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A világ legdrágább marhahúsa kerül ki 
a hajdúszoboszlói „zöld” üzemből  
Egy kilóért százezret is 
simán elkérnek. 

Európa egyik legjelentősebb wagyumar-
ha-tenyészetét hozta létre Hortobágyon 
Katona Imre építési és mezőgazdasági vál-
lalkozó. A hajdúszoboszlói üzletember falu-
véghalmi telepén természetes körülmények 
között, a legelőket járva élnek az állatok. 
A húsmarhatenyésztésre alapozva pedig Haj-
dúszoboszló határában 1,5 milliárd forint-
ból korszerű feldolgozóüzem épül, amely-
ben hamarosan megkezdődhet a termelés.  
Katona Imrétől megtudtuk: a zöldmezős 
beruházást 500 millió forinttal támogatta 
a kormány, a fejlesztéshez szükséges to-
vábbi egymilliárd forintot pedig saját cége, 
az 1992-ben alapított Hortobágy-Faluvég-
halmi Kft. biztosította. A társaság a puszta 
szívében 1100 hektáron gazdálkodik, a te-
rületet a nemzeti park igazgatóságától bér-
lik. A gazdaságban mintegy 400 húshasz-
nú tehenet és annak szaporulatát tartják, 
a többi között magyartarkát, charolais-t, 
limousint és – természetesen – a világ leg-
drágább marhahúsát adó wagyukat. Az üz-
letember az évek során felvásárolta szinte 
az összes Magyarországon fellelhető wagyu 
egyedet, és elindított egy tervszerű tenyész-
tési programot, amelynek részeként az egyes 
állatok életútja a születéstől a feldolgozásig 
végig követhető. A Hortobágy-Faluvég-
halmi Kft. tulajdonában jelenleg már 101 
wagyu anyatehén és azok borjúi, 50 egy-
éves üsző, 4 tenyészbika, továbbá 25 vágás-
ra érett marha van. Katona Imre büszkén 
mesélte: munkájuk nagy elismerése, hogy 
partnerszerződést kötöttek Ausztrália leg-
nagyobb wagyumarha-tenyésztőjével, David  
Blackmore-ral, akit a világon is a szakma tíz 
legjobbja közé sorolnak. Az együttműködés 
keretében mintegy 100 eredeti japán geneti-
kával rendelkező tisztavérű embriót és 150 
spermát vásároltak. A végleges állomány 
– a tervek szerint – 250-300 anyatehénből 
áll majd, így később tenyészbikát, embri-
ót és spermát is tudnak majd értékesíteni.  
A húsfeldolgozó építése jelenleg gőzerő-
vel zajlik, ottjártunkkor is nagy volt a sür-
gés-forgás, ha nem is az utolsó, de talán már 
az utolsó előtti simításokat végzik, az átadást 
pedig valamikor a hónap végére tervezik – 
tudtuk meg Katona Imrétől, aki a beruházás 
részleteiről elsőként a Cívishírt tájékoztatta. 
Elmondta, hogy az üzem kapacitása éven-
te akár kétezer szarvasmarha feldolgozá-
sát is lehetővé teszi, egyelőre azonban évi 
mintegy ezer, kizárólag a gasztronómiá-
ban magas minőséget képviselő húsmarha 

feldolgozását tervezik. A húsüzem 10-12 
embernek ad majd munkát, igazi különle-
gessége pedig, hogy fosszilis energiát egy-
általán nem használ, a működéshez egy 
kisebb, mintegy háromezer négyzetméteres 
napelempark biztosítja a „zöld” energiát. 
A beruházás részeként több mint 600 millió 
forintot fordítottak eszközbeszerzésre, így 
a legmodernebb berendezésekkel, a többi 
között füstölővel, érlelővel, pácolóval sze-
relték fel az 1250 négyzetméteres üzemet, 
amelyben korszerű irodák, tárgyalók is he-
lyet kaptak. A húsfeldolgozóban prémium 
minőségű száraz árukat, például sonkákat, 
felvágottakat, kolbászféléket állítanak majd 
elő, a különböző steakek, sültek elkészítésére 
alkalmas friss húst pedig éttermeknek szál-
lítják, de szeretnének azért megjelenni a kül-
földi piacon is. Katona Imre közölte azt is: 
a wagyu iránt hatalmas a kereslet, volt olyan 
külföldi érdeklődő, aki az egész éves vágási 
mennyiségre igényt tartott volna.  
Miért ilyen drága? 
A Wagyu – vagy Kobemarha – Japán egyik 
nemzeti kincse; a különleges gasztronómiai 
élményt nyújtó húsért világszerte elképesz-
tő összegeket hajlandóak fizetni az éttermek 
vendégei. Az állat legnemesebb részeiért ki-
lónként fenntartás nélkül elkérnek akár száz-
ezer forintot, de lehet, hogy még többet is. 
Az átlagember számára felfoghatatlan, hogy 

mi kerül ennyibe egy kiló húson. A magas 
ár egyik összetevője az időben keresendő. 
A wagyut ugyanis sokkal tovább kell ne-
velni, hizlalni, mint az egyéb húsmarhákat. 
A vágási súlyt 38 hónap alatt éri el, szemben 
a többi fajtától, amelyeknek ugyanehhez 
mindössze 16-20 hónapra van szükségük. 
A wagyumarhát régebben elsősorban rizs-
földeken használták igavonóként, majd a ja-
pán gazdák a vágás során figyeltek fel arra 
a különleges hússzerkezetre, amely egyetlen 
másik fajtára sem jellemző. A zsírszövetek az 
izomrostokon belül és azok között egyenle-
tesen oszlanak el; ettől lesz a hús különlege-
sen puha, márványozott. Egy jó steak elké-
szítéséhez semmi másra nincs szükség, csak 
egy serpenyőre, és a wagyu a saját zsírjában 
kétszer három perc alatt elkészül. A végered-
mény egy szaftos, ízletes, porhanyós hús, 
amely semmi mással össze nem hasonlítha-
tó gasztronómiai élményt nyújt – mondják 
azok, akik már kóstolták ezt a csemegét.  
A wagyut egyre nagyobb becsben tartják  
Európa több országában is; Németországban 
például tavaly rekordösszegért kelt el egy  
14 hónapos üszőborjú. A Payoko névre ke-
resztelt állatért egy online árverésen 50 ezer 
eurót, akkori áron mintegy 17 millió forintot 
fizettek. 
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NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT
DEBRECENTŐL 15 KM-RE

Tel.: +36 (20) 3399 861
www.borostyanmedicalcenter.hu Tel.: +36 (20) 566 8888

 www.borostyanmedhotel.hu 

További információ:

VENDÉGEINK RÉSZÉRE A HÉT MINDEN NAPJÁN, IGÉNY SZERINT
SVÉDASZTALOS EBÉDET ÉS VACSORÁT BIZTOSÍTUNK! 

Önéletrajzod ide várjuk: csapo42@dh.hu

Duna House Franchise iroda:

4029 Debrecen, Csapó utca 42.

ÚJ SZAKMÁT

KERESEL?

AZ INGATLANPIAC

MOST TÉGED VÁR!
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Ahogy a korszellemet meghatározza az életszínvonal emel-
kedésére épülő fogyasztói társadalom, úgy jelen van az annak 
fenntarthatóságát és erkölcsösségét megkérdőjelező kritikai gon-
dolkodás is. De míg az előbbi gyakorlása tömeges és valóságos, 
utóbbié szigetszerű és elvi. Mit jelent ez? Hogy a globális kapitaliz-
mus felett pálcát törők nagy többsége sem merészkedik  
a lózungokon, az észosztáson, a rendszeren túl; a személyes 
iránymutatással, a cselekvéssel, tehát a fogyasztásról való lemon-
dással járó kényelmetlenség már nem kell. A rendszeren belül 
Banka Roland sem érezte jól magát, de a miskolci férfi –  
a Debreceni Egyetem egykori hallgatója – azon ritka kivételek 
közé tartozik, akiben megvan a fotelharcosok színvonalának meg-
haladásához szükséges lelkierő. Vagy csak elég mélyre süllyedt  
a maga kilátástalanságában ahhoz, hogy szakítson a mindnyájunk 
számára ismerős mindennapokkal, és nyakába vegye a világot?  
A „szamaras zarándok”, ahogy ismerik, a napokban a cívisváros-
ban tett „királyi” látogatást.

Ha barát nincs, szamár is megteszi
– Magyar–filozófia szakon szereztem diplomát, majd a Debreceni Egyetemre 
jöttem pszichológiát hallgatni. Mellette egy hajdúnánási középiskolában taní-
tottam, és kollégiumi nevelőtanár voltam. De nem találtam a helyemet, ezért 
hamarosan Budapestre költöztem, különféle irodai munkákat végeztem, még az 
Örkény István Színház jegypénztárosaként is dolgoztam, még talán ott éreztem 
magamat a legjobban. Azonban a depresszióm csak erősödött. Zavart a túl sok 
inger – zavart, hogy képtelen vagyok előhozni magamból a potenciált, sem-
miben sem tudtam kiteljesedni, és ez belülről mérgezett. Észleltem magamon 
a krízis jeleit, amihez hozzátartozott annak a kiszolgáltatottságnak az érzete, 
hogy maga a globális kapitalizmus, amely keretek között tartja az embert, hosz-
szú távon fenntarthatatlan. Sem morális, sem logikai oldalról közelítve nem állt 
össze, hogyan tudja ez a rendszer a benne élők érdekeit szolgálni. Ez ébresztett 
rá arra, hogy ennek én nem tudok és nem is akarok konstruktív része lenni. 
Még a debreceni években Szabó Csaba tanárom ültette el bennem a Camino 
magvait. Ő ugyanis a megváltozott tudati állapotok kutatójaként végigzarán-
dokolta a spanyolországi Szent Jakab-utat, majd előadásokat tartott az élmé-
nyeiről, a következtetéseiről. Éveken át lebegett előttem a Camino, de mindig 
tologattam azzal, hogy majd ha lesz elég időm, majd ha lesz elég pénzem… 
Aztán persze sosem volt felesleg egyikből sem, de 2013-ban már annyira ve-
szélyes gondolataim támadtak, hogy nekivágtam – beszélt az előzményekről az 
1984-es születésű Roland.
És a csacsi?
Rocinante, pontosabban annak az ötlete, hogy egy szamárral vágjon neki az 
útnak, egy barátjától származik. Roland ugyanis nyelvtudás és utazási tapasz-
talatok híján egy srácot fűzögetett, aki akkoriban zenei operatőrként dolgozott. 
Így adta magát, hogy ha már heteket zarándokolnak, készítsenek videóblogot, 
terjeszteni a „Camino-igét”. A kamera és a felszerelés cipeléséhez azonban egyi-
küknek sem fűlött a foga. Ekkor vetette fel a társ – poénból – egy teherhordozó 
szamár gondolatát, ami annyira megtetszett Rolandnak, hogy el is dőlt a dolog. 
Más kérdés, hogy a haver végül visszamondta a részvételt. Ő nem volt krízisben. 
De ennél jobbat nem is tehetett volna velem – jegyezte meg hősünk, aki szerint 
a Camino amúgy is „egyszemélyes történet”.
Fickós kaland a Pireneusokban
Rocinantéhoz Roland több állomáson keresztül keresztül jutott el. Már kapcso-
latuk bimbózó, korai szakaszában rá kellett jönnie, hogy a szamár bizony se 
nem kutya, se nem ló, az élet nem egyszerű vele; magyarul: rohadt egy csökö-
nyös állat. Az egyetlen megoldás, magyarázta Roland, ha bebizonyítjuk neki, 
hogy mi még nála is makacsabbak vagyunk.
– Ehhez erőt adott a tudat, hogy igenis a csacsival akarok nekivágni. Vissza 
a természetbe! – kiáltott fel Rousseau a 18. században, és én teljes mértékben 
azonosultam vele. A szamár a természet része, így, amikor hozzá alkalmaz-
kodunk, vele élünk szimbiózisban, akkor rajta keresztül azt is tanuljuk, hogy 
mi a természetes. Mára közös nyelvünk van Rocinantéval: félszavakból, apró 
mozdulatokból értjük egymást. Azt, hogy mekkora szamár vagy, többet ne is 
használjátok, mert nagyon okos állat. Azért értek meglepetések, nem volt ez 
könnyű – tette hozzá somolyogva.

Istenélmény 
és tesóság 

a szamaras 
zarándokkal 

Debrecenben
Banka Roland: Meg kell keresni és 

kitartóan birizgálni az emberek 
jóindulati G-pontját.
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Nos, tényleg nem. A Camino harmadik nap-
ján például heves közelharc árán jutottak el 
San Juan de Ortega templomáig. Rocinan-
ténak ugyanis egész nap nem nagyon volt 
kedve sétálni, így annyiszor kellett megállni 
nappal, hogy már javában éjszaka érkeztek az 
aprócska hegyi faluba. A kimerült zarándok 
kikötötte az állatot, majd mély álomba zu-
hant a sátrában. Hogy hajnali 3 órakor éktelen 
szamárordításra és kolompolásra riadjon fel, 
s kitekintve a sátorból, legszívesebben rögvest 
újra lehunyja a szemeit. Szegény Rocinantét 
(hím csacsiról beszélünk) ugyanis megkívánta 
egy másik csődör, és lelkesen próbálta is asz-
szonyává tenni, amit Roland szamara erőteljes 
rúgásokkal próbált megakadályozni. A fiú-
kat egy fehér szamárlány nagy érdeklődéssel 
figyelte pár lépés távolságból, a kolompolás 
pedig abból adódott, hogy a két jövevény 
egy-egy ilyen kis kolompot viselt a nyakában. 
Amikor Roland odarohanva széttörte a túra-
botját a homoerotikus jelenet vendégszerep-
lőjén, Rocinante kötele valahogy eloldódott, 
mire ő nagy lendülettel nekiiramodott San 
Juan de Ortega főutcájának, a patkója csak 
úgy szikrázott a pireneusi éjszakában, nyo-
mában a harcra kész csődörrel, Rolanddal és 
a csacsilánnyal, természetesen rettenetes bő-
gés és kolompolás közepette.  
– Hrabal Sörgyári capricciójában van az 
a hirdetés, ugye, hogy „Unatkozik? Vásárol-
jon mosómedvét!” Ez szamárral is működik 
– jegyezte meg.
Egy zarándok istenélménye
Roland 2013-as Caminójából végül többéves 
spanyolországi tartózkodás lett. Nemcsak 
zarándokolt, hanem dolgozott is az Ibériai-fél-
szigeten: élt ökokommunában, tevékenykedett 
zarándokszállásokon, és megismerkedésük 
után keramikus partnere, Csenge portékáit is 
árulták közösen. Ebből egzisztenciát alapíta-
ni nem lehetett persze, de nem is ez, hanem 
csak a mindennapi létfenntartáshoz szükséges 
pénz előteremtése volt a céljuk.
– Ahogy a Harcosok klubja című kultuszfilm-
ben is elhangzik, amit birtokolsz, az birtok-
ba vesz. Magyarul: minél kevesebb dolgot 
birtokolsz, annál szabadabb vagy. A tárgyak 
gyűjtögetése sehová sem vezet. A fogyasztói 
társadalom alapvetése annak a sulykolása, 
hogy jobban fogod érezni magadat attól, amit 
megvásárolsz. Ennek a rendszernek ez a fajta 
instant megváltás az ígérete. Csak éppen ha 
megvettél mondjuk egy BMW-t, utána te már 
„BMW-s ember” vagy, aki majd ahhoz képest 
akar valami többet. Én meg egy szamárral sé-
tálgatok, és ehhez viszonyítva értékelem a dol-
gokat. Számomra az a luxus, ha valaki behív 
egy nagy eső után, és lezuhanyozhatok. Aki-
nek nem természetes a mindennapi meleg víz, 
az megtanulja értékelni – mutatott rá Roland, 
akiben ezek az évek feloldották a korábban 
tapasztalt egzisztenciális görcsöket. A nyelvtu-
dás hiánya miatti szorongás szintén kisimult 
menet közben.

– Azt tanultam meg, hogy a verbalitás, vagyis 
a szóbeliség csak kisebb része a kommuniká-
ciónak. Sokkal inkább energiák áramlanak 
két ember között, s ad hoc segítenek a sza-
vak. Ha látják, hogy ez egy kedves, vidám 
csávó a szamarával, akkor úgy vannak vele, 
segítsünk neki, dolgozzunk össze. A tanulság 
az, hogy nem kell annyit pofázni – nevezett, 
hozzátéve, nem emlékszik olyan esetre, ami-
kor nyelvi nehézségből adódott volna áthi-
dalhatatlan probléma.  
Az is érdekes tapasztalata, hogy a legjelentő-
sebb találkozásai olyan magyarokkal voltak, 
akikkel idehaza biztosan nem került volna 
mélyebb kapcsolatba. Beleértve egy olyan, 
náci eszméket valló és ilyen tetoválásokat 
viselő férfit is, aki megmártózott a magyar-
országi politikában, majd egy testi rendel-
lenesség miatt úgy hitte, vezekelnie kell egy 
zarándoklattal. Roland ebben az emberben 
is meglátta a jót, ahogy az szerinte minden-
kiben benne van, legfeljebb a saját életükben 
másfelé indulnak, így a dolgok másképp ala-
kulnak. Én híd próbálok lenni, vallja, a vilá-
gok között. Könnyedebben: meg kell keresni 
és kitartóan birizgálni az emberek jóindulati 
G-pontját.
– Az én istenélményem, hogy soha nem va-
gyunk egyedül. A vallások gyökere közös, 
annyi a különbség, hogy a természetfelettit 
mindenki a saját kulturális preferenciái sze-
rint értelmezi. A morális iránymutatások ha-
sonlóak, a körítés, a rituálék eltérőek – ösz-
szegezte Roland, majd Kantot idézte, mert 
sokszor megélte azt, hogy „Két dolog tölti 
el lelkemet annál újabb és annál növekvőbb 
tisztelettel és csodálattal, minél többször és 
tartósabban foglalkozik vele gondolkodá-
som: a csillagos ég felettem és az erkölcsi tör-
vény bennem.”
Hogy magának a Caminónak mennyi 
köze van ehhez?
– A természetben való jelenlétnek, a roha-
násból való kiszakadásnak van pszichés ha-
tása, de ezt akár egy nagy túrázással is elér-
hetjük, ezért szükségtelen messzire utazni. 
Persze, a Camino szellemének, a tudatnak, 
hogy hosszú-hosszú ideje járják zarándokok 
az utat, szintén van valamennyi hatása. De 
a kulcs az, hogy önmagában nem elég egy in-
formációt tudni (akár önmagunkról), azt át is 
kell élni. Ismerd meg önmagad. Ezért nem azt 
kapjuk a Caminótól, amire várunk, hanem 
azt, amire szükségünk van. Számomra a leg-
fontosabb ilyen megélés az, hogy a jövőnk 
a jelenünkből, mindig a következő lépésből 
épül. Nincs kulcs, ami másvalaki számára 
átadható. A Camino-hatás – hangsúlyozta –, 
hogy szembesít a személyiségünkkel, ezáltal 
segíthet a jövőnk megkreálásában.
Tizenöt perc kellett könyv-
kiadót találni
Ha videókat nem is csinált, Banka Roland 
blogot azért írni kezdett a Caminóról és álta-
lában a saját reflexióiból 2015-ben. A Rolan-

dante a neve, és az andante (lépésben) zenei 
fogalom összeolvasztása. Aki eddig eljutott 
a cikkben, annak a miértet nem kell rész-
letezni. Ebből a blogból könyv is lett 2019-
ben – nem gondolnák, hogyan!
Megvan az a hír, hogy 2019 augusztusában 
egy szamár és egy kecske utazott a vonaton 
Székesfehérvár környékén? Bár a MÁV ak-
kor cáfolta, hogy a furcsa páros bármekkora 
távolságot megtett a szerelvényen, ne ve-
gyék készpénznek a vasúttársaság tagadását.
– Kimaxoltuk Spanyolországot, ezért egy 
római zarándoklatot megejtve hazasétál-
tunk, Szlovéniában egy kecskét is magunk-
hoz vettünk kishúgnak. Székesfehérvár 
közelében jártunk, miközben hivatalosak 
voltunk Gárdonyba, családi vacsorára. Erő-
sen esteledett, láttam, hogy nem érünk oda 
idejében, ezért bementem egy restibe, hogy 
interneten üzenetet írjak: ne várjanak. Csak-
hogy a kocsmárosnő a fejébe vette, hogy 
akármi lesz, eljuttat bennünket Gárdonyba. 
Hiába telefonált, lószállítók nem tudtak ér-
tünk jönni. Erre megbeszélte a vasutasok-
kal, hogy ha felszállunk a legközelebbi, Gár-
dony felé tartó vonat legutolsó kocsijába, és 
senkihez nem szólunk egy szót sem, elvisz-
nek a 12 kilométerre lévő településig. Arra 
azonban senki sem számított, hogy egy utas 
mobillal felveszi a mi kis csapatunkat, meg-
osztja az interneten, majd néhány órán belül 
tele lesz velünk a magyar online média. Hét 
év alatt 10 ezer kilométert jöttem-mentem, 
blogot írtam visszhang nélkül. Majd amikor 
idehaza suttyomban felszálltam a vonatra 
a csacsival, rögvest megadatott a 15 perc 
hírnév – tárta szét a karját Roland. Ebből 
a hírből adódott aztán, hogy megkereste 
e Corvina Kiadó – így álltak össze a blogos 
bejegyzések egy esszészerű könyvvé.  
Roland az utóbbi időben éppen ezt, A sza-
maras zarándokot népszerűsíti az ország kü-
lönböző pontjain. A járvány miatt a ke-
let-magyarországi séta tavaly elmaradt, most 
pótolják – szigorúan gyalogosan, Rocinanté-
val haladnak végig az állomáshelyeken.
S hogy mi a végszó?
– Nem vagyok anarchista, és hiszek a de-
mokratikus értékekben. A túlfeszítettségével 
együtt a kapitalizmusnak is lehetnek pozitív 
értékei. Alkalmazkodni kell a rendszerhez, 
amit én, a kilépő és visszatérő úgy teszek 
meg, hogy igyekszem alakítani a magam, 
tanári identitással bíró módján. Visszacse-
pegtetem bele a tapasztalataimat, most ép-
pen egy könyv és a találkozások formájában. 
A csacsinak köszönhetően olyan emberek 
is odajönnek hozzám, akik amúgy könyvet 
sem vásárolnak. Szerintem el fogják olvas-
ni, és gondolkodnak rajta. Nem fogják el-
hagyni emiatt a kényelmüket, de formáló-
dik a világképük. Mindenki a maga szintjén 
fejtsen ki hatást, nem? Szépítsük a világot 
együtt: tesóság!

ratalics lászló
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A világjárvány miatt számos nehézség tarkította az  
Inter Tan-ker Zrt. működését 2020-ban, de az összes vállalá- 
sukat teljesítették. Sőt, a cég olyan nemzetközi minősítést  
ért el, ami nem túl gyakori Magyarországon. A sikerek közé  
tartozik, hogy idén március végén aláírták az új, tízéves  
közszolgáltatási szerződést a DKV-val. Így továbbra is az  
Inter Tan-Ker szolgáltatja majd az autóbuszflottát a debreceni 
közösségi közlekedéshez. De már nem a 2009 óta futó  
Volvókkal, hanem 119 Mercedesszel.

CívisCafé: Mekkora horderejű siker a cég életében, hogy 2031-ig az Inter Tan-Ker 
autóbuszai futnak Debrecenben?

Kossa György: Nem annyira a buszok száma a fontos, hanem az, hogy ez ér-
zelmi kérdés számunkra. A szívünk ugyanis Debrecenben dobog. Természete-
sen e szerepvállalást büszkén mutathatjuk majd fel bárhol a világban, amikor 
szemléltetni akarjuk, hogy mire vagyunk képesek. Száztizenkilenc saját gyártá-
sú buszt állítunk forgalomba több részletben 2024-ig, az elsőket a jövő év elején. 
Ugyanakkor néhány Mercedes-Benz REFORM buszunk, s azon belül is több 
különböző típus, fut már egy ideje a helyi közlekedésben egy 2020-as beszer-
zés eredményeként. Bizonyára sokan utaztak már ezeken a járműveken, ahogy 
a tavaly ősszel egy hónapos tesztidőszakon Debrecenben lévő elektromos Mer-
cedest is számos utas használta. Tehát azon túl, hogy örvendetes a buszpark 
megújulása, ne feledjük el: ezek a minőségi járművek Debrecenben készültek, 
vagyis azzal a hozzáadott értékkel bírnak, hogy helyiek dolgoztak rajta.

CívisCafé: Miben jobbak ezek a Mercedeszek?
Kossa György: Kényelmesebbek, formásabbak, csendesebbek. Káros- 
anyag-kibocsátásban, legyen az széndioxid vagy por, még nagyobb a különb-
ség a Volvók Euro 5-ös és a Mercedeszek Euro 6-os motorja között. Ne feled-
jük, a debreceni Volvók 12 évesek, egyre több, az életkorukból adódó műszaki 
probléma van velük. Ugyan sok településen még most is örülnének egy ilyen 
busznak, de szerintem Debrecen vezetése bölcsen járt el, amikor úgy dön-
tött, nem akarják az utolsó szuszt is kicsavarni e járművekből. Változtatni kell 
a gondolkodásmódunkon, belátni, hogy a színvonalas, az utas számára vonzó, 
gyors, kényelmes közösségi közlekedésre bizony költeni kell, különben min-
denki átül autóba, és dugó ér majd dugót. Egy város tőkevonzó és munkahely- 
teremtő képessége nagyban függ a közlekedéstől. Egy nagybefektető mindig 
vizsgálja ezt a kérdést, és ha elégtelennek ítéli, akkor az a további döntéseit is 
kedvezőtlenül befolyásolja. Ha a politika bölcs, akkor észre kell vennie, hogy 
ez nem kidobott pénz. Gazdaság- és városfejlesztési kérdésekben nem lehet 
4-5 éves politikai ciklusokban gondolkodni. Egy-egy beruházás megtérülése, 
a szinergiák kialakulása, kezelése tíz-, húsz-, harmincéves időszakokat igényel. 
Aki sajnálja a pénzt a közlekedéstől, az nem érzi a súlyát. Nyugodtan kijelent-
hetem, a közösségi közlekedéshez kapcsolódó környezetvédelmi normák vo-
natkozásában 2024-re Debrecen vezető helyre kerül Közép-Kelet-Európában. 
A Volvókra egyébként már most vannak vevőink; a flotta egy részét eladjuk, 
egy részükkel pedig továbbra is szolgáltatunk valahol másutt.

CívisCafé: Hogyan fest 2020 rövid céges mérlege, és mi a fő cél 2021-ben?
Kossa György: A pandémia miatt egyáltalán nem volt könnyű évünk tavaly, 
de az összes vállalásunkat sikeresen teljesítettük. Az autóbuszos közlekedést 
működtető Cívisbusz konzorcium tagjaként az Inter Tan-Ker is kivette a ré-
szét a koronavírus-járvány miatti utasforgalom-visszaesés financiális terheinek 
viseléséből Debrecenben. Több száz millió forint veszteséget „nyeltünk be” 
úgy, hogy senkit sem bocsátottunk el, ezzel is támogatva a város költségveté-
sét, hiszen fontos számunkra  a várossal közös teherviselés. Egy-két hónapon 
át éltünk ugyan a kisebb arányú fizetéscsökkentés eszközével, de ezt év végi 
jutalmazás formájában lényegében helyre tettük. Hozzátenném, a cégvezetés 
saját magára nézve, önkéntes alapon sokkal jelentősebb, 40-50 százalékos meg-
vonást alkalmazott, amiért köszönet illeti őket. A járvány néhány hetes leállást 
okozott, sok-sok új eljárást kellett bevezetnünk (fertőtlenítés, védelmi zónák, 
étkeztetés, kamionok fogadása stb.), nem kevés erőfeszítésbe telt a termelés új-
raindítása. Hadd dicsekedjek: 2021-ben a neves nemzetközi minősítő, a Scope 
Ratings magas, „BB-/ Stabil” besorolásban részesítette a cégünket, ami azt is je-
lenti, hogy lényegében bárhol végezhetnénk kötvény- vagy részvénykibocsátást. 
Ez a minősítés azt jelenti, hogy a cégcsoport jól gazdálkodik, a működése stabil 
és a kilátásai komoly növekedést ígérnek. Sokan meglepődtek az eredményen, 

Kossa György:  
a szívünk 

Debrecenben 
dobog

Megbízható munkahely,  
amelyet még egy világjárvány 

sem ingat meg.  
És ezt nem csak 

 ők mondják magukról.
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de én bíztam abban, hogy képesek vagyunk 
a magyar átlagnál magasabb szintre. Ez fon-
tos üzenet Debrecennek és a saját dolgozó-
inknak is arról, hogy megbízható munkahely 
vagyunk, amelyet még egy világjárvány sem 
ingat meg. Holott Debrecenben az autóbu-
szaink 40, Kecskeméten közel 50 százaléka 
hosszabb időn át nem futhatott.

CívisCafé: A nyersanyagok világpiaci 
árrobbanása sem viseli meg önöket?  

Kossa György: Mi általában 3-5 éves üzleti 
tervekkel dolgozunk, az anyagrendelésein-
ket jó előre lekötjük. Az acél  ára drasztikus 
emelkedésen van túl, szó szerint sorban 
állás tapasztalható ezért a nyersanyagért. 
Tudomásom szerint bizonyos gépkocsitípu-
sokra jelenleg több mint egy évet kell várni. 
Halkan jegyzem meg, hogy ez talán nem is 
akkora baj, nem kell mindig mindent szinte 
azonnal lecserélni valami újabbra, legyen az 

autó vagy éppen mobiltelefon.
CívisCafé: Mercedes Sprinter alvázra szerelt 
haszongépjárműveket is fejlesztenek, gyártanak, 
elég az iskolabuszukra gondolni. Milyen 
szerepet szánnak ezekenek a típusoknak?

Kossa György: Bővülésre számítunk, hi-
szen itthon is sikerült elérni azt a szemlé-
letmódbeli változást, mely szerint a helyi 
közösségi közlekedésben nemcsak a nagy 
amortizációjú, fogyasztásban is költsége-
sebb autóbuszoknak van helye. A kecske-
méti szolgáltatás során például használunk 
Sprintereket olyan külterületeken, ahová ér-
telmetlen autóbusszal menni az utasok ala-
csony száma miatt. Ez így a városnak, mint 
megrendelőnek is jobban megéri. De a hely-
közi járatok sem feltétlen indokolják mindig 
negyven-ötven fő kapacitású buszok üzemel-
tetését, hiszen akadnak falvak, ahol csúcs- 
időn kívül alig van utas. Ami az iskolabu-

szainkat illeti, Észtországból jelentős számú 
megkeresést kapunk, míg itthon elsősorban 
külföldi tulajdonú iskolák a megrendelőink. 
Ők ezzel is szeretnék mutatni a szülők felé, 
hogy fontos számukra a gyerekek biztonsá-
ga. Szolgáltatás keretében a megrendelőink 
között van a Magyar Úszó Szövetség is, ve-
lük a „Minden gyerek tanuljon meg úszni” 
program keretében dolgozunk együtt, ahol 
iskolabuszokat biztosítottunk erre a célra.

CívisCafé: Évek óta részt vesznek a 
debreceni szakképzés fejlesztésében, most 
újabb jelentős lépés következik…

Kossa György: A Debreceni Szakképzési 
Centrum Brassai Sámuel Műszaki Techni-
kummal közösen szeptemberre korszerű 
tanműhelyeket alakítunk ki az Inter Trac-
tion Electrics Kft. üzemcsarnokában. Össze-
sen száz középiskolás diák tanul majd ezek-
ben a tanműhelyekben, ahol autóbuszokkal 
is ismerkedhetnek testközelből. Ha jól tu-
dom, Debrecenben a mi cégünk funkcionál 
a legnagyobb gyakorlati képzési helyként. 
Ne feledjük, a szakképzésben bekövetkezett 
változásoknak köszönhetően a tanulók fi-
zetést kapnak majd (a minimálbér hatvan 
százalékát, havi több mint százezer forintot), 
mi pedig ebben a folyamatban is szeretnénk 
kiváló partnerként szerepet vállalni, tovább 
folytatva a szakképzési centrumokkal a kivá-
ló együttműködést.

Kossa György a déli ipari parkban felépíten-
dő gyáruk kapcsán azt mondta, immár elké-
szültek a technológiai folyamatokat is magá-
ban foglaló tervezéssel; a cégvezető közlése 
szerint nem szokványos üzemet hoznak lét-
re, de mindent a maga idejében.

ratalics lászló
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Csokitorta 
Ebből a receptből három dolog nem hiányzik: a csoki, a tojás és a cu-
kor! A recept Császár Etától, akinek az oldalára azoknak a figyelmét 
szeretnénk felhívni, akik szeretnek sütni, finom süteményeket enni.

Hozzávalók egy tortalaphoz: 6 tojás, 12 dkg porcukor, 8 dkg liszt, 
4 dkg kakaópor, 6 g sütőpor, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál víz.

26 cm átmérőjű tortaformában hagyományos módon sütünk két ka-
kaós tortalapot. Ha kihűltek, mindkettőt kettévágjuk.

A csokikrémhez: 8 tojás, 30 dkg kristálycukor, 30 dkg csokoládé,  
5 evőkanál kakaópor, 30 dkg teavaj, 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor. 

8 egész tojást 30 dkg kristálycukorral gőz felett megfőzünk állandó 
keveréssel – kézi habverővel –, kb. 10 percig főzzük, majd hozzáad-
juk a 30 dkg eltördelt csokoládét és az 5 evőkanál átszitált kakaóport. 
Ez besűríti a krémet. Szobahőmérsékletűre hűtjük, majd hűtőbe 
tesszük 1-2 órára. 30 dkg teavajat, 25 dkg margarint és 20 dkg por-
cukrot habosra keverünk mixerrel, majd apránként hozzáadagoljuk 

a csokikrémet.
A torta töltése: Az alsó lapot megkenjük csokikrém-

mel, a másodikat pedig pikáns dzsemmel, 
ami lehet meggy, erdei gyümölcs vagy 

ribizli. A harmadik lapra ismét csoki- 
krém kerül, s végül rárakjuk a negye-

dik lapot. Az egész tortát bevonjuk 
a maradék krémmel, és ezzel 

is díszítjük. A csokikrémet 
tölthetjük kosárkákba is, 
amelyeket linzertésztá-
ból süssünk

Jó étvágyat kíván: 
Császár Eta

Recept: mindent bele!
Nyáron igyekszünk minél egysze-
rűbb ételeket készíteni, hogy az időt 
ne a konyhában, hanem a szabad-
ban tölthessük el. 

Az alábbi recept épp ebbe a kategóriába 
tartozik. Ráadásul nem marad sok mosat-
lan edény sem. Csak egy nagyobb méretű 
tepsi kell hozzá, aminek lehetőleg fedele 
is van, de ha a nagyitól maradt egy széles 
zománcos lábas, amihez fedő is tartozik,  
még jobb. (Ha nincs fedő, alufóliára lesz 
szükségünk.) Készülhet csirkéből és sertés-
tarjából egyaránt.

Hozzávalók: kb. 6 szelet tarja vagy 4-5 csirke- 
comb, kb.1,5 kg krumpli (lehet közte batáta is),  
2-3 fej hagyma, 4-5 cikk fokhagyma, 2 db sárga- 
répa, mehet még bele 1 petrezselyemgyökér, 
1 paradicsom, 1 paprika, kis darab zellergumó is, 
 só, fűszerek.

Elkészítése: A húsokat megmossuk, a tar-
ját nem klopfoljuk, így szaftosabb. Grill fű-
szerkeveréket (vagy a kedvenc fűszereinket) 
kevés olajban elkeverünk, azzal pácoljuk 
a húst. A répát, gyökeret karikára vágjuk, 
a krumplit nagyobb darabokra. A zellert 
(elhagyható, ha nem szeretjük) kisebb koc-
kákra vágjuk, a paradicsomot, hagymát cik-
kekre, a paprikát csíkokra. Összekeverjük, 

sózzuk, és a tepsi aljára tesszük lehetőleg 
úgy, hogy minden zöldségből egyformán 
jusson mindenhová. A hagymát úgy igazít-
suk, hogy inkább felül legyen, hadd piruljon 
meg. Kevés olajat öntünk rá (vizet nem!!!), 
kicsit megrázogatjuk, majd erre fektetjük 
a tarjaszeleteket vagy a csirkecombokat  
(lehet csirkemellből is készíteni, akkor ér-

demes kisebb, de nem vékony szeletekre 
vágni). Legyen hely a húsok között, hogy ne 
főjön, hanem piruljon alatta a krumpli, zöld-
ség. Takarjuk le fedővel vagy alufóliával, és 
előbb lefedve toljuk a sütőbe (kb. 200 fokon 
süssük), majd, mikor a hús már puha, ve-
gyük le róla a fedőt, és pirítsuk ki az egészet. 
Uborkasalátával, vagy – mikor már szezonja 
van – kovászos uborkával fogyasztjuk. De az 
almakompót is passzol hozzá.
 Jó étvágyat kíván: Cseka

Szerelmes Nagytemplom
Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a látogatók igényei alapján 
született meg nyári jelmondatunk: „Szerelmes Nagytemplom”!
  Keddenként 10 órától „a felderítések szerelmeseit” várjuk a temp-

lomba. Az elsősorban kisgyermekes családok számára megalkotott 
program során játékos feladatok és rejtvények útján ismerik meg  
a látogatók a Nagytemplom történetét.

  Szerdánként délben „a zene szerelmeseit” várjuk: kántoraink és 
vendégművészek előadásában rövid orgonakoncerttel indíthatjuk 
Nagytemplomi látogatásunkat.

  Csütörtök esténként „az élmények szerelmeseinek” kedveske-
dünk. A 19 órakor induló, előzetes regisztrációhoz kötött tárlat-
vezetéseken előbb a Nagytemplom látnivalóit ismerhetik meg  
a hozzánk látogatók, majd túránk végén a panorámajárdára érve 
egy-egy pohár Nagytemplomi borral a kezükben nézhetik végig  
a naplementét és örökíthetik meg a pillanatot.

A programajánlat 2021. július 1. – augusztus 19. között érhető el. 
További információk (időpontok, jegyárak) megtalálhatóak  
a www.nagytemplom.hu/szerelmes oldalon.
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Csengénél 2019 októberében, 15 éves korában dignosztizáltak 
limfoblasztos leukémiát, azaz akut limfoid leukémiát (ALL), 
amihez társul egy genetikai módosulás. Az akut leukémia a 
csontvelői eredetű vérképző sejtek daganatos sejtburjánzása 
által alakul ki. A betegségnek nem voltak előjelei; egyszer csak 
fáradékony lett, sápadt volt, fájt és bedagadt a térde, sokat 
aludt, elment az étvágya. A szülők először azt gondolták, a szol-
noki lánynál „őszi fáradtság” jött elő, ugyanis az év szeptembe-
rében kezdte a gimnáziumot, emellett igazolt röplabdajátékos 
– a fokozott terhelés miatti rossz közérzetre gyanakodtak.

Nem hagyta őket nyugodni a dolog, ezért orvoshoz vitték lányukat, majd 
a vérvétel eredményei alapján felállították a diagnózist.
– Debrecenbe, a gyermekhematológiára irányítottak minket. Szinte azonnal 
elkezdték a célzott kezelést, ami 14 hónapig tartott. Csenge többször megjár-
ta az intenzív osztályt, több fertőzésen is átesett, trombózisa lett, háromszor 
tanult meg járni másfél év alatt – emlékezett vissza Éva, Csenge édesanyja. 
Az akkor 15 éves lány 2019 októberében kapta az első kemoterápiás keze-
lést. Decemberben kiderült, az addig folytatott terápia nem elég hatásos, így 
más eszközt javasoltak az orvosok. – 2020 januárjától kilenc blokkot kapott az 
elérhető legerősebb gyógyszerből. Nem szeretünk róla beszélni, Csenge sem 
gyakran gondol rá. Amikor mondták, hogy át kell térni erre a másfajta ke-
moterápiás kezelésre, akkor a lányom leletei már jobbak voltak, tehát elindult 
egy gyógyulási folyamat. Többször vettek csontvelőt, tetőtől talpig megvizs-
gálták Csengét. Januárban már negatív lett a lelet, tehát nem volt kimutatható 
a betegség, de végig kellett csinálni a kilenc blokkot, mert kiderült, ha nem 
tesszük, olyan, mintha félbehagynánk a kezelést – tudtuk meg Évától, aki nem 
tudta számszerűsíteni, mennyi kemoterápiát kapott Csenge összesen. A lány-
nak nem volt más választása, ugyanis nem akart lehetőséget adni a betegség 
kiújulására.

A 14 hónapos terápia után azt hitték, fellélegezhetnek – a csontvelővizsgálat 
eredménye is kedvező volt –: kezdődhet a hosszan tartó (kétéves) kisdózisú, 
úgynevezett fenntartó kezelés, amivel biztosítják az elért daganatmentességet. 
De a korábbi kezelésektől Csenge vérzékennyé vált: bevérzett a gerince, és 2020 
novemberében tolószékbe került.
– Deréktól lefelé lebénult, de Csenge egy pillanatra sem adta fel. Gyermekreha-
bilitációra járunk Szolnokra és oxigénterápiára Debrecenbe. A leukémia miatt 
nem feküdhet olyan osztályon, ahol más gyerekekkel együtt van. El kell szepa-
rálni mindenkitől, mert az immunrendszere még mindig gyenge. Ennek okán 
vállaltuk, hetente ötször autózunk Szolnokról Debrecenbe, hogy részt vegyünk 
a hiperbár-kezeléseken – sorolta Éva. Megtudtuk, az oxigénterápia során száz-
százalékos orvosi oxigént lélegez be Csenge egy magasnyomású keszonkam-
rában. A nyomásnövekedés hatására több oxigén oldódik a vérplazmában, és 
a test megszokott oxigénszintje sokszorosára nő. Az oxigén ennek köszönhe-
tően a csökkent vérellátású szövetekbe is eljut, így serkentve a sérült szövetek 
és szervek regenerációját.

A kezelés segít a fertőzések leküzdésében, csökkenti a gyulladást és jelentősen 
felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat.
 – Nagyon sokat javított az oxigénterápia Csenge állapotán, ám nem olcsó do-
log. Egy alkalom 20 ezer forint. Az első 20 alkalom után szünetet tartottunk, 
és felmértük a helyzetét. Láttuk, amíg járt, addig jó volt az étvágya, a közér-
zete. Az oxigén segített megőrizni az egészségét, fokozta a vérkeringését, így 
a vérömleny gyorsabban tudott felszívódni a gerincénél. Ebből kifolyólag nem 
fogjuk abbahagyni a kezelést, azonban minden tartalékunkat feléltük, emellett 
a családtagok, barátok is Csenge gyógyulására ajánlották összes megspórolt 
pénzüket, így nem tudunk kihez fordulni – sóhajtott Éva, hozzátéve, lánya szé-
pen fejlődik a rehabilitációs orvos és a gyógytornász szerint is. Az idegsebész 
álláspontja, hogy a vérömleny idővel fel fog szívódni, de nem lehet megjósolni, 
ez mikor következik be. Csenge a folyamatos ingázást édesanyja szerint jól vi-
seli, szívesen indul útnak, hiszen érzi, használ a kezelés.

 – A legerőseb fájdalomcsillapítókkal próbálták enyhíteni azt a mérhetetlen 
idegi gyötrelmet, ami a lebénulása után következett. Két hétig gyakorlatilag 

 Legyőzte  
a rákot, de  

kerekesszékbe 
kényszerült  

a 17 éves lány
Hetente ötször jár  

Csenge és édesapja  
Szolnokról Debrecenbe  

oxigénterápiára.

aki szeretne hozzájárulni az oxigénterápiás kezeléshez és az 
utazási költségekhez, az alábbi számlaszámra küldheti adományát: 
Csontos Csenge 
10300002-13137284-00014909 
A közleménybe írják oda: Adomány
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kábítószert kapott, hogy ne ordítson a fájda-
lomtól. Amikor enyhült a kín, Budapestre, 
a Bethesda Gyermekkórházba kerültünk. 
Szó szerint kiszedték az ágyból, tolókocsiba 
tették, folyamatosan tornáztatták. Sajnos hi-
ába adtak volna külön kórtermet, nem lehe-
tett megoldani azt a higiéniás biztonságot, 
amire egy leukémián átesett gyermeknek 
szüksége van, így 
oda is ambulánsan 
érkezünk – folytat-
ta Éva. Megtudtuk, 
Csenge édesapja 
korábban bizton-
sági őrként dolgo-
zott, de feladta ál-
lását, hogy lányával 
legyen, segítsen 
neki a mindennapi 
szükségleteiben, je-
lenleg ápolási díjat 
kap. Ő teszi meg 
Csengével heten-
te ötször a kétszer  
120 kilométeres 
utat, és vállalta, hogy ezen felül hetente két-
szer gyógytornára is eljuttatja. Éva 35 éve 
egészségügyi dolgozó, a kialakult helyzet 
miatt sem éjszakázást, sem ügyeletet nem 
tud vállalni. – Fizikailag nem bírom Csenge 
mozgatását, így jobbnak láttuk, ha a férjem 
marad vele itthon. A kezelések miatt gyen-

gébbek a csontjai, könnyebben törhet, nem 
kockáztathatjuk meg ezt, vagy azt, hogy 
egy rossz mozdulat miatt kiessen a székből. 
Arra is vigyázunk, hogy ne üsse meg magát, 
mert azonnal tele lesz kék, zöld foltokkal – 
mondta Éva.
Csenge példaértékű kitartására nagyon 
büszke az egész család.

Egyetemista bátyja 
hazaköltözött, hogy 
segíthessen húga kö-
rül, de nem hagyta 
abba a tanulást; Bu-
dapesten élő nővére 
pedig rendszeresen 
látogatja. Éva el-
árulta, Csenge sem 
hagyta abba az is-
kolát, sőt, nagyon jó 
tanuló. – A gimná-
zium elkezdése után 
egy hónappal szem-
besültünk a tények-
kel. Csenge ekkor 

magántanulói státuszba került. Osztályozó 
vizsgákat tett, nagyon jó esze van, így is tud-
ja tartani a lépést az osztálytársaival. A pe-
dagógusok hozzáállása is kiváló, és az iskola 
vezetése is nyitott és segítőkész. De ugyanez 
elmondható a rokonokról, a barátokról, de 
még a szomszédokról is; egyikük még egy 

rámpát is csinált a házunknál, hogy Csenge 
könnyebben kijusson az udvarra – büszkél-
kedett Éva. Beszélgetésünk végén az is kide-
rült, Csenge a másfél év alatt több mindenre 
allergiás lett, így az étkezésre is maximáli-
san oda kell figyelni és az sem mindegy, 
mennyi fehérje kerül a szervezetébe. Sőt, 
van olyan gyógyszer is, amit nem szedhet, 
mert azonnal bőrirritációt okoz, és az sem 
mindegy, milyen vitaminokat kap. – Mi 
visszafelé nem nézünk, csak előre! Csenge 
életerős lány, igazi sportoló, így soha nem 
adja fel. Hajtogatja, hogy „gyerünk, csinál-
junk, menjünk tornázni, minden rendben 
lesz”! Most a rehabilitáció a legfontosabb 
és az, hogy talpra állítsuk. Minél hamarabb 
feláll, annál hamarabb kezdhetjük a lábtor-
nát és a járássegítést, és visszatérhet az élet 
a normális kerékvágásba – összegzett Éva.
Csenge portréját kérésére nem közöljük, 
ugyanis – a rossz tapasztalatok miatt – nem 
szeretné magát viszontlátni jelenlegi állapo-
tában a médiában, a közösségi oldalakon. 
Óhaját tiszteletben tartjuk.

fogarasi renáta

Szerkesztőségünk elkötelezett amellett, hogy 
a segítő szándékú emberek kizárólag közvet-
lenül a családnak/rászorulónak utaljanak. 
Alapítványnak adatot nem adunk ki.

A ma 17 éves lány  
optimistán tekint  

a jövő felé,  
sőt, ő nyugtatja  

édesanyját, hogy  
minden rendben lesz. 

Azt mondogatja,  
hogy nem azonnal,  

de hamarosan  
talpra fog állni.

olasz és spanyol  
csempék és padlólapok,  

széles áruválaszték,  
kiváló ár-érték arány, gyors szállítás

http://mondano.hu/

lengyel  
csempék és padlólapok,  

széles áruválaszték,  
kiváló ár-érték arány, gyors szállítás

https://csempemania.hu/

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

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

CívisCafé

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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4030  DEBRECEN,  MONOSTORPÁLYI  ÚT  9-11. 
TEL.: +36  52  530  738
www.festeker.hu  

Bordűrök l Díszlécek 
Rozetták l Profilok l Tapéták

Nemesvakolatok 
 OSB lapok

Glettanyagok  
Vegyi anyagok
Ytong téglák  

Csemperagasztók
Gipszkartonok  
Tisztítószerek

Kül- és beltéri festékek
Festéshez szükséges 

szerszámok

FESTÉKCENTRUM
DEBRECEN, DOBERDÓ UTCA 1/B.

PANNON FESTÉKÜZLET /WHITE BOX/
DEBRECEN, DERÉK U. 100/B.

NAPFÉNY FESTÉKBOLT 
DEBRECEN, OLAJÜTŐ U. 2. 

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 
2021.  

06.07–07. 02.

DULUX 
Nagyvilág 
színei, 
5 lit. 

7950 Ft 
1590 Ft/lit.

SZÉRIA  
glett 
20 kg 

3350 Ft 
167,5 Ft/kg

HÉRA 
belső  
falfesték,  
fehér 15 lit. 

6690 Ft 
446 Ft/lit.

DÜFA 
mélyalapozó 
5 lit.

2890 Ft 
578 Ft/lit.

MAPEI  
P9 
csempe- 
ragasztó 
25 kg 

4200 Ft 
168 Ft/kg

MESTER  
AKRIL 
fehér,  
310 ml 

570 Ft 
1838,70 Ft /lit.

KEDVEZMÉNYES ÉTKEZTETÉS 
A Baptista Szeretetszolgálat

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉST BIZTOSÍT AZ ARRA RÁSZORULÓKNAK,

naponta akár 300 Ft-tól,
amely már tartalmazza a házhoz szállítás díját is.

Változatos menüket kínálunk, több neves konyhával együttműködve.

AKÁR DIETETIKUS ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT  
KÍMÉLŐ, ZSÍRSZEGÉNY  

ÉS SZÉNHIDRÁT-CSÖKKENTETT MENÜ  
IS VÁLASZTHATÓ!

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

szenvedélybetegsége alapján.
ELLÁTÁSI TERÜLET:

Debrecen és közigazgatási területe, Hajdú-Bihar megye legtöbb települése,
többek között Derecske, Balmazújváros, Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 

Hajdúhadház, Hajdúszoboszló.
Részletekért érdeklődjön telefonszámainkon  

vagy személyesen irodánkban!

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

KEDVEZMÉNYES EBÉD KEDVEZMÉNYES EBÉD KEDVEZMÉNYES EBÉD
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Közel 200 db azonnal vihető ülőgarnitúra 
 az eredeti ár töredékéért.
2000 m2-en várjuk kedves vásárlóinkat.

�
�

�
D Í J T A L A N  �

�
�

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
DEBERECENBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
Részletekről érdeklődjön kollégáinknál!

Debrecen, Balmazújvárosi út 10.  
(Nyugati Ipari Park–régi Házgyár)

E-mail: tbutoroutlet2015@gmail.com
www.facebook.com/tbutoroutlet

Tel.: 06 70 606 0442
www.tbutoroutlet.hu

Két új szenzációval vár  
Hajdúszoboszló!

Egzotikus medencék, panorámás 
jakuzzik és más élmények várják a 
napokban megnyíló új, Prémium 
Zóna strandon a vendégeket Európa 
legnagyobb fürdőkomplexumának 
területén. Június 26-án, a Múzeu-
mok Éjszakáján pedig kitárja kapuit 
a nagyközönség előtt a múzeumut-
cában a Fejedelmi Kincstár.   
2021-ben a város önkormányzata  
e két különleges attrakcióval  
reprezentálja a fejlődést.

A Tahiti medencékben hullámok, bár, pezs-
gőágyak, az Amazonas medencében sodró-
folyó csábítanak felüdülésre. Kilenc, magas 
jakuzzitölcsérben megmártózva a panorá-

ma is gyönyörködtet. A Plitvice medencébe 
hatalmas sziklás vízesés omlik alá, és más 
attrakciókat is beépítettek.  A tóparton nád 
napernyők, pihenőágyak fokozzák az eg-
zotikus életérzést. A Magyar Állam támo-
gatásával és az önkormányzati tulajdonú 
Hungarospa önerejével megépített zóna az 
új turisztikai trendeket képviseli.

Országos jelentőségű kulturális, turisztikai 
szenzáció várja a nagyközönséget. A kor-

szakot idéző, körbástya formájú, vadonatúj 
épületben feltárul Bocskai István, Erdély és 
Magyarország fejedelme pompás, drágakö-
vekkel ékesített koronájának és jogarának 
hű másolata. Ott áll Bocskai és Halasi Fe-
kete Péter hajdúkapitány életnagyságú vi-
aszszobra, jelképezve a hajdúk Szoboszlóra 
letelepítéséről szóló, 1606. szeptember 2-án 
kelt adománylevél átadását. E kincstár a haj-
dú-bihari Oxenweg-projekt méltó állomása. 

Véget ért az idei labdarúgóidény
Megyei bajnok és megyei kupagyőztes a Hajdúszoboszló felnőtt csapata. 
11 év után lett újra bajnok a csapat! 

Biztató szavak és gratulációk egyaránt ér-
keznek Hajdúszoboszlóra. A megyei lab-
darúgás kedvelői most mind-mind a haj-
dúszoboszlói alakulatra figyelnek, hiszen 
jövőre az NB III-ban folytathatja menete-
lését a csapat, és minden kétséget kizáróan 
tovább kívánják erősíteni a bajnokcsapa-
tot. A szakmai felkészüléssel párhuzamo-
san – természetesen – az infrastrukturális 
beruházások is megkezdődtek, várják már 
a nemzeti bajnokságban történő szereplést 
– készen állnak az azzal járó kihívásokra.

A május 29-ei bajnokavatón érmeket adott 
át: Bodó Sándor, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium foglalkoztatáspoliti-

káért felelős államtitkára, Czeglédi Gyula, 
Hajdúszoboszló polgármestere, Tóth Lajos, 
az MLSZ delegáltja, a Hajdúszoboszlói 
Vállalkozók Egyesületének elnöke, a Sil-
ver csoport tulajdonosa; és a klub régi tá-
mogatója, valamint; Kiss Csaba, névadó 
szponzor, az Aqua-General képviseletében, 
Herczeg András, a Debreceni Labdarú-
gó Akadémia elnöke és Marosi György 
Csongor, a HSE elnöke. Beszédében az 
államtitkár megköszönte a csapat, az el-
nökség, valamint a szakmai stáb munkáját, 
majd méltatta Hajdúszoboszló kiemelkedő 
hozzáállását és sportban elért eredményeit, 
mely immár igazán méltó az Európa-hírű 
fürdővároshoz. Tóth Lajos is örömmel tel-

jesítette éremátadói feladatát, hiszen mint 
mondta, utcahosszal nyerte meg a csapat 
a bajnokságot, majd további támogatásáról 
biztosította a klubot. Czeglédi Gyula pol-
gármester elmondta, hogy az általános 
kultúrának a sport ugyanolyan szerves 
része, mint bármely más. Méltatta az után-
pótlás-nevelés magas színvonalát is, majd 
mindazok munkáját, akiknek az elért ered-
ményben részük volt.
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CívisCafé: Gratulálunk! Nemrégiben Debrecen első számú sportvezetőjévé lépett elő. 
Érzelmileg sikerült már feldolgozni?

Ábrók Zsolt: Eddig sem gondoltam magam jelentős szereplőnek 
a debreceni sportéletben, most sem gondolom, hogy az lennék. Csak te-
szem a dolgom.

CívisCafé: Szép a szerénység, de túlzott, hiszen egy személyben felelős a DVSC 
futball-csapatát, a DVSC női kézilabdacsapatát, továbbá a kézilabda- és a labdarúgó 
akadémiákat működtető cégekért.

Ábrók Zsolt: Szögezzük le, nem lettem több emberileg azzal, hogy most 
a labdarúgócsapat, illetve a pallagi akadémia mögötti cégek irányításával is 
megbíztak, de kétségkívül óriási megtiszteltetést érzek. Ugyanakkor óriási 
feladat is ez, amit csak alázattal lehet kezelni, hiszen a két legnagyobb szur-
kolótáborral rendelkező csapatot működtető cégek és az utánpótlásbázisok 
igazgatójaként kell megfelelnem.

CívisCafé: Egy fenékkel hogyan lehet ennyi lovat megülni?
Ábrók Zsolt: Bár két különböző sportágról van szó, a csapatok versenyez-
tetésében rengeteg általános érvényű szabály, direktíva van, amik a cégek 
működtetése szempontjából fontosak. Kézilabdában egyszerűbb a helyzet, 
hiszen egy cégben összpontosul minden, a felnőtt csapat és az akadémia. 
Futballban is ugyanennek a modellnek a kialakítása a cél, jelenleg ugyan-
is három cégről van szó, egy a felnőtt csapaté, kettő a pallagi akadámiáé. 
A struktúra ugyanaz, hiszen van a felnőtt csapat, és van az utánpótlása, 
csak szervezetileg nem tartozik még össze, ahogyan a kézilabdánál.

CívisCafé: Cégvezetőként talán nincs sok különbség a két klub igazgatása között, de  
a foci Magyarországon magasan az első számú sportág, minden rázúduló kritika 
és gyalázat ellenére is, éppen ezért sokkal nagyobb a felelősség is. Felkészült 
erre lélekben?

Ábrók Zsolt: Átérzem a felelősséget, hiszen most már az is megismer 
a városban, aki eddig nem tudta, ki vagyok, és odaszólnak úton-útfélen: 
„Tegyél rendet!”. Ez természetes, hiszen a labdarúgás a világ legnépszerűbb 
sportja, és azt is tudom, hogy mindenkinek nem fogok tudni megfelelni, 
hiszen az képtelenség. Őszinte, normális, közvetlen, nyílt kommunikációra 
törekszem a szurkolókkal, az újságírókkal, mindenkivel. A DVSC nem egy 
titkos társaság, hanem mindenkié, aki ad hozzá, azaz szurkol neki.

CívisCafé: Súlyos féltékenységi jelenetek borzolták az idegeit, amikor a női csapat 
szembesült azzal, hogy a focistákhoz is elkötelezte magát?

Ábrók Zsolt: Jeleneteket nem rendeztek, de azért több olyan megjegyzést 
kaptam, hogy „De azért, ugye, minket jobban fogsz szeretni?” és „Ugye, 
nem felejtesz el minket?”. Ugyanakkor a labdarúgóktól is hallottam olyan 
megjegyzést, hogy én nem szeretem a focistákat, ami azért nagyon vicces, 
mert én 1994-től 2014-ig, azaz húsz éven keresztül minden meccsen kint 
voltam, továbbá elkísértem a csapatot szurkolóként Manchesterbe, Liver-
poolba, Firenzébe, Eindhovenbe és még sok más helyre. Való igaz, hogy 
2014-ben a kézilabdában merültem el, és egy kicsit elhidegültem a futball-
tól, de attól a DVSC számomra örök szerelem, legyen az foci vagy kézilabda.

CívisCafé: „Lehet, hogy van bennem némi szado-mazo hajlam, mert egyre rosszabb  
a játék, én pedig egyre dühösebb vagyok, mégis minden meccsen, amikor 
lehetőségem van, ott vagyok” – ezt mondta nekünk egy 2016-os interjúban a DVSC 
futballcsapatáról. Most mit gondol a jelenlegi Lokiról?

Ábrók Zsolt: Akkor ennek ellenére sem gondoltam, hogy a DVSC kiesik 
az NB I-ből, de mint utólag kiderült, a keserűségem nem volt véletlen, a le-
épülés folyamata akkor már tartott. A csapat ugyanis tavaly nem azért esett 
ki, mert nem volt szerencséje, hanem tavaly jutott el a kiesésig, de a lefelé 
mutató tendencia már évekkel korábban kezdődött. A klub életében – a sok 
szép siker után – csúfos kudarccal ért véget egy időszak. Tabula rasa kell, és 
újra kell építeni mindent az alapoktól. Ez egy hosszú építkezés lesz, tudo-
másul kell venni, hogy nem jövőre nyerjük meg a nyolcadik bajnoki címet.

CívisCafé: A hét bajnoki cím, a Bajnokok Ligája- és Európa Liga-csoportkör után 
minden megsemmisült? Mi ment félre?

Ábrók Zsolt: Ha működött volna, akkor most az élmezőnyhöz tartozó 
NB I-es csapat lennénk, és nem töltöttük volna az NB II-ben az elmúlt 
idényt. Sok mindent rendbe kell tenni.

CívisCafé: A kézilabdacsapat működése a minta?
Ábrók Zsolt: Kézilabdában nem állunk rosszul, de elismerem, sok rossz 
döntést hoztam én is. Hét éve azért megfigyelhető egy tendencia, hogy 

Egy kézben  
a DVSC futball- 

és kézilabda-
csapata  

– interjú  
Ábrók Zsolttal

A DVSC nem egy titkos társaság, 
hanem mindenkié – mondja a 

cégvezető.
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hová tartunk. Hét éve a 10-11. helyért 
küzdött a csapat, most pedig már évek 
óta a nemzetközi kupát érő helyen végez. 
A felnőtt csapat átlagéletkora 21 és fél év, 
tíz saját nevelésű játékosunk tagja az NB 
I-es keretnek, és ha minden jól megy, 
most lesz két olimpikonunk. Hét év alatt 
van egy Magyar Kupa-ezüstünk és egy 
bronzunk, két bajnoki negyedik helyünk. 
Látszik a fejlődés, az a cél, hogy fociban 
is évről évre előrébb jussunk, egyre több 
saját nevelésű játékos épüljön be a csapat-
ba, a csapatot működtető cég pedig stabil 
lábakon álljon.

CívisCafé: Egy korábbi interjúban a kézilabda- 
csapat kapcsán úgy fogalmazott, hogy nagyon 
hálás a nőkkel dolgozni. A futballé azonban 
egynemű, maszkulin közeg. 
Kemény csatákra számít?

Ábrók Zsolt: Kiket könnyebb kezelni: 
tizennyolc hölgyet vagy ugyanennyi úri-
embert? Jó kérdés! Azt hiszem, bizonyos 
helyzetekben könnyebb a hölgyekkel, más-
kor könnyebb a fiúkkal. Én is kíváncsian 
várom, mi vár rám. Egy biztos: előítélete-
im nincsenek. Rendkívül egyszerű elvem 
van sport- vagy cégvezetőként: én megte-
remtem mindenben a megfelelő hátteret, 
amihez elvárom a jó teljesítményt. Ha ez 
megvan, akkor jó a viszonyunk. Sosem 
rejtem véka alá a véleményem, és ha nincs 
meg az elvárt teljesítmény, akkor lépek.

CívisCafé: Az őszinteség jegyében fejtse ki, 
kérem, mi zajlik a Lokinál? Róka Géza és 
Makray Balázs ment, Ön jött. Miért is? Ez 
nem minden szurkoló számára világos.

Ábrók Zsolt: A DVSC-nél eddig úgy zaj-
lott az élet, hogy az utánpótlása más ke-
zekben volt, ad absurdum a tulajdonosi 
köre is más volt a kettőnek. A két szerve-
zetnek nem mindig esett egybe az érdeke, 
és nagyon nehéz úgy utánpótlást nevelni, 
hogy a felnőtt csapat szakmai irányvonala 
nem jelenik meg benne. Egy ilyen rend-
szer aligha hatékony. Tisztába kell tenni: 
az utánpótlás kiszolgálja a felnőtt csapatot, 
az pedig támogatja az utánpótlást, és a ket-
tő egy egységet alkot. A kézilabdában ezt 
megvalósítottuk – az a cél, hogy a labda-
rúgás is hasonlóan működjön. 

CívisCafé: Huszti Szabolcs és a stábja 
irányításával vág neki a DVSC az NB I-nek?

Ábrók Zsolt: Nem tervezünk változást 
a szakmai stábban, de  ez Tőzsér Dániel 
sportigazgató hatásköre. 

CívisCafé: Egyelőre nagy a csend a DVSC-nél, 
egyetlen távozóról tudunk. Nyugtassa meg 
a Loki-szurkolókat, hogy a háttérben lázas 
munka zajlik a csapat megerősítésén!

Ábrók Zsolt: Ahhoz, hogy Dani igazolni 
tudjon, először is szüksége van egy pénz-

ügyi keretre. Most ezen dolgozunk. Ter-
mészetesen megerősített játékoskerettel 
vágunk neki az új futballidénynek. Lesz 
pénz új játékosokra, de még nem tartunk 
ott, hogy a nemzetközi kupaszereplés el-
érését tűzzük ki célul. Nagyon nehéz év 
elé nézünk, a cél a biztos bennmaradás. 
Fokozatosan kell építkeznünk, egyik évről 
a másikra nem lesz hirtelen 4 milliárdos 
költségvetésünk. Ahhoz, hogy a támoga-
tók mellénk álljanak, eredményt, jövőké-
pet, terveket kell letenni az asztalra.

CívisCafé: Szijjártó Péter üres kézzel jött 
az NB II-es bajnokavatóra? 

Ábrók Zsolt: Nem tudom, hogy jött, 
mert én akkor éppen Budapesten voltam, 
a kézilabdacsapattal Magyar Kupa-ezüstöt 
vettem át.

CívisCafé: Dzsudzsák Balázs 
megy vagy marad?

Ábrók Zsolt: Tárgyalunk vele, és hogy 
mire jutunk, azt majd Tőzsér Dániel meg-
válaszolja.

CívisCafé: A szakmai munkába nem szól bele,  
hangsúlyozta korábban, de főnöke lesz  
a szakmai felelősöknek.  
Érdekes állapot ez!

Ábrók Zsolt: Annak, hogy „nem szólok 
bele a szakmai munkába”, több értelmezé-
se van. Egyik az, hogy valóban nem szólok 
bele a csapat összeállításába, a taktikába, 
a játékosképzésbe, de azt, hogy mi a cél, 
mi az elvárás, mik a szabályok és melyek 
a keretek, azt meghatározhatom, továbbá 
arról is döntök, hogy milyen ellenőrző 
funkciókat alkalmazunk. 

CívisCafé: Debrecenben nemcsak csapatot és 
céget, hanem közönséget is kell építeni, vagyis 
toborozni, hiszen fájdalmas az üresen kongó 
Nagyerdei Stadion látványa. Van erre valami jó 
stratégiája?

Ábrók Zsolt: Közönséget csak a csapat 
tud toborozni, mégpedig a teljesítményé-
vel, a szerethetőségével. Marketinggel, 
ingyen sörrel, majálissal csak ideig-óráig 
lehet becsalni a stadionba az embereket. 
A marketinglufit fújhatod, ha a termék, 
a szolgáltatás mögött nincs komoly mi-
nőség, tartalom – akkor az a lufi hamar 
kidurran. Most ahhoz kérjük a szurkolók 
támogatását, hogy bennmaradjunk az NB 
I-ben, most ez a reális cél. Ehhez kell hoz-
zátennie mindenkinek a magáét.

CívisCafé: Brandépítés – gyakran 
hangoztatja. Mit is jelent a DVSC esetében?

Ábrók Zsolt: A brandépítés először is az 
identitástudat, a hovatartozás, a kötődés, 
a lokálpatriotizmus erősítése, valamint 
a gazdasági helyzet alapja. Egy sportvál-
lalkozás esetében rendkívül fontos, hogy 
a brandet mennyiért lehet értékesíteni, hi-

szen minél több pénzed van, annál több jut 
az utánpótlásra, az új igazolásokra. Egy-
séges DVSC-brandet kell építenünk, ami 
a két élcsapattal igazán piacképes lehet.

CívisCafé: Az is cél, hogy előbb-utóbb minden, 
ami Loki, egy cégben egyesüljön?

Ábrók Zsolt: Ez egyelőre nem aktuális 
a sportágak között is különbséget tevő 
állami támogatások vagy a tao rend-
szere miatt, de vizsgáljuk a lehetőségét, 
hogy egy szervezetbe tömörüljön min-
den, ami DVSC.

CívisCafé: Kézilabdában már eljutottunk oda, 
hogy a lányok megszorongatták a Győrt és 
a Ferencvárost is, nyerni azonban még 
mindig nem sikerül ellenük. Mi hiányzik?

Ábrók Zsolt: A Magyar Kupa döntőjében 
nyerhettünk volna. Nem szoktam a játék-
vezetéssel foglalkozni, de most nem hagy-
hatom szó nélkül, hogy szerintem a bírók 
túlságosan is tisztelték a győri világsztá-
rokat. Természetesen nem a bírók miatt 
kaptunk ki, hanem azért, mert elfogytunk 
a végére, rövidebb volt a kispadunk. Egy-
re közelebb vagyunk az élcsapatokhoz, de 
még mindig nem elég közel ahhoz, hogy el 
is tudjuk kapni őket.

CívisCafé: Még tart ugyan a bajnokság, de azért 
már mérleget lehet vonni: hogyan értékeli 
az idényt?

Ábrók Zsolt: Az év elején a negyedik 
helyet tűztük ki célul, de a történet fél-
resiklott. Februárban már az égiekhez 
fohászkodtam, hogy valahogy éljük túl 
ezt a bajnokságot. Az edzőváltás után 
rendeződni látszott minden: a csapat so-
rozatban nyerte a meccseket, bebizonyo-
sodott, hogy az év elején nem lőttünk túl 
a célon. A kupaezüsttel együtt elfogadható 
a teljesítmény.

CívisCafé: Ha egy év múlva ismét beszélgetünk, 
mivel lenne elégedett minden fronton?

Ábrók Zsolt: Kézilabdában nagyon so-
kat várok az új szakmai stábtól, általa 
pedig a csapattól: nagyon remélem, hogy 
a bajnokságban végéig valahol elöl kell 
keresni a DVSC-Schaeffler nevét a tabel-
lán, a nemzetközi kupában pedig össze-
jön egy újabb csoportkör. Utánpótlásban 
az ifi- és a serdülőcsapatokat a legjobb 
négybe várom. A futballcsapatnál a sta-
bil bennmaradás a cél, de ami talán min-
dennél fontosabb: egy év múlva akkor 
lennék igazán elégedett, ha már egy haté-
kony rendszerben működne a Debreceni 
Labdarúgó Akadémia, ami megalapozza 
a jövő sikereit.
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