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Talán sosem derül ki, ki ütötte el Attilát
A közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt in-
dult büntetőeljárást a debreceni rendőrség megszüntette.

Bizonyítottság hiányában a ren-
dőrség idén tavasszal megszün-
tette a Rostás Attila 2019. 
őszi elgázolása miatt, közúti 
baleset gondatlan okozásáért 
indított eljárást; a korábbi gya-
núsított ellen már csak segítség-
nyújtás elmulasztása gyanújával 
nyomoznak  – közölte a Cívishír 
érdeklődésére a Hajdú-Bihar 
Megyei Főügyészség szóvivője 
szeptember 2-án.
Köztudott, Rostás Attilát, a vá-
ros ismert koldusát tragikus bal-
eset érte a Csapó-Rákóczi utcák 
kereszteződésében, a gyalogát-
kelőhelyen; a kórházba szállí-
tását követően életét vesztette. 
A csaknem két éve tartó nyomo-
zás részleteiről, fejleményeiről 
rendszeresen beszámoltunk, így 
tudható, hogy rövid időn belül 
a rendőrség látókörébe került 
egy, a balesettel összefüggésbe 
hozható gépjármű. Ekkor még 
csak segítségnyújtás elmulasz-
tása bűntett miatt nyomoztak. 
Azt követően „minden körül-
ményre kiterjedő vizsgálat” kez-
dődött szakértők bevonásával 
azért, hogy tisztázzák a baleset 
pontos körülményeit. 2020 feb-
ruárjára a nyilvánosság számára 
is kiderülhetett: nem rögzítette 
térfigyelő kamera a történte-
ket. Ekkor az ügy minősítését 
megváltoztatták, s immár halált 
okozó közúti közlekedési baleset 
gondatlan okozása vétség miatt 
vizsgálódtak. Egy évvel később 
viszont már halálos közúti bal-
eset gondatlan okozása és segít-
ségnyújtás elmulasztása bűntett 
gyanújával zajlott a nyomozás és 

kiderült, egy személyt gyanúsí-
tottként kihallgattak Attila elgá-
zolása miatt.
Körülbelül két-, háromhavonta 
érdeklődtünk a rendőrségnél, 
pontosan hol tart a nyomozás, 
időközben változott-e az eset 
minősítése, jelentkeztek-e szem-
tanúk, elkészült-e már a szakér-
tői vélemény, a gyanúsított sza-
badlábon van-e. De rendszerint 
– a nyomozás érdekeire hivat-
kozva – nem válaszoltak a feltett 
kérdéseinkre. Legutóbb augusz-
tus 24-én kérdeztük a Hajdú-Bi-
har Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sajtóosztályát, de, mint írták, 
az ügyben az eljárás jelenleg is 
folyamatban van, ezért nem ad-
nak bővebb tájékoztatást. Holott 
a főügyészség szeptember 2-i 
válaszából kiderül, a halálos 
közúti baleset gondatlan okozá-
sa miatti büntetőeljárást hóna-
pokkal ezelőtt megszüntették! 
A főügyészségtől ezenkívül azt 
is megtudtuk, a gyanúsított ellen 
jelenleg is zajlik a segítségnyúj-
tás elmulasztása vétsége miatt 
indult nyomozás. Kiderült az 
is, a gyanúsított ellen nem ren-
deltek el kényszerintézkedést, 
azaz nem helyezték bűnügyi 
felügyelet alá, és le sem tartóz-
tatták. A nyomozás lezárását 
követően a nyomozóhatóság az 
iratokat meg fogja küldeni a já-
rási ügyészségnek, amelyik dönt 
majd a folytatásról.
További információ hiányában 
még mindig csak találgatha-
tunk a balesetről. Nem tudjuk 
a pontos körülményeket, ahogy 
azt sem nyert bizonyítást, a gya-

núsított ütötte-e el Attilát, vagy 
csak a helyszínen járt a balesetet 
követően, és nem segített Atti-
lán. Azaz észlelte a balesetet, de 
továbbhajtott. Ha utóbbi, akkor 
elképzelhető, hogy soha nem 
derül fény arra, ki volt a gázoló, 
ha előbbi, akkor pedig a rendőr-
ség nem tudta bizonyítani, hogy 
ő összefüggésbe hozható a bal-
eset bekövetkezésével. A police.
hu oldalon még mindig elérhető 

a nyomozás eredményességét 
elősegítő felhívás, vagyis a rendő- 
rök továbbra is várják a szemta-
núk jelentkezését.
Attila halálhíre után törzshe-
lyén, a Sesztina-háznál mécse-
seket, virágokat helyeztek el 
a helyiek, majd csendes megem-
lékezést tartottak. A 48 éves sze-
líd férfit nagyon sokan ismerték 
és kedvelték; a közösségi médiát 
elárasztották a róla szóló törté-
netek. Attilát végül a nyilvános-
ság kizárásával, családi körben 
helyezték végső nyugalomra 
2019 őszén.
A Büntető Törvénykönyv sze-
rint aki nem nyújt a tőle elvár-
ható segítséget sérült vagy olyan 
személynek, akinek az élete 
vagy testi épsége közvetlen ve-
szélyben van, vétség miatt két 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

fogarasi renáta
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Halad a bicikliút építése a debreceni kertségben
A Panoráma útig lehet majd bizton-
ságosan tekerni; több szakaszban 
zajlik a munka.

Halad a keleti városrészben épülő önálló 
kerékpár- és gyalogút kivitelezése, amely 
eredményeként a Biczó István-kertben 
lakók is gyorsabban, de főként bizton-
ságosabban közlekedhetnek a jövőben. 
A Diószegi úttal párhuzamosan haladó 
bicikliút a Borzán Gáspár utcai körforga-
lomtól egészen a Panoráma útig tart majd. 
A város keleti felén nemcsak ez a kerék-
párútépítés zajlik, hiszen a Vágóhíd utcán 
hasonló beruházáson dolgoznak. A Biczó 
István-kertnél maradva: a Bihari utcától 
a Sikló utcáig tartó szakasz kivitelezője 
a D-PROFIL Kft.; a cég és az önkormány-
zat tavaly november végén szerződött net-
tó 224 millió forintért, 9 hónapos megva-
lósítási idővel. Ennek az útnak a jelentős 
részét már használják, de még nincs kész. 
A Sikló utcától a Panoráma útig tartó ke-
rékpárút kivitelezője a Vajda Mélyépítő 
Kft. és a SZAES Kft.; ők idén februárban 
szerződtek 12 hónapos kivitelezési idővel, 
188 millió forintért.
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CívisCafé: Ötmillió forinttal indít jótékonysági akciót 
– közölte, mielőtt leültünk beszélgetni. Kifejtené, 
miről van szó?

Katona Zoltán: A múlt héten egy sajtótájékoztató 
keretében írtuk alá a szponzori szerződést a DV-
SC-vel, és az erről szóló tudósításokra sok hozzá-
szólás érkezett a Facebookon. Sokan jegyezték meg, 
hogy miért nem az egészségügynek megy ez a pénz. 
Jogos az igény. Erről beszélgettünk Mikhárdi Sán-
dorral, a DEAC létesítményigazgatójával, akinek 
a felesége a gyerekklinikán dolgozik, és oda is jól 
jönne a támogatás. Ezért ötmillió forintot felaján-
lok a Debreceni Klinikai Központ Gyermekklinika 
intenzív osztályának alapítványa, a „Segíts, hogy 
segíthessünk” javára, és szeretném, ha ebből széles 
körű összefogás születne, és sokan adakoznának; 
– természetesen – mindenki a lehetőségéhez mér-
ten, akár ötszáz vagy ezer forinttal is, azok is, akik 
a magyar egészségügy helyzetéért aggódnak a Face-
book-kommentekben. 

CívisCafé: Nemes gesztus, de egyáltalán miért foglalkozik 
a kommentelőkkel?

Katona Zoltán: Nem foglalkozom, nem is érdekel 
a Facebook, nem is vagyok regisztrálva, ahogyan az 
Instagramon és a többi közösségi portálon sem; ez 
a világ tőlem távol áll, jobban szeretem személyesen 
megélni a kapcsolatokat. Csak ezúttal annyi negatív 
komment érkezett, hogy a híre eljutott hozzám is.

CívisCafé: Ha facebookos lenne, akkor tudná, hogy most 
éppen mindenki vírus- és oltásszakértő, ugyanakkor 
tízmillió egészségügyminiszter és pénzügyminiszter 
országa is vagyunk, mindenki tudja, hol a pénz helye,  
és el is tudja költeni. A másét.

Katona Zoltán: Igen, szerintem is, minden 
pluszpénznek jó helye lenne az egészségügyben, 
a pedagógusok zsebében vagy éppen a rendőröké-
ben. Az ország három alappillére az egészségügy, 
az oktatás és a közbiztonság – ennek a három te-
rületnek lényegesen több forrást kéne biztosítani, 
tudom. Én azonban a piacból élek, nekem a rek-
lámlehetőségeket kell keresni, bár számomra is 
fontos az egészségügy. Már hogyne lenne, amikor 
sporteszközöket gyártunk. Lételemünk az egészsé-
ges életmódra és a rendszeres mozgás fontosságá-
ra való felhívás, a prevenció. Ezen túl pedig több 
mint száz alkalmazott után fizetünk társadalom-
biztosítást…

CívisCafé: Még a gyár köré is sportcentrumot épített 
Pallagon. Szép és hangulatos. Gratulálunk!

Katona Zoltán: Még az út elején járunk, de ha 
egyszer elkészül, valóban szép lesz. Elkészült egy 
nagypályás, műfüves futballpálya, most épül az öl-
tözőegyüttes, és még további pályákat, illetve fedett 
csarnokot tervezünk építeni; ehhez megvásároltam 
a szükséges területet a pallagi üzemünk mellett. 
Továbbá az általunk készített sporteszközökből épí-
tünk egy nagy sportparkot, de a legkisebbek számá-
ra játszótérről is gondoskodunk, és, ami a legfonto-
sabb: mindezt megnyitjuk a nagyközönség számára 
is. Ezt egyfajta küldetésnek tekintjük, mert életfilo-
zófiánk, hogy a közösségért is tenni kell, nem csak 
a saját magunk szórakoztatásáért.

CívisCafé: A magyar szokás szerint a legtöbb esetben 
elhallgatják a szponzori összegeket! Miért hozta 
nyilvánosságra azt, hogy 110 milliót ad idén a DVSC-nek?

Katona Zoltán  
a nádudvari  

temetőárokról,  
a siker útjáról  

és debreceni  
„űrhajókról” 

Az üzletember azt mondja,  
az amerikaiakénál minőségben  

és esztétikában is jobbak  
a Debrecenben gyártott  

sportszerek.
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Katona Zoltán: Nem én közöltem, hanem 
a DVSC, de nincsen semmi bajom ezzel. 
Eleve nem is gondoltam, hogy ezt titkolni 
kéne bárki előtt is. Nekem világos a célom: 
a vállalkozásomat akarom még szélesebb 
körben ismertté tenni. Mi a sportban élünk 
és dolgozunk, sportszereket állítunk elő. Fi-
atal cég a miénk, fiatal sportmárkával, a Be- 
Stronggal. Szükségünk van a reklámra ah-
hoz, hogy a piacon sikeresek legyünk, és 
a vállalkozás fenn tudjon maradni, a mun-
kásoknak fizetést tudjunk adni. Debreceniek 
vagyunk, ki mással kötnénk szponzori szer-
ződést, mint a DVSC-vel? Reméljük, mind-
két fél számára gyümölcsöző lesz a kapcsolat 
hosszabb távon is.

CívisCafé: Mint az egyik főszponzor, a Loki eddigi 
NB I-es teljesítményéről mi a véleménye?

Katona Zoltán: Régi vágású magyar fut-
ballszurkolóként akkor vagyok elégedett, ha 
magyar srácokat látok a pályán. A DVSC, azt 
hiszem, elöl jár a saját nevelésű játékosok al-
kalmazásában.

CívisCafé: A kérdés a teljesítményre vonatkozott…
Katona Zoltán: Külföldön voltam, csak az 
Újpest elleni mérkőzést láttam, illetve a ZTE 
elleni találkozó egy részét. Mit mondhat-
nék? Remélem, rövid távon is javul a helyzet, 
mert abban biztos vagyok, hogy hosszabb 
távon jobb lesz!

CívisCafé: A nulláról épített fel egy prosperáló 
céget, amely immár a tengerentúlon is 
terjeszkedik. Emlékszik, mikor látott először 
sporteszközt?

Katona Zoltán: Nekünk gyerekko-
runkban Nádudvaron a temetőárok volt 
a pályánk, két téglából csináltunk kaput, és 
reggeltől estig fociztunk. A sport így aztán 
mindig meghatározó volt az életemben, 
de végérvényesen a testnevelőtanári szak 
elvégzése után köteleztem el magam. A ta-
nárképző főiskola után rögtön edzősködni 
kezdtem, gyerekekkel foglalkoztam éveken 
át. Akkoriban nem volt megfelelő felszere-

lés, nem voltak edzéseszközök, mert nem 
lehetett kapni, jobb híján innen-onnan pró-
báltunk útfestő bójákat szerezni. Amikor 
kijutottam külföldre, láttam, hogy sokkal 
motiválóbb a gyerekek számára, ha a szük-
séges edzéseszközök – mez, bója, gát, kiska-
pu stb. – rendelkezésre állnak, és ott jött az 
ötlet, hogy sportboltot nyitok Debrecenben, 
ahol sportágspecifikus felszereléseket is meg 
lehet majd vásárolni. A nagybátyám kölcsö-
néből ezt meg tudtam valósítani, és ez volt az 
első üzleti vállalkozásom.

CívisCafé: Ez mind szép, de egy sportbolt és 
egy száz embert foglalkoztató sportszergyár 
között van „némi” különbség.

Katona Zoltán: Az ember mindig jobbra 
és többre törekszik. Sokat jártam külföldön, 
sokat láttam és tapasztaltam, onnan szerez-
tem az inspirációkat. 

CívisCafé: A szabadtéri kondipark ötlete esetleg 
valamelyik amerikai börtönből származik? 
A hollywoodi filmekben látjuk, hogy a börtön 
udvarán gyúrnak a rosszarcú bűnözők.

Katona Zoltán: Nem ültem Amerikában 
börtönben, remélem, nem is fogok, sza-
badtéri kondiparkot először Ausztráliában 
láttam 15 évvel ezelőtt. Egyszerű, mégis 
nagyszerű – gondoltam akkor, és rögtön 
kezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy erre 
Magyarországon is nagy igény lenne.

CívisCafé: Jól gondolta, ma már – hacsak nem 
esik az eső – Debrecenben nagy a forgalom 
a kondiparkjaiban, legyenek azok bárhol a 
városban. Mondhatni, hogy forradalmat csinált.

Katona Zoltán: Ha nem én, akkor előbb-
utóbb valaki úgyis behozta volna Magyar-
országra. Vagyis már itt volt, mert a játszó-
tereken, az erdei iskolában azért találtunk 
különböző eszközöket. Mi csak adtunk hoz-
zá egy koncepciót, esztétikus és biztonságos 
külsőt, így alakult ki az általános kondipark, 
amit azóta is folyamatosan fejlesztünk. Most 
már azon is dolgozunk, hogy sportágspecifi-
kus parkokat hozunk létre, ami már saját ta-
lálmány, és komoly igény mutatkozik iránta, 
nem csak a hazai piacon.

CívisCafé: Az Egyesült Államokban is terjeszkedik. 
A fitnesz hazájában labdába tud rúgni egy magyar?

Katona Zoltán: Többször jártam Ameri-
kában, láttam a rossz pályákat, a köztereket, 
és amikor hazajöttem, mindig azt mondtam 
a kollégáknak, hogy mi hozzájuk képest 
űrhajót gyártunk. Az övék minőségben, és 
esztétikailag is messze elmarad a miénktől, 
minden szempontból sokkal jobbak a mi 
kondiparkjaink, így szinte kínálta magát 
a lehetőség, hogy próbáljuk ki magunkat 
azon az óriási piacon. Floridában építünk 
egy üzemet; már közel járunk a megva-
lósításhoz. Az amerikainak is a debreceni 
cég lesz a tulajdonosa, és továbbra is itthon 
gyártunk szinte mindent. Ott egy festő- és 
összeszerelő műhelyt, valamint egy gumi-
szőnyeggyártó üzemet építünk. 

CívisCafé: Itthon van még egyáltalán település, 
amelynek nincs kondiparkja közterületen?

Katona Zoltán: Itthon is van még munka 
bőven, szerencsére. Európában tizenöt or-
szágba szállítunk, de Dél-Afrikából és Tan-
zániából is van megrendelésünk; a viszont-
eladóink köre is folyamatosan bővül.  

CívisCafé: Felmérték, mennyi kondiparkra 
van még szükség itthon?

Katona Zoltán: Erre csak azt tudom vála-
szolni, hogy szerintem sportlétesítményből 
semennyi nem elég.

CívisCafé: Ön már a saját csapatának,  
a BeStrongnak az oszlopos tagja a labdarúgó 
Megye II-ben, de mindenki DEAC-osként ismeri. 
A szíve még dobog az egyetemi klubért?

Katona Zoltán: A DEAC mindig is a szí-
vem csücske lesz. 1993-ban kerültem oda, 
25 évet töltöttem el fekete-fehérben, játé-
kosként, edzőként, szakosztályvezetőként, 
támogatóként. Büszkén mondhatom, az én 
ötletem volt, hogy a DEAC indítson labda-
rúgó-utánpótlást, és néhány évig vezettem 
is, de egy idő után – szerencsére – olyan fej-
lődésen ment keresztül a klub, hogy a mun-
ka főállású vezetőt kívánt. Ma pedig öröm-
mel látom, hogy hová fejlődött a DEAC.

folytatás a következő oldalon.
további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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CívisCafé: A világrekorder Madar Csabát 
is soraiban tudó BeStrong futballcsapata 
üde színfolt a debreceni sportpalettán. 
Milyen gondolat hívta életre?

Katona Zoltán: Öreg DEAC-osok, vagy 
olyan fiatalok, akik a munkájuk révén 
nem tudnak rendszeresen edzésre járni 
– gondoltuk, nem vesszük el a lehetősé-
get azok elől, akik több időt és energiát 
tudnak a futballra áldozni. Ezért három 
éve megalapítottuk a BeStrong csapatát, 
amely tavasszal feljutott a Megyei II-be, 
de folyamatosan bővült a létszám, egy 
másik csapat iránt is komoly igény mu-
tatkozott, ezért immár egy Megye III-as 
gárdát is indítunk. Saját pályánk van, és, 
amint említettem, komoly fejlesztés előtt 
állunk. A csúcs már közel van; egy stabil 
Megye I-es csapat kialakítása a célunk – 
egy kicsi, családias hangulatú klub felépí-
tése, korszerű infrastruktúrával.

CívisCafé: Utánpótlásbázist is építenek. Nemes 
vállalás, de mindenki edzőhiányról panaszkodik…

Katona Zoltán: Mi megoldjuk házon be-
lül, beiskolázzuk azokat a fiatalokat, akiknek 
vannak edzői ambíciói, valamint a külföldi 
kapcsolataink révén nem lesz hiány a szak-
mai útmutatásból, anyagokból.

CívisCafé: Dzsudzsák Balázs régi tanítványa 
– esetleg neki is lesz köze a BeStronghoz?

Katona Zoltán: Balázzsal emberileg azóta 
is nagyon jó kapcsolatot ápolok, hogy után-

pótlásedzője voltam; úgy gondolom, hogy 
nekünk a jövőben lesznek közös ügyeink.

CívisCafé: A BeStrong pallagi pályája  
az első Magyarországon, ahol tilos szotyizni?

Katona Zoltán: Azt nem tudtuk kiírni, 
hogy „Kérjük, kulturáltan szotyizz, ne köpd 
be a szotyihéjat a játéktérre, mert a műfüvön 
a szotyihéj nem bomlik le, és nagyon nehéz 
takarítani!”, ezért az utasítást „lebutítottuk”. 
Egy rendezett környezetet szeretnénk kiala-
kítani, de – természetesen – nem szólunk, 
ha valaki szotyizik, és nem köpködi szét 
a szotyihéjat, hanem összegyűjti, majd a ku-
kába dobja. 

CívisCafé: Ötvenhárom évesen még 
mindig aktív labdarúgó. Mi hajtja?

Katona Zoltán: A játék szeretete. Szá-
momra a Megye III-ban is ugyanolyan 
nagyszerű élmény focizni, mint magasabb 
osztályban. Húsz éve elértem ezt a szintet, 
azaz kellően lelassultam, de legalább ezt 
folyamatosan tartom, és számomra min-
den játékperc öröm, semmihez sem ha-
sonlítható. A csapattársaim egy része kol-
légám is, a meccs előtt is, után is van mit 
megbeszélni; ezen találkozások hangulata 
is élményszámba megy. Először 86-os kor-
osztályú csapatot edzettem, közülük töb-
ben csapattársaim, de az még súlyosabb, 
hogy legutóbb 2002-es korosztályom volt, 
és már közülük is van itt játékos, velem egy 
csapatban. Még néhány évet adok magam-
nak, mert focizni egyébként is élvezet, de 
ha ezt barátokkal teszi az embert, akkor 
különösen az.

CívisCafé: A lelki szemei előtt milyennek 
látja a mesterművét tíz év múlva?

Katona Zoltán: Szeretnék egy olyan 
sportszerbrandet kiépíteni, amire igazán 
büszkék lehetünk. Szeretném, ha tíz év múl-
va is magam mellett tudnám a kollégáimat, 
akivel együtt kezdtük ezt a vállalkozást, 
és – reményeim szerint – addigra Pallagon 
egy olyan sportcentrum épül ki, amely nem-
csak az egyesületünket szolgálja ki, hanem 
a nagyközönséget is.

cs. bereczki attila
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 A zero waste életmód a látszat ellenére nem bonyolult, csak 
egy kis odafigyelésre, tervezésre van szükség – vallja Kálmán 
Veronika, aki valóban komolyan veszi a hulladékmentességet. 
A debreceni Cekker boltban ugyanis katonás sorban állnak a 
nagy befőttes üvegek tele kávéval, teával, száraztésztával, fű-
szerekkel, ropogtatnivalókkal, és csak arra várnak, hogy kinyis-
sák őket, és kimérjenek belőlük annyit, amennyire a vevőnek 
szüksége van. Ráadásul olcsóbban elintézhető a bevásárlás, 
mint a szupermarketben, mert nincs csomagolási díj.

– 2018 márciusában nyitottam meg 
az üzletet a Kossuth utcában. A kez-
det kicsit nehéz volt, és már kezdtem 
elkönyvelni, hogy nem ebbe kellett 
volna belevágnom a fejszémet, de 
körülbelül 9 hónap után elkezdtek 
áradni az emberek. Naponta 5-10 új 
vásárló jött be, akik törzsvásárlókká 
váltak – kezdi beszélgetésünket Ve-
ronika, hozzátéve, ebben nagy sze-
repet játszott, hogy akkoriban kezdte 
felkapni a média a környezettudatos-
ságot. Veronika kereskedőcsaládból 
jött, édesanyjának több évtizedes 
tapasztalata van, több vállalkozást is 
működtetett, a most 29 éves nőnek 
mégsem volt elsődleges célkitűzése 
egy saját bolt nyitása. – A húszas éve-
im elején külföldön dolgoztam, emel-
lett egy angol nyelvtanfolyamot is vé-
geztem. Az oktató mániája volt azzal 
a kérdéssel indítani a napokat, hogy 
mit szeretnénk kezdeni az életünk-
kel? Én sose tudtam rá válaszolni. 
Majd Németországban, egy kirándu-
lás során megláttam egy csomagolás-
mentes boltot. Gondolkodtam rajta, 
ez milyen jó ötlet, ennek van jövője, 
és tetszett is az elv, amit közvetített. 
Mikor újra kérdezte az oktató, hogy 
mit szeretnék csinálni, akkor mond-
tam: egy csomagolásmentes boltot – 
folytatta. Négy-öt évvel később Vero-
nika hazaköltözött Magyarországra, 
és tanakodott, mit kezdjen az életével. 
Aztán eszébe jutott a feledésbe merült 
ötlet, így elkezdte felkutatni a beszál-
lítókat, helyet keresett a boltjának, és 
pár hónap múlva kitette a nyitva táb-
lát az üzlete ajtajára. Ekkor még nem 
voltak hazánkban csomagolásmentes 
boltok senki nem tudta, mi fán te-
rem ez az egész. Az ismerősei furcsa 
szemmel néztek rá, hogy miért ebbe 
akarja fektetni megtakarításait, a szü-
lei pedig féltették a csalódástól.
– Az elején beszállítót is alig talál-
tam. Nekik is új volt ez az egész, nem 
tudták elképzelni, miért nem kell 
nekem csomagolt termék, vagy azt, 
miért akarom azokat nagy tételben 
megvenni. De az évek alatt eljutot-
tunk odáig, hogy hetente 2-3 e-mailt 
kapok, hogy a kereskedők szeretnék 
a boltom polcain látni a termékeiket 

– folytatja Veronika. A kínált áruk 
zöme hazai beszállítóktól szárma-
zik, egyedül a hüvelyesek érkeznek 
külföldről, de csak azért, mert azo-
kat nem lehet Magyarországon be-
szerezni. A Cekkerben lehet kapni 
lisztet, tésztát, kávét, teát, szörpöt, 
de még mosószert és kozmetikumot 
is. A bolttulajdonos a légszennyezés-
re is odafigyel, így a cívisvárosi és 
környékbeli kereskedők áruit része-
síti előnyben. – A környezettudatos 
szemlélet jól megfigyelhető napja-
inkban. Sokan érdeklődnek iránta, 
de közülük még mindig kevesen 
tesznek valódi lépéseket. Bátorítok 
mindenkit, hogy induljon el az úton, 
és törekedjen a hulladékcsökkentés-
re! – mondta. Veronika tisztában van 
azzal, kényelmesebb bemenni egy hi-
permarketbe, ahol egyszerre mindent 
megvásárolhatnak az emberek, de 
ha fokozatosan, lépésről lépésre ha-
ladunk a cél felé, akkor egy élhetőbb 
világot hagyunk magunk után.
– Tudom, meg kell szervezni, hogy 
valaki eljöjjön hozzám. Listát kell írni 
a megvásárolni kívánt árucikkekről, 
azoknak tárolót kell hozni. Felgyor-
sult világot élünk sokan már ennél 
a pár lépésnél feladják, mert azt hi-
szik, ez túl bonyolult, sok idővel jár. 
Azt mondják, ez macerás, inkább 
nem is akarnak környezettudatosan 
élni. De idővel ez a folyamat is meg-
szokottá válik, így, ha komolyan gon-
dolja az ember, néhány hónap alatt 
át tud állni erre az életmódra. Vagyis 
nem indul el otthonról vászontáska 
nélkül, ha mosószert akar, már el is 
rakta a flakont hozzá, vagy ha mézet, 
akkor üveget csomagol el – sorol-
ta Veronika. A bolt megnyitása óta 
többször tapasztalta, hogy egyesek 
radikálisan meg akarták változtat-
ni a saját, vagy a családjuk életét, de 
rendszerint szinte azonnal el is buk-
tak. Volt olyan fiatal, aki az interne-
ten bukkant rá; gondolta, ez „jó buli”, 
így elrángatta a szüleit a Cekkerbe. 
A szülők támogatták gyermekük el-
képzelését, a fél boltot fel is vásárol-
ták, majd soha többet nem nyitották 
az ajtót Veronikára. De zömében 
egy-egy termékkel kezdenek vásárlói: 

Csillagos ötöst 
érdemel  

környezet- 
tudatosságból 

a debreceni 
bolttulajdonos

Kálmán Veronika  
egy élhetőbb világot szeretne 

maga mögött hagyni.



9CívisCafé HEJ, DE JÓ HELY

először kipróbálnak egy kézműves szappant, majd hazavisznek pár 
deka fűszert, végül apránként lecserélik a szárazárut.
– Az elején én is sokszor elfelejtettem a vászonzsákomat, szidtam ma-
gam, hogy megint zacskó után kell nyúlnom. Olyan is előfordult, hogy 
otthon próbáltam mosóport főzni, nem jött össze, ráadásul néhány 
edényt tönkre is tettem. A saját példámból kiindulva úgy gondolom, 
az a pár vásárlóm, aki elmaradozott, az besokallt, túl gyorsan akarta 
megváltoztatni az életét, pedig ez nem megy egyik napról a másikra 
– tette hozzá. Törzsvevői jelentős részét 30-as, 40-es anyukák alkot-
ják, és olyanok, akik családalapítás előtt állnak, és környezettudatos 
szemléletben szeretnék felnevelni leendő csemetéjüket. Veronika 
meglátása szerint az ötvenes korosztály a gyermekeik tanácsára tér-
nek be az üzletbe, de a környékbeli idősek is rendszeresen felkeresik.
Üvegben, légmentesen zárva sokáig elállnak a termékek, így a szava-
tossággal és a frissességgel sincs baj. Másfél éve mosószert is árusít 
Veronika; azok hatalmas kannákban érkeznek, majd a saját, kisebb 
edényéből porciózza a kívánt mennyiséget, ami foszfát- és parabén-
mentes, növényi hatóanyaggal készül. Az óriási kannák is cserések, 
így egy tárolót több százszor újratölthetnek. Nagy tételben, ömleszt-
ve a gyártók nem számolnak fel csomagolási díjat vagy matricá-
zást, így a bolti árnál lényegesebben olcsóbban kínálhatja portékáit. 
A fűszerek minimum 30-40 százalékkal kedvezőbb árúak, de a többi 
terméken is 10-20 százalékot lehet spórolni. – A tasakos fűszer 5-7 
grammonként van kicsomagolva. Ha a legolcsóbb szupermarketeket 
nézzük, ezek akciósan is 70-80 forintba kerülnek, de inkább többe. 
Nálam 10 gramm kerül ennyibe. Olyan termékem is van, ami meg-
található a hiperek polcain csomagolt formában. Ha kicsivel drágáb-
ban adnám is olcsóbb lenne, mint ott, de nem lenne bőr a képemen 
elkérni az árát, hiszen tudom, én sem fizetem meg a csomagolási 
díjat, akkor miért fizettetném meg a vevőimmel? – magyarázta, hoz-
zátéve, – a vásárlói a pénztárcakímélő megoldáson túl – azt is előny-
ben részesítik, hogy az átlátszó üvegen keresztül látják, mit is vesznek 
meg valójában, így nem egy levegővel felfújt tasakot visznek haza, 
majd szörnyülködnek a kibontás után látott valódi mennyiségen.
– Kezdetben én is belefutottam hibákba, leginkább a lisztek terén. 
Ha egy vásárló keresett valamit, azt mindig beszereztem, így volt csi-
cseriborsó-, hajdina- és zabliszt is. De kiderült, valójában senkinek 
nem kell. Volt, ami megmolyosodott; 20-30 kilót kellett kidobnom. 
Nagy tanulópénz volt, de ma már tudom, a lisztekkel nem kísér-
letezünk – nevet. Veronika ma már sampont és balzsamot is árul, 
de igyekszik kerülni a mesterséges anyagokat. Elmondása szerint 
rengetegen készítenek kézműves szappanokat, de arra nem igazán 
figyelnek a gyártók, hogy mit ne tartalmazzon a termék. Nem mind-
egy, hogy környezetbarát egy termék, vagy csak annak mondják. 
Volt, hogy maga a készítő nem tudta, vagy nem akarta megmondani 
a terméke összetevőjét. Ilyenkor elgondolkozott, kell-e neki egyálta-
lán? – Amiben láttam fantáziát, amire volt valódi vevői igény, azt be-
építettem a kínálatba. Remek kapcsolatot ápolok a beszállítóimmal, 
így ha valamelyik termék nem volt tökéletes, azt kicserélték. Elő-
fordult a tavaszi, őszi szezonban, hogy már benne volt a termékben 
a moly, a zsizsik, az üvegben pedig láthatóvá vált; a jelzésem után 
azonnal új terméket küldtek. Ha ugyanezt egy multiban vásárolt ter-
mékben látjuk meg, legjobb esetben is az áru értékét kapjuk vissza, 
nem veszik a szívükre a vásárlói panaszt. A kisvállalkozók igen, és 
igyekeznek mihamarabb kárpótolni; pedig erről nem tehetnek, még 
a legnagyobb odafigyeléssel is előfordulhat, hogy a szárazáruba ke-
veredik a kártevő – magyarázta.
Veronika a szállítás során is a környezettudatosságra törekszik, így 
előfordult, hogy egy-egy termék több hétig sem volt a boltban, ugyan-
is összevárta a rendelést. A vásárlói ebben maximálisan támogatták.
– Amikor megnyitottam a boltot, nagy nyomás nehezedett rám. 
Minden vásárló úgy tért be, hogy én is biztosan zero waste vagyok, 
azaz én magam egyáltalán nem termelek hulladékot csak azért, mert 
ilyen boltot üzemeltetek. Tőlem várták a megoldást, pedig nekem is 
új volt a szemlélet. A bolttal egy időben kezdtem el az új életmódot, 

így mondhatom, a vásárlókkal és az üzlettel együtt fejlődtem az évek 
alatt – jegyzi meg. Veronika a hétköznapokban igyekszik környezet-
tudatosan élni, így az autóját is biciklire cserélte. Mint mondja, vá-
roson belül egyszerűbb vele közlekedni, és időt is spórol, mert nem 
a dugóban várja, hogy zöldre váltson a lámpa. Emellett a parkolási 
díjat is megspórolja. Otthon szelektíven gyűjtik a szemetet, és szeren-
csére a párja is vevő az újdonságokra, így neki sem volt nehéz a náj-
lonszatyorról vászontáskára váltani. Természetesen vannak olyan 
termékek, amiket még ő sem tud csomagolásmentesen beszerezni, 
de törekszik rá. – A klímával kapcsolatosan is volt egy kis összetűzé-
sem nemrég a barátaimmal. Amikor nagy meleg volt, megkérdezték, 
ugye, ti nem használjátok a klímát, mert az nagyon terheli a kör-
nyezetet? A tizedik emeleten lakunk, a lakásban 45 fok volt, bekap-
csoltuk a berendezést, mert már elviselhetetlen volt a forróság. De, 
természetesen, nem nonstop használtuk – mondta, hozzátéve, sokan 
azt hiszik, ha valaki környezettudatos, az mindent tökéletesen csi-
nál. Veronika konfliktuskerülő, nem szól rá a szemetelőkre, hanem 
csendben bosszankodik, majd felszedi utánuk a szemetet, és kidobja 
a kukába. Azt vallja, az emberek véleményét nem lehet megváltoztat-
ni, de apránként hathatunk rájuk.
Szerinte aki eldobja a szemetet, azt nem érdekli, másokat mennyire 
zavar ez, így csak magunkat idegesítjük miatta. Bár meglátása sze-
rint Debrecenben nincs megfelelő számú szemetes; sokkal több kel-
lene belőle.
Veronika szerint napjainkban trendi lett az otthoni rendszerezés is, 
az emberek törekednek az átláthatóságra. Ám óriási problémának 
gondolja, amikor ehhez a boltban vásárolnak divatos üvegcséket, 
miközben a célnak megfelelne egy kiürült mézes vagy uborkás üveg. 
– Legyen csatos, masnis, díszes. Sokan mondják, nem stílusos egy 
uborkás üveg, de szerintem minden jobb annál, mint hogy beroha-
nunk az IKEÁ-ba, veszünk kismillió üvegtárolót csak azért, hogy jól 
nézzen ki. A másik elvetemült módszer, amikor megveszik a boltban 
a csomagolt terméket, majd kiöntik kis üvegbe ahelyett, hogy eleve 
az otthoni üvegét töltetné meg. De szerencsére van olyan vásárlóm, 
aki ezt praktikusan megoldja, magának dekorálja a befőttes üveget, 
és évek óta azokat tölti újra. Emellett kicsi, sűrített paradicsomos 
üvegcséket használ fűszertartónak – mondta. Veronika a jövőben 
bővíteni szeretné a kínálatot, ugyanis tejtermékeket, esetleg fagyasz-
tott árut is látna a bolt polcain. fogarasi renáta

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/
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Linzertortácskák
Most, hogy kicsit hűvösebb lett, a 
konyhában is szívesen töltünk el 
hosszabb időt. Császár Eta receptjei 
közül ezúttal a linzertortácskákat 
hoztuk.

Hozzávalók a tésztához: 90 dkg finomliszt,  
60 dkg margarin vagy vaj, 30 dkg porcukor,  
1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor,  
3 tojás sárgája.

Elkészítés: A lisztet összekeverjük a por-
cukorral, sütőporral, és a többi hozzávalóval 
sima tésztává gyúrjuk. Öt darabba vágjuk, 
majd folpackba csomagoljuk, hideg helyre 
tesszük egy órára. Szaggatáskor mindig egy 
cipót hozunk a nyújtáshoz. 3-4 milliméter 
vastagra nyújtjuk, kiszúrjuk kb. akkorára, 
mint a forma, majd belenyomogatjuk a tész-
tát a formákba. 180 fokra melegített sütőben 
10 perc alatt kisütünk egy tepsi linzert.

A kihűlt linzertortácskák közepére kiskanál-
lal eper- és erdeigyümölcs-dzsemet rakunk.
Ezt a linzerreceptet Vassné Editkének kö-
szönhetem, ez tartozik a legfinomabbak 

közé, nem kell várni, hogy a lekvártól meg-
puhuljon a tészta – írta Eta, aki csatolta 
a formákat is, mintának a sütéshez.
 Jó étvágyat!

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Mogyorós kapucsínó szelet
A lapok hozzávalói: 5 tojás, 10 dkg porcukor, 
13 dkg liszt, 6 g sütőpor, 2 evőkanál víz, 
csipet só.

Elkészítése: A tojásokat szétválasztom, 
sárgáját a porcukorral és a vízzel kikeverem, 
majd hozzászitálom a sütőporos lisztet, vé-
gül hozzákeverem a felvert tojások fehér-
jét. Sütőpapírral bélelt tepsibe (30x40-esbe) 
belesimítom, és megsütöm. Lehúzom a la-
pokról a sütőpapírt, s mikor már kihűltek, 
megkenem az első lapot a kapucsínós krém-
mel, majd kanalazok rá olvasztott csokolá-
dét. A másik lapra ismét krém, s rá az ol-
vasztott csokoládé, majd a harmadik lapot is 
ráhelyezem. A tetejét megkenjük a maradék 
krémmel, és ízlés szerint díszítjük.

A krém hozzávalói: 4 zacskó vaníliás pudingpor,  
1 liter tej, 30 dkg porcukor, 30 dkg teavaj,  
30 dkg margarin, 10 dkg mogyorós kapucsínópor.

Elkészítése: A pudingokat tejjel péppé 
főzöm, és hagyom kihűlni, közben keverge-
tem, hogy ne bőrösödjön meg. Teavajat, jó 
minőségű margarint – de lehet csak teavaj-
jal (szobahőmérsékletű) – habosra keverem 

(mixerrel) a porcukorral, és apránként adom 
hozzá a kihűlt pépet (nagyon fontos, hogy 
lehetőleg egyforma hőmérsékletű legyen 

a pép és a vajak, mert ha nem, előfordulhat, 
hogy a krém „csomós” lesz), majd hozzáke-
verem a mogyorós kapucsínót.

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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Komoly elismerésekben részesült  
a Trans-Sped
A Trans-Sped több mint három évtizedes tevékenységéért komoly elisme-
résekben részesült. Fülöp Zsolt, a Trans-Sped ügyvezető igazgatója számá-
ra Áder János köztársasági elnök Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári  
Tagozata kitüntetést adományozott, miközben a cégcsoport a K&H Bank 
által meghirdetett családi kiválósági díj nyertese lett.

A Trans-Sped Kft. 1990 óta van jelen a lo-
gisztikai piacon; mára közel 800 fős komp-
lex logisztikai szolgáltatóvá nőtte ki magát. 
A céget Fülöp Zsolt alapította, aki azóta 
is vezetőként van jelen a cég életében. Több 

mint három évtizedes cégvezetői tevékeny-
ségét, a nemzetközi szállítmányozás, vala-
mint a logisztikai szolgáltatások területén 
végzett szakmai munkáját Magyarország 
nemzeti ünnepe, augusztus 20. alkalmából 

a Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tago-
zata kitüntetéssel ismerte el Áder János köz-
társasági elnök.
„Büszke vagyok édesapámra. Testvéremmel, 
Leventével – aki szintén a cégnél dolgozik, 
digitális fejlesztési igazgatóként – sokat ta-
nultunk tőle az elmúlt években, ő nemcsak az 
életben, hanem a munka világában is példa-
képünk. Tisztelettel és szeretettel gratulálok 
az elismeréshez” – mondta Fülöp Szabolcs, 
a Trans-Sped ügyvezetője.
A személyes kitüntetés mellett 2021-ben 
a cég működését is díjazták. A Trans-Sped-
nél mindig az ügyfelek precíz és teljes körű 
kiszolgálása a legfontosabb, de nagy hang-
súlyt fektetnek a családi értékek fenntartásá-
ra és megőrzésére is. 
„Igazán jó érzés azt látni, hogy a fiaim legalább 
olyan komolysággal és elhivatottsággal élik meg 
a vállalat fejlesztését, mint ahogy én megéltem 
azt” – mondta Fülöp Zsolt cégalapító.
2021 nyarán a K&H hatodik alkalommal 
hirdette meg a családi vállalatok kiválósá-
gi díjat magyarországi családi tulajdonban 
lévő vállalkozások számára azzal a céllal, 
hogy támogassa és elismerje azok hozzájá-
rulását a magyar gazdasághoz és elkötele-
zettségét a társadalom iránt. A Trans-Sped 
beadott pályázatára szeptemberben érkezett 
az örömteli hír, miszerint „családi értékek és 
sikeres generációváltás” kategóriában győz-
tesként hirdették ki a céget.

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Fülöp Zsolt, a Trans-Sped alapítója
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Már egy ideje megtekinthető a mozikban a minimális költségvetésből 
készült Mentés másképp. Magyarországon rendhagyó módon készült 
a film, ugyanis magánfinanszírozásból, a Nemzeti Filmintézettől tel-
jesen függetlenül, magánkezdeményezésből vágott bele a készítésbe 
a Rózsa Produktum Kft. A film – ennek megfelelően – kissé barkács-
jellegű, mégis, több ponton igencsak profi alkotás benyomását kelti.

A történet szerint egy munkájába belefásult irodai dolgozót, Márkot (Sándor Péter) 
megkeresi egy ismerőse (akit stáb a legismertebb arca, Trokán Péter alakít) – arra 
kéri, segítsen megmenteni a lányát, Dórit (Dézsi Darinka), aki depresszióban szen-
ved. Márk egy saját maga által kifejlesztett terápia felhasználásával – a lány tudta nélkül 
– megpróbálja kezelni őt, és úgy manipulálni az életét, hogy a boldogság felé terelje.
Mielőtt bármiféle esztétikai vagy tartalmi kritikába belemennénk, érdemes tudatosítani: 
ez a film még a magyar alkotásokhoz képest is elmondhatatlanul kevés pénzből készült. 
Ma egy átlagos filmet itthon is több tíz- vagy százmillió forintból alkotnak, a Mentés 
másképp ezzel szemben nagyságrendileg ötmillióból készült. Tudni kell azt is, hogy a ké-
szítők nem profi filmesek, a Rózsa Produktum Kft. kis családi vállalkozás, akiknek van 
már némi ismertségük azért, hiszen számos együttesnek forgattak klipeket.
Ennek ellenére barátok, ismerősök segítségével belevágtak a Mentés másképp elkészí-
tésébe. Rózsa Gábor fejéből pattant ki az ötlet, aki házalt forgatókönyvével, de nem 
talált vevőre, ezért úgy döntött, megrendezi ő maga. Ez pedig talán a kulcs a filmmel 
kapcsolatban: hiába a minimális költségvetés, valamint az amatőrök alkalmazása, 
mégis színvonalas alkotás kerekedett ki belőle. Egy olyan film, aminek egyértelműen 
megvannak a maga hibái, viszont éppen ez a fajta fésületlenség adja a báját.
A hangi hibák néhol zavarók, néhány ponton a vágás nem sikerült, viszont a fények 
és a koncepció kibontása igenis a jó magyar filmek közé emeli a Mentés másképpet. 
Merthogy a forgatókönyvet jó érzékkel írták – követi a hollywoodi mintákat, és pon-
tosan kiszámított benne minden fordulat. A film igazából fordított heist-filmként  
(a bűnügyi film egyik műfaja, olyan alkotás, amiben egy csapatot gyűjtenek, álta-
lában rabláshoz) is felfogható, csak itt segíteni szeretnének valakin, nem kirabolni.
A Mentés másképp valójában dramedy, amiben jó arányban keverednek a humoros 
és a drámai elemek. Alapvetően a film fel is vet témákat és kérdéseket: például, hogy 
mennyiben szabad befolyásolnunk mások életét. Emellett működik benne egyfajta 
konyhafilozófia, amellyel egyet lehet érteni, bár illik a helyén kezelni, mert nincsen 
igazán alátámasztva tudományosan.
A Mentés másképp erejét adja még, hogy a színészek nem hamisak (néhány kivétel el-
tekintve), hanem teljesen hitelesek a szerepekben. Bár hozzá kell tenni, hogy az alkotás 
ezen aspektusában azért profik is közreműködnek, mégis érdemes ezt hangsúlyozni, hi-
szen, sajnos, az elmúlt 30 év magyar filmterméséről bizony nagyon sokszor elmondható, 
hogy a színészek pocsék teljesítményt nyújtanak. Ezen alkotás esetében azonban nem érez 
a néző szekunder szégyent, ha nézi.
Összegezve, ha valaki egy szórakoztató és közönségbarát magyar filmet szeretne nézni, 
akkor a Mentés másképpel nem hibázhat. 
 gaál csaba

Mentés 
másképp: 

kevés pénzből 
is lehet jót
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Hajdúszoboszló város ünnepnapján
1606. szeptember 2-án Kassán kelt adománylevelével Bocskai István feje-
delem, az egyetlen győztes magyar szabadságharc vezetője hűséges szol-
gálatukért 700 lovashajdúnak szoboszlói birtokaiból földet és kollektív ne-
mességet adott. Ez a város napja; ekkor adják át ünnepi képviselő-testületi 
ülés keretében a városi kitüntetéseket. A 415. évfordulón Czeglédi Gyula 
polgármester méltatta Bocskai és a hajdúk letelepítésének jelentőségét, 
a város főterén megtartott ünnepségen pedig Bodó Sándor országgyűlési 
képviselő, az ITM államtitkára mondott ünnepi beszédet. 

Hajdúszoboszló Város Díszpolgára Fazekas 
Csaba ny. könyvesboltvezető, zenész, 
a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör tagja, 
akinek a település kulturális értékeit gaz-
dagító életművét köszönték meg a díszpol-
gári címmel. 
Hajdúszoboszló Város Díszpolgára a város 
szülötte: Sterbinszky Amália kétszázöt-
venszeres magyar válogatott kézilabdázó, 
tizenegyszeres magyar bajnok, akinek a ké-
zilabdasportban elért világklasszis ered-
ményeit méltatták a díszpolgári címmel.
Hajdúszoboszló Városért kitüntetést kapott 
Berényiné Szilaj Ilona, a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
ny. igazgatója, akinek több évtizedes kima-
gasló kulturális tevékenységét  ismerték  el 
a Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel. 

Hajdúszoboszló Városért kitüntetést vett 
át Örvendi László, gazdálkodó, a Haj-
dúszoboszlói Gazdakör elnöke, hosszú 
időn át végzett közéleti munkásságáért.
Gönczy Pál-díjat kapott  Biriné Szabó 
Éva Zsófia, a Thököly Imre Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola ny. igazgatóhe-
lyettese  kiemelkedő pedagógusi tevé-
kenységéért. 
Gönczy Pál-díjas Császi Imre Tiborné, 
a Liget tagóvoda ny. vezetője több évtize-
den át bizonyított óvodapedagógusi mun-
kásságáért.
Szép Ernő-díjas dr. Kovács Béla Bá-
lintné, ny. egyetemi tanár, a Hajdúszobo-
szlói Polgári Olvasókör elnöke példaértékű 
lokálpatrióta tevékenységéért.
Kenézy Gyula-díjas dr. Pelsőczi Tamás 

felnőttkörzeti fogorvos példamutató szak-
orvosi munkásságáért. 
Kenézy Gyula-díjas Tánczosné Diószegi 
Berta, a 4. sz. gyermekorvosi körzet asz-
szisztense öt évtizedes példaértékű egész-
ségügyi szakmai tevékenységéért.  
Kovács Gyula-díjas dr. Ináncsy Miklós, 
az Aurum szálloda- és vendéglátócso-
port igazgatója turizmust erősítő tevé-
kenységéért. 
Tessedik Sámuel-díjas Nagy László ny. 
falugazdász, a gazdakör tagja példás mező-
gazdasági közéleti tevékenységéért. 
Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjban ré-
szesültek 2021-ben: a Gönczy Pál Reformá-
tus Sport- és Két Tanítási Nyelvű Iskolából 
Erdei Málna Virág. A Thököly-iskolá-
ból Mokánszki Eszter és  Papp Csenge  
Vivien. A Bárdos Lajos Általános Iskolából 
Bakó Bianka Enikő és  Kordás Anna. 
A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából 
Humicsku Zsolt és Péter Bálint Mór. 
A Hőgyes Endre Gimnáziumból  Hanzéros 
Anikó és Pál Tamás. A BSZC Közgazdasá-
gi Technikumából Kránitz Bettina Hel-
ga és Szabó Orsolya. A BSZC Bocskai 
István Szakképző Iskolájából Oláh Ferenc 
és Rácz Adrienn.
Hajdúszoboszló 1606 emlékérmet adomá-
nyozott a polgármester  Cs. Nagy Zol-
tán, a Bocskai Hagyományőrzők vezetője, 
a Bocskai-kultusz élenjáró harcosa részére 
helytörténeti kutatómunkájáért, hagyomá-
nyápoló tevékenységéért.
Az „Év Üzlete” díjat a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszobo-
szlói Területi Szervezete alapította az ön-
kormányzat támogatásával. A díjat az idén 
a zsűri döntése alapján a Szilfa Étterem 
érdemelte ki, melyet Czeglédi Gyula pol-
gármestertől és Mészáros Sándor területi 
kamarai elnöktől Katona Mariann tulaj-
donos és Papp Bertold sommelier vett át.

Sporteseményekre is tömegével  
érkeznek turisták a fürdővárosba
Nemzetközi gyermektorna Hajdúszoboszlón – véget ért az idei nyár

Egy programokkal és élményekkel teli nyár 
méltó lezárásaként, augusztus utolsó hétvé-
géjén, immár 13. alkalommal rendezte meg 
az FC Budapest utánpótlásklub az egyre ran-
gosabb nemzetközi U12-es tornáját, a Future 
Cupot. A Hajdúszoboszlói Sportegyesülettel 
közös rendezésben megvalósuló tornára az 
ország minden szegletéből érkeztek csapa-
tok, olyan neves hazai klubok, mint az Újpest, 
a Nyíregyháza, a Békéscsaba, a Győr, vagy 
a Diósgyőr. A patinás klubok mellett a Barca 
Akadémia, az Olasz és a Mészöly Focisuli, 
valamint a Gloriett és az FC Budapest is szí-
nesítette a mezőnyt. A kétnapos torna szom-
bati játéknapján 16 klub fiatal játékosai kezd-
ték meg az összecsapásokat. A rendezvényt  

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgár-
mestere, valamint Marosi György Cson-
gor, a Hajdúszoboszlói Sportegyesület elnö-
ke nyitotta meg. Czeglédi Gyula beszédében 
üdvözölte a Hajdúszoboszlóra látogató csapa-
tokat és családokat. Marosi György Csongor, 
a HSE elnöke beszédében kiemelte: régóta azon 
dolgoznak, hogy bővítsék a sportolási lehetősé-
gek és a programok számát a városban. Az idei 
nyár azért is volt különleges, mert egymást ér-
ték a nemzetközi és kisebb, regionális tornák 
és országos bajnokságok. Az idei nyarat lezáró 
XIII. Future Cup döntőjét a DVTK és az Új-
pesti TE játszotta, amely mérkőzés után végül 
az Újpesti TE állhatott a dobogó legfelső foká-
ra. A DVTK csapata a második helyen zárta 

a tornát, a bronzmérkőzésen pedig a kolozsvári 
CFR Cluj utánpótláscsapata győzedelmeske-
dett, így bronzéremmel térhettek haza.
Jövő nyáron várhatóan újra nemzetközi tor-
nák sokaságának, valamint számos sportág 
országos bajnokságának ad majd otthont 
a fürdőváros. A Hajdúszoboszlói Nyár prog-
rambősége és a nemrég átadott Hungarospa 
Prémium Zóna is várhatóan tovább javítja 
a fürdőváros versenyképességét a hazai és 
nemzetközi piacon.



14 CívisCaféRIPORT

A világ egyik leghíresebb hullámvadászát, vagyis DX-sze-
rét látogattuk meg Püspökladányban. M. Tóth László távoli 
műholdas tévék jeleit fogja be a kertjében felállított óriási 
antennákkal. Számos szakfolyóiratban jelent meg írása, és 
külföldről is járnak hozzá tanulni.

DX Bozóth – ahogy a szakmában hívják – 1974 óta tudatosan keresi 
a csatornákat, és a befogott jelet, adást dokumentálja, majd közzéteszi azok 
pontos elérhetőségét a hullámvadászok körében. – Az ötvenes években 
a környéken csak nekünk volt rádiónk, mindenki hozzánk járt rádiózni, 
meccset hallgatni. Már akkor érdekelt, milyen rádióadók voltak, emellett 
pedig a zene volt az életem. Mikor a feleségemmel elköltöztünk a szüleim-
től, vettem egy Orion 60-as tévékészüléket, amit a mai napig őrzök. Azzal 
sikerült befognom az olasz RAI 1-et; akkortól számítom a frekvenciák irán-
ti szerelmemet – mondja László, majd beljebb invitál minket a kertbe, hogy 
szemügyre vegyük, miről is van szó. Az udvarban hatalmas állványokon 
vannak az antennák: van köztük öt méter átmérőjű is. Vételeit két csoportba 
sorolja: első a troposzférikusan terjedők, így a környező országok adóit fog-
ja, mint például az osztrák, a cseh, az orosz, a román és a lengyel. A másik az 
ionoszférikusan terjedők, ide sorolhatók a spanyol, a norvég, a svéd, a finn, 
a svájci, a francia, a német, az angol, a belga, a holland, az arab adók, sőt, 
még afrikai és távol-keleti csatornákat is befogott. – Úgy tudom, én tartom 
a világcsúcsot is, ugyanis a fórumos társaim elmondták, mások még nem 
tudták vételezni Indonéziát, de nekem sikerült. 103 fokon van – mondja 
büszkén László.
A kezdeti fogásokon felbuzdulva készített egy 9 elemes antennát; mint 
mondja, azzal az egész világot foghatja.
Szerencsésnek mondja magát, hiszen akkoriban délután kettőkor végzett 
a munkahelyén, így a délután hátralévő részében vadászhatott. – Ahogy 
bekapcsoltam a szerkezetet, hallottam, hogyan zümmög; tudtam, mikor 
van ionoszférikus hullám. Létezik olyan adó, amit csak egy másodpercig 
sikerült fognom, például az egyiptomi. Akkor egy helikopter ment felettem, 
így tökéletes volt a tükröződés, hiszen a járműről verődött vissza a hullám. 
Lehet, hogy soha többet nem sikerül megcsípnem azt a jelet – sóhajt. A hul-
lámvadász alapító tagja a magyar TV-DX Klubnak; társaival 1976 óta va-
dásznak a távoli ismeretlenre.
László eredeti szakmája lópatkoló kovács, de dolgozott zenészként, énekes-
ként, majd elektroműszerészként vonult nyugdíjba. A 75 éves hullámva-
dászt fitten tartják az antennák, hiszen a több tízméteres árbócra gyakran 
kell felmászni – főleg télen, ha fagy éri. László mindezt biztonsági kötelek 
nélkül teszi. Az első nagy, 3 méter 60 centiméteres tányér 2000-ben került 
az udvarra. – Van Debrecenben egy szatelliüzlet, ott érdeklődtem nagyobb 
antenna iránt. Az egyik ott lévő hallotta, mit beszélek az eladóval, mondta, 
neki van pár 3-4 méterese, de Pilisvörösváron. Elmentem a megadott cím-
re, de nem találtam ott semmit. Kiderült, a szomszéd telkére mentem be. 
Végül meglett, és mivel akkoriban vasúti biztosítórendszereket javítottam, 
jó kapcsolatot ápoltam a MÁV dolgozóival, így felajánlották, hogy vonattal 
hazaszállítják. Úgy nézett ki, mintha egy ufót hoztunk volna – nevet fel. 

A távoli  
ismeretlent 

kémleli  
a püspökladányi  

hullámvadász
M. Tóth László  

már több tízezer tévéadót 
 befogott, és a MIR űrállomás 

mindennapjaiba is  
bepillantást nyert.
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A kert végében egy még nagyobb antennát 
pillantunk meg. DX Bozóth ezt terrorista 
tányérnak nevezi. – 2007 áprilisában men-
tünk volna egy ismerősömmel Amerikába, 
hogy antennákat szereljünk le. Nem kaptam 
vízumot, mert terroristának hittek, pedig 
a moszkvai konzul vállalt értünk kezességet 
– mondja. A történet lényege, hogy László 
az amerikaiak rendszere szerint Isztambul-
ban pilótaiskolát végzett, így nem léphetett 
be az országba. – Semmi közöm nem volt 
Isztambulhoz, még repülőn sem ültem soha 
életemben. Nem hiszem el, hogy lakcím 
alapján nem tudtak beazonosítani! A tányéro- 
kat liciten nyerte az egyik ismerősöm, időre 
le kellett bontani, így mire kiderült, nem va-
gyok terrorista, és augusztusban megkaptam 
a vízumot, már kitörölhettem vele a hátsó-
mat, elbontották mások. De szerencsére ez az 
5 méteres tányér azért az enyém lett! – mutat 
rá. A hatalmas szerkezetet lapra szerelten, 
konténeren szállították. – Szerencsénk volt, 
ugyanis hatalmas vihar volt a tengeren, azt 
hittük, a mi csomagunkat is elnyelte a víz, de 
kiderült: a konténer a vihar előtt két nappal 
befutott Brémába. Onnan vagonon hozták 
Pestre – sorolta. Az óriási antennához azon-
ban még nagyobb állványzatra volt szükség, 
így László egy daru vázszerkezetét alakította 
át. A háromemeletes építmény padlózatát 
radomból csinálta, ami egy mikrohullámot 
áteresztő anyag. Ezt az antenna elejére sze-
relik fel védelmi célokból. – Ez egy domború 
anyag, így kiegyengettem. A nagyobb sze-
letek 4, a kisebbek 3 méteres tányérok bo-
rításából készültek. A teljes szerkezet meg-
építése körülbelül 3 hónapot vett igénybe; 
szinte mindent én csináltam rajta. Ez jelenleg  
25 méter magas; csodálatos fentről a pa-
noráma – mondja, majd elindulunk felfelé. 
Az árbóc tetejének közepén kapott helyet 
az ötméteres antenna, amit egy körülbelül 
250 kilogrammos ellensúly tart. Az egészet 
úgy alakította ki László, hogy bármikor szét 

lehessen szedni. – Ismerősök segítettek fel-
rakni az antennát, mert nem tudtam egyedül 
beilleszteni a csavarokat. Akkor még nem 
volt fent az ellensúly sem, nagyon nehezen 
tudtuk megfogni, hogy ne zuhanjon le és 
törjön össze valamit, hiszen óriási súlya van 
– mondta. László nagy bánata, hogy egy ide-
je nem tudja ezt a hatalmas antennát hasz-
nálni, hiszen egy viharban az egyik tartókö-
tél elszakadt, az antenna pedig nekiütődött 
a korlátnak, így megsérült. – A sérült felü-
letet is meg lehet csinálni; körülbelül két hét 
alatt kész is lennék vele. „Bepókhálóznám”, 
azaz csavarokat tennék bele, amit madzaggal 
összekötnék, majd a zsinór kifeszítené a felü-
letet a saját súlyától. Ha addig egyengetném, 
míg egy pontba kerülnének a madzagok, ak-
kor újra tökéletes lenne – fogalmaz. László 
elvetemült hullámvadásznak tartja magát. 
Azt vallja, csak annak van értelme, ha valaki 
megszállottan csinálja azt, amit szeret.
De nem ez volt a legnagyobb árbóc, ami 
az udvaron állt. Korábban egy 33 méteres 
is helyet kapott, de azt egy vihar ledöntöt-
te. László élete során több tucat árbócot 
készített már, és, mint mondja, mindegyik-
be belecsapott a villám az első zivatarnál. 
– Kétszer ugyanoda nem csap a villám, ezt 
megfigyeltem. Ebben is szerencsés vagyok, 
mert volt olyan, hogy felépítettem egyet pár 
utcával arrébb, de még haza sem értem, már 
felavatta a természet. Még jó, hogy már nem 
voltam rajta! – fogalmaz.
László a mai napig szívesen segít minden-
kinek, ha antennát kell beállítani. Pár évvel 
ezelőtt Budapesten egy állványzatot szerelt 
az egyik barátjának, négy hónapig volt a fő-
városban. Mint mondja, nem nagyon zajon-
gott, apróbb munkákat csinált, de az egyik 
vasárnap egy zártszelvényt vágott el, ami 
valóban hangos volt. Kijött a társasház egyik 
lakója, elkezdett a hullámvadásszal kiabálni, 
és mondta, ha nem hagyja abba, feljelenti. – 
Kis idő elteltével meg is érkeztek a rendőrök. 

Kiderült, azt mondta a szomszéd, hogy az 
al-Kaidának építek rakétaelhárító rendszert. 
Az egyenruhások is nevettek a felvetésen, és 
megegyeztünk, vasárnap nem flexelek. Két 
hét múlva a ház előtti utcán voltam, hallot-
tam, hogy zizeg a kaputelefon. A szomszéd 
volt, aki rám hívta a rendőröket. Megkért, 
hogy menjek fel hozzá, mert beragadt a zár-
ja. Akkor bezzeg nem zavarta, hogy a flex-
hez kellett nyúlnom! – emlékszik vissza.
És hogy élete során hány fogása volt már 
Lászlónak? Több mint 90 műholdat és kö-
rülbelül 20-30 ezer tévécsatornát rögzített. 
– Én vadász vagyok, az adások nem any-
nyira érdekelnek. Természetesen, ha valami 
különlegességet látok, akkor ott ragadok. 
Leginkább a távol-keleti országok kultúrája 
érdekel. Emellett természetfilmeket és zenei 
adókat böngészek – tette hozzá. Elmondta, 
az afrikai országokban gyalázatos a televí-
ziózás minősége. Megtudta, ott a képmére-
tet tablethez igazítják, így a normál tévén 
életlen a kép. László az évek alatt csak egy 
titkos dolgot csípett el: a MIR űrállomást. 
Látta, ahogy lebegnek a pilóták, vagy ahogy 
az űrhajón kívül dolgoztak. De mint mond-
ta, nem a látvány fogta meg, hanem a tudat, 
hogy ezt is befogta. A hullámvadászat még 
most is mindennapos hobbija, reggel és este 
3-4 órát foglalkozik vele. Az adatokat pon-
tosítja, ha szükséges, módosítja. – Ez egy fo-
lyamatos verseny is. Hiszen ha csak egy fél 
fokot elmozdul egy műhold, és ott tisztább 
a jel, akkor az a mérvadó. Ha ezt más ész-
reveszi, akkor az én találatom semmisnek 
számít – jegyzi meg.
A környékbeliek elfogadták DX Bozóth hob-
biját, de van, aki rossz szemmel néz rá, mert 
úgy gondolja, leárnyékolja őket, vagy fertőzi 
a területet. Pedig, mint mondja, ő nem sugá-
roz, csak vételez.

fogarasi renáta

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU



16 CívisCaféHIRDETÉS

MFP_image_192x269_0910.indd   1 2021. 09. 10.   16:27:14



17CívisCafé HIRDETÉS

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:

Aranykanál, Barabás Étterem, Gödör (Hajdúsági Étterem), Panoráma Étterem.

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 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

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. 

TILATEX 
beltéri falfesték 
15 lit. 

6.290 Ft 
419,34 Ft/lit.

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 
2021.  

09. 10–10. 02.

FARBEX 
MATTLATEX 
kül és beltéri, 
légáteresztő, 
mosásálló  
falfesték  
fehér,7 kg. 

5900 Ft
842,86 Ft/kg

JAMIX WAKKO 
fehér 1,5 mm nemesvakolat 25 kg. 

7990 Ft
319,6 Ft/kg

MAPEI KERAFLEX S1 
szürke csemperagasztó 25 kg. 

5990 Ft 
239,6 Ft/kg
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A Pandúr–Bihari utcák sarkán lévő játszótér 
játékelemei borzalmas állapotban vannak. 
Málló festék, elhasználódott farostlemezek és 
kiálló szegek figyelhetők meg az eszközökön. 
A közösségi médiában több szülő is hangot 
adott nemtetszésének, és sajnálatát fejezte ki, 
hogy egy ideje nem tudják használni a játszó-
teret. Látható, hogy valamikor szalaggal vették 
körbe a játékokat, de ezek mára leszakadtak, 
így az a gyerek vagy szülő, aki nem elég figyel-
mes, könnyen megsérülhet. A debreceni ön-
kormányzat sajtóosztályához fordultunk azért, 
hogy megtudjuk: mikor ellenőrizték utoljára 
ezeket a játékokat, s mikor tervezik felújítani  
a játszóelemeket.

Egy ideje csendes 
a balesetveszélyes 

Pandúr utcai  
játszótér

A debreceni önkormányzat felújíttatja  
a jelenleg használhatatlan elemeket.



19CívisCafé PROBLÉMA

Kiderült, az önkormányzat megbízott vál-
lalkozón keresztül folyamatosan ellenőrzi 
a játszóterek állapotát, intenzívebb időszak-
ban heti, havi rendszerességgel. Mint írták, 
az idei szokatlanul hűvös tavasz és szélsőséges 
nyár, valamint a játszóeszközök megnöveke-
dett igénybevétele miatt a szokásosnál gyor-
sabb ütemben amortizálódtak az egyébként is 
felújításra szánt játszótéri eszközök a Pandúr 
utcai játszótéren, hozzátéve, ehhez hozzájá-
rul, hogy az elemek egykor kevésbé időtálló 
anyagokból készültek. – A közelmúltban több 
észrevétel érkezett a környéken élőktől az esz-
közök állapotát illetően, így felvettük a kap-
csolatot a Dekert Kft.-vel. A forgó játszóesz-
közt, a hintát, valamint a rugós mérleghintát 

a következő két hétben javítják, a hajó pedig 
a következő hónapban kaphat széles körű ja-
vítást. A gerendák, a rétegelt lemezek, a kötő-
elemek, festékek beszerzése folyamatban van, 
és az időjárási körülmények függvényében 
mihamarabb felújításra kerülnek az eszkö-
zök – írták.
Az önkormányzat válaszában hangsúlyoz-
ta, a sokak által kedvelt és gyakran igény-
be vett eszközök esetén céljuk elsődlegesen 
a játszóeszközök javítása. Ha ez már nem 
lehetséges vagy nem gazdaságos, akkor a ját-
szóeszközöket elbontják. További cél a jövő 
évben a Pandúr utcai játszótér eszközeinek 
korszerűsítése, a régi elemek fokozatos cse-
réje új, modern, szabványos elemekre a gyer-

mekek kulturált kikapcsolódása érdekében. 
Debrecenben jelenleg 86 játszóteret tartanak 
nyilván. A rendszeres felülvizsgálat során fel-
mérik a játszóeszközök állapotát, és amennyi-
ben apró javításokat igényelnek, azokat a kar-
bantartást végző vállalkozó rövid időn belül 
kijavítja. Ha azonban nagyobb karbantartási 
munkáról vagy cseréről van szó – ahogyan azt 
az érintett területen lévő eszközök állapota is 
indokolja –, szükséges a játszóeszközök cse-
réje – fogalmaztak. Utóbbi átfutási ideje hosz-
szadalmas, azonban a balesetveszélyes helyzet 
megelőzése érdekében a cseréig szalagozással 
lezárják az érintett eszközöket, de a rongálá-
sok miatt gyakran kell pótolni azokat.

fogarasi renáta
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A mobiltelefonok megjelenése és térnyerése óta egyre keveseb-
ben használják a nyilvános készülékeket. Ön, például, em-
lékszik még arra, mikor kezdeményezett hívást egy nyilvános 
fülkéből? Mi sem, ezért utánajártunk, mekkora kereslet van 
rájuk, és azt is megtudtuk, miért nem távolítják el az utcákról a 
rég nem használt készülékeket.

A nyilvános telefonok használata a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt 
a csúcsponton. Ekkor egy nyilvános készülékről havonta több mint 10 órát 
telefonáltak az emberek. Öt évvel később ez az átlag 6 órára csökkent, 2010-re 
pedig már csak valamivel több mint másfél órára. Napjainkban havonta át-
lagosan kevesebb mint fél óra az egyes nyilvános készülékek használati ideje 
– tudtuk meg a Magyar Telekomtól. Egy készülékről havonta átlagosan vala-
mivel több mint 50 hívást kezdeményeznek, ám vidéken és a fővárosban egy-
aránt vannak olyan készülékek, amiket egyáltalán nem használnak, és, persze, 
olyanok is, amiknek használata átlag feletti.
A Magyar Telekomnak – mint egyetemes szolgáltatónak – a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság kijelölő határozatából eredő kötelezettsége, hogy az 
egyetemes szolgáltatási területén minden háromezer főnél kisebb lélekszámú 
település esetében településenként legalább egy, ennél nagyobb településeken 
pedig minden megkezdett háromezer lakosonként legalább egy nyilvános 
telefonállomást működtessen. A nemrég megújult hírközlési szabályok értel-
mében várható, hogy a társaság a közeljövőben megvizsgálja a nyilvános te-
lefonállomásokat, -fülkéket azért, hogy megtudják, azok további fenntartása 
indokolt-e. A kiértékelt eredmény alapján a kihasználatlan, folyamatos ron-
gálásnak és nem rendeltetésszerű használatnak kitett, utcaképet rontó fülkék 
– amelyek sokszor lakossági és önkormányzati panaszok forrásai is – így le-
szerelhetővé válnak. Jelenleg a Magyar Telekom a fent említett kötelezettség 
miatt nem szerelhet le egyetlen egyetemes szolgáltatás körébe tartozó fülkét 
sem. A 2020 decemberi adatok szerint összesen 4935 nyilvános telefonfülke 
van Magyarországon (ez a szám 2015-ben 6462 volt), amelyeknek körülbelül 
90 százaléka telefonfülkében, közterületen üzemel. A többi nyilvános készülék 
kórházakban, közlekedési csomópontokon, bevásárlóközpontokban található. 
A Magyar Telekom Debrecen területén ma 78, Hajdú-Bihar megyében 230 te-
lefonfülkét üzemeltet.
Annak ellenére, hogy a mobilhasználat miatt a fülkék forgalma jelentősen visz-
szaesett, a nyilvános készülékekről még mindig érkezik – havonta átlagosan 
egy – hívás az ingyenesen hívható segélyhívó számokra. A telefonfülkék ér-
mével (10, 20, 50, 100 forintos, valamint 50 centes, 1 és 2 eurós) használhatók. 
A nyilvános telefonállomások igénybevételéért impulzus alapú díjat alkalmaz 
a szolgáltató. A hívásdíjat az impulzusok ismétlődési száma és az impulzus 
díja együttesen határozza meg. Az érmével működő nyilvános állomásokról 
kezdeményezett hívásoknál egy impulzus díja 50 forint, ezért a díjért belföl-
di vezetékes hívószámmal 43 másodpercet lehet beszélni, mobilhívás esetén 
pedig 15 másodpercet. A nemzetközi hívások impulzushossza az adott ország 
díjzóna-besorolásától függ. A Telekom a nyilvános fülkéket rendszeresen kar-
bantartatja, és szükség szerint felújíttatja. Minden évben felméreti a fülkék 
állapotát, és a rendelkezésére álló források függvényében rendeli meg a fel-
újításokat, festéseket. Minden esetben a legrosszabb állapotban levő fülkékkel 
kezdik a munkát. A telefonfülke elhasználódása függ a használat mértékétől, 
a rongálásoktól, így attól is, hogy milyen helyszínen található. Sajnos a vanda-
lizmus miatt – főleg a nagyvárosokban, kiemelten Budapest területén – sok-
szor nem elegendő a rendszeres takarítás és karbantartás. Frekventált területe-
ken a vandálok napi gyakorisággal okoznak kárt a készülékekben.

fogarasi renáta

Tippelje meg, 
hány telefon-

fülke van még 
Debrecenben!

Frekventált területeken  
a vandálok napi gyakorisággal 
okoznak kárt a készülékekben.
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Adjon (új) esélyt magának!

A RÉGIÓ  
LEGNAGYOBB  

MUNKAADÓINAK  
RÉSZVÉTELÉVEL

FÓRUM DEBRECEN 

22.
2 0 2 1 .
OKTÓBER

fő támogató:
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Bár Debrecentől több mint hatezer kilométerre, egy másik 
kontinensen született és nőtt fel, Ibrahima Sidibe ma az egyik 
legnépszerűbb városlakó. Elmúlt negyvenéves, de még mindig 
aktív, a DEAC NB III-as csapatában még nagy szükség van a ru-
tinjára. A csütörtöki edzés előtt szakított ránk időt.

CívisCafé: Önt mindenki szereti városban, aki ismeri, vagy legalábbis kedveli.  
Mit gondol, miért?

Ibrahima Sidibe: Úgy neveltek a szüleim, hogy kedves legyek az emberekkel. 
Olyan sok baj van a világban, nem kell még nekünk is folyton keseregni. Azt 
kaptam otthonról, hogy mindig fel a fejjel, keresni a szépet és a jót az életben, 
és örülni kell minden apróságnak is.

CívisCafé: Mindenesetre az egyik legnépszerűbb debreceni!
Ibrahima Sidibe: Örülök, ha így van, igyekszem továbbra is kedves lenni 
mindenkivel. A szenegáliak egyébként is kedvesek, mindenki segítőkész, 
mosolygós.

CívisCafé: Dakarban nőtt fel, amihez képest Debrecen egy falu. Hogy bírja?
Ibrahima Sidibe: Valóban kisebb, mint a négymilliós Dakar, de azért nem 
falu. Nagyon szeretek itt élni. Nyugodt és biztonságos hely.

CívisCafé: A Sidibe Szenegálban olyan, mint nálunk a Kovács?  
Ismerünk néhány Sidibét az európai futballporondról.

Ibrahima Sidibe: Nem annyira gyakori, de nem is ritka. Maliból származik 
a név, de vannak Sidibék például Kamerunban és más nyugat-afrikai ország-
ban is. Szenegálban a Diop vagy a N’Diaye a leggyakoribb vezetéknevek.

CívisCafé: A városban az a legenda járja, hogy a világ összes nyelvén meg tud szólalni…
Ibrahima Sidibe: Ez egy azért nagy túlzás, de hét nyelven valóban beszélek. 
Az anyanyelvem a volof, a francia hivatalos nyelv Szenegálban, amikor Né-
metországban és Ausztriában játszottam, megtanultam németül, Belgiumban 
flamandul, Magyarországon magyarul, bár még van mit fejlődnöm, és ott van 
még az angol és a spanyol.

CívisCafé: Nem sok szenegáli légiósa volt a magyar futballnak, hogyan került ide?
Ibrahima Sidibe: Hosszú út végén kötöttem ki Debrecenben. Egészen fiata-
lon, 17 évesen Tunéziába szerződtem, és ott játszottam másfél évig, majd Né-
metországba, azután Ausztriába igazoltam, onnan kerültem ide. Később öt évig 
Belgiumban futballoztam, majd megint visszatértem Debrecenbe, aztán újabb 
belgiumi évek következtek. 2017-ben állapodtunk meg végleg Debrecenben.

CívisCafé: A szülei engedték, hogy már nagyon fiatalon nekivágjon a nagyvilágnak?
Ibrahima Sidibe: Nem tudtak mit tenni, egész életemben arról álmodoztam, 
hogy futballista leszek. Tudtam, hogy ezért nagy árat kell fizetni, de felkészül-
tem lelkileg arra, hogy nekem a szülői háztól, édesanyámtól, édesapámtól, 
a testvéreimtől távol, sok ezer kilométerre kell megállnom a helyem.

CívisCafé: Gyötörte a honvágy?
Ibrahima Sidibe: Eleinte igen, de minden évben hazalátogattam legalább 
egyszer, vagy inkább kétszer. Aztán az internet elterjedésével könnyebb 
lett minden.

CívisCafé: Meséljen a szenegáli gyerekkoráról!
Ibrahima Sidibe: Reggeltől estig fociztunk. Két csapatra való gyerek a nap 
bármelyik órájában összejött az utcán. Kilencéves koromban kezdtem el edzé-
sekre is járni. Ne képzeljenek el olyan akadémiát, mint amilyen most a DLA-é 
vagy a DEAC-é, nem volt pályánk, semmink. A környéken egy vagy két gye-
reknek volt egyáltalán labdája. Egy ember nagyon szerette a focit, ő tartott ne-
künk edzést, majd jártunk tornákra is vasárnaponként.

Cívis Café: Milyen a futballélet ma Szenegálban?
Ibrahima Sidibe: Ma már lényegesen jobbak a körülmények, nagyon sok 
francia klub épített pályákat és alapított akadémiákat országszerte. Megvan 
már a szükséges infrastruktúra és a szakembergárda az utánpótlásneveléshez. 
Kár, hogy az én időmben ez hiányzott.

CívisCafé: Ha lát egyszer ügyes srácokat valahol Dakar-külsőn, hozza el őket a DVSC-be! 
Vagy a DEAC-ba!

Ibrahima Sidibe: Az – sajnos – lehetetlen. A szenegáli fiatalok első számú célor-
szága Franciaország, valamint Belgium és Svájc, ahol szintén vannak francia nyelv-
területek. Nyelvtudás hiányában itt nagyon nehezen tudnának alkalmazkodni.

CívisCafé: Önnek sikerült!
Ibrahima Sidibe: Én már akkor tudtam angolul. A szenegáli fiatalok többsé-
ge csak franciául beszél.

„Debrecenben fogok  
megöregedni”  

– interjú  
Ibrahima Sidibével

A DEAC-tól feljutást vár,  
a DVSC-től pedig azt, hogy 

két-három éven belül  
a dobogóért küzdjön.
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CívisCafé: Akad kalandvágyó magyar szép számban. Ajánlja nekünk Szenegált!
Ibrahima Sidibe: Szenegálban csak nyár van, egész évben lehet 
fürödni az Atlanti-óceánban, amely sok turistát vonz.

CívisCafé: Csak ramadánkor ne menjünk, ugye? Akkor ugyanis zárva vannak 
az éttermek, bárok.

Ibrahima Sidibe: Nincsenek zárva, mert bár a nagy többség mu-
szlim, keresztények is laknak az országban.

CívisCafé: Ön tartja a ramadánt? Gyakorló muszlim? Vagy hívő egyáltalán?
Ibrahima Sidibe: Tartom a ramadánt, amikor tudom. Nem kötele-
ző jellegű számomra, de amikor olyan az élethelyzet, akkor tartom.

CívisCafé: Éhesen hogy lehet edzeni?
Ibrahima Sidibe: Elhatározás kérdése az egész. Egyébként 
csak nappal nem lehet enni. Sokkal inkább mentális próbatétel, 
mint fizikai.

CívisCafé: Amikor a 2002-es világbajnokságon Szenegál legyőzte a 
címvédő Franciaországot, sokunk kedvence lett El Hadji Diouf, Salif Diao 
vagy Papa Bouba Diop és a többiek. Ön játszott is velük. Meséljen!

Ibrahima Sidibe: Engem 2006-ban, a DVSC-től hívtak be a vá-
logatottba, ami egy óriási élmény volt számomra, hiszen hatalmas 
sztárokkal játszhattam egy csapatban. Ők a Liverpoolból és más 
sztárklubokból jöttek, én pedig Debrecenből, de ez ott nem számí-
tott, mindenki nagyon kedves és segítőkész volt.

CívisCafé: Kétségtelenül nagy sztárok, de – a jelenlegi 
formájukban – beférnének az NB III-as DEAC-ba?

Ibrahima Sidibe: Tudomásom szerint a franciaverő, nagy szen-
egáli generációból már mindenki abbahagyta a futballt, legalábbis 
a versenyszerű sportot.

CívisCafé: Önt mi tartja a pályán még negyvenen túl is? Nem akar elhízni?
Ibrahima Sidibe: Szeretek focizni, bár nem úgy terveztem, hogy 
ilyen sokáig elhúzom. Amikor 2017-ben hazajöttünk Belgiumból, 
azt mondtam, hogy kész, itt a vége, de Pöszmet Tibi, Spitzmüller 
Pisti, Luis Ramos és Máté Peti is győzködött, hogy játsszak még 
legalább egy évet. Erre már négy éve itt vagyok, és még bírom. Sze-
rencsés alkat vagyok, mert a súlyos sérülések elkerültek egész pálya-
futásom során. Egyszer műtöttek, de három hét múlva már akkor 
is játszottam.

CívisCafé: Ausztria, Németország vagy Belgium is gazdagabb ország, 
mint Magyarország. Érdekes, hogy éppen itt telepedett le!

Ibrahima Sidibe: A feleségem magyar.
CívisCafé: Így már érthető!

Ibrahima Sidibe: A gyerekeim is magyarok, ideköt a család. Bel-
gium például szép és jó ország, de a feleségem nem beszél flaman-
dul, nagyon nehéz volt ott neki a gyerekekkel segítség nélkül, ezért 
döntöttünk úgy, hogy visszajövünk Magyarországra. A feleségem 
Mátészalkáról származik, ott laknak a szülei, nincs nagyon messze 
Debrecentől, sokkal könnyebb így.

CívisCafé: A múltkor láttuk a fiát a pályán, egy igazi „cselgép” lehet belőle!
Ibrahima Sidibe: Imád focizni, ha tehetné, egész nap csak a labdát 
rúgná! A DEAC U7-es csapatának a tagja, tehát klubtársak vagyunk!

CívisCafé: A lányát röplabdázónak vagy kosarasnak szánja? Kiváló alkatú!
Ibrahima Sidibe: Ugyanolyan, mint én vagyok, csak a bőre vi-
lágosabb. Még nem döntötte el, mit akar sportolni, most éppen 
piruett-táncra jár, de ő is nagyon szeret focizni. Én nem fogom eről-
tetni soha, azt a sportot választja, amelyiket akarja. Én mindenben 
támogatom.

CívisCafé: A Loki korábbi afrikai légiósai, Coulibaly és Yannick is 
Debrecenben élnek. Összejárnak?

Ibrahima Sidibe: Coulibaly nem itt él, de gyakran jár Debrecenbe, 
hiszen itt lakik a két fia, Noah és Adamo. Amikor jön, előtte tele-
fonálunk, és mindig találkozunk. Yannick valóban Debrecenben él, 
vele is gyakran beszélek, valamint Luis Ramosszal is.

CívisCafé: Milyenek vagyunk mi, magyarok? Csak őszintén!
Ibrahima Sidibe: Velem nagyon kedves mindenki. A lelátóról 
hallottam csúnya bekiabálásokat, de ez nem magyar sajátosság. 
Ugyanebben volt részem Franciaországban, Németországban vagy 

Tunéziában is. Azaz mindenhol vannak buták, ezzel nincs mit ten-
ni. A többség azonban rendes ember Magyarországon is.

CívisCafé: Gyötör a kíváncsiság, hogy mi a véleménye a mostani Lokiról?
Ibrahima Sidibe: Debrecennek, az ország második legnagyobb 
városának olyan csapata kell legyen, amelyik mindig az első helyért, 
vagy a dobogóért küzd a bajnokságban. Remélem, hogy ez néhány 
éven belül, azaz belátható időn belül megvalósul.

CívisCafé: Diplomatikus válasz! A DVSC-ben eltöltött évekre hogyan emlékszik?
Ibrahima Sidibe: Amikor én a DVSC-ben játszottam, akkor olyan 
nagyszerű csapattársaim voltak, mint Sándor Tamás, Igor Bogda-
novics, Dombi Tibor, Ronald Habi és még sorolhatnám. Akkoriban 
még a kispadon is a legjobb játékosok ültek magyar szinten. A mos-
tani DVSC-ben többen még nem játszottak együtt, több idő kell, 
amíg összeérnek. Idővel szerintem sokkal jobb lesz a játék.

CívisCafé: A DEAC idén mire viheti az NB III-ban?
Ibrahima Sidibe: Ez most egy nagyon jó társaság, visszajuthat az 
NB II-be. Négy meccsen még gólt sem kaptunk.

CívisCafé: Civil munkája is van. Mit is dolgozik?
Ibrahima Sidibe: A National Istrumentsnél dolgoztam áprilisig, 
a franciaországi cégekkel tartottam a kapcsolatot. A focival együtt 
sok volt, szükségem volt egy kis pihenőre.

CívisCafé: A futballban előbb-utóbb eljön a játékoskarrier vége. Mik a tervei?
Ibrahima Sidibe: Semmiképpen nem szeretnék elszakadni a labda-
rúgástól. Szívesen foglalkoznék gyerekekkel, de ez még a jövő zenéje.

CívisCafé: Most mit gondol, Debrecen végállomás?
Ibrahima Sidibe: Igen, Debrecenben fogok megöregedni.

cs. bereczki attila
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