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CívisCafé

Megújul a Főnix Csarnok
Kettő és fél milliárd forint kormányzati forrásból és a Magyar Kézilabda
Szövetség pénzügyi támogatásával megújul Debrecen egyik legújabb kori
emblematikus épülete: a Főnix Csarnok.
A Hunép Zrt. kivitelezésében – a tervek szerint – október közepéig zajlanak a munkálatok. Ennek keretében megújulnak a burkolatok, az öltözők, a mosdók, korszerűsítik
a gépészetet, a légtechnikát, a biztonságtechnikai eszközöket és a világítást (LED-re cserélik a jelenlegi izzókat). A Főnix befogadóképessége nem változik: 6500 ülőhelyével és
8 ezres összesített férőhelyével ez a második
legnagyobb multifunkciós csarnok Magyarországon.
A Főnix következő nagy nemzetközi megmérettetése jövő januárban esedékes: akkor
– Budapest és Szeged mellett – Debrecen ad
otthont a magyar–szlovák rendezésű férfi
kézilabda Európa-bajnokságnak.
Előtte, 2021 novemberében short track világkupával tesztelik a megújult arénát; a rendezvény egyike a négy olimpiai kvalifikációs
versenynek gyorskorcsolyában.

A csaknem húszéves létesítményben kisebb modernizálások történtek ugyan, de
ez az első nagy, komplex beavatkozás – tá-

jékoztatott Becsky András, a Debreceni
Sportcentrum Kft. ügyvezetője. Mint az üzemeltető cég vezetője hangsúlyozta: a beruházással a sportolókat és a közönséget egyaránt
színvonalasabban tudják majd kiszolgálni,
amely segít abban, hogy a város újabb nagyrendezvényekre pályázhasson sikerrel.
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VILÁGÍT A KÜLÖNBSÉG!
Fürdőszoba-burkolatok,
padlólapok

nagy választékban!

DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70., +36 52 471 007

WWW.LAGUNALUX.HU

KujbusVill, az EREDETI!

Az az újság, hogy

HÁTRADŐLHET!

Folyamatos akciókkal várunk
minden meglévő és leendő vásárlót.

Kizárólag csak 1 helyen Debrecenben,
a Vágóhíd utca 3. szám alatt, közel 40 éve.

DEBRECEN, VÁGÓHÍD UTCA 3. • TEL.: +36 52 520 500
www.kujbusvill.hu • https://www.facebook.com/kujbusvill/
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CívisCafé
Viszonylag ritkán jut eszünkbe, hogy az élet felülnézete akkor a
legsokatmondóbb, ha előtte alaposan szétnéztünk alul. Ez járt a
fejünkben, amikor a vörös kódról, a koronavírusról és egy debreceni gyilkosságról beszélgettünk egy debreceni hajléktalannal, aki – nem mellékesen – kisregényszerűen megírta a saját
élettörténetét.
CívisCafé: Hallottál a vörös kódról?

Gyöngyösi Attila: Az életmentés ilyenkor az első, hogy ne fagyjunk meg
az utcán. Ekkora hidegben nemcsak debreceniek használják az éjszakai szállást, hanem messzebbről is érkeznek, például Hajdúszoboszlóról. A vörös kód
után pedig mindenkit visszairányítanak oda, ahová a régiója szerint tartozik.
Az én szokásaimon ez nem változtat, mert egyébként is bejárok a szállásra.
Nincs hová mennem; fázós is vagyok. Akik nem jönnek be, azok a házirendet
és klienskezelési technikát nem akarják, tudják elfogadni. Az alkalmazkodás
tényleg nehéz, de igyekszem jó pofát vágni a zsúfoltsághoz és az elavult körülményekhez.
CívisCafé: Heringparti a koronavírus idején?

Gyöngyösi Attila: Egy szobában akkor is tizennégyen vagyunk, ha nincs
érvényben a vörös kód. Miközben a hely feleannyi ember számára „ideális”.
Sokféle konfliktust szül ez az összezártság. Egy rosszabb nap után még este is
elviselni sok más embert… – elképzelhető, hogy intim szféra nélkül ez men�nyire nehéz. Engem a legjobban az visel meg, hogy még olvasni sem tudok,
mert képtelen vagyok ellazulni hozzá úgy, hogy valakik tőlem egy méterre
fekszenek. Valaha tényleg voltak erőfeszítések a hajléktalanságból adódó feszültségek enyhítésére; próbáltak közösséget formálni a szállón élőkből. Az
utóbbi években kevésbé érzem a szándékot, hogy lehajoljanak hozzánk, megkérdezzék, hogy vagyunk, foglalkozzanak velünk. Van mobilvécé, megjavítják
a tetőereszt, ha kell, viszont apellálnék a szociális munka erősítésére, a beszélgetésekre. Különben befordulunk, motiválatlanokká válunk, kiégünk.
CívisCafé: Te is?

Gyöngyösi Attila: Néhány éve imádkozással próbálom kezelni ezt a helyzetet – a legjobb stresszoldó.
CívisCafé: Református vagy?

Gyöngyösi Attila: Görög katolikus voltam, de ma már reformátusnak mondom magam. Van-e különbség? Határozottan. A görög katolikus szertartások,
énekek számomra kevéssé emberközeliek. A reformátusoknál úgy érzem, hozzám szól az ige, beszél velem.
CívisCafé: És a saját sorsod üzen valamit az Istenről?

Gyöngyösi Attila: Ötvenöt évesen csak azt tudom mondani, esetemben zéró
tolarenciát alkalmaz az Isten. Semmilyen extrát nem kaptam az élettől: se lakást,
se kocsit. Abban reménykedek, hogy ez a földi szenvedés az örök életben megszűnik. A hajléktalanságomról – természetesen – elsősorban én tehetek. Ugyanakkor – szerintem – Isten rajtam keresztül meg is akarja szégyeníteni azokat,
akik tehetnének értem és a hajléktalanság ellen, de nem cselekszenek. És azt is
belelátom a sorsomba, hogy Isten így bizonyítja: a nulláról indulók is elfogadhatják őt. Jézus azt mondja, akik követni akarják őt, azok minden nap vegyék fel
a keresztjüket. A helyzetemnél fogva bele tudok helyezkedni az apostolok kínjaiba, mert úgy érzem, átéltem Pál töviseit, József mély gödrét, Jób szenvedéseit.

„Esetemben
zéró toleranciát
alkalmaz
az Isten”
Megszülte, felnevelte,
majd az utcára lökte az élet
a debreceni
Gyöngyösi Attilát.
:
további érdekességek
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CívisCafé: Ha az apostolok szenvedései nem voltak értelmetlenek, akkor a tieid sem azok?

Gyöngyösi Attila: Tulajdonképpen igen. De kis dolgokban is hajlamos vagyok szenvedni. Például a legutóbbi szenteste jött három fiatal, valami kis zenei
csemegét hoztak, hogy eltereljék a figyelmünket a magányról. De én valamiért ideges voltam, és hiába invitáltak többen, nem vettem részt az előadáson.
Olyan bűntudatom volt utána, hogy szabályosan rosszul lettem, annyira vert
a szívem. Rádöbbentem a hibámra. Ilyenkor azt mondom, nekem többet adott
az Úr, ezért többet is vár.
CívisCafé: Többet adott?

Gyöngyösi Attila: Amikor tbc-s voltam, vagy éppen hepatitiszes, az Úr angyala vigyázott rám. Rengeteg ilyen apró mozzanat volt az életemben, végigsimította az utamat. Nem belemenekültem a vallásosságba, hanem tapasztaltam
Őt. Sokat lefaragott belőlem: italt, türelmetlenséget, negatív hozzáállást. Próbál
hasonlatossá tenni magához.
CívisCafé: Nem inkább arról van szó, hogy alulnézetből több dolognak vagy képes örülni,
mint egy „normális” ember?
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Gyöngyösi Attila: Éppen hogy próbálok
a dolgok fölé emelkedni, kitalálni, mit akar
én velem az Isten, mi lehet a dolgok értelme.
Gyerekkorom óta él bennem a kíváncsiság.
CívisCafé: Kérdezni is akartam,
hogy „honnan jöttél”.

Gyöngyösi Attila: Állami gondozásban
éltem, amióta az eszemet tudom. Már akkor
sem tetszett. Hétévesen öngyilkos akartam
lenni gondolatban: majd keltsetek fel, ha lesz
egy jobb világ, mert nekem ez nem tetszik.
Pedig a téglási Degenfeld-kastélyban működött a gyermekotthon és a bentlakásos
iskolám. Igazán szép környezet a mikepércsi
putri után, ahonnan az ikertestvéremmel,
Sándorral együtt kiemelt az állam. A belső
hangom azzal biztatott, hogy 14 éves koromig tartsak ki, tanuljak, és „majd akkor
beszélünk”. Jó életkörülmények között nőttem fel, négyes tanuló voltam, versmondó
versenyt is nyertem. Mégsem értettem, hogy
hogy kerül intézetbe, hol vannak a szülei annak a hercegnek, akiknek képzeltem magamat. Sem anyám, sem apám nem látogatott
meg soha. Utóbbit felnőttként megismertem,
de az az űr már pótolhatatlan volt. Hétgyerekes család voltunk. Amikor elmentem abba
a faluszéli kunyhóba, beláttam, hogy miért
nem lehetett ott annyi gyereket felnevelni.
CívisCafé: Mi lett azokból a testvéreidből,
akik Mikepércsen maradtak?

Gyöngyösi Attila: Tihamér bátyám és
Viola nővérem is hajléktalan lett. Az ikertestvérem, Sándor szintén, velem van a szállón,
nagyon leépült, mentálisan beteg. Minden,
még életben lévő testvérem hajléktalan. Mi,
romák, azt mondanánk, átok ül a családon.
Egyetlen fivéremnek volt egy olyan életszakasza, amikor ezt az átkot fel tudta volna törni, de végül elcsúszott.
CívisCafé: Igaz, hogy a cigányok
között kevesebb a hajléktalan?

Gyöngyösi Attila: Ezzel így nem értek
egyet. Van abban valami, hogy a romák csa-

ládcentrikusabbak, bár akkor mi mégis miért kerültünk állami gondozásba?!
CívisCafé: Tihamér bátyádat verték halálra
tavaly nyáron Debrecenben, az Erzsébet
utcán. Tudsz valamit a tettesről?

Gyöngyösi Attila: Tihamér „utcás” volt,
nem szerette a szállón a zsúfoltságot és
a házirendet. Pedig nem cseszegették. Az állomás közelében brutálisan agyonverték; részeg volt. Egy fiatal férfit gyanúsítanak. Úgy
tudom, a feltételezett elkövető egy mentálisan beteg, e problémájából adódóan agres�szív ember. Szerintem ő volt az igazi áldozat,
nem Tihamér. Tudtam, hogy meg fog halni:
a hajléktalanszállóval szemben, egy háztetőn füttyögött egy sárga madár a tragédiát
megelőzően. Tiha-mér, Tiha-mér, csiripelte.
Rossz érzésem lett, kérdeztem az Urat, tudok-e valamin változtatni, mire Ő azt felelte,
csak akkor tudnék, ha én is az utcán élnék,
mint a bátyám. De nagyon szép temetése
volt; a sírja felett megjelent a hófehérbe öltözött Jézus.
CívisCafé: Mi történt veled felnőttként?

Gyöngyösi Attila: Tizennyolc évesen –
könyvkötő szakmával a zsebemben – azt
mondta a gyermekvédelem: Attila, irány
a nagybetűs élet! Erre én megtorpantam.
Hová menjek? Megint nagyon hiányozni
kezdett a szülői háttér. Emlékszem, a BajcsyZsilinszky utca sarkán álltam teljesen tanácstalanul, pedig másnap mehettem dolgozni az Alföldi Nyomdába. De hol aludjak?
Akkor még nem léteztek hajléktalanszállók.
Végül megszólított egy roma ember, ők fogadtak be pár napra a konyhájukba. Nemsokára Budapestre mentem, mert ott dupla
fizetést kínáltak és helyet a munkásszállón.
Elkezdett jobban menni: barátok, barátnők,
biztos állás. Hamar züllésnek is indultam,
fiatalon úgy éreztem, hadd vigyen az ár!
Nem telt el sok idő, elvesztettem az állásomat, többet egymás után. Lopások, autófeltörések, börtön. Huszonöt éves koromig,

több részletben 4 évet ültem. Amikor utoljára nagy kattanással bezáródott mögöttem
a börtönkapu, megfogadtam: soha többet.
A kilencvenes években Budapest és Debrecen között ingáztam, a fővárosban volt egy
kis hajlékom annak köszönhetően, hogy befogadott egy lakóközösség. Többükkel a mai
napig tartom a kapcsolatot. Végül a társasházat, aminek egy zugában lakhattam,
üdülőközponttá alakították, így el kellett
jönnöm. Ezen túlmenően a nővéremhez is
visszahúzott a szívem; Violára mindig számíthattam. Utólag azt mondom, rossz döntés volt visszatérni Budapestről 2006-ban.
A megérkezés belém ivódott: szürke volt
a város, elutasítóak az emberek, lelakottak
az épületek. Debrecenben a szél is másként
fújt. Sokat jöttem-mentem a városban, folyamatosan elképzelve, hogyan kellene megváltoznia az utcáknak. Imádkoztam is gyakran.
Aztán, ahogy teltek-múltak az évek, Debrecen szépülni kezdett: na, ugye, hogy működik, gondoltam!
CívisCafé: Magunkhoz kell szeretni
a várost. Min múlik, hogy nincs munkád?

Gyöngyösi Attila: Voltam közmunkás, de
megfogadtam, hogy soha többé. Ötvennégy
ezer forintért szemetet szurkálni, takarítani,
fizikai munkát végezni? Ez egyszerűen rablás. 2021-ben ez pofátlanul kevés, rendkívül
megalázó, miközben egész családok dolgoznak közmunkásként. Egyébként önkéntesként éveken át takarítottam, még a glóriát is
láttam a fejem felett.
CívisCafé: Mennyire tartasz a koronavírustól?

Gyöngyösi Attila: Minket, hajléktalanokat kikerül; én azt tapasztalom, hogy közöttünk egyáltalán nincs megbetegedés. Pedig
napi szinten mérik a lázunkat, tesztelnek is.
Nem tudom ennek az okát, én ezt egyszerűen
kegyelemnek tartom. Furcsa.
ratalics lászló
további érdekességek:
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Diós kifli
Hozzávalók a tésztához: 30 deka disznóháj ledarálva,
50 deka finomliszt, 5 tojássárgája,2 deci 33 százalékos tejszín, pici só.

Elkészítése: A lisztet a sóval és a hájjal jól összemorzsolom, majd hozzáadom az 5 tojássárgáját és
a tejszínt. Jól összegyúrom, és hosszúkás korongra
formálom a tésztát, amit 8 egyenlő részre metélek el
(1 darab kb. 150 gramm)
Töltelék hozzávalói: 5 tojásfehérje, 25 deka porcukor,
25 deka darált dió.

Elkészítése: A tojások fehérjét csipet sóval kemény habbá verem, majd hozzáadom a porcukrot
és a darált diót.Elkeverem, s ezzel töltöm a kifliket.
A 8 tésztát egyenként elsodrom vékonyra, kör alakú
legyen, majd elmetélem 8 részre. Minden háromszögre teszek egy teáskanálnyi diós tölteléket, és
összecsavarom, mint a kiflit. A kifliket belerakom
sütőpapírral bélelt tepsibe, és 200 fokra előmelegített sütőben kb. 18-20 perc alatt megsütöm. Mikor
megsült, még melegen beleforgatom porcukorba.
Ebből az adagból 64 darab diós kifli lesz. Nem
kell hajtogatni, így is szinte leveles lesz a tészta,
és finomságos-finom. Dió helyett szilvalekvárral is
tölthetjük.

Jó étvágyat kíván:
Császár Eta
további érdekességek:
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Sütőtökleves
Hozzávalók: 2 nagyobb darab sütőtök (kb 1-1,5 kg), 1 kis fej hagyma,
2 db húsleveskocka, kevés só,1 kis doboz tejszín vagy házi tejföl,
1 csomag hántolt tökmag.

Elkészítése: A hagymát meghámozzuk, kis kockákra vágjuk, és
zsíron vagy olajon egy nagyobb edényben megdinszteljük. A tököt
meghámozzuk, kis kockákra vágjuk (hogy hamarabb megpuhuljon), és amikor már üveges a hagyma, hozzáadjuk, és átforgatjuk.

Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Beletesszük a két húsleveskockát, és fedő alatt nagyon puhára főzzük. Ha kell, közben pótoljuk
a vizet. Ha már jó puha, levesszük a tűzről, és kézi mixerrel krémesre
pépesítjük. Visszatesszük a tűzre, beleöntjük a tejszínt. Ha túl sűrű
lenne, tehetünk még hozzá vizet. Felrottyantjuk, ha kell, tehetünk
még bele sót.
A hántolt tökmagot megpirítjuk; ezzel tálaljuk. Ha van otthon tökmagolaj, pár cseppet tehetünk rá.
Jó étvágyat kíván: Cseka
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Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_vakcinainfo_192x269mm.indd 1
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CívisCafé
Jakkel Rudolf: Örülök, ha így
van, bár a miértre nem lesz egyszerű választ találnom. Szerintem aki
sok időt, energiát fordít arra, hogy
megmutassa, miként látja a dolgokat
a világban, annak idővel kialakul egyfajta „vonalvezetése”, ami tükrözi a látásmódját. Azok a portréim, amiket
a magam kedve szerint készíthetek,
általában sötét, meleg tónusúak, és
sokszor mondják, hogy festményszerűek. Talán emiatt lehet a különbség,
de ezt azok tudják megmondani, akik
felismerik egy-egy képem.
CívisCafé: Látvány és forma tekintetében
nehéz az egyensúly megteremtése
ember és természet között, mert látszik,
ha valaki nem illik bele a környezetbe.
Lehet ez ellen okosan tenni?

Jakkel Rudolf:
Az őszinte
pillanatok
mindenkinek
jól állnak

Felkapták az utóbbi időben
a nevét Debrecenben, és bár
jólesik neki a kérdés, hogy
szerinte is így van-e, tapintatosan hárít. Pedig olyasvalamit hordoznak a portréi, ami
megnyugtatja az embert. A
kimondatlan békéjét annak,
hogy ilyenek vagyunk – szépek, szabálytalanok, olykor
gyűröttek. Jakkel Rudolfot
látványról és ízlésről kérdeztük, és a tökéletes pillanatról,
amiből rengeteg van. De az is
lehet, hogy csak egy. Szerencsés ember: a családja mellett
a természettel és kutyákkal is
együtt él, ráadásul rajongva
szereti a munkáját.

Rajzfilmrajzolóból lett
portréfotós,
de most az ő arcának
sokfélesége következik.

CívisCafé: Sokféle módon fejezheti ki
magát egy kreatív ember;
mindig a képi világ vonzott?

fotók: jakkel rudolf

Jakkel Rudolf: Gyerekkorom óta
a vizuális élmények jelentik a legtöbbet. Sok mindennel foglalkoztam, de
mindig az szerzett örömöt a munkámban, ha valamilyen módon képi
világokkal foglalkozhattam. Nagyon
hálás vagyok a rajzfilmrajzolói időknek, amiket a digitális korszak beköszöntével váltott a grafikus/webdesigner korszak; úgy érzem, ezeknek
köszönhetek a legtöbbet. Ha vis�szanézek, akkor szinte mindig képekben gondolkoztam, az tett boldoggá –
így azt kell mondanom: igen, mindig
a képi világ vonzott.
CívisCafé: Aki – akár csak kedvtelésből
– szívesen nézeget portrékat, az tíz elé
letett képből jó eséllyel felismeri, melyiket
készítetted te. Bár nehéz megmagyarázni,
mi alapján.

Jakkel Rudolf: Lehet, sőt kell is.
Ha külső helyszínen kell embereket
fotózni, akkor tudatosan illik helyet
választani, ami mindig megbeszélés
tárgya. Fontos tervezni. Szeretek információt kapni a helyszínről, ruhaválasztásról, kiegészítőkről. Ez mind
nagyban befolyásolja azt, hogy milyen fotó készül majd egy adott emberről egy adott környezetben.
CívisCafé: Annak ellenére, hogy
földrajzilag minden lapos, megannyi igéző
fotózási helyszín létezik Debrecenben és
környékén. Van személyes kedvenced?

Jakkel Rudolf: Nagy kedvencem
egy viszonylag új fotózási helyszín,
a Csereerdő Szíve. Bátran merem
ajánlani minden olyan párnak és
családnak, akik szeretik a természetes, autentikus környezetet. Amellett, hogy nagy területen alapvetően remek fotós spotok találhatók,
nekem plusz garanciát jelentenek
a dekorációk, amik gondoskodnak
azokról az apró részletekről, amiktől egy kép egyedi és különleges lesz.
Emellett mindenkit igyekszem arra
is bátorítani, hogy inkább lépjen ki
a Debrecen nyújtotta lehetőségekből
– gondolok itt a Nagyerdőre, Vekeri-tóra, és utazzon akár kicsit, akár
többet olyan helyszínekre, ahol olyan
képek születhetnek, amiket nem fog
viszontlátni az ismerősei fotói között.
CívisCafé: Ne szépítsük: a napraforgós,
szénabálás, templomromos, levendulamezős, vasúti sínes kompozíciók mintha
egy kissé elcsépeltté váltak volna mára.
Mi formálja az ízlést?

Jakkel Rudolf: Igaz, de hiszek abban, hogy ezeket meg lehet mutatni
úgy, hogy ne váljanak sablonos képekké. A vizuális ízlést talán legfőképp a divat formálja, ahogy bármi
mást. Egy alkotó munkájának abban
kell kimerülnie, hogy olyan divatot
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teremtsen, ami pozitív irányban formálja
az ízlést.
CívisCafé: Érezted már úgy, hogy megörökítetted
a tökéletes pillanatot? Egyáltalán: van olyan?

Jakkel Rudolf: Rengeteg tökéletes pillanat
van, kezdve akár egy apró pillantástól. Vannak olyan pillanatok, amiktől megdobban
a szívem, és tudom, hogy különleges dolgot
látok, de nem tartok külön egy képet sem
mint A Tökéletes Pillanatot. Persze, lehet,
hogy ez azért van, mert még nem kaptam el...
CívisCafé: Kismamafotókat nemigen találni
az albumodban. Sokan ellenérzéssel viseltetnek
a tematika iránt, mondván, ennek az állapotnak
a bensőségessége magánügy.
Te mit gondolsz róla?

Jakkel Rudolf: Valóban nincs ilyen fotózásom – ez eddig kimaradt valamilyen okból. A közösségi média térhódítása miatt,
úgy gondolom, hogy az emberek többsége
igyekszik megmutatni az élete jelentős és
kevésbé jelentős pillanatait is. Nem gondolom, hogy egy-két, pocakos kismamafotónak ellenérzést kellene kiváltania bárkiben,
viszont szerintem is túl intim és bensőséges
ahhoz, hogy egy teljes fotósorozatot osszunk
meg a nagyvilággal.
CívisCafé: Sikerül bánni munka közben
a kisgyerekekkel? Néha nagy munka fél percre
megállítani őket, vagy előcsalni egy mosolyt.

Jakkel Rudolf: Remélem, nem egyoldalú,
de a válaszom igen! Előfordul, hogy kön�nyen vagy épp nehezebben sikerül megtalálni a megoldást. Senkinek nem lehet épp
akkor jó napja – gyerekeknél ez hatványozottan igaz. Szinte mindenkinél működnek
kis trükkök, amikkel meg lehet oldani helyzeteket, amikkel a jó pillanatokat megfogni,
de ehhez türelem kell, mert ezekre a dol-

gokra ott és akkor kell rájönni. Lehet, hogy
másoknak vannak általánosságban működő
trükkjei, én általában minden fotózás előtt
kérek egy kis időt, hogy valamilyen szinten
szokjuk és megismerjük egymást. Nem fordul elő, hogy tiszta ruhában menjek haza
kisgyerekes, családi vagy kutyás fotózásokról. Jellemzően hajlamos vagyok mindenkit abból a szögből is fotózni, amiben ő él,
ahonnan ő látja a világot. Ha ehhez bele kell
hasalnom valamibe, akkor ahhoz a képhez
az kellett. Talán ez az én módszerem.
CívisCafé: Mondja meg egy szakértő,
akit viszonylag sokat és leginkább más
szemszögből nézi őket: mikor a legszebb egy nő?

Jakkel Rudolf: Mindig. Bár szerintük
soha. Esetleg elvétve, de ha fényképezik,
akkor épp nem... A szépség relatív. Ha számomra az lenne a szép, amit a fodrász,
a sminkes és még sokan mások összeraktak,
akkor nagyon kevés képet készítenék emberekről. A szépség nekem nem csak külsőségeken múlik. Nyilván az is számít, de az
őszinte pillanatok mindenkinek jól állnak.
Reggel, ébredéskor is lehet szép a nő egy
gyűrött mosolytól. Ha valaki tisztában van
magával, és szereti önmagát, elfogadja magát
olyannak, amilyen, annál semmi sem fogja
szebbé varázsolni. Itt kérek elnézést minden
fodrásztól, sminkestől és kozmetikustól; természetesen az ő munkájuk elengedhetetlen.
CívisCafé: A képeiden és a privát életedben is
hangsúlyosak az állatok. Kezdődött ez valahogy?

Jakkel Rudolf: Gyerekkoromban sokáig
nem engedték, hogy kutyám lehessen. Később megtört a jég, és azóta is mindig van
mellettem legalább egy kutya (mióta saját
családom van, azóta több is). Divat a kutyatartás, de nekem valamiféle terápiás célt

szolgál, pótlékot, ami kell ahhoz, hogy boldog legyek. Egy nehezebb nap után nem sok
dolog tesz úgy helyre, mint egy huskyval
való birkózást a fűben vagy a nappali közepén. Ezzel el is árultam, hogy nálunk ők családtagok, akár bent is lehetnek, együtt élünk.
CívisCafé: A karitatív fotózás érzékeny témákkal
is szolgálhat. Hogy lehet úgy megmutatni a hiányt,
a nélkülözést, hogy az ne sértse senki határait?

Jakkel Rudolf: Igyekszem úgy megmutatni dolgokat, hogy a pozitív oldaluk kerüljenek előtérbe akkor is, ha esetleg néhány
dolog elébe állna. Ha sérült vagy hátrányos
helyzetben élő emberrel találkozom, akkor
nem az a cél, hogy erre hívjam fel a figyelmet, hiszen ez nyilvánvaló. Az én dolgom az,
hogy megmutassam, ő is olyan is, mint bárki
más. Úgy érdemes láttatni a valóságot, hogy
közben az előjelek között megpróbálunk
egyensúlyt teremteni.
CívisCafé: Van-e olyan hely/dolog/esemény,
amit még feltétlenül látnod kell?

Jakkel Rudolf: Nemrég megkaptam az
újságíró-igazolványt, mint fotóriporter. Reményeim szerint ez segíteni fog abban, hogy
képeket készíthessek olyan helyeken, ahova
eddig nem juthattam el, ám ezekről nem
szeretném lerántani a leplet. Amit látnom
kell? Még nagyon sok embert szeretnék látni a fényképezőn keresztül. Ha valaki azt
mondta volna nekem öt évvel ezelőtt, hogy
rajongani fogok a portréfotózásért, biztosan
kinevetem. Mára viszont ez a legnagyobb
élmény a munkámban, hobbimban – nevezzük bárhogy.
bereczki-csák helga

további érdekességek:
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Egyre
értékesebb
a Fenntartható
Debrecen cím
a vállalkozások
körében
Fenntartható Debrecen címet
kapott az ITK Holding Zrt.
két leányvállalata,
az Inter Tan-Ker Zrt. és az
Inter Traction Electrics Kft.
február 9-én.
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A pályázat célja – a Debrecen 2030 város- és gazdaságfejlesztési program céljaival is összhangban – a város természetes
környezetének megóvása, a környezettudatos szemlélet kialakítása. A Fenntartható Debrecen cím minden pályázójának
vállalnia kell, hogy mellőzi az egyszer használatos műanyag
termékek (például: szívószálak, evőeszközök, tányérok,
poharak) használatát, továbbá a környezet megóvása érdekében tehető intézkedések közül legalább további két kategóriában vállalást tesz.
Az Inter Tan-Ker Zrt. többek közt vállalta: a levegőminőség javítása érdekében törekszik arra, hogy kizárólag a legmagasabb környezetvédelmi normáknak megfelelő autóbuszokat üzemeltessen; megkezdi az alternatív-üzemanyag meghajtású autóbuszok beszerzésének előkészítését. Az Inter Traction
Electrics Kft. mindezeken kívül vállalta, hogy a károsanyag-kibocsátás csökkentése, a levegőminőség javítása érdekében csak és kizárólag a legmagasabb
környezetvédelmi normáknak megfelelő autóbuszokat fejleszt és gyárt.
Balázs Ákos környezetvédelemi feladatokért is felelős alpolgármester az átadón elmondta: az önkormányzat a Debrecen 2030 város- és gazdaságfejlesztési stratégia céljait fenntartható és zöld módon kívánja megvalósítani. Ebben
azonban partnerekre van szüksége: a debreceniekre és azokra a vállalkozásokra, melyek a városban tevékenykednek. Az önkormányzatnak régi partnere az
ITK Cégcsoport, mellyel együttműködve, a város „zöldítése” felé tett lépésként
egy évtizeddel ezelőtt olyan autóbuszok állhattak üzembe Debrecenben, melyek révén jelentősen csökkent a közlekedési eredetű károsanyag-kibocsátás.
Mindezen túl az ITK Cégcsoport olyan termékfejlesztést hajt végre, s olyan
termékeket gyárt Debrecenben, melyek a város fenntartható fejlődését és
zöld jövőjét szolgálják. A cégcsoport törekvéseinek elismerése a Fenntartható
Debrecen cím.
Kossa György, az ITK Cégcsoport elnök-vezérigazgatója szerint számukra
rendkívül fontos ez az elismerés, mert nemcsak céljuk, hanem feladatuk is az,
hogy a jövő nemzedékének életminőségét javítsák. A cégcsoport valamennyi
tevékenységét ennek jegyében alakítják ki, ennek jegyében dolgoznak. Beszállítóik esetében például vizsgálják és ellenőrzik azt, hogy azok milyen csomagolóanyagokkal szállítanak számukra bármilyen terméket.

12 CAMPUS

CívisCafé
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szakmai-ipari elismerését, Szász Kálmán-díjat kapott a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszékének habilitált
adjunktusa. Gonda Sándor évek óta vizsgálja a hazánkban gyógynövényként is hasznosított tormát.

Debreceni
növénykémikust
tüntettek ki
Tormával és görögszénával
dolgozik.

Kutatásainak legfőbb célpontja a hazánkban élelmiszerként, fűszerként, illetve
gyógynövényként is alkalmazott torma,
melynél endofiton-növényi metabolit-interakciókat, illetve a torma növény posztharveszt változásait kutatja. Emellett más
növényekkel is dolgozik; jelenleg a görögszéna hatóanyagait vizsgálja.
– A kutatások során a növényi rendszerekben lévő vegyületcsoportokat figyeljük,
hogy miként reagálnak egy-egy tényező
megváltozására. Olyan módszereket fejlesztünk, amelyek számszerűsítik a növényben elérhető hatóanyag-tartalmat,
illetve sztenderdizáljuk ezeket a vegyületeket. A tormánál például élelmiszeripari
szempontból kritikus pont, hogy men�nyire csípős, mert a gyártók célja, hogy
állandó erősséget tudjanak biztosítani,
ezért vizsgáltuk, hogy egyes tényezők milyen mértékben felelnek a csípősségért –
fejtette ki a növénykémikus.
Az elismerés odaítélésénél – a kiemelkedő oktatási, kutatási, pályázati tevékenység mellett – a nemzetközi jelentőségű
tudományos munkát is figyelembe vették:

a tudományterület meghatározó lapjaiban
megjelent 45 publikációt, illetve az eredményes témavezetői tevékenységét.
A Szász Kálmán-díj a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény
Szakosztálya által kezdeményezett, a MagyarGyógyszerésztudományértAlapítvány
által létrehozott és a Richter Gedeon Nyrt.
által 1 000 000 forintos ösztöndíjjal támogatott elismerés. A díj névadója Szász
Kálmán gyógyszerész (1910–1978),
a hazai gyógynövénykutatás és a gyógynövény-alapú gyógyszergyártás kiemelkedő
alakja, a Richter Gedeon Gyógyszergyár
növénykémiai osztályának volt vezetője.
forrás: www.unideb.hu

Denevérmentés a Debreceni Egyetemen
A közelmúltban a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar természetvédelmi akciócsoportja – egy természetvédelmi őr közreműködésével – közel 400
közönséges törpedenevért mentett ki az egyetemi főépület egyik
előadójának ablakai közül – erről a kar Facebook-oldalán számoltak be. A denevérek által választott telelőhely ökológiai csapdának

tekinthető, mivel az napfénytől nem védett, így nyugodt hibernációjuk nem lett volna biztosított. Az apró repülő emlősök a Nagyerdő
idős fáinak odvaiban leltek téli nyugovót.
forrás: www.unideb.hu
további érdekességek:
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Szoboszló tervezi
az új rendezvényközpontot
Összesen kétezer fő befogadására lesz alkalmas – az előzetes elképzelések
szerint – a Hajdúszoboszlóra megálmodott többfunkciós rendezvényközpont,melynek tervezése állami támogatással megkezdődik.
Ez lehet a cívisváros 8 ezer fős Főnixjének új kis szomszédja.
A fürdővárosból hiányzik egy olyan nagyságú, modern fedett helyszín, ami a kis, régi
sportház és a művelődési központ színházterméhez képest lényegesen több ember
befogadására alkalmas – ahol társadalmi
rendezvények, sportversenyek az időjárás szeszélyeit kiküszöbölve megtarthatók.
A szoboszlói önkormányzatnak nincs kellő
anyagi forrása egy többmilliárdos komplexumhoz. 2020-ban azonban lépett egyet,
s tervezési ötletpályázatot hirdetett. 27-en

küldték be munkáikat; hármat a zsűri kiemelkedőnek minősített. A jég megtört. Decemberben bejelentették, hogy a Magyar Állam
400 millió forinttal támogatja a rendezvényközpont tervezési költségeit. Amikor
néhány év múlva megépülhet Szoboszló új
rendezvényközpontja, annak a konferenciaés sportturizmus élénkítésével gazdasági
hasznára is számítani lehet. Ráadásul erősödhet a térségi együttműködés Debrecennel és a környékbeli településekkel.

Lendületben a fürdőváros!

A majd’ 110 éves, nagy múltra visszatekintő egyesület sportolói – a koronavírus-járvány ellenére – számos sportágban értek el sikereket az elmúlt időszakban. Novemberben a 17 éves Balogh Zsanett – az ifjúsági OB aranyérme után –
a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott. Közben a Nádudvarral
közösen működtetett kézilabdacsapat is megerősödött, a HSE felnőtt labdarúgócsapata pedig őrizte első helyét a bajnokságban. Bondár Anna, a HSE profi
teniszezőnője pedig először Abu Dhabiban, majd Hamburgban ért el sikereket.
Cívis Café: Sikert sikerre halmoztak egy világjárvány által sújtott, a mindennapi élet szempontjából is nehéz időszakban.
Mi vár ránk ezután?

teli volt a mögöttünk hagyott időszak. Bár
az online edzések számos sportág esetében
beváltak, rengeteg szülői visszajelzést kapunk azzal kapcsolatban, hogy a gyermek
visszavágyik a közösségbe, hiányzik neki
a közös edzés/játék. A tavasz közeledtével
már sokat dolgozunk olyan biztonságos,
kiscsoportos, játékos edzésformák és különböző programok megszervezésén, amelyek
feledtethetik a gyermekekkel a „kiesett”
egy évet és ezen időszak megpróbáltatásait.

MGYCS: – Haladunk tovább a megkezdett
úton. Együtt, mint egy nagy család. Folyamatos fejlesztésekkel, újfajta megoldásokkal várjuk a nyitást. Élsportolóink mellett
fontos megjegyezni, hogy egy jelentős tömegbázis is sportol nálunk, valamint több
száz gyermek – számukra is kihívásokkal

Marosi György Csongor

Mostanában kétségkívül sok szó esett sportolóink remek teljesítményéről és a jövőbeni terveinkről, számunkra továbbra is az
utánpótlás-fejlesztés marad az egyik legfontosabb. Több mint 300 gyermek sportol
az egyesület berkein belül; ennek már csak
a szinten tartása is rendkívüli feladat és
hatalmas felelősség. Elvégre gyermekeinkről, unokáinkról, a felnövekvő generációról van szó.

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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CívisCafé
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, ahol
most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit maguk választanak. Mi
csak kérdezünk. Huszonegyet. Ezúttal Boros Ferenc testnevelő-kézilabdaedzőtől.

1.

Eltűntél a debreceni kézilabdás
életből, pedig több NB I-es játékost
is kineveltél. Pontosan hányat is, kiket?

Több csapatnyit, hirtelen nem is tudnám összeszámolni. Neveket nem akarok mondani, mert képtelen lennék
mindenkit felsorolni, és aki kimarad,
az esetleg megsértődhet. A hölgyek érzékenységébe nem akarok belegázolni.
Egy biztos: megesik, hogy az ellenfél soraiban több debreceni nevelésű játékos
van, mint a DVSC-ben. Egy időben például nem volt olyan csapat az NB I-ben,
ahol nem játszott debreceni nevelésű játékos.

2.

A debreceni utánpótlás-nevelésben
most mégsem számítanak rád.
Mi ennek az oka?

Debreceni 21-es:

Nem tudom, nem közölték. Öt éve
rúgtak ki (a felnőtt csapat pályaedzője
volt Varga József vezetőedző mellett –
a szerk.), azóta nem beszéltem a klubvezetéssel. Illetve egyszer szóltak hozzám,
nemrég hívtak, hogy cseréljünk el egy
meccset az utánpótlás-bajnokságban
a koronavírus miatt. Az jut eszembe,
hogy kirúgásunk előtt egy évvel egy hétig volt a vendégem Róth Kálmán, minden nap hajnalig csábított, hogy menjek
Győrbe dolgozni, tárt karokkal fogadtak
volna, de én nemet mondtam, mert nekem a DVSC volt a mindenem. Most is
a DVSC a mindenem, csak ez az érzelem
nem kölcsönös.

Boros Ferenccel
apaságról,
magyarságról,
a Lokiról 3.

Róth Kálmán, a győri sikerek egyik
fő letéteményese, az ETO utánpótlásigazgatója. Milyen ember? Mesélj róla!

A kézilabda az élete; szakértelme, képzettsége, elhivatottsága, kikezdhetetlen, éppen ezért megbocsátható az,
hogy műszaki analfabéta. Csanád fiam
egyszer véletlenül bekapcsolta az ülésfűtést az új Audijában, Kálmán pedig
úgy járt huzamosabb ideig, nyáron sem
vette észre, csak furcsállotta, hogy izzad a háta. Aztán egyszer a szervizben
kérdezték meg tőle, hogy nyáron miért
használja az ülésfűtést, ott esett le neki,
hogy az Audiban ilyen is van.

4.

Hajdúböszörményben van most
szükség rád. Ki tudsz ott teljesedni?

Maximálisan, és meg sem tudnám unni,
hiszen meglehetősen változatos a munka. Serdülő lánycsapattal kezdtem, majd
dolgoztam fiúcsapattal is. Most éppen
felnőtt csapatot edzek, de ez a csapat is
csak a nevében felnőtt: 18-20 évesek játszanak benne. A csapat több mint a fele
egyetemista, akár DEAC is lehetnénk.

5.

Kivülállóként hogy látod a DVSC
szereplését?

A szisztematikus építkezést valahogy
nem látom, annak azonban örülök,
hogy három fiatal játékos is a felnőtt
válogatott keretének tagja. Sajnos nincs
időm minden mérkőzésre eljutni, hiszen a tanári állásom, illetve a hajdúböszörményi edzői munka mellett még
Tégláson is van egy gyerekcsapatom,
a legtöbb nap este esem haza, és csak
az internet által kerülök valamen�nyire képbe.

6.

Mondj a kézilabda-válogatottjainkról
jót és rosszat!
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eldönteni, mi igaz, és mi nem. A Facebookon minden ellen lehet lázadni, mindent
lehet tagadni, a nemzeti identitást is.

13.

Bár Bocskaikertben találtad meg
a családi nyugalmat, tősgyökeres debreceni vagy. Neked mi a legjobb Debrecenben?

A legjobb és a legélhetőbb nagy falu az országban. Hiába a második legnagyobb város, nem tudok száz métert sétálni az utcán
úgy, hogy ne jöjjön szembe ismerős. Folyamatosan épül-szépül a város, edzőként sokakkal találkozom az országban, mindenki
áradozik Debrecenről.

14.
15.

Mi a legrosszabb Debrecenben?

Most leginkább az, hogy NB II-ben
van a Loki.
Ha Róth Kálmán sem tudott elcsábítani,
van az a pénz, amiért elhagynád
Debrecent?

A lányok most nagyon sokat tanulhatnának
a fiúktól, leginkább hozzáállásban. Tombolok akkor, amikor látom, hogy a női válogatottban egyesek időnként lányos sértődöttséggel kézilabdáznak. Ilyet nem tehet senki,
aki felveszi a címeres mezt! Nagyon örülök
a férfi válogatott sikereinek, rendkívül szimpatikus csapat, játékostul, edzőstül, mindenestül. Abban biztos vagyok, hogy a női
válogatott kijut az olimpiára, azaz megnyeri
a győri selejtezőt.

7.

Focizzunk! Mindenki tudja rólad, hogy
a DVSC futballcsapatának a lelkes híve
is vagy. Vagy inkább ne is beszéljünk róla?

Kiakaszt a pályán nyújtott produkció, az NB
II-es lét, de azt mondom, hogy ha ez a megtisztulás ára, akkor legyen – kinyögjük valahogy. Egyébként minden jó irányba megy,
csak még a pályán nem, ott valahogy nem
akar látszani a változás. Néztem a Szolnok
elleni bajnokit, és gondolkoztam, mi vesz
rá engem arra, hogy ezt nézem szombaton
kora délután, amikor még egy kortyot sem
ittam. Ehhez a focihoz ugyanis minimum
félkóma kell. Természetesen a remény hal
meg bennem utoljára, és remélem, mielőbb
járhatunk újra meccsre.

8.

A válogatottunk kárpótol?

azért is húztam az időt, nehogy beleszaladjak
egy válásba, mint ahogyan szinte mindegyik
barátom. Vagy úgy is mondhatjuk, negyven
után nőtt be a fejem lágya, azaz ekkor tudtam
elfogadni mást is magam mellett.

10.

Éppen a házasság hetében beszélgetünk. Neked miért fontos a házasság? Fontos a papír?

A gyerekeim édesanyját nem mutathatom be egy idegennek úgy, hogy a barátnőm. A nőt, akit társadul fogadsz, tiszteld
meg annyira, hogy feleségül veszed! Illetve
előbb megkéred a kezét, mert ez a sorrend,
és majd ő megtisztel azzal, hogy feleségül
megy hozzád. Az én világomban ez a rend.

11.

Csanád, Kincső, Lelle – a gyerekeid
neve sokat elárul rólad!

Mindig is fontos volt számomra a nemzeti
öntudat, mert az teszi magyarrá a magyart
és nemzetté a népet. A házam frontját kovácsoltvasból készül Nagy-Magyarország térkép díszíti, mellette van a címer és az év 365
napján lobog a házamon a magyar zászló.
Tavaly június óta egy Trianon-emlékmű is
kint van; én faragtam fából. De a kemencém
ajtaján is Nagy-Magyarország van, az oldalára pedig a feleségem magyar népmesei
motívumokat rajzolt. Ebben a szellemiségben neveltek minket; a szüleim nyugdíjas
pedagógusok, édesapám fafaragó népi iparművész, nekünk minden berendezés magyaros jelleget viselt otthon.

Ugrált az egész család, amikor Szoboszlai bevágta Izlandnak a győztes gólt. Valami
azt súgja, hogy a két hazai EB-mérkőzés –
portugálok és a franciák elleni – közül egyet
megfogunk. Én képesnek tartom ezt a csapatot arra, hogy újabb bravúrt érjen el.

12.

Sok mindenre lehetne fogni, csak semmi értelme, mert egyik sem lenne igaz. Az igazság
az, hogy akkor találtam meg azt az embert,
akivel vállaltam a családalapítást. Egyébként
is egy házasságot terveztem az életemben,

Sajnálom az ilyen embereket. Tájékozatlanság, rossz szellemiség lehet az oka. Ebben
az internetes világban ráadásul az ilyen internacionalisták még inkább elmerülnek
a fake news mocsarában, hiszen megfelelő
történelmi ismeretek hiányában nem tudják

9.

Negyven is elmúltál, mire apa lettél.
Lehet fogni ezt a sok munkára, a karrierre, vagy ekkorra nőtt be a fejed lágya?

Az ország fele – vagy talán még nagyobb része is – különösebb nemzeti
elkötelezettség nélkül éli az életét. Feltételezem,
hogy ez zavar.

Sosem volt ilyen szándékom. Szeretem
Debrecent, csak a közlekedéstől megőrülök. Meg tudnék veszni, amikor a városban autózom.

16.

Sör, bor vagy pálinka?

Bor és pálinka. Fehérből is, vörösből is száraz, pálinkából házi. Abból is a legjobb az apám körtepálinkája.

17.
18.

Csülökpörkölt vagy cézársaláta?

Hülye a kérdés! Illetve nem kérdés: csülök!
Tankcsapda vagy Modern Talking?

Nyilván Tankcsapda. Újabban
egyébként Nemzeti Hangot hallgatok. Mindenkinek szeretettel ajánlom, megyénkbeli
rockzenekarról van szó. A gyerekeim is tudják kívülről a szövegeit.

19.

Ajánlj olvasnivalót is!

Nyirő Józsefnek Az én népem című
megrendítő regénye volt rám a legnagyobb
nagy hatással. Hátha lesz egyszer időm olvasgatni, és akkor majd újra sorra veszem az
összes nagy magyar írót.

20.

Romantikus vígjáték vagy
keserédes dráma?

Egyik sem. A tévében szinte csak sportot
nézek, és ha még jut időm, akkor természetés dokumentumfilmeket. Tudok nevetni
egy-egy jó vígjátékon, de az nagyon ritka alkalom. A Gyilkos elmékhez hasonló, gagyi
amerikai sorozatokkal engem kíméljenek!

21.

Az apaság vagy az edzői, pedagógiai
munka nehezebb?

Apának lenni a legkönnyebb állapot a világon, hiszen mást sem kell tenni, csak szeretni, a szeretettel pedig mindig minden jó
irányban halad, és a vége mindennek csak
jó lehet. Pedagógusnak lenni manapság
nagyon nehéz, mert egyre kevésbé vevők
a fiatalok a következetességre, a fegyelemre.
Rengetegen küzdenek önértékelési zavarokkal, ami sok vitára ad okot, és kevés eszköz
van a pedagógusnak a kezében. Nem tudom, hová vezet ez.
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

cs. bereczki attila

ÚT A
TUDÁSHOZ!
www.dszc.hu

