lemenni” 
a megvonásokkal.

CívisCafé: Mit gondol, mikor tudnak  
ismét teljes kapacitással dolgozni?

Szabó Péter: Mi már most éjjel-nappal 
nyomjuk, majdhogynem a vírus előtti szin-
ten. Nem látjuk, meddig tart, hová fut ki 
a járványhelyzet – lehet, decemberben ismét 
le kell állnunk, nem tudom. Egy biztos, most 
gőzerővel termelünk.

CívisCafé: Ha vége a pandémiának, márpedig 
egyszer csak véget ér, és visszatér az élet a rendes 
kerékvágásba, akkor jön a BMW. A Schaeffler 
debreceni gyára számára eljön a Kánaán?

Szabó Péter: Rajtunk olyan nagyon sokat 
nem fog lendíteni a BMW debreceni gyára, 
hiszen már most is partnerünk, a legújabb 
termékeinkre is vevő. Legfeljebb közelebb 
lesz, és a fejlesztésekben jobban együtt tu-
dunk működni, nem kell utazgatni.

CívisCafé: Ha nem a Schaeffler, akkor ugyan 
ki jár majd jól a BMW-vel Debrecenben?

Szabó Péter: Az egész város. Természe-
tesen én is nagyon várom a BMW-t, mert 
meggyőződésem, hogy a munkaerőpiacot 
felpezsdíti, és nagy hatással lesz a város gaz-

dasági életére. Azért aggályaim is vannak, 
mert egyelőre keveseknek van tudomásuk 
Debrecenben arról, hogy milyen egy autó-
ipari cégnek beszállítani. Olyan kőkemény 
feltételek vannak, hogy annak egyelőre ke-
vés helyi cég tud megfelelni. Csak egy példa: 
ha én egy szlovákiai autógyárba viszek száz 
csapágyat, de fél órával előbb érek oda, több 
száz euró a várakozási díj. Ha kések, órán-
ként több ezer euró a késedelmi díj.

CívisCafé: Azt mondja, korai az öröm?
Szabó Péter: Túlzott az eufória, mert ele-
inte minden bizonnyal lesznek szenvedé-
sek, nehézségek; Győrben és Kecskeméten 
is évekbe tellett, mire kialakult a megfelelő 
beszállítói rendszer. Sok debreceni közép- és 
kisvállalkozás számára kínál nagy lehetőség 
a BMW, de az elején vért kell izzadni, ebben 
biztos vagyok.

CívisCafé: Tele van már otthon a vitrin díjakkal? 
 A napokban az egyetem tanévnyitóján is 
díjat vehetett át, tavaly pedig Mecénás-díjat 
kapott az önkormányzattól.

Szabó Péter: Minden kitüntetés és díj 
bent a van a cégnél, mert ezeket ugyan én 
szoktam átvenni, de mindegyikben benne 
van 1300 ember munkája; közös a siker, az 
elismerés.

CívisCafé: A multik társadalmi felelősség- 
vállalásáról az utca embere egyelőre nincs túl jó 
véleménnyel. A Schaeffler német tulajdonosainak 
mennyit kell udvarolni, hogy közcélra 
adakozzanak?

Szabó Péter: Az elmúlt 13 év munkája 
alapján nagyon sokat nem kell udvarolni, 
mert megvan a bizalom, nem máról holnap-
ra tervezünk, van jövőképünk.

CívisCafé: A Schaeffler miben más?
Szabó Péter: Abban mindenképpen, hogy 
bár 100 százalékban német multi, a debre-
ceni menedzsment 100 százalékban magyar. 
Sőt debreceni! A szellemi foglalkozású csa-
patunk 65 százaléka a Debreceni Egyetemen 
végzett, a többiek is helyiek vagy hajdú-bi-
hariak. Lokálpatrióták vagyunk, mindany-
nyiunknak fontos, hogy jelen legyünk az 
egyetemen, a közép- és általános iskolákban, 
hiszen onnan kerülnek ki a mi dolgozóink. 
Valamit illik visszaadni. Meggyőződésünk, 
hogy illik adni a debreceni sportéletnek is, 
ezért vagyunk névadói szponzorai a DVSC 
női kézilabdacsapatának, de támogatjuk 
a debreceni salakmotort is.

CívisCafé: Bárcsak a többi nagy cég példát venne!
Szabó Péter: Én is kíváncsian várom, hogy 
náluk a társadalmi felelősségvállalás milyen 
formában nyilvánul meg. Nálunk úgy is 
megnyilvánul, hogy veszünk például 300 
jegyet a dolgozóknak a virágkarneválra, fo-
cimeccsre vagy salakmotorversenyre.

CívisCafé: A német illetékes hogy reagál, 
amikor Szabó Péter azzal hívja, hogy pénz kellene 
valamire?

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON
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Szabó Péter: Ez nem ad-hoc jelleggel mű-
ködik: mi egy évre előre tudjuk, hogy milyen 
társadalmi kötelezettségvállalásaink vagy 
szponzorációs, megjelenési feladataink lesz-
nek, az várhatóan milyen anyagi kiadásokkal 
jár; ezeket előre egyeztetjük, és utána már 
itthon, Debrecenben intézzük a részleteket.

CívisCafé: Sportoljunk! A salakmotor támogatása 
magától értetődő, hiszen egy járműipari alkat- 
részeket gyártó cégről van szó, de hogy tudjuk 
a csapágygyártót összekötni a kézilabdával?

Szabó Péter: Úgy, hogy szenvedélyes 
meccsrejáró voltam gyerekkoromban. Meg-
fordultam még rendszeresen a DVSC és 
a Debreceni Kinizsi futballmérkőzésein, 
mert ott játszott édesapám és a keresztapám, 
illetve kosárlabdameccsekre és salakmotor-
versenyekre is jártam. Kétéves koromban 
anyukám öléből szurkoltam végig a pardu-
bicei Aranysisak-versenyt, legalábbis azt 
mondták. A kézilabdacsapat támogatása, 
illetve a partneri kapcsolat kialakulása egy 
masszőrasztalon kezdődött. Kazsimér At-
tilához jártam masszázsra, aki a DVSC női 
csapatának is a masszőre. Vele beszélget-
tünk a csapatról, általa ismertem meg Ábrók 
Zsoltot, és azt hiszem, nagyon jó és eredmé-
nyes kapcsolat alakult ki közöttünk. Igaz, 
sokat dolgoztunk érte. Nagyon jó szponzori 
társaság alakult ki a csapat mögött, a mecs-
csek után még üzletek is köttetnek, ami nem 
elhanyagolható. Meggyőződésem, hogy ez 
a fiatalokból felépített DVSC sokkal szeret-
hetőbb, mint az anyagiakban jóval előttünk 
járó, összevásárolt három nagycsapat.

CívisCafé: Június 27-én, szombaton esett ki  
a DVSC futballcsapata az NB I-ből. Mikor tudta meg, 
hogy Debrecen első számú sportvezetője lesz?

Szabó Péter: Akkor június 29-én, hétfőn, 

egy nappal a tulajdonosváltásról szóló nagy 
bejelentés előtt.

CívisCafé: Apropó! Lezajlott már papíron is  
a tulajdonosváltás?

Szabó Péter: Formaságok vannak hátra, 
szerintem a polgármester majd egy sajtótá-
jékoztatón bejelenti.

CívisCafé: Amikor Papp László felhívta, mit szólt?
Szabó Péter: Először nemet mondtam. 
Úgy ért, mint derült égből a villámcsapás. 
Aztán aznap beszéltünk még néhányszor 
a polgármesterrel.

CívisCafé: Végül mivel győzte meg?
Szabó Péter: Inkább saját magamat győz-
tem meg. A hiúságomat sértette, hogy a vá-
rosom csapata kiesett az NB I-ből. Egyszerű-
en fájt a testemnek, a lelkemnek, szégyelltem 
magam. Én itt születtem, itt éltem eddig, itt 
is tervezek meghalni, nekem Debrecen van, 
és semmi más. Minden tiszteletem a Szi-
ma Gáboré, hiszen nem tudom, mikor lesz 
ismét hétszeres bajnok a csapat, de azt saj-
nálom, hogy ezt a sikerszériát, a stadiont, az 
egész közeget nem tudta meglovagolni. 

CívisCafé: Elvállalta. Milyen feltételekkel?
Szabó Péter: Azt kértem, hogy enged-
je nekem egy új üzleti modell felépítését. 
Tudtam, hogy kemény fába vágom a fejszét, 
mert a futballközeg sokkal nehezebb, mint 
a kézilabdáé.

CívisCafé: Ez magyarázatra szorul!
Szabó Péter: Mondok egy egyszerű pél-
dát, ami engem sokkolt. Van, ugye, egy 
női kézilabdacsapatunk, amelyik sikeres, 
negyedik helyen végzett a bajnokságban, 
az Európa-liga csoportkörében szerepelt. 
Megvannak a tradíciói is. A kézilabdacsa-
patnak a Facebookon van 11 ezer követője, 
amit nagy munkával sikerült feltornázni 

hétezerről. Aztán egyszer megnéztem a fo-
cit, ahol ez a szám 65 ezer. Micsoda különb-
ség! Akkor tudatosult igazán bennem, hogy 
más dimenzióról, világról beszélünk. A fut-
ballé ráadásul sokkal szenzibilisebb közeg. 
Erre is egy példa: a kézilabdás berkekben 
a sok év alatt senki nem fűzött ahhoz egy 
megjegyzést sem, hogy én zöld nyakkendő-
ben jelenek meg, mert a cégünk színe zöld. 
Amikor a futballcsapat élére kerültem, már 
az első alkalommal kikezdtek, mégpedig 
egy céges rendezvényen készült fotó miatt. 
Remélem, hogy a mellettem ülő, az ominó-
zus fotón szintén szereplő Tirpák Zsoltot 
(a Debreceni Szakképzési Centrum kan-
cellárja – a szerző) nem nézték fradistának! 
A viccet félretéve: ez az eset is rávilágított 
arra, hogy minden tekintetben, az öltöz-
ködést is beleértve, meg kell felelni a DV-
SC-tábor elvárásainak.

CívisCafé: A június végi székfoglalójában új szem- 
léletről, másfajta üzleti modellről és brand- 
építésről beszélt. Három hónap után milyen 
eredményekről tud beszámolni?

Szabó Péter: Megkezdődött, elindult egy 
új folyamat, de még idő kell ahhoz, hogy ki-
épüljön, kialakuljon. Új alapokra helyeztük 
a kapcsolattartást a sajtóval, elkezdtük a csa-
ládi napok szervezését, az online médiában 
is egészen jó dolgokat csinálunk. Tőzsér 
Danit szoktam cukkolni azzal, hogy a mi ré-
szünkről már érzékelhető a változás. Tudjuk, 
nyilván, hogy ez, a mi munkánk, semmit 
sem ér, ha a csapat nem eredményes. Nagy 
marketinggel be lehet hozni egyszer-kétszer 
öt-hatezer embert a stadionba, de ahhoz, 
hogy tartósan ott maradjanak, vagy – mond-
juk – 10 ezer jöjjön, ahhoz jó foci kell. Jövő-
re, az NB I-ben különösen.
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CívisCafé: Jövőre NB I? Csak egy forgatókönyv 
létezik?

Szabó Péter: Csak az létezik, hogy DVSC 
ebben a szezonban kiharcolja a feljutást. Ez 
a minimum; erre kár több időt fecsérelni. Ez 
a csapat, ez a miliő nem NB II-es. Ennyi.

CívisCafé: Kilenc forduló után vonjunk mérleget! 
Nem sportszakmailag, hanem érzelmileg!

Szabó Péter: Nekem van hiányérzetem, 
amit azért tompít a tudat, hogy én láttam, 
milyen állapotban voltak ezek a srácok a ki-
esés után. Akkor leszek elégedett, ha az NB 
II-ben az ellenfél játékosai eleve feladják 
a meccset ellenünk, mert tudják, hogy sem-
mi esélyük, mi pedig közönségszórakoztató, 
gólzáporos mérkőzéseket vívunk. Nekem 
az hiányzik, hogy egyszer ellenállhatatlanul 
futballozzunk, fusson bele a késbe az ellen-
fél! Szórakoztassunk; ez a cél!

CívisCafé: Varga Kevin eladása, illetve Gróf 
Dávid szerződtetése azt sugallja, mintha a kapott 
gólok számával lenne gond, pedig éppen fordítva 
van. A támadójáték döcög, főleg idegenben!

Szabó Péter: Varga Kevin ára durván az 
egyharmada az éves költségvetésünknek. 
Erre az ajánlatra nem lehetett nemet mon-
dani. Egyébként ez is a cél, hogy az akadémi-
áról minden évben olyan fiatalok kerüljenek 
fel, akik eladásából finanszírozni lehet az 
első csapat szereplését.

CívisCafé: Szegény Zöldesi Illés egyszer hibázott, 
erre kapust szerződtetnek a helyére. Bezzeg, ha 
egy csatár hibázik, nem kap ekkora büntetést!

Szabó Péter: Ez a felvetés kiegészítésre 
szorul. Gróf Dávid már a legelején képben 
volt, tehát már idény előtt ajánlatot tettünk 
a Ferencvárosnak. Illés 21 éves, előtte a jövő, 
és meggyőződésem, hogy Gróftól nagyon 
sokat fog tanulni ebben az idényben. Azt pe-
dig, lássuk be, hogy egy igazi karakter még 
hiányzott a csapatból. Dávid – meggyőződé-
sem szerint – betölti ezt a szerepet.

CívisCafé: Olybá tűnik, hogy az akadémia malmai 
lassan őrölnek. Mi a cél a pallagi intézménnyel? 
Reformra szorul?

Szabó Péter: Hatékonyabbá kell tenni, és ez 
már a mi felelősségünk, nincs már kire mu-
togatni. A DLA-nak nemcsak a DVSC-t kell 
kiszolgálnia, hanem a DEAC-ot is, amelyik 
– reményeink szerint – bennmarad az NB II- 
ben, és a Loki fiókcsapata lesz a jövőben.

CívisCafé: Mi kerül a DVSC egyesület égisze alá? 
A foci- és a kézilabdacsapat, illetve a pallagi 
akadémia?

Szabó Péter: Ez még nincs kőbe vésve, de 
minden szempontból előnyös lenne integrál-
ni azt, ami egy brand alá tartozik. Márpedig 
a DVSC egy brand. Gazdasági szempontból 
a szinergia is azt kívánja, hogy egy egyesület 
alatt egyesüljön minden, ami DVSC, meg-
hagyva a gazdálkodás önállóságát – meg 
egyáltalán az identitását – mindenkinek.

CívisCafé: Gyárigazgató, főszponzor,  
a DVSC futballcsapatának első embere. 
Van egy dublőre, aki néha hazajár?

Szabó Péter: Nincs! Reggel fél hétkor kez-
dem a napot a gyárban, és délután valamikor 
igyekszem hazaérni. Amikor a gyerekem el-
alszik, akkor még átnézem a levelezésemet, 
elolvasom a fontosabb híreket. 

CívisCafé: A gőzt hol és hogy ereszti ki?
Szabó Péter: Sokat biciklizek, időnként 
futok, súlyzózom. Ugyanazt nem tudom 
csinálni huzamosabb ideig, mert ráunok. 
A minap például a fiammal quadoztunk 
egy jót, de van, amikor a kertészkedés esik 
jól. Sokszor mindegy, csak csináljak va-
lamit. A tétlenséget nem szeretem, mert 
ha nincs semmi dolgom; akkor hajlamos 
vagyok szétesni. Ha nincs üresjárat az éle-
temben, minden fronton dinamikusan tu-
dok haladni.

CívisCafé: A DVSC futballcsapatánál van 
jövőképe, vagy csak válságkezelésre szerződött?

Szabó Péter: Eredetileg egy évre szól 
a mandátuma mindenkinek az igazgató-
ságban, de én hosszabb távra tervezek, ha 
már elvállaltam. Elindultunk egy új irányba, 
egy tiszta viszonyok között működő, sta-
bil NB I-es klub felépítésére vállalkoztam. 
Nem szoktam félbehagyni semmit. A DVSC 
egyesület megalapítása ráadásul új távla-
tokat nyitott, de most csak addig tekintek, 
hogy húzzák meg a felső vonalat alattunk az 
NB II-ben.

CívisCafé: Van az a pénz, amiért elhagyná 
Debrecent?

Szabó Péter: Nincs! Mostanáig sem volt, 
ezután sem lesz. A cégen belül is lenne le-
hetőségem, a cégen kívül is. Minden ideköt, 
hova menjek?

CívisCafé: Lokálpatriótaként, tősgyökeres 
debreceniként fakadjon ki! Mi a legjobb 
Debrecenben, és mi a legrosszabb?

Szabó Péter: A legjobb maga a lokálpat-
riotizmus, az összetartozás és az összetartás. 
Ha baj van, mindenki összefog. Ugyanakkor 
ideális a város mérete; nekem ennél nagyobb 
már frusztráló lenne. A legrosszabbnak 
a közlekedést ítélem, túl kicsik az utcák ennyi 
autóhoz. Én már csak tudom, hiszen minden 
nap az gyár és a Nagyerdei Stadion között 
ingázom, átszelve az egész várost. Továbbá 
kevés a közösségi tér, ahol a debreceni csa-
ládokat ki tudnának kapcsolódni. A Nagy- 
erdőn túl is kéne több ilyen. Sajnos, látom 
sok emberen a fásultságot, a beletörődést. 
Kevés a bicikliút, bár kétségtelenül sok épült 
az utóbbi években, de még mindig kevés. 
A Nagyerdőt is csak egy irányból lehet elérni 
kerékpárral. Az infrastrukturális fejlesztés 
elengedhetetlen. Már tele van a Kishegyesi 
út, és még nincs is itt a BMW!

CívisCafé: A lelki szemei előtt milyennek látja 
2030-ban Debrecent, a csapatait és önmagát?

Szabó Péter: Kezdjük a sporttal! Elégedett 
akkor lennék, ha a női kézilabdacsapatnak 
lenne egy bajnoki címe és egy európai ku-
pagyőzelme, továbbá ha a focicsapat egy 
nagyon stabil NB I-es csapat lenne, ame-
lyik a dobogóért harcol, és adott esetben 
megcsíp egy nemzetközi kupaszereplést. 
Debrecennek megvan a programja, ha az 
mind megvalósul, akkor nagyon szép jövő 
előtt állunk. 2030-ban 19 éves lesz a fiam, 
lehet, hogy akkorra ő már kirepül, és a fele-
ségemmel ketten maradunk a házban. Csak 
egészséget kívánok a családomnak. Szak-
mailag bizonyítani már nem akarok; tíz év 
múlva ugyanolyan boldog és motivált leszek 
a Schaeffler ügyvezető igazgatójaként, mint 
amilyen most vagyok.

cs. bereczki attila
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