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Nemsokára indulhat 
a Tócóskert megújítása!
Megvan a legjobb ajánlat a debreceni lakótelep fejlesztését célzó munkára.

Nettó 513 millió forintért a Magyar-Park- 
építő Kft. végezheti el a Tócóskert ren-
dezvényteret, filagóriát és kutyafuttatót is 

magában foglaló megújítását; a beruházó 
debreceni önkormányzat és az újfehértói 
cég képviselői október 15. után ténylegesen 

egymás tenyerébe csaphatnak, akkor jár le 
ugyanis a szerződéskötési moratórium – de-
rül ki az Elektronikus Közbeszerzési Rend-
szeren keresztül elérhető adatokból. 
A nyertes kivitelezőnek a későbbiekben  
12 hónapja lesz a 100 ezer négyzetméternyi 
terület fejlesztését célzó munka elvégzésére. 
Ez utóbbi, a főbb vonalakban:

•  rendezvénytér építése a Holló László 
sétányon;

•  filagória a Margit téren;
•  89 férőhelyes térkövezett parkoló;
•  a sétányok és pihenőterek burkolat- 

felújítása, térkövezés;
•  négy játszótéren 27 eszköz felújítása, 

9 új játék, 3 fitnesz- és tornaeszköz;
•  egy gyepes sportpálya megújítása; 
•  kutyafuttató négy ügyességi eszközzel;
•  27 pad, 87 lámpaoszlop felújítása,  

54 új pad és egyedi ülőeszköz telepítése;
•  40 hulladékgyűjtő, 17 kutyaürülék- 

gyűjtő kihelyezése;
•  4 ivókút kialakítása;
•  48 kerékpártámasz;
•  várhatóan 157 fa, 4284 cserje  

és 3029 évelő ültetése;
•  16 ezer négyzetméternyi 

 gyep megújítása.

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

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

Fotók: Magánarchívum | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874, +36 20 376 0073
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: PRB Consulting Kft. | Címlapfotó: pexels.com



3RÖVID HÍREKCívisCafé

A férfi, aki megőrzi 
a vágyát
Monodrámát hoz (haza) Klem Viktor 
Debrecenbe.

A nagybőgős egyoldalú, mégis közvetlen 
társalgást folytat a nézőkkel. Mesél az életé-
ről, gondolatairól, néha játszik a hangszeren, 
majd beszél tovább a szerelméről, a zenéhez 
és a társadalomhoz fűződő viszonyáról, vagy 
épp gyengeségeiről. A nagybőgős ismeri sa-
ját határait, elfogadta a neki jutott szerepet, 
de megőrzi a vágyát, miszerint egyszer na-
gyot ordít a zenekari árokban, s akkor, ha 
csak egyetlen másodpercre is, végre min-
denki egyedül őrá figyel majd.
A belépés az előadás napján érvényben 
lévő szabályozások szerint lesz lehetséges. 
Amennyiben a szabályozások az előadást 
megelőzően változnak (pl. a belépést védett-
ségi igazolványhoz kötik), és a jegyvásárló 
emiatt nem tud részt venni az eseményen, 
úgy a megvásárolt jegyek visszaválthatók.

a nagybőgő
monodráma egy felvonásban
Főszereplő: Klem Viktor
VOKE Egyetértés Művelődési Központ, Debrecen, Faraktár utca 76.
Október 31., vasárnap, 18 óra



4 CívisCaféHIRDETÉS

Október 6-án nyílt meg a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 
Debreceni cívisházak egykor és most című kiállítása, mely októ-
ber 27-éig tekinthető meg a kamara kiállítótermében.  
Az alkotók, Harangi Attila építészmérnök és Löki Viktor fotós 
2019 szeptemberében kezdték a közös munkát, hogy a már elő-
zőleg Attila által számba vett debreceni cívisházak közül  
néhányat részletesen bemutassanak. A kiállítás tablóin Debrecen 
utcáiról ismerős épületek köszönnek vissza, melyek külső és bel-
ső megjelenését fényképekkel illusztrálták, múltjukat felkutatták, 
átalakulásukról és jelenükről pedig a jelenlegi lakók vagy tulaj-
donosok számoltak be. Többek között a Szent Anna, a Mester 
vagy az Eötvös utcán megmaradt, eddig csak kívülről csodált 
egykori cívisek házai elevenednek meg.

China Tibor, a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket és egy részletet olvasott fel a kiállítás anyagából készült könyv-
ből. Önvizsgálatra késztet ez a kiállítás, hiszen tanúi lehetünk régi épületek el-
tűnésének, egyre több a beton, már macskakő sincs az utcákon. Egyedi hangvé-
telű ez a kiállítás, melynek képei egymásra támaszkodó, élő rendszert alkotnak. 
A bemutatott házak kibírták a háborúkat, a lakáshiányt, és még a mai igények-
nek is megfelelnek. Az értékek megbecsülése, mértéktartás jellemzi a lakókat, 
akiket az alkotóknak sikerült megszólítaniuk. Kiemelte, hogy komoly kutató-
munka is van mögötte. 
A kiállítást Puskás István, Debrecen kulturális ügyeiért felelős alpolgármester 
nyitotta meg. Hangsúlyozta, ő nem építészként, hanem irodalmárként, kultúr-
történészként tud hozzászólni. Míg az építész falakat, tereket, ő történeteket lát 
az épületekben. Számára Velence az a hely, ahol akármerre járunk, a házakhoz 
be lehet azonosítani a történetüket, mert ezek fent tudtak maradni. Sajgó érzés 
fogja el, hogy ez hiányzik Debrecenből, pedig ugyanazok az emberi alaphelyze-
tek fordulnak itt is elő. Ahhoz, hogy egy város emlékezete meg tudjon maradni, 
szükség van az épített monumentumokra, de ezek üresek maradnak, ha nem 
ismerjük a történetüket. Nem tudnak kialakulni érzelmi kapcsolódások, ezért 
nem is ragaszkodunk annyira hozzájuk. Szabó Magda Domb utcai háza például 
benne él a köztudatban, ezért nagy felháborodást keltene az eltűnése. Ez a kiál-
lítás hétköznapi, mégis izgalmas történeteket köt az épületekhez, melyek révén 
érzelmi kötődés tud kialakulni. Átütő jellegét pedig a vizuális elemek, a fotók 
teremtik meg, miközben képesek megjeleníteni az elmesélt történeteket. Szol-
gáljon ez motivációul számunkra a továbbiakban, hogy vigyázzunk a debreceni 
épületekre – hívta fel a résztvevők figyelmét zárásképpen az alpolgármester.
A megnyitó végén az egyik alkotó, Löki Viktor a kiállítás anyagának készítése 
közben átélt személyes élményeiről beszélt. A cívisházak felkeresése és interjú-
készítés során sokféle reakcióban volt részük: a határozott elutasítástól kezdve 
olyan eset is előfordult, hogy a kilencvenéves lakó a saját tartott tyúkjaiból kül-
dött nekik ajándékba. Mint kiderült, ő maga is élt cívisházban. 
A kamara honlapján közzétett időpontokban az alkotók tárlatvezetést is tarta-
nak. A kiállítás a későbbiekben Debrecen testvérvárosaiba is útnak indul.

krajnik ildikó

Történetek 
elevenednek 
meg a cívis-

házak falai 
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Csodák nagydobosi sütőtökből
Termőhelyéről, a Szabolcs megyei 
településről elnevezett nagydobosi 
sütőtök már az 1920-30-as években 
márkanév volt. Az 1880-as években 
– amikor még nem volt vasút sem ar-
rafelé – szekéren hordták Beregszász 
környékére, sőt, Galíciába. 

A 20. század első felében keresett árunak 
számított a budapesti piacokon is. A nagy-
dobosi pecséttel ellátott tök mindig kur-
rens cikk volt, és az most is. Hamvasszürke 
héjáról, narancssárga húsáról könnyen felis-
merhető. Sütve mézédes; a legfinomabb téli 
csemege. Ám nemcsak sütve vagy krémle-
vesként érdemes fogyasztani, sok finomság 
készíthető belőle. Íme két recept, egyenesen 
Nagydobosról:
Köretnek: sütőtökpüré burgonyával

Hozzávalók: 80 dkg sütőtök, 20 dkg burgonya,  
2 evőkanál olaj, 2 evőkanál szójaliszt, 2 dl tej,  
2 ek tejpor, 1 cs. zöldpetrezselyem

Elkészítése: A sütőtököt meghámozzuk, 
kimagozzuk, megmossuk, felkockázzuk, 
vízzel felöntjük, kevés sóval odatesszük főni. 
Mikor már puha, hozzátesszük a meghámo-
zott, felkockázott krumplit, s amikor az is 
megfőtt, leöntjük a levét, pürésítjük. A felap-

rított petrezselyemlevelet az olajon kicsit 
megpirítjuk, beletesszük a többi hozzávalót, 
simára keverjük, hozzáadjuk a tökpüréhez, 
és takaréklángon még kicsit összefőzzük.
Befőttnek, sültekhez:

Hozzávalók: kívánt mennyiségű sütőtök, a főző- 
vízhez literenként 3 evőkanál cukor, csipet só, fél 
kávéskanál citromsav vagy 1 evőkanál citromlé. 
(A lé lepje el a tököt).

Elkészítése: A megtisztított, megmosott 
sütőtököt kis kockákra vágjuk, a fenti hozzá-

valókkal ízesített főzőlében puhára főzzük. 
Még forrón tiszta befőttes üvegekbe rakjuk 
(tehetünk az üvegbe pár szegfűszeget is), 
csipet nátrium-benzoátot vagy szalicilt te-
szünk a tetejére, lezárjuk, és száraz gőzben 
hagyjuk kihűlni.
Frissen is fogyaszthatjuk, akkor nem kell 
tartósítószer bele, viszont le kell hűteni. Íze-
síthetjük hámozott, kockázott almával a be-
főttet és a kompótot is.

(forrás: a nagydobosi sütőtök)
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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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Az e-kereskedelemtől a szállítmányozásig:  
komplex logisztikai szolgáltatások a Trans-Spedtől
A Trans-Sped több mint 30 éve van jelen a logisztikai piacon, mára pedig 
komplex logisztikai szolgáltatóként látja el ügyfeleit az ország egész terü-
letén. A tavaly elindított e-kereskedelmi szolgáltatása mellett idén ősztől 
már az e-kereskedelmi képzésben is szerepet vállalnak.

Új irányok – a gyártósortól a pontos 
kiszállításig
A változó piaci igényekhez igazodva a Trans-
Sped 2020 őszén indította el e-kereskedelmi 
logisztikai   szolgáltatását, hogy a nagy for-
galommal, vagy speciális áruval rendelkező 
webáruházak válláról levegye a logisztika 
terhét. Legyen szó raktározásról, rende-
lés-összekészítésről, csomagolásról vagy ki-
szállításról, a cég abban segít, hogy ügyfelei 
a fő tevékenységükre koncentrálhassanak, 
miközben gyorsabb és pontosabb kiszol-
gálást tudnak nyújtani, ezzel javítva a vevői 
elégedettséget.
2021 tavaszán egy új, az e-kereskedők szá-
mára a legmagasabb szintű szolgáltatásokat 
biztosító, több mint 13.000 m2-es logisztikai 
központot is nyitott Nagytarcsán a Trans-
Sped. Így már összesen több mint 200.000 m2  

raktárbázissal rendelkeznek országszerte. 
Segítik a jövő e-kereskedőit
Az online kereskedelem rohamos térnye-

résével egy új szakma is született. A Trans-
Sped logisztikai szakértelmének és szakmai 
kapcsolatainak köszönhetően, a Reacty Di-
gital és az OANDER Development együtt-
működésével 2021 szeptemberében egy ki-
mondottan az online kereskedelem területre 
koncentráló képzés indult el a Kürt Aka-
démián. A képzés során elismert szakértők 
osztják meg gyakorlati tapasztalataikat olyan 
nagyvállalati döntéshozókkal, akik szeret-
nék a már meglévő szolgáltatásukat ma-
gasabb szintre emelni, vagy új fulfillment- 
szolgáltatással bővítenék portfóliójukat. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2022 
tavaszán pedig egy újabb képzést is meg fog-
nak hirdetni.
A folyamatos növekedés útján
A Trans-Sped sikereinek kulcsaként arra 
a proaktív gondolkodásmódra tekint, mely 
az alapítása óta jellemzi a céget. Dolgozza-
nak a vállalatnál 3-an, vagy épp több mint 
800-an, a munkahelyi légkör változatlanul 

családias marad, ahol a sablonmegoldások 
helyett az ügyfelek egyedi igényeinek kiszol-
gálására törekednek. A növekedéshez, az új 
piacok meghódításához azonban új kollégák 
is kellenek. Az aktuális szabad pozíciókról 
további információkat találnak a honlapuk 
karrieroldalán!

www.trans-sped.hu

http://www.trans-sped.hu
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Egy legfeljebb négyszáz négyzetméteres helyiségben nagyjából 15 millió 
dollár fogad bennünket. Persze, nem készpénzben, még csak nem is széfbe 
zárva, hanem két repülőgép-szimulátor „képében”. Kicsit az ufókhoz hasonlí-
tanak, különösen az egyik, amelyik hatalmas, teleszkópos lábakon áll. Olyan, 
mintha óriási csápjaival mindjárt bekebelezne mindent, ami az útjába kerül. 
Vendéglátónktól, Győri Gyulától, a Pharmaflight-program kidolgozójától 
megtudtam: a csápok egy Airbus A320-as szimulátor tartozékai, és működés 
közben ide-oda mozogva valóban szimulálják azokat a helyzeteket, amelyek-
kel egy pilóta találkozhat a repülés közben. A másik ufóra hasonlító tárgy 
egy Boeing 737-800-as, úgynevezett FTD-szimulátor, azaz mozgó platform 
nincs alatta, ennek ellenére mindent ugyanúgy hajt végre, mint a valós élet-
ben. Nem is olyan sokkal később magunk is meggyőződhettünk arról, hogy 
hogyan vernek át bennünket az érzékszerveink, hiszen miközben egyetlen 
centimétert sem mozdultunk el a helyünkről, mégis minden teljesen olyan 
volt, mintha valóban egy repülőgép pilótafülkéjében ülnénk, 8-10 ezer láb 
magasan a föld felett. De ne szaladjunk ennyire előre! Elfoglaltuk a helyünket 
a szimulátorban, amely egy 40 ezer órát repült Boeing 737-es levágott fedél-
zeti része. Miután lemetszették a géptestről, új műszerek és kezelőszervek be-
építésével teljesen felújították, és olyan számítógépes háttérrel látták el, amely 
valósághű repülést tesz lehetővé. Időjárási körülményeket, különböző fedél-
zeti meghibásodásokat, szituációkat gyakorolhatnak vele a pilóták és a leen-
dő pilóták is. A debreceni Pharmaflight tudományos és szolgáltató központ 
egyik fontos feladata ugyanis a légitársasági pilóták képzése. – Itt működik 
a Debreceni Egyetem Műszaki Karának kihelyezett repülőmérnöki tanszéke 
– magyarázta Győri Gyula, aki a tanszékvezető feladatokat is ellátja. – Ná-
lunk integrált, úgynevezett ATP-képzés (Airlines Transport Pilot) folyik az 
Európai Repülésbiztonsági Szervezet (EASA) normái szerint. A hét féléves 
képzés 2018-ban indult,, jelenleg mintegy 170 hallgatónk van, többségében 
külföldiek. Összesen 28 országból érkeztek hozzánk diákok. A többi között 
Ukrajnából, Moldáviából, Jordániából, Izraelből és Japánból.
Profi pilótákat képeznek
Győri Gyula elmondta azt is, hogy bár a hallgatók repülőmérnökök lesznek, 
a diplomájukban a Professional Pilot megnevezés is szerepel, hiszen mire 
befejezik a tanulmányaikat, profi pilótákká válnak, és a többségük később 
ezen a területen is folytatja pályafutását. A profizmusig eljutni azért hosszú 
folyamat, és ebben kulcsszerepük van a szimulátoroknak. – Az itt folyó képzés 
specialitása, hogy a hallgatók Airbus A320-as típuskurzuson is részt vesznek, 
és ha sikeres vizsgát tesznek, akkor jogosulttá válnak ennek a típusnak a ve-
zetésére. Magyarul, ha a diploma megszerzése után egy olyan légitársaságnál 
vállalnak munkát, ahol Airbus A320-asokkal repülnek, akkor nekik ebből 

Amszterdam  
fölött jártunk, 

pedig el sem 
hagytuk  

Debrecent
Simán becsaptak bennünket  

az érzékszerveink.  
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a típusból újra már nem kell hatósági vizs-
gát tenniük, csupán az adott légitársaságnál 
érvényes belső előírásokat kell elsajátítani-
uk. Nálunk ugyanis a típus repülési eljárá-
sainak minden egyes részletét megtanulják, 
és gyakorolják a különböző vészhelyzetek 
elhárításának módjait is. 
A szimulátorokat azonban nemcsak az 
egyetemi hallgatók használják, hanem a vi-
lág minden tájáról érkező profi pilóták is, 
akiknek évente meg kell újítaniuk az úgyne-
vezett szakszolgálati engedélyüket, e nélkül 
nem repülhetnek. Az engedély megújításá-
nak része, hogy a vizsgán vészhelyzeteket 
kell megoldaniuk. – Például leáll az egyik 
hajtómű, vagy felszállás közben meghibáso-
dik az egyik futómű – sorolta Győri Gyula, 
hogy milyen „meglepetések” érhetik a piló-
tákat. – Ilyenkor nem babra megy a játék; 
sokan megizzadtak már a szimulátor piló-
taülésében. 
Pont olyan, mint a valódi
Győri Gyula hangsúlyozza, hogy a nagy 
gépeknél – utas- és teherszállítóknál egy-
aránt – szinte mindent a szimulátorokon 
tanulnak meg a leendő pilóták; valós járatra 
akkor ülnek először, amikor levizsgáznak, 
majd elhelyezkednek valamelyik légitár-
saságnál. Mindez azt is jelenti, hogy a szi-
mulátor tulajdonképpen semmiben nem 
különbözik az igazi repülőtől. Győri Gyula 
szerint a profi pilóták a gyakorlás során pár 
perc alatt elfelejtik, hogy nem a levegőben 
vannak, annyira élethű minden. És valóban, 
a Boeing 737-es orrában mi is úgy éreztük, 
mintha egy valós repülőútra készülnénk. 
Miután Győri Gyula ellenőrizte az összes 
műszert, potmétert, gombot, kütyüt, amiből 
annyi van, hogy megszámolni is sok lenne, 
majd a fedélzeti számítógépbe bepötyögte 

mindazt, amit be kellett pötyögni, elfordítot-
ta az elfordítani valót, és a megfelelő helyre 
tekert jó pár kapcsolót, megkaptuk a felszál-
lási engedélyt. Az Amszterdam-Schiphol 
repülőtér 36-os center kifutópályájáról nap-
lementében kezdtük meg a felszállást. A haj-
tómű iszonyatos tolóereje a szimulátorban 
is tökéletesen érzékelhető, és ahogy Győri 
Gyula „gázt” adott, az ember óhatatlanul is 
valami kapaszkodót keresett, hát még ak-
kor, amikor a „levegőbe” emelkedtünk, és 
alattunk egyre kisebbek lettek az épületek. 
A valós repülés és a szimulátor között csu-
pán az a különbség, hogy a szimulátorban 
az ember időnként figyelmeztetheti magát: 
„Nyugi! Egy helyben állunk, azaz ülünk, 
nem kell idegeskedni, nem történhet semmi 
visszafordíthatatlan!” De ha mégis történik 
valami, pont ez az a hely, ahol visszafordít-
hatjuk az eseményeket, és újra kezdhetjük, 
gyakorolhatjuk, elemezhetjük annak érde-
kében, hogy rutinszerű legyen a probléma-
megoldás. Hiszen ez csak egy szimulátor. 
Volt egy kis bökkenő
Az élmény azonban annyira erős, annyira 
valódi, hogy erről pár perc után hajlamo-
sak vagyunk megfeledkezni, jöhet megint 
a tenyérizzadás, a kapaszkodó keresése, egy 
erősebb jobbra kanyarnál meg úgy érezzük, 
mindjárt „kiesünk a saját szánkon”. Rá-
adásul egy korábbi áramkimaradás miatt 
a robotpilóta nem működik, az élet tehát 
előidézett egy olyan szituációt, ami eltér 
a normál alaphelyzettől. A robottal törté-
nő kényelmes repülés helyett Győri Gyula 
manuálisan vezeti a gépet, de szerencsére 
van már bőven rutinja benne. 1997 óta re-
pül, előbb kisgépen, majd később a Boeing 
B737-es vezetésére is jogosult lett, és évekig 
az egyik légitársaságnál áruszállító Boein-

gek pilótája volt. Jó ideje azonban már nem 
repül. – A minisztériumi munka, a tanszék-
vezetés és a kutatási feladatok mellett nem 
nagyon jut rá időm – indokolja döntését. 
– És az az igazság, hogy annyira már nem 
is hiányzik. Egy-egy ilyen munkát úgy kell 
elképzelni, hogy olyankor 10 napra elmegy 
az ember a „világ végére”. Szállodákban la-
kik, bőröndökből él, közben egyik városból 
a másikba elviszi az árut, majd kezdődik 
elölről az egész. Ráadásul itt van a szimu-
látor, ami tényleg ugyanazt az élményt, ér-
zést adja, mint a valós repülés. Ha ez nem 
lenne, szinte bármit megadnék azért, hogy 
repülhessek. 
Míg a leszálláshoz készülődünk, szóba ke-
rül még az a Pharmaflight égisze alatt zaj-
ló kutatás, amely a pilótákat érő élettani 
hatásokat vizsgálja. – Ebben a kutatásban 
Dr. Petrekanits Mátéval közösen kezdtünk 
bele, akivel 1980 óta dolgoztam együtt 
a Budapesti Honvéd akkor megalakult tu-
dományos munkacsoportjában, amelyet 
ő hozott létre, én pedig súlyemelőként vál-
laltam a „kísérleti nyúl” szerepét – mesélte. 
– Az 1970-es években úgy ment nyugdíjba 
egy pilóta, hogy repült 7500 órát, a mos-
tani nyugdíjba vonulók mögött pedig már 
20 ezer repült óra van – mondta. – Óriási 
a terhelésük, miközben a jó döntések meg-
hozatalához állandóan fittnek kell lenniük. 
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet-
tel, az ICAO-val 2015-ben írtunk alá egy 
együttműködési megállapodást, amelyben 
azt vállaltuk, hogy a fáradtság kockázatá-
nak elemzésére, és objektív mérésére kifej-
lesztünk egy eszközt, és kidolgozunk egy 
módszert. Ezt teljesítettük, így várhatóan 
néhány éven belül a polgári repülésben már 
világszerte találkozhatunk ezzel a módszer-
rel. De, persze, nem elég mérni a fáradtság 
szintjét, hanem válaszokat kell találni arra 
a kérdésre is, hogy hogyan, milyen eszkö-
zökkel lehet támogatni a pilótákat annak 
érdekében, hogy optimális legyen a teljesí-
tőképességük.
Lassan a repülőút végéhez érünk, megkap-
juk a leszállási engedélyt, ráfordulunk a kifu-
tópályára, és robotpilóta híján Győri Gyula 
manuálisan kezdi meg a leszállást. Az embe-
ri szemnek iszonyatosnak tűnő sebességgel 
közelítünk a betoncsík felé, jobbról még egy 
adag szelet is kapunk, kicsit megbillen a gép, 
de mire feleszmélünk, már a pályán gurul, 
majd meg is áll a hatalmas „madár”. A pi-
lótának a sikeres, szép landolásért ilyenkor 
járó tapsról a különleges élmény hatása alatt 
teljesen megfeledkezünk, de Győri Gyulával 
abban maradunk, hogy ha lesz rá lehetőség, 
máskor sem hagynánk ki egy ilyen utat. Szí-
vesen köröznénk egyet, mondjuk, a párizsi 
Eiffel-torony vagy a Szajna hídjai fölött…

takács tibor

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Néhány éve ismét rohamosan megnőtt az érdeklődés a bakelit-
lemezek iránt, így aztán országszerte börzéken találkozhatnak 
egymással eladók és vásárlók. Régi ismerősök köszöntik ilyen-
kor egymást, és sokszor egy-egy ilyen vásár egy új barátság 
kezdete is. A debreceni Faraktár utcai VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központban szeptember közepén tartották az őszi börzét, 
amelyet, akárcsak a korábbiakat, Elek László szervezett. Talán 
nem véletlen, hogy pont ő, hiszen, mint a beszélgetésünk során 
kiderült, páratlan gyűjteménnyel rendelkezik, az egyik legna-
gyobbal Magyarországon.

– Négy és fél évvel ezelőtt rendeztük az első börzét, egyszerűen azért, mert 
addigra már komoly igény volt rá – emlékezett vissza. – Nagyjából nyolc éve 
„szabadult el a pokol”, előtte szinte senkinek sem kellett a bakelitlemez, hiszen 
mindenki CD-t vásárolt. Aztán a CD varázsa elmúlt, és a zenekedvelők ér-
deklődése megint a régi, hagyományos hanghordozók felé fordult. Meglátták 
ebben a hatalmas üzleti lehetőséget a gyártók is, és elkezdték újra kiadni a le-
mezeket, de azt a minőséget, amit az analóg technológia nyújtott, a digitálissal 
nem tudják elérni, így a régi bakelitek ára pillanatok alatt az égbe szökött, és 
ma már brutális összeget kérnek el egy-egy ritkaságért.
Azt hihetné az ember, hogy ez kizárólag a külföldi előadók lemezeire igaz, 
de nem… Elek László sok mindent látott már ebben a világban, de van, 
ami még őt is meglepte. – Az egy dolog, hogy például a Bonanza Banzai jó 
zenekar volt, de nekem kicsit furcsa, hogy negyvenezer forintot is kérnek egy 
lemezéért – mondta. – És ennyiért van is rá vevő, mert jó minőségben alig 
maradt fenn belőle.
És ez a kulcs, a keresleti piac. Analóg technológiával ugyanis egy bizonyos 
darabszámot legyártottak a lemezekből, majd amikor betört a piacra a CD, 
a gyártással leálltak a kiadók. Az évek, évtizedek során a bakelitek egy része 
eltűnt, egy másik része pedig tönkrement. Ami jó minőségben megmaradt, 
általában gyűjtőkhöz került, és csak néha-néha dönt úgy valamelyikük, hogy 
elad egy ritka darabot. Elek László szerint a piacon így megjelenő kuriózu-
mokért – kis túlzással – annyit lehet elkérni, amennyit nem szégyell az ember. 
A külföldi előadók lemezeiért – persze – még mélyebben a zsebbe kell nyúlni, 
mint a magyar előadók „korongjaiért”. Példaként említette a Led Zeppelint, 
amelynek egy, a tagok által aláírt lemezét 1900 euróért kínálták az interneten. 
Ha lehet, akkor csak a japán
A börze egyik vásárlója már éppen távozott volna, amikor odaléptem hozzá. 
Mint kiderült, a fekete blueszene rajongója; szatyrában három lemez lapult, és 
összesen 50 ezer forintot fizetett értük. Nekem meglehetősen soknak tűnt ez az 
összeg, neki viszont egyáltalán nem. – Mindhárom Japánban készült, a hetve-
nes, nyolcvanas években – magyarázta. – Egy új, digitális technológiával elő-
állított lemez a boltban 8-9 ezer forint, ehhez képest ezekért egyáltalán nem 
sok az 50 ezer, mert sokkal jobb minőségűek. Az újak általában túlvezéreltek, 
a japán lemezeknek viszont tényleg van dinamikájuk. A magas hang valóban 
magas, a mély meg mély, és a középtartomány is ott van, ahol lennie kell.
Beszélgetőtársam abban nem vitatkozott velem, hogy kicsit, vagy talán nem is 
annyira kicsit „fura pókok” a bakelitlemez iránt ennyire vonzódó emberek. – Ez 
egy betegség – bólogatott egyetértően. – Olyan, mint a kártya vagy az alkohol. 
Ha egyszer ennek a szenvedélynek a rabja lesz valaki, nagyon nehéz róla „lejön-
ni”. Nem iszom, nem kártyázom, azt a pénzt inkább lemezek vásárlására költöm.
A debreceni börzét szervező Elek László saját magát a „nem normális” kate-
góriába sorolta. A gyűjtést 1972-ben kezdte; jelenleg több mint 20 ezer lemeze 
van, amivel az ország egyik legnagyobb gyűjteménye az övé. Vásárol, cserél, 
elad, interneten rendel, de az otthoni kollekció zöme tabu; nem eladó. Igazi 
ritkaságokat birtokol. – Van egy spanyol nyomású Piramis-lemezem, aztán 
egy-egy Japánban gyártott példány az East, az Omega és a Neoton Família 
együttestől. A Neotonért egyébként a japánok még manapság is rajonganak; 
jól csengő név arrafelé ennyi idő után is. 
Egy autó ára egy lemezért
Ennél azonban nagyobb kincsek is helyet kaptak az Elek-gyűjteményben. Az 
egyik büszkesége az első Beatles-lemez limitált változatának olyan verziója, 
amelyet a „gombafejűek” is aláírtak. A ritkaságot az igencsak mérvadónak te-
kinthető Christie’s aukciósház 12.900 fontra értékelte fel. Persze, amikor László 
megvette ezt a lemezt, még fogalma sem volt róla, hogy micsoda kincshez ju-

Pörgött  
az üzlet  

a debreceni 
lemezbörzén

Az egekbe szökött egy-egy 
példány ára. 



11CívisCafé HEJ, DE JÓ HELY

tott.  – A fiamnak biciklit kerestünk az eBay-
en, és végül attól az angol úrtól vásároltam 
meg a dedikált lemezt, akitől a kerékpárt 
is. Nyilván ő sem tudta, hogy mennyi lehet 
a bakelit valós ára, hiszen akkor nem adta 
volna el annyiért, amennyiért végül megvet-
tem.  A másik nagy kedvencem a kollekci-
óból a Rolling Stones Between the Buttons 
című albuma, amit szintén limitált példány-
számban jelent meg, majd később valaki 
aláíratta Mick Jaggerrel és az augusztusban 
elhunyt dobos, Charlie Wattsszal. Ennek az 
értéke is folyamatosan emelkedik. 
Egy kis nyugdíjkiegészítés
A Faraktár utcai művelődési házban nagy 
nyüzsgés, igazi piaci hangulat fogadott, fo-
lyamatosan érkeztek az érdeklődők, és aki 
vásárolni jött, biztos, hogy nem távozott 
üres kézzel. Az elképesztő kínálatban min-
denki találhatott magának valami érde-
keset, legyen az dzsessz, diszkó, rock, pop 
vagy éppen blues. Bokor Lajos 25 éve gyűj-
tő, a börzére viszont eladóként jött. Szerinte 
a bakelitlemez hallgatása egyfajta életérzés. 
– Amikor leülök zenét hallgatni, visszajön 
egy kicsit a fiatalságom is. – mesélte. – Ha 
felteszek a lemezjátszóra egy Illés- vagy egy 
Metró-lemezt, előjönnek a régi emlékek, 
egy Omega-koncert hallgatása közben az 
is eszembe jut, hogy annak idején micsoda 
őrületes bulit csinált a zenekar a nagyerdei 
szabadtéri színpadon.

Bokor Lajost azt sem zavarja, ha egyik-má-
sik lemez itt-ott picit recseg, serceg, úgy van 
vele, hogy ez hozzátartozik a fílinghez. Sok 
olyan lemeze van, amelytől sose válna meg. 
Ilyenek a Beatles, a Nazareth, a Pink Floyd 
és a Rollling Stones albumai. Ahogy mond-
ja, amikor ezeket hallgatja, mindig külön-
leges érzés keríti hatalmába. Interneten va-
dászik a kuriózumokra, a kis mellékes, amit 
a börzéken szerzett bevétel jelent, jól jön 
a nyugdíj kiegészítésére.
Mintha egy dohányos  
pipára gyújtana
Még mielőtt azonban valaki elkönyvelné, 
hogy a bakelit iránti vonzalom csak az időseb-
bekre jellemző, a börze korösszetétele rácáfol 
erre. A streamelés korában is jó néhány fiatal, 
köztük több olyan is bújta az árusok kínálatát, 
aki talán még a 18. életévét sem töltötte be. Ők 
persze más zenét keresnek, mint a korosabbak, 
de arra a kérdésre, hogy mi fogta meg őket eb-
ben az egészben, nagyjából ugyanazt a választ 
adják. Az internetről letöltött, streamelt ze-
nékhez képest sokkal jobb minőségű hangzás 
mellett a rituálé, a ceremónia miatt „kaptak 
rá” erre a hanghordozóra. – A rohanó világ-
ban jólesik kicsit lelassulni – indokolja egyi-
kük. – Nem elég csak a távkapcsolón meg-
nyomni egy gombot, van egy folyamat, amit 
nem lehet megspórolni. A lemezt ki kell venni 
a tokjából, esetleg meg kell törölni, csak aztán 
lehet feltenni a lejátszóra. Zenehallgatás köz-

ben lehet nézegetni a borítót, amin sokszor 
pluszinformációk, akár a zeneszámok szövege 
is olvasható. Ha lejár az egyik oldal, meg kell 
fordítani. Ez nem az ideges, sietős emberek 
szórakozása, az biztos.
A Budapestről érkezett Jekl László ahhoz 
hasonlította az érzést, mint amikor egy do-
hányos nem cigarettázik, hanem elővesz egy 
szivart, vagy még inkább rágyújt egy pipára. 
– Az nem megy csak úgy sebtiben – mond-
ta. – Az elmélyült zenehallgatásnak meg kell 
adni a módját.
Szenvedélyes gyűjtőnek tartja magát 1975 
óta, és ez ellen szerinte nincs orvosság. Akit 
egyszer megfertőzött ez az őrület, nem igen 
tud leszokni róla. Amikor építkezett, eladta 
szinte az egész gyűjteményét, alig maradt 
vagy ötven lemeze, aztán mégis újrakezdte, 
ma már 8-9 ezer darabos a kollekciója.
A lemezbörzék egyébként világszerte egyre 
népszerűbbek. Bécstől Münchenen át Mexi- 
kóig hatalmas érdeklődés mellett rendezik 
meg a vásárokat. – Az egyik legnagyobb-
nak a hollandiai Utrecht ad otthont – ma-
gyarázta a debreceni börzét szervező Elek 
László. – Egy egész stadiont rendeznek be 
ilyenkor; több ezer megszállott zarándokol 
el a városba. Debrecenben idén még egyszer 
lesz börze, a bakelitre vadászók legközelebb 
december elején költhetik el megtakarított 
pénzüket kedvenc lemezeikre.

takács tibor

Jelentkezni lehet a weboldalunkon: www.jokerdiak.hu 
vagy a szemelyzet@jokerdiak.hu e-mail címen.

TöbbfajTa kedvedre való  
munkaleheTőségek közül válogaThaTsz!

DIÁKOK,  
FIGYELEM!

Folyamatos, változatos  
munkalehetőségek aktív és passzív  

nappali tagozatos jogviszonnyal  
rendelkező diákok részére!

Joker-Diák Iroda
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Ünnepélyes keretek között mutatkozott be Debrecenben 
az Inter Traction Electrics Kft. Mercedes-Benz REFORM 
600 IC normálpadlós távolsági autóbusza szeptember  
28-án. A saját fejlesztésű, tervezésű és gyártású, magas 
hazai hozzáadott értékkel rendelkező autóbusz  
Euro VI-os motorral szerelt, és 59 utasférőhellyel ren-
delkezik. A rendezvény során Kossa György bejelentette, 
hogy 100 millió forint értében eszköztámogatást nyújt  
a vállalat a debreceni felsőoktatási képzés színvonalának 
növeléséhez és működésének biztosításához.

Mercedes-Benz REFORM 600 IC néven saját fejlesztésű és tervezésű, 
normálpadlós távolsági autóbuszt mutatott be az ITK Holding Zrt. le-
ányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. a Nagyerdei Stadionban, 
Debrecenben, 2021. szeptember 28-án. A 14 típusból álló REFORM 
autóbuszcsalád legújabb modelljét – magyar designtervek alapján – 
Debrecenben gyártották; ennek köszönhetően ez a típus is valódi 
magyar termékként jelenik meg a hazai és a nemzetközi piacon.
A 13.160 milliméter hosszú, 2.550 milliméter széles és 3.456 millimé-
ter magas járművet egy 260 kW-os, 1400 Nm nyomatékú Euro VI-os 
motorral szereltek. Az alváz műszaki kialakítása tartalmazza a Merce-
des-Benz autóbuszain megszokott járműbiztonsági és menetstabilizá-
ciós rendszereket (pl. sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, vészfék- 
asszisztens, abroncsnyomás-figyelő), valamint az ITK Csoport által 
fejlesztett távoli fedélzeti diagnosztikai és kontrolleszközöket, amelyek 
üzemelési, működési adatokat szolgáltatva teszik lehetővé a járművek 
távoli ellenőrzését, egyúttal valós idejű térképes információt is kapunk 
az autóbusz pozíciójáról.
Az utastérben 59 ülőhelyet alakítottak ki, az utaskomfortot számos ké-
nyelmi funkció fokozza. Ilyen például az üléseknél található érintőkap-
csolós LED olvasólámpa, az okostelefontartó konzol, a fedélzeti Wi-Fi, 
az USB töltőaljzat, a vezeték nélküli töltő, valamint a felállás nélkül is 
kézre eső, vezeték nélküli leszállásjelző gomb. A teljes LED-világítá-
sának köszönhetően az autóbusz belső világítása esztétikai kuriózum, 
amely számos egyedi, rejtett megoldással teszi különlegessé a járóközi 
és utastérvilágítást.

100 millió forintos támogatást nyújt  
az Inter Traction Electrics Kft.
A távolsági autóbusz bemutatóján Kossa György bejelentette, hogy 
az ITK-csoport 100 millió forint értékű támogatást nyújt a Gróf Ti-
sza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, a Debreceni Egyetem és 
a Debreceni Szakképzési Centrum számára. Ennek keretében két Mer-
cedes-Benz önjáró alvázat és egy Mercedes-Benz személyautót ado-
mányoznak az intézményeknek, amelyek az egyetemen és a szakkép-
zési centrumban folytatott képzésnek és szakképzésnek a színvonalát 
növelhetik.
Az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a jövő-
be történő befektetés évek óta kiemelt prioritásként van jelen a cégcso-
port hosszú távú stratégiájában. Éppen ezért aktív szerepet vállalnak 
a hazai – azon belül is a debreceni régióban tanuló – műszaki szakem-
berek képzésében. A duális képzés keretében eddig összesen mintegy 
200 fő, az iskolarendszeren kívüli képzésben pedig további közel 500 fő 
vett részt oktatási programjaikban, töltötte gyakorlatát vagy dolgozott 
tanulás mellett az ITK Holdingnál. Ösztöndíj-programjukban 10 egye-
temi hallgatót támogatnak és további 15 jövendőbeli mérnököt segíte-
nek tanulmányaiban.
Schanda Tamás, Magyarország innovációs és technológiai miniszter-
helyettese beszédében hangsúlyozta, hogy mára hazánkban olyan kör-
nyezetet sikerült kialakítani, amely ösztönzi az innovációt, támogatja 
a munkát, alapoz a szakértelemre és megbecsüli a sikeres fejlesztéseket. 
A munkaalapú gazdaság a családokra, a vállalkozásokra és a magyar 
dolgozók szakértelmére épít. A vállalkozó, alkotó, kreatív és keményen 
dolgozó emberek képezik ugyanis a magyar gazdaság gerincét. Ezért 
kell mindig a magyar érdekre, a magyar versenyképességre, a hazai hoz-

Hazai tervezésű  
és gyártású  

távolsági autóbuszt  
mutatott be  

az ITK Holding Zrt. 
leányvállalata,  

az Inter Traction 
Electrics Kft.



13CívisCafé KÖZLEKEDÉS

záadott értékre koncentrálni. Az Inter Trac-
tion Electrics Kft. által fejlesztett és gyártott 
gépjárművek jelentős hazai hozzáadott értéket 
tartalmaznak, így a most bemutatott távolsági 
autóbusz is igazi magyar sikernek tekinthető.
„A mai autóbusz-bemutató ipartörténe-
ti pillanat a város és az ország szempont-
jából is. Külön öröm számunkra, hogy 
az újra fellendülő hazai buszgyártásnak 
Debrecen is otthont adhat. Városunk az 
európai járműgyártás egyik meghatározó 
központjává válhat rövidesen, és mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a helyi 
vállalkozások sikeresek legyenek, ezzel pedig 
hozzájáruljanak az ország teljesítményéhez 
is” – mondta el Dr. Papp László, Debrecen 
Megyei Jogú Város polgármestere.
„Az alapítványi egyetem egyik jelentős in-
novatív lépése az, hogy egy olyan egységes 
rendszert hoztunk létre oktatási és tudo-
mányos szempontból vállalatokkal, a kor-
mányzattal és a helyi oktatási intézmények-
kel együttműködve, amelyben a vállalati 
közösség elfogadja a Debreceni Egyetemet 
központi szereplőnek. Kutatásaink pozitív 
visszaigazolást kapnak, amely alátámasztja 
azt is, hogy a tudományos munkát megfe-
lelően ötvözzük az ipari munkakultúrával. 
Ennek az együttese befolyásolja az egyetem 

versenyképességét, amelyhez jelentősen 
hozzájárulnak az olyan partnereink, mint 
az ITK Holding Zrt.” – vélekedett Prof. 
Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egye-
tem rektora.
Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési 
Centrum kancellárja a beszédében arra vilá-
gított rá, hogy a megfelelő magas szaktudású 
szakemberek képzésének három alappillére 
van. Egyrészt elengedhetetlen, hogy a szak-
képzés során jövőképet mutassanak a diá-
kok számára, másrészt szintén fontos, hogy 
az oktatóik megfelelően legyenek felkészít-
ve, és naprakész tudással rendelkezzenek. 
De az sem elengedhetetlen szempont, hogy 
a fiatalok innovatív intézményi környezet-
ben sajátíthassák el a szaktudásukat. Ezeket 
az elvárásokat a szakképzési centrum az ITK 
Holding Zrt.-vel együttműködve biztosítja 
a jövő autóipari dolgozóinak.

„Mindössze két hete indult el hazánkban 
– pilot jelleggel– az Úszó Nemzet Prog-
ram, amelynek célja az óvodások, vala-
mint az első és második osztályos gyerek 
úszásoktatása. Ebben fontos partnerünk az 
ITK Holding Zrt., amely a gyerekek elju-
tását segíti az oktatási intézményekből az 
uszodákba. A tesztidőszak során 16 autó-

busz szállítja a résztvevő 83 tanintézmény  
3200 gyermekét Debrecenben, Tokajban, 
Móron és Budafokon, – de reményeink sze-
rint – hamarosan az egész országban bein-
dulhat a program” – fejtette ki Dr. Wladár 
Sándor úr, olimpiai bajnok magyar úszó, 
a Magyar Úszó Szövetség elnöke.

a mercedes-benz reform 
600 ic-ről bővebben:
ALVÁZ
•  Típus: Mercedes-Benz OC500 RF
•  Motor: Mercedes-Benz OM936 EURO VI, 260 kW / 1400 Nm
•  Nyomatékváltó: Mercedes-Benz GO-250 automatizált
•  Abroncsozás: 295/80 R22,5”
•  Tüzelőanyag: 2x140 liter
•  Felszereltség: ABS/ASR, ESP, LDWS (sávelhagyásra figyelmez-

tető rendszer), AEBS (vészfékasszisztens), TPM (abroncsnyo-
más-figyelő rendszer)

FELÉPÍTMÉNY
•  Méretek: Hossz: 13160 mm, szélesség: 2550 mm, magas-

ság: 3456 mm
•  Utasférőhely: 59 ülőhely
•  Csomagtér: 5,1 m³, kabinbőrönd méretére (56x45x25 cm) 

optimalizálva
•  Vázszerkezet: Hegesztett rozsdamentes acél
•  Burkolatok: Alumíniumlemezek és kompozitelemek, klasszi-

kus oldallemezelés nélkül
•  Üvegezés: Kétrétegű, hőszigetelt, hajlított
•  Utasajtók: Hazai fejlesztésű, pneumatikus kifelé lengő ajtók
•  Csomagtérajtók: Hazai fejlesztésű, pantográf rendszerű ajtók 

központi zárral
•  Külső világítás: Full LED lámpatestek, küszöb alatti környe-

zetvilágítás
•  Utasülések: Dönthető támlás (hátsó üléssoron is!) kom-

fortülések növelt szélességi méretekkel, 3 pontos bizton-
sági övekkel

•  Klimatizálás: Teremklimatizálás diffúz légelosztással, tempe-
rált szellőztetéssel

•  Fűtés: Radiátoros fűtés, kiegészítő fűtés a lépcsőtérben
•  Elektromos rendszer: Hazai fejlesztésű fedélzeti elekt- 

ronika-CAN
•  Belső világítás: Full LED, indirekt teremvilágítás, indirekt járó-

közi világítás, rejtett ambient és éjszakai világítás
•  Kijelzők: LED mátrix kijelzők és 29” TFT monitor
KOMFORTFELSZERELTSÉG
•  MultiMedia: Az ülések háttámlájára integrált egység, mely tar-

talmazza az alábbiakat:
• érintőkapcsolós LED olvasólámpa
• Okostelefontartó konzol
• USB töltőaljzat
• Vezeték nélküli töltő
• Vezeték nélküli leszállásjelző gomb
• Fedélzeti Wi-Fi: Teljes utastérben elérhető

•  Kamerák: Az utastér és a lépcső környezete monitoron ellenő- 
rizhető, tolatókamera

•  Informatika: Valós idejű térképes információ, menetparaméte-
rek és videófájlok megjelenítése (Pandant), járműkövető rend-
szer (Pantrack)

•  Optikai csomag: Karbon-kompozit dizájn-elemek
VEZETŐTÉR
•  Ülés: Ergonomikus, klimatizált, 3 pontos biztonsági övvel, integ-

rált figyelmeztető rendszerekkel és mikrofonnal
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

A Post Mortemet küldi Magyarország az Oscarra
Bergendy Péter Post Mortem című 
filmje képviseli Magyarországot  
a 94. Oscar-versenyben a nemzetkö-
zi film kategóriában – közölte októ-
ber 6-án a Nemzeti Filmintézet.

Az első világháború és a spanyolnáthajár-
vány pusztítása után, 1918 fagyos telén To-
más, a fiatal vándorfotós abból próbál meg-
élni, hogy halottak utolsó fényképét készíti 
el a családjuk körében. Egy tízéves kislány 
hívására eljut egy kis faluba, ahol szokatla-

nul sok munkája akad, és egyre több termé-
szetfeletti jelenséggel találkozik. A kísértetek 
közölni akarnak vele valamit, és ő elhatároz-
za, hogy kideríti, mi a céljuk. A mozifilm 
főszereplői Klem Viktor és Hais Fruzsi-
na, mellettük Schell Judit, Anger Zsolt, 
Hámori Gabriella, Kiss Diána Mag-
dolna, a Kossuth-díjas Ladányi Andrea 
és Reviczky Gábor látható.

Bond visszatért, Craig búcsúzott
Nincs idő meghalni.

Végre a mozikba került a James 
Bond-franchise 25. filmje. Eredeti-
leg már tavaly áprilisban be kellett 
volna mutatni, azonban a koro-
navírus-járvány miatt végül előbb 
többször is tolni kényszerültek a 
premiert. Most azonban a magyar 
mozikba is eljutott az utolsó olyan 
alkotás, amelyben Daniel Craig ala-
kítja őfelsége titkos ügynökét.  
A film méltó befejezése lett a Craig- 
időszak által hozott karakter átfazo-
nírozásnak, azonban jogosak a fel-
háborodások a Nincs idő meghalni 
lezárásával kapcsolatban.

James Bond (Daniel Craig) immár több 
éve visszavonultan él Jamaicán. Egyik nap 
egy CIA-s barátja, Felix Leiter (Jeffrey 
Wright) keresi fel, és egy Londonból el-
rabolt tudós felkutatására kéri fel. Eközben 
Bond korábbi munkaadója, az MI6 is akció- 
ba lendül, amely egy új 007-sel (Lashana 
Lynch) a fedélzetén szintén a tudós nyomá-
ba ered. A szálak pedig Bond múltjába, egy 
korábbi ellenségéhez, Blofeldhez (Chris-
toph Waltz) vezetnek. A szervezetek köz-
ti harcban és nyomozásban azonban egy, 
még Blofeldnél is nagyobb gonosz tűnik fel 
(Rami Malek), aki aljas tervet sző a világ 
megbénítására.
Ez az alkotás egyértelműen James Bond 
érzelmi világáról, az általa korábban meg-
hozott döntések következményeiről szól. 
Ez adja a film vonalát, gyakorlatilag min-
dent háttérbe szorítva. Alapvetően azonban 
a Nincs idő meghalni hihetetlenül jól meg-
rendezett mozi, ami tele van emlékezetes 
és látványos akciókkal. Az első fele nagyon 
pörög, ám eközben is becsempészi a rende-
ző, Cary Joji Fukunaga (a True Detective 
első évadának a direktora) Bond múltjának 

darabkáit, és ahogy haladunk előre a cse-
lekményben, a film úgy válik egyre inkább 
érzelmesebbé. A Nincs idő meghalni remek 
kémthriller, amely – zsáneréhez híven – csű-
ri-csavarja a szálakat, de a rendező nagyon 
jó érzékkel vezeti nézőjét, így a film nem 
válik érthetetlenné, sőt a cselekményveze-
tés és a tempó óriási adrenalinlöketet ad 
a nézőnek.
Gyakorlatilag ez a tempó végig megmarad, 
és nagyjából a film felétől vezeti be a rende-
ző a melodrámai vonulatot, de szerencsére 
fokozatosan, és a korábbi jól sikerült Da-
niel Craig-filmeket megidézve. Egyszerre 
van tehát ott a tét érzelmi és fizikai síkon 
is. Merthogy a cselekmény halad, karakte-
rek hullanak el és jelennek meg, és eközben 
több fordulat is komoly meglepetést okoz. 
A Nincs idő meghalni feszültségét az adja, 
amikor már nemcsak Bondért, hanem több 
karakterért (Bondhoz közel álló személye-
kért) is elkezdünk izgulni.
A film mindenképpen jól teljesít Bond ér-
zelmi világának érzékeltetésében, ám – mint 
említettem – így sokan háttérbe szorulnak. 
Emiatt például a főgonoszt sem sikerül iga-
zán kidolgozni, motivációja kissé homályos 
és elnagyolt; talán itt érthető tetten legin-
kább, hogy Bond érzelmi dominanciája 
uralkodik. A hozzá kapcsolódó figurák kö-
zül talán Blofeld ilyen; az ő szerepe nagyon 
marginális, és kicsit erőltetetten szerepel itt, 
egyébiránt Madaleine-nel (Lea Seydoux) 
való kapcsolata igencsak működőképes.
A legnagyobb talány, akinek a szerepe 
a történet szempontjából teljesen felesle-
ges és gyakorlatilag kihagyható lett volna, 
az Nomi, az MI6 ügynöke. Csakhogy, úgy 
tűnik, valamilyen módon ez a figura fogja 
átvenni Bond helyét, így bele kellett szusza-
kolni a filmbe. Ez még a jövőben nagyon sok 
kérdést fog felvetni.
Merthogy a film legvége igencsak komoly 
kérdéseket és vitákat generálhat még a fran-

chise folytatását illetően. Alapvetően követ-
kezhet ez a vég a cselekményből, de nem 
James Bond karakteréből. Hogy mi lesz 
a következő alkotás a 007-es történetében, 
egyelőre rejtély.
Mindenesetre, ennek az alkotásnak a kulcsa 
még Daniel Craig, aki talán itt tud legjob-
ban kibontakozni a figurában. Mind a drá-
mai, mind a humoros oldalát felvillantja 
Bondnak, és mindkettő nagyon jól áll neki. 
A humor eddig is benne volt a filmekben, de 
itt különösen jól működött, mivel Phoebe 
Waller-Bridge (Fleabag; Killing Eve) is 
ott volt a forgatókönyvírók között, aki a fe-
kete humornak különösen a mestere.
A Nincs idő meghalni – a kisebb hibái elle-
nére – a James Bond-franchise egyik kiváló 
és fontos darabja, amely lélegzetelállító akci-
ókkal operál, nagyszerűen teremt feszültsé-
get, és amely ízig-vérig profi kémthriller. Azt 
a munkát, amit elkezdtek Craiggel, jól lezár-
ta, és méltóképpen búcsúztatta el a színészt.

gaál csaba
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További részletek: oszihacacare.hu

Lesz
programod!

10.17.
Polgár

Püspökladány
Napkor
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október közepén indul a debreceni zsákosztás
Az interneten keresztül lehet tájékozódni. A korábbi szokáshoz visszatérve, idén – az új környezetpolitika jegyében – is osztanak lombgyűjtő 
zsákokat a debreceni egyéni önkormányzati képviselők közreműködésével. Papp Viktor frakcióvezető sajtótájékoztatón emlékeztetett, több 
mint tíz évvel ezelőtt ők kezdeményezték a lépést, s eddig több mint 200 ezer zsákot adtak át a városlakóknak. Idén adott időpontokban és 
helyszíneken biztosítják a zsákokat – ezekről a Debrecen.hu oldalon tájékozódhatnak a különböző városrészekben élők. A zsákosztásokon 
való részvétel előzetes internetes regisztrációhoz nem kötött.

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. 

HÉRA 
fehér beltéri falfesték, 15 l.

7150.- Ft/db
476,66- Ft/lit.

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 
2021.  

10. 11–11. 12.

MESTER
púrhab  
750 ml 

1780 Ft
2373,34 Ft/lit.

SADOLIN 
EXTRA 
selyemfényű 
oldószeres  
vastaglazúr 
2,5 lit. 

10 950 Ft 
4380 Ft/lit.

HAMMERITE 
színes  
zománcfesték, 0,75 lit.

4990 Ft 
6653,34 Ft/lit. 

DULUX 
NAGYVILÁG 
SZÍNEI 
beltéri falfesték 
5 lit. 

8590 Ft 
1718 Ft/ lit.

SZÉRIA 
beltéri glett, 20 kg. 

3490 Ft
174,5 Ft kg

több színben!
közvetlenül  
a rozsdára!
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Attraktív utcává változtatják 
a Mátyás király sétányt
Tíz élménypont reprezentálja a helyi és a tér-
ségi turisztikai desztinációkat, és inspirál-
nak Hajdúszoboszló, Debrecen, Hortobágy 
felfedezésére. Megújul az infrastruktúra, és 
formabontó új növényzetet is telepítenek 
a népszerű üdülőutcába és környezetébe 
a szeptemberben megkezdődött nagy vo-
lumenű beruházás során. Az európai uniós 
projekt eredménye várhatóan egy év múlva 
látható és vehető birtokba teljességében.
A Széchenyi 2020 program keretében, hosz-
szas előkészítés után, az Európai Unió és 
a magyar állam 100%-os támogatásával két-
milliárd forint összértékű fejlesztés valósul 
meg a fürdővárosban. A frekventált turiszti-
kai közterületet sok hajdúszoboszlói is szíve-
sen felkeresi, így széles körben részesülhet-

nek majd az új élményekből a látogatók és 
a helyiek. 
A nyitány egy szimbolikus városkapu lesz, 
a sétány és a Szent István park találkozásá-
nál. Beljebb haladva változatos és modern, 
látványos élménypontok keltik fel az ér-
deklődést. A tervezők minden korosztály-
ra gondoltak. A projektterületen több száz 
örökzöld cserjét és 112 új fát ültetnek el; 
ebből a sétányon 75 japán cseresznye fog 
díszelegni. Természetesen új utcabútorokat 
is kihelyeznek a megújuló burkolatra, és 
a megvilágítás sem marad a régi. 
A gyógyfürdő főépületének szomszédságába 
színvonalas árusítóhely és szociális helyiség 
kerül. Szemben, a Fürdő u. – Sport u. keresz-
teződésnél pedig fedett kerékpártároló épül.  

A jelentős közterületi komfortosítás ered-
ményeként rendkívül attraktív sétálóutca 
alakul ki, a gépjárműforgalom csillapításá-
val. Az építkezés idejére az önkormányzat az 
érintettek türelmét és megértését kéri.
A beruházás látványvideója megtekinthető 
a youtube-on, MÁTYÁS KIRÁLY SÉTÁNY 
2020 címmel. 

Fergeteges formában  
az Aqua-General  
Hajdúszoboszlói SE
Az NB III-as bajnokságot augusztusban 
megkezdő, újonc feljutó 11 fordulót követő-
en az előkelő 4. helyet foglalhatja el a keleti 
csoport tabelláján. A Csillag László veze-
tőedző irányítása alá tartozó csapat veretlen-
ségét hazai pályán továbbra is őrzi, legutóbb, 
egy szomszédvári rangadó keretében éppen 
a DEAC csapatával csapott össze. A fordu-

latos és eseménydús mérkőzést a helyszínen 
több száz, az élő közvetítés során pedig több 
ezren követték. A találkozón – mindkét tá-
bor megelégedésére –, ahogy azt a hazai 
csapat otthoni veretlensége is sugallja, igaz-
ságos döntetlen született.

Az ország egyik legjobb  
tizenegyesrúgója a csapatban
Máté János az I. Országos tizenegyesrugó 
-bajnokság több mint 2000 versenyzője közül 
a 3. helyen végzett! A döntőt október 1-jén, 
a Bozsik Arénában, a Honvéd-Kisvárda meccs 
félidejében rendezték meg – az FTC korábbi 
csatára mellett jelen volt még a HSE delegáci-
ója, Marosi György Csongor klubelnök, és 
László Richárd, a képzési központ vezetője 
is. A területi forduló és a megyei döntő színvo-
nalas lebonyolításáért emlékplakettet vehettek 
át. A díjakat a verseny fővédnöke, a 108-szoros 
válogatott Király Gábor adta át.

Európai diáksport napja
Az Európai diáksport napja idén is moz-
galmasan telt Hajdúszoboszlón. A Hőgyes 
Endre Gimnázium – tanításmentes napot 
hirdetve – a Hajdúszoboszlói Sportegyesü-
let kampuszát és a Városi Szabadidőparkot 
célba véve megrendezte éves, hagyományos 
sportnapját. Hat évfolyam két kategóriában 
feszülhetett egymásnak több mint 15 sport-
ágban. A tanulók összemérhették tudásukat 
klasszikus sorversenyeken, atlétikában, de 
a rendkívül népszerű labdarúgás, kosárlab-
da, kézilabda és teqball sem maradhatott 
ki a sportágak sorából. A szabadidőpark 
adottságait kihasználva kerékpáros-ügyes-
ségi versenyt és életnagyságú sakkpartit is 
tartottak. A célbadobós versenyszámban  
– a darts mellett – előkerült még a hajító-
csillag is. Részben a programbőségnek is kö-
szönhetően, a sportnapon részt vevő diákok 
száma meghaladta a háromszázat.

Az az újság, hogy

HÁTRADŐLHET!

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu
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2020 szeptemberében Fazekas Cecília és Tóth Péter belevágott 
élete talán legnagyobb kalandjába: Horvátországon, Monte- 
negrón, Albánián, Észak-Macedónián, Bulgárián, Görögorszá-
gon, Törökországon, Iránon át szeretnének eljutni Mongóliába. 
A párt Grúziában értük utol.

A 37 éves Tóth Péter Debrecenben született, majd középiskolai tanulmányai 
után Budapestre költözött, ott is diplomázott. A fővárosban remek állása volt, egy 
mikroszkópokat gyártó cégnél volt sales manager; a munkája miatt rengeteget 
utazott. Úgy érezte, a pár hetes nyaralások nem elégítik ki, így elhatározta: amíg 
fiatal, és van benne erő, addig egyedül, hátizsákkal bejárja Új-Zélandot, Ausztrá-
liát, majd Hawaiin át Latin-Amerikát. Éveket spórolt az útra, felmondta jól fizető 
állását, és...  a járvány keresztülhúzta számításait. De – szerencsére – barátnőjével, 
a 26 éves logisztikai beszerzővel, Fazekas Cecíliával elkezdték kidolgozni a B ter-
vet: így esett a választás a Balkánra és Ázsiára. Mivel a repülést túl kockázatosnak 
tartották, ezért vettek egy lakóautót, majd kezdetét vette a nagy utazás. A közössé-
gi médiában ma már rengeteg ember kíséri útjukat, és bár egyikük sem hivatásos 
fotós, szebbnél szebb képekkel és videókkal örvendeztetik meg követőiket.

Cívishír: 2020 szeptemberében keltetek útra. Tudtátok, hogy sok-sok hónapot távol 
lesztek a családtól, a barátoktól. Nehéz volt a búcsú?

Tóth Péter: Mivel eredetileg márciusban indult volna a kaland, így akkorra 
felszámoltam mindent Budapesten, hazaköltöztem a szüleimhez Debrecenbe, 
és vártam, mikor kelhetek útra. Abban a pár hónapban ismét nagyon szoros 
kötelék alakult ki közöttünk, így nem volt könnyű elköszönni tőlük. Apának 
nagyon nem tetszett az utazás, de anya tudta, ha valamit a fejembe veszek, 
akkor végig is csinálom, szóval jobb, ha támogat. Vegyes érzések voltak ben-
nem, mivel édesapámnak több krónikus betegsége is van, így nagyon féltettem 
a vírustól. Végig ott motoszkált a fejemben, hogy mi lesz, ha történik vele va-
lami, és én nem vagyok ott. Mikor eljött az indulás pillanata, akkor beültem 
a kocsiba, és csak azt éreztem, induljunk el, ne tartson sokáig a búcsú, mert ha 
elhúzzuk, akkor lehet, hogy el sem megyünk. Hiszen nem tudjuk még, mikor 
fogunk hazamenni. Egy-két év, talán több. Lehet, ha megtetszik egy hely, akkor 
letelepedünk ott. Rengeteg lehetőség van ebben az útban.
Fazekas Cecília: Könnyes volt a búcsú, de a szüleim örültek, hogy útra ke-
lek, hiszen tudták, nagyon jól fogom érezni magam. Tényleg ez az, ami nekem 
való. Apa mondogatta, hogy ideje nyakamba venni a világot, így legalább ki-
esik a zabszem a hátsómból. Mindig mehetnékem volt. Ha két nap szabadság 
jutott, akkor is el kellett utaznom valahova, így azt remélik, ezt a mostani út 
alatt kinövöm. Én nem érintkezek annyira sokat a szüleimmel, de érezzük egy-
más szeretetét távolról is.

Cívishír: Autóval járjátok az országokat. Nem kényelmetlen?
Tóth Péter: Egyáltalán nem. Rustyra csak pár apró felújítás várt a túra előtt. 
Van benne tűzhely, hűtőszekrény, két munkaakku, amivel tölthetjük a ké-
szülékeinket. Nem igazán villanyoz fel minket, amikor egy hotelben, ágyban 
alszunk, mivel mi a kocsiban is tökéletesen elvagyunk. Inkább a meleg vizes 
zuhanyt emelném ki extraként, amikor megszállunk valahol, mivel az autóban 
nincs erre lehetőség. Bár van benne egy körülbelül 100 literes tartály, meg víz-
melegítő is, így tudunk tusolni a kocsi mellett. De most, a hideg őszi napokon 
a hegyekben ez nem annyira kellemes. Mikor megvettük az autót, elmentünk 
egy hétre Ausztriába, a hegyekbe, így kipróbáltuk az összes funkciót, és már 
akkor megszerettük a járgányt.

Cívishír: Több mint egy éve javarészt csak kettesben vagytok. Nem untatok 
még egymásra?

Fazekas Cecília: Két éve alkotunk egy párt. Peti a megismerkedésünkkor 
beavatott a tervébe – laza kapcsolatnak indult az egész, hisz nem tudhattuk, 
meddig lehetünk együtt. De hamar kialakult mindkettőnkben a „komolyan 
gondolom a kapcsolatot” érzés. Úgy terveztük, én fél év múlva csatlakozom 
hozzá, de a járvány nemcsak az útirányt, hanem ezt is átalakította; így együtt 
indultunk el. De a kérdésre válaszolva: nem, nem untunk még egymásra.
Tóth Péter: Én makacsul ellenálltam a kapcsolatunk elején, hiszen egyedül 
terveztem az utazást. Pár éve elkezdtem jobban befelé figyelni, tudatosabban 

Lakóautóval 
Mongóliáig:  

egy éve van úton  
a magyar pár

A debreceni Tóth Pétert  
és barátnőjét, a budapesti  
Fazekas Cecíliát még egy  

csigolyatörés sem állította meg.

a pár utazásait az alábbi elérhetőségeken lehet követni:
Tóth Péter: https://www.instagram.com/peteydx/; https://facebook.com/peteydx
Fazekas Cecília: https://www.instagram.com/cilus_wanderlust/
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a teljes cikk a cívishren olvasható
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foglalkozni a lelkemmel, és olyan jól alakult 
ez a folyamat, hogy úgy gondoltam, a túrával 
koronázom meg ezt a lelki fejlődést. De az 
élet másképp alakult, és a második randin-
kon már Ausztriában sátraztunk öt napot, 
és megbeszéltük az élet nagy dolgait. Ez 
alapozta meg a kapcsolatunkat, bár volt egy 
őrlődős szakaszom, amit nagyon nehezen 
viseltünk mindketten. Nem tudtam, hogy 
hogy legyen... De megbarátkoztam a gondo-
lattal, hogy nem egyedül leszek, és most már 
el se tudom képzelni, hogy ne Cilivel éljem át 
ezt a kalandot. Persze, az összezártság miatt 
vannak húzós pillanatok, de ez is csak meg-
erősít minket. Már minden lepel lehullt, és 
olykor a helyzet is megkívánja, hogy nem le-
hetünk szégyenlősek egymás előtt. Sok min-
dent megtapasztaltunk együtt, legyen az egy 
veszélyes pillanat, elakadás az autóval vagy 
fenyegetettségérzés. Azt szoktuk mondani, 
hogy ha ezt az utat túléljük, akkor családot 
alapíthatunk, vállalhatunk gyereket, hiszen 
mindent tudunk egymásról.

Cívishír: Volt, hogy úgy éreztétek, nem bírjátok 
a strapát, és hazajöttök?

Tóth Péter: Nem holiday üzemmódban 
kezdtük a túrát, pedig azt terveztük, hogy 
két hétig nem vesszük elő a kamerát, csak 
élvezzük a szeptemberi horvát tengerpartot. 
Már a második este egy hegytetőn voltunk 
a 6-8 Celsius-fokos éjszakában, és reggel 
6-kor kezdtük a fotózást. Át kellett állnunk 
egy teljesen más életre, arra, hogy nincsenek 
fix pontok a mindennapjainkban, nem csö-
rög a vekker. Egészen más jellegű gondjaink 
vannak, és csak az a biztos, hogy semmi sem 
biztos. Az utóbbi években eléggé kiegyensú-
lyozott voltam, de a felkészülési időben sokat 
stresszeltem. Azt gondoltam, ha elindulunk, 
kisimul minden, de akkor szembesültünk az 
egyéb problémákkal. Rengeteg autóval kap-
csolatos dolgot kellett megoldanunk; volt, 
hogy a járvány miatti lezárások hátráltattak 
minket, máskor fogorvoshoz kellett menni. 
Fél év után hangzott el először, hogy „én 
inkább hazamegyek”, de nem volt komoly 
szándék mögötte. Sokan egy nyaralásnak 
gondolják ezt a túrát, és nem látják, mennyi 
küszködés van mögötte, mennyi kihívással 
kell szembenéznünk. De úgy gondolom, 
ezek csak színesítik az utat. Bár az is igaz, 
hogy amikor munkahelyem volt, amikor 
egyik külföldi út követte a másikat, amikor 
konferenciákra jártam, akkor sem éreztem 
magam annyira elfoglaltnak, mint most. 
Rossz a koronavírus, de a mi utunkat pozitív 
irányba terelte, hiszen ha a hátizsákos útba 
vágunk bele, akkor abba már belekesered-
tünk volna.
Fazekas Cecília: Csigolyatörést szenved-
tem Ksamil mellett. Akkor szívesen lettem 
volna mindenhol máshol, mint Albániában, 
a tiranai kórházban. Nem gondolkoztam el 
rajta, hogy haza kellene menni, hiszen min-
den doktor az orvosi egyetemen szerezte 

a diplomáját, így biztos voltam benne, Al-
bániában ugyanolyan jó kezekben vagyok, 
mint Magyarországon. Talán ha nem érez-
tem volna Peti mérhetetlen támogatását, ak-
kor azt mondtam volna, szeretnék anyával 
lenni, de nem így történt. Mindent megkap-
tam, amire szükségem volt, és biztonságban 
éreztem magam. Volt pár nap, amíg nem 
volt egyértelmű, újra fogok-e járni. Ott meg-
csapott minket annak a szele, hogy haza kell 
menni, mert akkora a baj, hogy nem tudunk 
továbbmenni. Szerencsére rendbe jöttem, 
bár a hideg és a szél miatt hamar megfájdul 
a hátam, de már tudok cipelni is.

Cívishír: Találtatok már olyan helyet, 
ahol le tudnátok élni az életeteket?

Tóth Péter: Az egyik görög hotelben ké-
szítettünk fotókat, videókat. Nagyon jóban 
lettünk a tulajdonossal; felajánlotta, addig 
maradunk, ameddig akarunk. Végül két he-
tet töltöttünk el nála. Egy kis hegyi faluban, 
gyönyörű helyen voltunk, és el is kezdtünk 
beszélgetni róla, mit tudnánk ott csinálni. 
Kérdezgettem is a tulajdonost, nincs-e szük-
sége egy angolul jól beszélő managerre.
Fazekas Cecília: Bulgáriában, Rodopé-
ban egy hegyi szálláson ragadtunk. Annyi 
hó esett, hogy az autót másfél óra alatt ás-
tuk ki. A szállodában csak a tulajdonos és mi 
voltunk, így én mosogattam, a főnök pedig 
főzni tanított. Mondta, ha ez a világ körüli 
út véget ér, vagy elmegy tőle a kedvem, ne-
tán nincs már hova utazni, akkor szívesen lát 
minket, és ott otthonra lelhetünk.

Cívishír: A cél továbbra is Mongólia?
Tóth Péter: Utána bonyolult autóval utaz-
ni. Már Iránba is kell egy speciális dokumen-
tum, hogy kocsival folytathassuk az utat, de 
például Kínában, Vietnámban vagy Thai-
földön fizetni kell az autó után. Mongólia 
után eljuthatnánk az oroszországi Vlagyi-
vosztokig, esetleg onnan komppal Japánba, 
vagy – az autót hátrahagyva – Ulánbátorból 
elrepülnénk Új-Zélandra, és egy új mikro-
busszal mennénk tovább. Még nem tudjuk, 
merre vezet az utunk, és ne feledjük, anyagi 
limit is van. Szépen épül a fotós, videós pro-
jekt, és ha a későbbiekben erre felépíthetjük 
a megélhetésünket, akkor a határ a végtelen. 
Aztán pedig kezdjük elölről.

Cívishír: Meséljétek el az eddigi 
legjobb élményeteket!

Fazekas Cecília: A helyszínre már nem 
emlékszem, de egy fotózás után a kocsi felé 
tartottunk, amikor Peti kijelentette, örül, 
hogy így alakultak a dolgok, és ott vagyok 
vele. Akkor nagyon boldog voltam! Utazás 
szempontjából Törökország, hiszen a család-
dal többször is voltam ott, és amikor együtt 
beléptünk az országba, elkezdtük felfedezni 
– az igazi hazatérés volt számomra. Fotós 
szempontból, amikor megkaptam az első 
levelet, hogy tetszik a látásmódom, az, amit 
alkotok, és szeretnék, ha a képeimen keresz-
tül bemutatnám a hoteljüket.

Tóth Péter: Lelki szempontból egyértel-
műen az, amikor a baleset után kiderült, 
Cilivel minden rendben lesz. Nagyon ki- 
élezett szituáció volt, hiszen elindulsz életed 
nagy álmán, és egyiketekkel valami ször-
nyűség történik. Örültünk, hogy él, hogy 
tudjuk folytatni az utat. Aztán amikor Gö-
rögországban megtudtuk, Grúzia kinyitja 
a koronavírus miatt lezárt határait. Nagyon 
élveztem, hogy eljutottunk Görögországba, 
de én világgá akartam menni... Az öröm-
hírtől végül táncoltam, ujjongtam, és végül 
most itt, Grúziában is naponta érnek szép él-
mények. Sőt, itt éreztem először, hogy most 
már elég messze vagyok az otthonomtól. 
Volt, hogy több mint egy hétig csak sétál-
tunk fel egy hegyre, és szinte minden perc-
ben hálát adtam azért, hogy szívom és fújom 
a levegőt. Ilyenkor elfog a teljesség érzése, és 
tudom, mindent így kell csinálni – a helyes 
úton vagyok.

fogarasi renáta
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Debrecen, Mikepércsi út 70., +36 52 471 007 www.lagunalux.hu

a nyerő 
csap(at)
csaptelepek  
minden színben

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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Aki szakmát tanul,
jövőt választ!

Nyolcadikos vagy, és nem tudod, hol tanulj tovább? Válassz a Debreceni 
Szakképzési Centrum 11 iskolája és több mint 60 szakmája közül! Ha tech-
nikumba jelentkezel, érettségit és technikusi oklevelet is szerezhetsz, ha 
szakképző iskolában tanulsz tovább, 3 év után már munkába is állhatsz!
Ami rád vár, ha iskoláink valamelyikére esik a választásod:

06-30/955-7802   I   www.dszc.hu   I   ugyfelszolgalat@dszc.hu   I    @dszchu

Ösztöndíj Felkészült oktatókModern tanműhelyek Céges kapcsolatok
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CívisCafé: Legutóbb mesterhármast lőttél, előtte néhány nappal mesterötöst, az újonc 
Hajdúszoboszló veretlenül a harmadik helyen áll az NB III. Keleti csoportjában – le 
a kalappal!

Máté János: Egy csatár teljesítményét az egész csapat meghatározza, hiszen 
ez egy csapatjáték. Mindenki a saját területén odateszi magát maximálisan, 
a hajdúszoboszlói klub most olyan stabil alapokon áll, amire lehet építkez-
ni. A városvezetés, a szponzorok biztosítják a hátteret, Marosi György 
elnök és Markovics Andrea ügyvezető is átlagon felül teljesítenek, míg  
Csillag László személyében olyan vezetőedzőnk van, aki ismeri a mezőnyt, 
a legapróbb részletekig feltérképezi a soros ellenfelet, és ennek alapján olyan 
taktikát állít össze, ami hétről hétre sikerre visz minket. Ambiciózus edző, 
aki biztos vagyok benne, hogy magasabb osztályban is fog edzősködni; re-
mélem, a szoboszlói kispadon. Ha a különböző csapatrészek nem működné-
nek jól, akkor nem jutna el a labda hozzám. Végül, de nem utolsósorban: az 
eredményesség annak is tulajdonítható, hogy nagyon jó közösség alakult ki 
Szoboszlón.

CívisCafé: Szép ez a szerénység és a csapatemberi megnyilvánulás, de azért az 
mégiscsak extrém, ha valaki két meccsen nyolc gólt lő az NB III-ban, ahol nem pocakos, 
kiöregedett védők szaladgálnak a pályán!

Máté János: Nekem csatárként az a dolgom, hogy eredményes legyek – úgy 
érzem, az előző csapataimban sem vallottam szégyent a gólszerzést illetően.

CívisCafé: Aki ennyire gólképes az NB III-ban, annak magasabb osztályban lenne a helye!
Máté János: Lett volna lehetőségem magasabb osztályban játszani, de a ko-
ronavírus-járvány felülírt mindent a család javára. Volt idő, amikor azért fo-
hászkodtunk, hogy édesapám élve jöjjön ki a kórházból, korábban édesanyám 
kapott a vírus szövődményei és a trombózisa által tüdőembóliát. Szerencsé-
re túl vagyunk a nehézségeken, mindenki egészséges a családban, de közben 
a feleségemmel átértékeltük a dolgokat. Két gyerekem van, Milán és Benett, 
szeretném, ha a nagyszülők életében is jelen lennének, ezért úgy döntöttünk, 
hogy hazaköltözünk. A Hajdúszoboszló most NB III-as, a közelben magasabb 
osztályú csapat pedig csak egy van, a DVSC.

CívisCafé: Ne nevess! Láttunk NB I-es játékosokat „visszajátszani” az NB III-as kis 
Lokiban. Nemhogy mesterhármasokat nem lőttek, de még a mezőnyben sem tűntek ki 
a többiek közül.

Máté János: Lehet, hogy furcsán hangzik, amit mondok, de az NB III-ban 
sok tekintetben nehezebb játszani, mint az NB I-ben. Egyrészt az NB III-ban 
nincsenek olyan minőségű pályák, mint az élvonalban, a körülményekkel is 
meg kell küzdeni. Másrészt az NB III-ban a védők számára nincs akkora ri-
zikó, mint az NB I-ben, hiszen vannak, akik csak mellékállású labdarúgók, 
tehát nem veszítenek annyit egy piros lappal, mint az NB I-es társaik, legfeljebb 
pihennek néhány hetet.

CívisCafé: Szándékosan rúgnak?
Máté János: Ezt nem állítom, mindenesetre meggyőződésem szerint több 
okból kifolyólag könnyebb magasabb osztályban játszani.

CívisCafé: Ha ilyen szorgosan termeled tovább a gólokat, aligha kerül el egy csábító 
ajánlat valahonnan!

Máté János: Hajdúszoboszlón hosszabb távra rendezkedtem be, és bár nem 
lehet tudni, mit hoz a jövő. 31 évesen úgy tervezem, hogy futballcsapatért Haj-
dú-Bihar megyét már nem hagyom el.

CívisCafé: Emlékszel, mikor rúgtál labdába először?
Máté János: Amióta az eszemet tudom, futballozom; még az első rajzom is 
egy focilabdás pálcikaembert ábrázolt. Ugyanakkor több impulzust kaptam 
gyerekkoromban, hiszen édesapám a küzdősportok – azon belül is a kyo-
kushin karate – megszállottja volt. Kiegészítő sportágként én is küzdősporto-
kat választottam, évekig birkóztam és bokszoltam, csak azért, hogy jobb legyek 
a futballban. Szóval több más sportot is kipróbáltam, jut eszembe, gyerekko-
romban még sakkoztam is, általános iskolásként megyei versenyt is nyertem. 
Azért mindig a foci volt az első. Az Olasz Focisuliban kezdtem, aztán végig-
jártam a ranglétrát a DVSC utánpótlásában. Korosztályombeli, azaz együtt ját-
szottunk Bódi Ádámmal, Bényei Balázzsal vagy Sigér Dáviddal is.

CívisCafé: Sigér sem ragadt meg a Lokiban, te sem. Mi volt az oka?
Máté János: Akkoriban más volt a szemlélet, kevésbé nyúltak a saját nevelésű 
fiatalokhoz, mint most. Éppen erről beszéltük a múltkor Sigivel.

CívisCafé: Vélhetően azért, mert a DVSC a Bajnokok Ligájában és Európa Ligában játszott, 
amikor ti 19-20 évesen voltatok, most pedig a kiesés ellen küzd. Rosszkor születettek?

Máté János,  
a Fradit is megjárt 

hajdúszoboszlói 
gólzsák  

máris több lábon áll 
Debrecenben járta végig  

a futballiskolát,  
majd vándoréletbe kezdett,  

de tavaly hazatért. 
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Máté János: Tény, hogy egy Bajnokok Ligá-
jában játszó csapatnál nem az utánpótlás-já-
tékosok beépítése a legfontosabb. Herczeg 
András például a legutóbbi vezetőedzősége 
alkalmával bátran nyúlt a fiatalokhoz, és 
bronzérmet szerzett azzal a csapattal. Em-
lékszem, például Varga Kevinnel arról be-
széltünk, hova menne kölcsönbe, mondván, 
úgysem kap majd lehetőséget a Lokiban, 
ha másodosztályban nem tudott alapem-
ber lenni Balmazújvároson, végül megkap-
ta a lehetőséget a DVSC első csapatában, 
és bizonyított. Kevin nagyszerű játékos, az 
a bronzérmes csapat pedig sokat köszönhet 
Herczeg Andrásnak.

CívisCafé: Neked ki adott lehetőséget fiatalon?
Máté János: Mezey György hívására ke-
rültem a Videotonba, komolyan számoltak 
velem, a felkészülés során gólokat rúgtam. 
A bajnoki rajt előtt Gyuri bácsi közölte is 
velem, hogy a brazil Alvesszel együtt kez-
dő leszek, de két nappal a meccs előtt olyan 
szerencsétlenül ütköztem, hogy elszakadtak 
a bokaszalagjaim. Nagyon sokat ki kellett 
hagynom. Felépülésem után a Videoton má-
sodik csapatában, az NB II-ben gólkirály let-
tem, ezután már tudtam élvonalban játszani.

CívisCafé: Elégedett vagy az eddigi karriereddel?
Máté János: Van nekem önkritikám, tu-
dom, hogy nem tartozom a legtehetsége-
sebb labdarúgók közé, fejben, megfelelő 
koncentrációval, tudatossággal, akaraterővel 
és természetesen nagyon sok munkával si-
került kompenzálnom mindent. Engem 14 
évesen még utoljára választottak ki, amikor 
az iskolában fociztunk, de négy év múlva 
már U19-es Európa-bajnokságon szerepel-
tem a magyar válogatottal. Nagyon sok te-
hetséges játékos korán kiég, vagy nem bírja 
eléggé a mentális terhet, sokan elkallódnak. 
Én legalább elmondhatom magamról, hogy 
játszottam az NB I-ben, a Fradiban kezdő-
ként játszottam a „derbin”, pályára léptem 
a korosztályos válogatottakban. Csodálatos 
emlékeim vannak az elmúlt évekről.

CívisCafé: Aki mesterötöst szerez az NB III-ban, 
annak minden kétséget kizáróan van valami 
különleges képessége, erénye. Mi az?

Máté János: Talán a helyzetkihasználás 
a legnagyobb erősségem, illetve próbálok 
fejben egy lépéssel mindig a védők előtt len-
ni. Sokszor javamra válik, hogy a helyzetben 
nem kell gondolkoznom, melyik lábbal lő-
jem el a labdát, ami édesapám érdeme, hi-
szen gyerekkoromban kikötötte, hogy csak 
a rosszabbik, azaz bal lábammal érhetek lab-
dába egy évig, és – ezt betartva – abszolút 
kétlábas lettem. 

CívisCafé: Hajdúszoboszlóra 
mivel tudtak elcsábítani?

Máté János: Egy világos, hosszú távú kon-
cepcióval, és ennek a tudatos építkezésnek 
szeretnék a részese lenni. Nemcsak a pályán, 
hanem a pályán kívül is segítem a klubot, 
a kapcsolataim, a tapasztalatom által, példá-

ul a játékosok szerződtetésekor. Nyáron is én 
tárgyaltam a klub nevében több játékossal. 
Jó közösséget alkotunk, ami egy szezonban 
legalább 10-12 pontot jelent pluszban.

CívisCafé: Akkor te vagy a szoboszlói 
Tőzsér Dániel?

Máté János: Dani kiemelkedő játékos volt, 
szép karriert futott be, biztos vagyok benne, 
hogy jó kezekben van a debreceni labdarú-
gás, még ha rögös is az út. Maradjunk any-
nyiban, hogy a pályán és a pályán kívül egy-
aránt segítem a klubot.

CívisCafé: Valóban jó, dobogóesélyes csapatot 
sikerült összehozni, de mi van mögötte, amiben 
az igazi erő rejlik? Hogy néz ki most a szoboszlói 
utánpótlás?

Máté János: Hajdúszoboszlón hosszú időn 
keresztül nem kapott elég figyelmet a lab-
darúgás, most az alapoktól kell kezdeni az 
építkezést. Nagyon sok energiát fordít arra 
a klub, hogy megfelelő utánpótlásbázist épít-
sen ki, amely gyűjtőhelye lesz a környékbeli 
srácoknak is. László Richárd utánpótlás- 
igazgató is sokat tesz azért, hogy ez megva-
lósuljon. Beszéltük, a tehetséges fiataloknak 
lehetőséget kellene adni, hogy alkalmanként 
részt vegyenek a felnőttek edzésén, ezzel is 
elő tudnánk segíteni a fejlődésüket, plusz- 
motivációt adni nekik. Természetesen mind 
infrastrukturálisan, mind szakmailag sokat 
kell fejlődni, tehát bőven van munka. De nem 
csak futballról van itt szó! A klubvezetésnek 
az is törekvése, hogy más sportágakban is be-
vonzza–  a helyieken túl – a környékbeli gye-
rekeket is. A HSE számtalan szakosztállyal 
működik, egyre eredményesebben.

CívisCafé: Benne van a pakliban, hogy  
a magasabb osztályért el sem kell igazolnod, 
hiszen a Hajdúszoboszló feljut az NB II-be?

Máté János: A fociban minden benne van, 
azért szép játék. Tudjuk azonban, hogy nem 
mi vagyunk a favoritok, nem is célkitűzés 
a feljutás, újoncként idén stabil NB III-as 
csapat kialakítása a cél. Ettől függetlenül, ha 
majd a bajnokság hajrájában is ott állunk „lő-
távon” belül, akkor természetesen mindent 
megteszünk a feljutásért, mint ahogyan ad-
dig is minden meccset meg akarunk nyerni.

CívisCafé: Harminc vagy negyven? 
Hány Máté-góllal számoljunk?

Máté János: Nekem nincs olyan, hogy elég. 
Minden lőtt gól már a múlt, utána csak a kö-
vetkező foglalkoztat – a lényeg, hogy minél 
több góllal és gólpasszal segítsek a csapatnak.

CívisCafé: Harmincon túl már a civil élet 
is foglalkoztatni kezdi a futballistát. 
Edzői ambíciók dolgoznak benned?

Máté János: Gyerekekkel szívesen foglal-
koznék, mint ahogyan időnként foglalko-
zom is, hiszen Sigér Dáviddal közösen van 
egy egyéni képzésre szakosodott vállalkozá-
sunk. Ugyanakkor van egy fuvarozással fog-
lalkozó cégem, valamint a debreceni ingat-
lanszektorban érdekelt vállalkozásom, tehát 
készülök a futball utáni életre is. 

CívisCafé: A fiaidnak lesz választásuk? 
Vagy focisták lesznek, és kész!

Máté János: Én nem erőltettem, de most 
a labda a mindenük. Majd ők eldöntik, hogy 
később mit akarnak sportolni. Bármit is vá-
lasszanak, támogatni fogom őket. Csak azt 
fogom szorgalmazni, hogy mindenképpen 
sportoljanak valamit, mert tudom, hogy 
a sport mennyi mindent ad az embernek, és 
milyen fontos nevelő hatása van.

CívisCafé: Apa, Messi vagy 
Ronaldo – ki az ikon otthon?

Máté János: Mindig olyan mez kell, ami-
ben én játszom. Most éppen a Hajdúszobo-
szló SE címeres mezében rohangálnak ott-
hon, természetesen így jönnek meccsre is, 
és mindig több gólt rúgnak, mint én. A na-
gyobbik fiam Milán, aki négyéves, mindig 
megkontráz, ha hármat rúgok, akkor ő ha-
tot, ha én ötöt, akkor ő tízet. 

CívisCafé: Apának vajon ki jön be 
jobban, Messi vagy Ronaldo?

Máté János: Ronaldóban csodálom 
a csillapíthatatlan győzelmi vágyát, mindent 
megtanult a labdarúgásból, tökéletes labda-
rúgóvá vált. Messi pedig egy zseni.

CívisCafé: NB-s szinten mennyi 
időt adsz még magadnak?

Máté János: Amíg bírja a testem, addig 
egészen biztosan játszani fogok, mert a mai 
napig annyira élvezem, mint gyerekkorom-
ban. Odafigyelek a szervezetemre, jó vissza-
jelzés, hogy a legutóbbi fotocellás gyorsasági 
felméréseken is dobogós helyezést értem el. 
Egy biztos: védő a Megye III-ban sem leszek, 
addig focizom, amíg elöl lesz szükség rám 
egy csapatban.

cs. bereczki attila
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