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CívisCafé

Tervezhetik a várva várt debreceni aluljárót
Durván nettó hétmilliárdba kerülhet
a Sámsoni út négysávosításának
első felvonása.
Nettó 288 millió forintért a FŐMTERV Zrt.
készítheti el a Sámsoni út első egy kilométerének felújítás-bővítéséhez kapcsolódó engedélyes kiviteli tervet; a beruházó Nemzeti
Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. és a fővárosi cég
képviselői november 12-én írták alá az erről
szóló szerződést. A tervezőnek 18 hónapja lesz a munkára, amely egy külön szintű
vasúti átjáró megtervezésre is kiterjed. Ez
azt jelenti, hogy megépítik a vasúti aluljárót,
ahogy arról Kósa Lajos országgyűlési képviselő korábban beszélt.
A 47-es főútnak a Debrecen határától Nyíradonyig tartó szakaszát lényegében újraépítették az elmúlt években. Ennek keretében Hajdúsámson elkerülőt is kapott. Azonban egy
kényes beruházás még hátravan: a főút debreceni szakaszának, a rendkívül forgalmas,
elhasználódott Sámsoni útnak a felújítás-bővítése a következő években fog megtörténni. Szűk 3 kilométerről van szó, amelynek
a tervezése és kivitelezése során két ütemet
különítettek el. Az egyik ütemet a Kassai
– Sámsoni utak csomópontjától a Mátyás
király utcáig (1000 méter) tartó, a másikat

a Mátyás király utcától a Simon István utcáig
(1850 méter) tartó szakasz képezi.
Mindkettőt a FŐMTERV tervezi; a hosszabb
szakasz kapcsán a közbeszerzés már idén
szeptemberben lezárult. A főút első kilométere (tehát a Mátyás király utcáig) kétszer két
sávra bővül, járda, valamint gyalog- és kerékpárút is épül, továbbá jelzőlámpássá válik
a Mátyás király utcai csomópont.
A Simon István utcáig tartó szakasz négysávúsítása során 8 lámpás kereszteződést
építenek ki. Ehhez a projekthez az Acsádi út

belterületi felújítása (160 méter) szintén hozzátartozik. Ennek az ütemnek már a kivitelezésére vonatkozóan is megvannak az ajánlatok, és lezárult a közbeszerzési eljárás bírálati
szakasza. Az elérhető dokumentumok alapján a legmagasabb pontszámot a Debreceni
Mélyépítő Holding Kft., a ZEMPLÉNKŐ
Kft. és a KE-VÍZ 21 Zrt. alkotta konzorcium
érte el, nettó 7,29 milliárd forintos ajánlattal.
A nyertes ajánlattevőnek 32 hónapja lesz
a kivitelezésre.
RaL

RÖVID HÍREK 3

CívisCafé

Közel 26-szoros különbség
Hajdú-Bihar lakásárai között
A Hajdú-Bihar megyében idén eladásra kínált lakóingatlanok átlagos
négyzetméterára nagy szórást mutatott: a legalacsonyabb és legmagasabb
összeg között közel 26-szoros volt a különbség – adta hírül az ingatlan.com
a KSH adataira hivatkozva.
A listavezető Debrecen 512 ezer forinttal,
a legolcsóbb pedig Darvas 20 ezer forinttal
– négyzetméterenként. A sorrend a követ-

kező Debrecen után: Bocskaikert 403 ezer,
majd Mikepércs következik 391 ezer forinttal. A tízes megyei rangsorban helyet kapott

még Hajdúszoboszló, Ebes, Nagyhegyes,
Hajdúsámson, Téglás, Hajdúböszörmény
és Balmazújváros; ezeken a településeken
302-384 ezer forintért kínálták a lakóingatlanok négyzetméterét. A megye legolcsóbb
települései, Darvast követően: Magyarhomorog, Folyás, Nagyrábé, Berekböszörmény és Biharnagybajom.
Ha utcákra, terekre bontjuk a statisztikai
adatokat, akkor Debrecenben 2021-ben
a Bem tér volt a legdrágább, ahol 668 ezer
forintos négyzetméteráron is keltek el ingatlanok. 34 ezer forintos árral pedig Újszentmargita volt a legolcsóbb település.
A hivatalos utcaszintű adatok szerint 2020ban is a Bem tér állt az élen Debrecenen
belül, 668 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. A legolcsóbb kategóriában nemcsak utcák szerepelnek, hanem akár teljes
települések is: a megyében tavaly 34-38 ezer
forint között alakultak a legalacsonyabb
négyzetméterárak, amelyek Újszentmargitához, Biharnagybajomhoz, Nyírábrányhoz,
Berekböszörményhez, valamint Hencidához
köthetőek.
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

nálunk garantáltan felejthetetlen lesz az év vége.

KELLEMES HANGULAT,
CSALÁDIAS KÖRNYEZET,
SZÁLLÁS, WELLNESS-LEHETŐSÉG
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Trans-Sped: a folyamatos növekedés útján

A Trans-Sped magyar tulajdonban lévő vállalat, mely 1990 óta van jelen a
logisztikai piacon. Kezdetben 3 fős nemzetközi szállítmányozó vállalkozásként, most pedig már 800 munkatársat foglalkoztató komplex logisztikai
szolgáltatóként működik. Országszerte 16 regionális központtal gondoskodik a megrendelők gyors és hatékony kiszolgálásáról, legyen szó szállítmányozásról, raktározásról, vámügyintézésről vagy akár e-kereskedelmi
logisztikai tevékenységről.
Gépjárműparkjuk 230 darab saját járműből
áll, melyek korszerű technológiai, kommunikációs és biztonsági megoldásokkal vannak felszerelve. Emellett több mint 200 000
négyzetméter területű raktárkapacitással

rendelkezik országszerte, melyek a raktározási és értéknövelő logisztikai szolgáltatások nyújtására alkalmas helyszíneket
biztosítanak. Debrecenben található egyik
legnagyobb ipari parkjuk, a 28 hektáron elte-

rülő Debreceni Logisztikai Központ és Ipari
Park, ahol a cég székhelye is található.
A Trans-Sped sikereinek kulcsaként arra
a proaktív gondolkodásmódra tekint, mely
az alapítása óta jellemzi a céget. Dolgozzanak
a vállalatnál 3-an, vagy épp több mint 800an, a munkahelyi légkör változatlanul családias marad, ahol a sablonmegoldások helyett
az ügyfelek egyedi igényeinek kiszolgálására
törekednek, innovatív szolgáltatásokkal.
Milyen munkatársakat keresnek?
A Trans-Spednél mindig keresik a tehetséges és tenni akaró potenciális munkatársakat, akikkel együtt gyorsabban elérhetik
közös céljainkat. A cég értékei között kiemelt szerepet kapnak a munkatársak, akik
szakértelemmel és kitartással végzik munkájukat, segítenek a megbízók logisztikai kihívásainak közös átgondolásában, a megoldáskeresésben, majd megvalósításban, ezzel
hozzájárulva a Trans-Sped jó hírének öregbítéséhez. Ezért kollégáik közé a logisztikai
szolgáltatások iránt elhivatott munkatársakat keresik, akik szeretnek egy jó csapatban
dolgozni, és készen állnak formálni velük
együtt a logisztika jövőjét.
az aktuális szabad pozíciókról

további információkat a Trans-Sped karrieroldalán
találhatnak a cég iránt érdeklődők. www.trans-sped.hu

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog
új évet kívánunk!

Duna House
Franchise iroda:
4029 Debrecen
Csapó utca 42.
+36 52 789 505
www.dh.hu
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CívisCafé
A levegőminőség javítását célzó Life IP HungAIRy európai uniós program részeként úgynevezett véderdőket telepítenek Debrecenben – írtuk meg a közelmúltban. A projektet az önkormányzat támogatásával működő ökomenedzser-iroda koordinálja. Nagy Katalin és Fülöp Ferenc Krisztián ökomenedzsereket
kérdeztük. Nem csak a program részleteiről…
CívisCafé: Mit csinál egy ökomenedzser?

Fülöp Ferenc Krisztián: Az országos ökomenedzser-hálózat tagja a debreceni ökomenedzser-iroda is. Elsődleges feladatunk a Life IP HungAIRy
program koordinálása, továbbá a feladataink közé tartozik a város levegőminőségi tervének kétévenkénti felülvizsgálata, a levegőminőséget érintő városi
beavatkozások nyomon követése, potenciális finanszírozási források keresése,
a levegőminőség javításában érdekelt felek bevonása. Feladatunk még a véderdő-telepítés előkészítése, amelynek a kivitelezése, maga a faültetés ugyan csak
3-4 hetet vesz igénybe, de ahhoz, hogy idáig eljutottunk, komoly előkészítő
munkálatokra volt szükség.
Nagy Katalin: Emellett részt veszünk a lakosság szemléletformálásában is.
Igyekszünk minél több embert a környezetvédelem ügye mellé állítani. Iskolákban, rendezvényeken tartunk előadásokat. Hivatali időben bárki bejöhet
hozzánk, ha környezetvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele van; segítünk, amiben tudunk. Figyeljük a lakossági pályázatokat is.

Új fogalom az
ökomenedzser
Debrecenben–
ismerkedjenek
meg vele!

CívisCafé: Mi hívta életre ezt a projektet, ami lassan három éve kezdődött?

Nagy Katalin: A Hermann Ottó Intézet koordinálásában 2019-ben indult
a program, és 2026 végéig tart. Célja pedig, hogy jelentős javulást érjünk el
a levegő minőségében. Ez nem egy helyi, debreceni, hanem az egész országot érintő probléma, így rajtunk kívül még kilenc önkormányzat, Békéscsaba,
Budapest, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya vesz
részt benne. A levegő túlzott szállópor-terheltsége miatt hazánkkal szemben
2009-ben kötelezettségszegési eljárás indult az EU-ban. A projekt keretében
valamennyi részt vevő önkormányzat vállalta, hogy különböző kísérleti programok megvalósításával csökkenti a szállópor-terhelést. Debrecen vezetésével
– a levegőminőségi terv alapján – a projekt kísérleti akciójának a véderdősítést
választottuk, amelynek során négy helyszínen alakítunk ki kisebb fás és erdőterületeket.
CívisCafé: Hol alakítják ki az erdőket?

Nagy Katalin: A város nyugati részében, ahol Debrecen sokkal védtelenebb
a mezőgazdasági tevékenységből származó porterheléssel szemben. Ráadásul
a megvalósíthatósági tanulmányunkból kiderült, hogy már az 5-10 m/s közötti széllökések esetében is jelentős a nyugatról érkező szelek szerepe a város
porterhelésének szempontjából. Két véderdőt is kialakítunk a Tócóvölgyi lakótelep közelében. Az egyiket a Derék utca Vincellér utca felőli végén, a 4-es
számú főút mellett; a másikat pedig kicsit beljebb, a lakótelep keleti szélén.
A Tócóvölgyben összesen csaknem 2,5 hektáros területen ültetünk facsemetéket, jellemzően juhar-, hárs- és szilfajokat. A Gázvezeték utca és a Vértesi
utca között, a Vértessy-kastély mellett az elvadult növényzet helyére mintegy
három hektáron valósul meg fásítás, és az így kialakított erdős, ligetes terület rekreációs célokat is szolgálhat majd. A Vezér utcán, a Liget lakópark és
a vasúti sín között ugyancsak létrehozunk egy kisebb erdősávot, amely komoly
szűrőfunkciót tölthet be.

Azért dolgoznak, hogy
tisztább levegőt szívhassunk.

Fotók: Ásztai Csaba

CívisCafé: Mikor kezdődhet a telepítés, és mikor hoznak ezek az erdők érdemi változást a
debreceni levegő minőségében?

Nagy Katalin: A közbeszerzési eljárást hamarosan kiírják, és – a tervek szerint – 2022 tavaszán indulhat az erdőtelepítés és fásítás, amelynek már rövid
távon is kedvező hatása lesz a levegő minőségére, de az erdők a maximális pormegkötési hatásukat 20-30 év múlva fejtik ki, amikor a facsemeték elérik „felnőtt korukat”. Az erdősávok a mikroklímát is kedvezően befolyásolják majd,
hiszen a fák sok vizet vesznek fel a talajból, amit aztán elpárologtatnak, ezáltal
csökkentik a környezeti hőmérsékletet. A város levegőterheltségi szintjét az
erdők környezetében a következő években rendszeresen monitorozzuk majd,
így pontos képet kapunk arról, hogy a mostani állapothoz képest időről időre
mennyit javul a levegő minősége a véderdők „működésének” köszönhetően.
CívisCafé: Különösen ősszel és télen nagyon rossz Debrecen levegője. Mi ennek az oka?

Fülöp Ferenc Krisztián: Legutóbb november elején, még az esős napok
előtt fordult elő, hogy a város területén található három levegőminőséget mérő
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állomásból kettő az egészségügyi határérték feletti szállópor-koncentrációt mért. Az
órákra lebontott adatokból tisztán látszott,
hogy mikor emelkedett meg ez az érték.
Délután három óra tájban volt a legjobb
a levegő minősége, este hat-hét óra körül
pedig a legrosszabb. A koncentráció jelentős
emelkedése egyértelmű összefüggésben van
a lakossági fűtéssel. Amikor a családok hazaérnek a munkából, befűtenek a kályhába,
megrakják a vegyestüzelésű kazánt, és ilyenkor a porterhelés megugrik. Ez volt tehát az
egyik oka a november eleji rossz levegőnek,
de fontos szerepet játszottak még a meteorológiai tényezők is. A szélcsend, vagy kedvezőtlen szélirány, a száraz, csapadékmentes
idő hozzájárul a levegőminőség romlásához.
Ez a probléma országosan jellemző, nem
csak Debrecent érinti.
CívisCafé: A környezetre legkevésbé káros fűtési
mód a gáz és a geotermikus energia. Előbbit
sok kertes házban és a távhőszolgáltatáson
keresztül, közvetve sok társasházban is
használják, az utóbbit viszont csak kevés
helyen. Jó esetben ott van még a fatüzelés…

Nagy Katalin: Nagyon sok háztartásban
nem megfelelő minőségű tüzelőanyagokat
égetnek el az emberek, és ez a levegő minőségét kedvezőtlenül befolyásolja. Ha szilárd
tüzelésről beszélünk, akkor a száraz, 1-2
éven át szárított fa a legjobb megoldás, mert
karbonsemleges. Amennyi szén-dioxidot
megkötött az élete során, a tökéletes égéssel annyit is fog kibocsátani. A gáztüzelés
használatakor szintén üvegházhatású gázok
kerülnek a levegőbe, de ha gázzal fűtünk,
a porkibocsátás sokkal alacsonyabb, így
a városi levegőminőséget kevésbé rontja.
A geotermikus fűtés valóban nem elterjedt,
annak ellenére, hogy e téren Magyarország
kiemelkedően jó adottságokkal rendelkezik.
A kormány júniusban vállalati pályázatot írt
ki geotermikus energia mértékének növelésére, hamarosan pedig megjelenik a lakossági pályázat is.
CívisCafé: Nem mindenki teheti meg, hogy a
legjobb minőségű fát vásárolja meg télire…

Nagy Katalin: Azzal is sokat tehetünk
a környezetünk védelméért, ha mondjuk
a nedvesen megvásárolt fát fűtés előtt kiszárítjuk. Például az idén megvásárolt fát csak
jövőre vagy két év múlva használjuk fel fűtésre. Jobb lesz a fűtés hatásfoka, ha az égési
hő jelentős része nem a nedvesség elpárologtatására megy el, és a levegőbe kerülő káros
anyag mennyiségét is csökkenthetjük azzal,
ha a fa az égetéskor minél szárazabb.
CívisCafé: Aztán ott vannak azok, akik
mindent bedobnak a kazánba. Autógumit,
rongyokat, ami éppen a kezük ügyébe kerül.

Nagy Katalin: Elsőre biztosan jó ötletnek tűnik, hogy égessünk el mindent, ami
csak fellelhető a ház körül, de ezzel nem
csak a környezetnek ártanak, hanem a saját fűtőberendezésüket is tönkreteszik. Az

autógumi vagy a rongyok elégetésekor keletkező anyagok lerakódnak a tűztérben és
a kéményben, komoly károkat okozva, a javításuk pedig előbb-utóbb sok-sok pénzbe
kerül majd. De ennél is nagyobb gond, hogy
az égéstermékekkel a nyálkahártyát irritáló,
rákkeltő, magzatkárosító anyagok kerülnek
a levegőbe. A PVC elégetésekor keletkező
foszgén például a hadiiparban mérgező gázként bevetett vegyület.
Fülöp Ferenc Krisztián: Egy friss magyar
kutatás szerint a PVC-től kezdve a PET-palackokon és a bálás ruhákon át a kábelekig,
festéktartalmú farostlemezekig mindent elégetnek az emberek. Ugyanakkor a többség
nem számol azzal, hogy mekkora károkat
okoz ezzel a környezetének, továbbá a saját
és mások egészségének is. A száraz tűzifához képest a gumiabroncs égetése 430-szor,
a PVC pedig már 1200-szor mérgezőbb.
Nagy Katalin: Nagyon fontos lenne,
hogy egyre többen legyenek tisztában a levegőszennyezés következményeivel. Sokan
még mindig nincsenek tudatában annak,
hogy mekkora kárt okoznak azzal, hogy
válogatás nélkül mindent rádobnak a tűzre.
Egyetlen kazánnyi lakossági hulladék elégetésével akár 20 kilométeres körzetben is el
tudjuk szennyezni a levegőt.
CívisCafé: A szállópor, az ülepedő porral
ellentétben, az apró mérete miatt sokáig
megmarad a levegőben. Valójában milyen
veszélyt jelent az emberi szervezetre?

Nagy Katalin: Az úgynevezett PM10, azaz
tíz mikrométer nagyságú porszemcsék irritálják a kötőhártyát és a légutak nyálkahártyáját, szemviszketést, köhögést okozhatnak.
Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy „kapar
a torkom”, de nem tudjuk, mitől. Nagyon
gyakran ez áll a kellemetlen érzés hátterében. Vannak azonban ennél jóval kisebb
porszemcsék is, a mindössze 2,5 mikrométeres PM2,5 szállópor egyből a véráramba
kerül, bejut a tüdőhólyagokba, ahol leülepszik, irritációt, gyulladást, sőt még ennél komolyabb megbetegedést is okozhat.

CívisCafé: Kívülállóként ez az egész harc a
környezetvédelemért sokszor kilátástalannak tűnik.
Nem érzik úgy, hogy szélmalomharcot vívnak?

Fülöp Ferenc Krisztián: A kulcs a fiatalok, a gyerekek megszólítása, hiszen ők a leginkább fogékonyak a változásra. Ha nekik
sikerül elmagyarázni, hogy a közvetlen és
a tágabb környezetünkben hogyan tudunk
tenni a tisztább és fenntartható jövőért,
akkor van remény. Márpedig az általános
iskolákban tartott szemléletformáló előadásokon rengeteg pozitív visszajelzést kapunk
a diákoktól. Érzik, értik, hogy milyen komoly problémával állunk szemben. Hiszek
abban, hogy ők felnőtt korukban már olyan
kritikus tömeget alkotnak, amelyhez sokan
csatlakoznak majd azok közül is, akik most
még csak legyintenek, ha klímaváltozásról,
levegőszennyezésről hallanak.

Nagy Katalin: Igyekszem mindig optimista lenni, máskülönben nem lenne értelme ennek a munkának. Az a tapasztalatom,
hogy egyre inkább trendivé válik a környezettudatos életmód, és előbb-utóbb eljutunk
odáig, hogy ciki lesz mindenhova autóval
járni, és szégyellnivaló, ha a lakásunk kéményéből fekete füst gomolyog. Az az életmód,
amit az emberiség jelenleg folytat, sokáig
már tényleg nem tartható fenn; olyan radikális események bekövetkezése várható,
amelyek kikényszerítik a változást.
CívisCafé: És mit tehet hozzá a nagy egészhez az
egyszerű állampolgár? Adjanak néhány jó
tanácsot!

Fülöp Ferenc Krisztián: Komposztáljuk helyben a zöld hulladékot, aztán használjuk fel trágyaként a veteményesben,
a virágoskertben. Csak ezzel az egy lépéssel
érzékelhetően csökkenthetnék a karbonlábnyomunkat, hiszen ha kevesebb a hulladék,
akkor kevesebbszer kell jönnie a kukásautónak. A fürdés helyett inkább zuhanyozzunk,
figyelve arra, hogy mennyi vizet használunk.
Utazzunk tömegközeledési eszközökkel,
vagy még jobb, ha kerékpárral megyünk
a munkahelyünkre. Tapasztalatból mondom,
hogy a városban a legtöbb helyre biciklivel lehet eljutni a leggyorsabban. A PET-palackok
helyett kulacsban vigyünk magunkkal vizet. Egy fél literes ásványvizet öt perc alatt
megiszunk, majd kidobjuk a palackot, ami
aztán ezer év alatt bomlik le. A levegőminőségért is tehetünk, ha például jól hőszigetelt
a lakásunk, hiszen kevesebb fával kell fűteni,
és még a pénztárcánkat is kíméljük vele.
CívisCafé: A környezetvédelem szempontjából
melyik európai várost állítanák elénk jó példaként?

Fülöp Ferenc Krisztián: A harminc évvel ezelőtti Amszterdamot, ahol csak úgy
lehetett volna bővíteni az úthálózatot, ha feltöltik a város csatornáit. Ezt viszont az amszterdamiak nem akarták, mert nagyon szeretik, és fontosnak tartják ezeket a csatornákat.
Ezért inkább kitiltották az autókat, és 25 év
alatt eljutottak odáig, hogy szinte mindenki
biciklivel közlekedik.
Nagy Katalin: Norvégia fővárosa, Oslo
is egy jó példa. A belvárosának egy részét
2016-ban sétálóbarát, kerékpáros barát övezetté alakították át. A föld alá vitték a teljes
belvárosi autós közlekedést. Ebben a városrészben 60 százalék a közösségi közlekedés
aránya, a lakosság 25 százaléka kerékpárt
használ, hét százalék gyalog közlekedik, és
alig-alig vannak, akik autót használnak.
CívisCafé: Harminc év múlva akár Debrecenben
is elképzelhető valami hasonló?

Nagy Katalin: Már most is több mint 80
kilométer kerékpárút van Debrecenben, ami
1-2 éven belül 25 kilométerrel bővül, ezzel
és további zöld fejlesztésekkel szerintem
jó úton haladunk, hogy hamarabb elérjük
ezt a célt.
takács tibor
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vár pedig isteni finom benne!” – így ajánlja a többek számára talán már ismerős
receptet a Szlovákiában, Ifjúságfalván élő
Császár Eta.
A habos linzer hozzávalói a tésztához:
200 g liszt, 180 g vaj, 2 tojássárgája,
50 g cukor, késhegynyi sütőpor, vanília,
reszelt citromhéj, egy csipet só.
A habhoz: 2 tojásfehérje, 200 g porcukor,
1 teáskanál étkezési keményítő.
Az összeállításhoz: baracklekvár.

Habos linzerkarika
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!
Advent idején sokan tervezgetik már az
ünnepi menüt. Egy olyan karácsonyi sütemény receptjét hoztuk most Császár

Eta jóvoltából, amit hamarabb is el lehet
készíteni. (Legfeljebb hamarabb elfogy).
„A tészta omlós, a habcsók ragadós, a lek-

Elkészítése: A tészta hozzávalóit gyorsan összegyúrjuk, és fél óráig hűtőben
pihentetjük. Ezután kinyújtjuk, 5-6 cm
átmérőjű szaggatóval korongokat szaggatunk, és sütőpapírral bélelt tepsibe rakosgatjuk. A tojások fehérjéből kemény
habot verünk, hozzáadjuk a porcukrot és
a keményítőt, és még 5-6 percig verjük.
Habzsákba töltjük és a tésztakarikákra
nyomjuk. A sütőt 150-160 fokra előmelegítjük, 15-20 perc alatt megsütjük a habos karikákat. A habkarikák közepét még
forrón megtöltjük lekvárral.
Egy-egy teáskanál baracklekvárt tegyünk
a karikákba, vigyázva, hogy ne menjen
a habra. Eta dupla adagot készített, 6 centi
átmérőjű köröket szaggatott, így 68 darab
lett belőle.
további érdekességek:
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Töltött dagadó
Akár hidegen, akár melegen, a karácsonyi asztalról nem hiányozhat
a töltött dagadó. Érdemes időben beszerezni, és inkább lefagyasztani
a dagadót, mert az ünnep előtt már vadászni kell rá. Válasszunk egy
nagyobb, 2,5-3 kilósat!
Hozzávalók: 1 dagadó (felszúrhatjuk magunk is),
2-3 tojás, 3-4 szikkadt zsemle, vagy
kb. 40 dkg kenyér, fél csokor petrezselyemzöld,
2 közepes nagyságú vöröshagyma, 1db friss
zöld- vagy pirospaprika, 1 db paradicsom, só,
bors ízlés szerint

Elkészítése: A felszúrt (magunk is
megtehetjük, ha a hentest nem kértük
erre – nyúljunk be a nyitott tenyerünkkel
a dagadó belsejébe, és ahol akadályba ütközünk, húsollóval vágjuk el, majd finoman tágítsuk a nyílást ügyelve arra, hogy
ne vágjunk a húsba, mert akkor szét fog
repedni) dagadót megmossuk, lecsepegtetjük, papírtörlővel leitatjuk róla a vizet.
A töltelékhez a hagymát felkockázzuk,
kevés zsiradékon megdinszteljük. Mehet
bele a bors. A petrezselyem zöldjét lecsipkedjük, aprítjuk, a dinsztelt hagymához
keverjük. A szárát ne dobjuk ki, mehet
majd a tepsibe, a dagadó mellé. A zsemlét
vagy kenyeret rövid időre vízbe tesszük,
majd kinyomkodjuk, kicsit szétmorzsol-

juk. Mehet bele nyersen a 2-3 tojás, a só és
a langyosra hűlt dinsztelt hagyma a sóval,
petrezselyemzölddel. Lazán összegyúrjuk, majd visszatesszük egy kicsit a lassú
tűzre pár percre, párszor megkeverjük.
Megkóstoljuk, ha kevés, teszünk bele sót.
A töltelékkel megtöltjük a dagadót, fontos,
hogy inkább lapos legyen, mint magas,
különben reped. A nyílást 2-3 hústűvel
összefogjuk, vagy vastag cérnával bevarrjuk. A maradék tölteléket valamilyen
formába helyezzük, és külön megsütjük.
A töltött dagadót tepsibe, jénaiba vagy
mázas cserépedénybe tesszük, kevés vizet
(kb. 1 decit) teszünk alá, lekenjük zsírral
(tehetünk mellé is), beledobjuk a felkarikázott paprikát, paradicsomot, petrezselyem szárát, egy-két szál zellert, ha van, és
lefedve, 200 fokon kb. másfél órára betoljuk a sütőbe. Néha nézzük meg! Amikor
a hús már puha, fedő nélkül süssük pirosra! Csak másnap, hidegen szeleteljük, forrón soha! Ha melegen szeretnénk tálalni,

akkor a már felszeletelt dagadót a sütőben
kicsit pirítsuk, de ne nagyon, mert szíjas
lesz. Hidegen bármilyen salátával nagyon finom.

Jó étvágyat kíván: Cseka
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Ünnepvárás élő karácsonyfával
Hajdúszoboszlón advent első vasárnapjának estéjén Czeglédi Gyula
polgármester meggyújtotta az első
gyertyát az adventi koszorún. Az
ünnepvárás heteire az idén is készült a fürdőváros.
Jöjjön el az örömteli várakozás az emberek
szívébe, készüljünk mind a karácsonyra, Jézus születésének megünneplésére. Próbáljunk
elmélyülni, hittel, szeretettel és reménységgel
fordulni a jövő irányába – mondotta – többek
között – a város első embere. Czeglédi Gyula hangsúlyozta azt is, hogy a környezetvédelem jegyében az idén élő növényt díszítettek
fel a város karácsonyfájának. A hajdúkapitány
Halasi Fekete Péterről elnevezett téren áll
a gyönyörű fa. A főtér, főutca is ünnepi fények-

be öltözött, és megnyitották a Bocskai Rendezvényközpont melletti korcsolyapályát is.
Hajdúszoboszló élő népművészete, 40 népi
iparművész szebbnél szebb munkái csodálhatók meg a művelődési központ galériájában.
Karácsonyig további ünnepi, ajándékosztó
programokat, koncerteket rendez a kulturális
intézmény, és más intézmények, civil szervezetek és egyházak is.
Az ünnepvárás örömét bevezetésként fokozta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
a hajdúvárosban tartotta meg a megye napi
ünnepélyét, ahol négy hajdúszoboszlói vehetett át kitüntetést. A „Év Civil Szervezete”
díjasa lett a Hajdúszoboszlói Gazdakör. Kovács Pál-díjas Szvitacs Alexa
bronzérmes paraolimpikon asztaliteniszező.
Maróthi György-díjas a nagyszerű matema-

tikatanár-kiválóság Deli Lajos, a Hőgyes
Endre Gimnázium nyugalmazott pedagógusa. A HBMÖ Bocskai-díjasa az idén szintén
szoboszlói! Dr. Bihari-Horváth László
múzeumigazgató már fiatalon kiemelkedően
hozzájárult a megye kulturális örökségének
megőrzéséhez; többek között munkatársaival
megvalósította a Fejedelmi Kincstárat.

Az NB III. nagy meglepetése a Szoboszló!
Egy évvel korábban a megyei bajnokságban tökéletes őszi idényt
tudhattak maguk mögött a fiúk,
sokan már vizionálták a tavaszi
bajnoki címet és a nemzeti bajnokság harmadosztályába történő
feljutást.
Így is lett, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a csapat, és erőnyerőként kezdhette meg
augusztusban NB III-as szereplését. Feszített tempóban kezdte meg munkáját a szakmai stáb az augusztusi rajtra, az új vezetőedző érkezése pedig egészen új lendületet
adott a történéseknek.
Az előzetesen 8-10. hely környékére várt
csapat – minden várakozást felülmúlva –
19 forduló után a tabella 4. helyét foglalja el
a Kazincbarcika-BKV-DEAC „mesterhár-

mast” követően. Az egyes fordulók természetesen bőven tartogattak meglepetéseket,
és izgalmas pillanatokból sem volt hiány
– a szurkolók nagy örömére. A kezdeti nehézségek után valóban összeért a csapat, mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy – fegyelmezett játékkal – hazai veretlenségüket
egészen a 15. fordulóig őrizték. A 10 lejátszott hazai találkozó alatt 21 gólt szereztek,
és mindössze kilencet kaptak, így alakult ki
az újoncként mindenképpen parádés hazai
6-3-1-es mérleg. A csapat idegenbeli érdemeit – a BKV és a Kazincbarcika elleni vereségen túl – csupán egy jászberényi fiaskó csorbítja. Öt idegenbeli győzelmével és a Sényő
elleni döntetlennel 9 forduló alatt így is
16 pontot gyűjtött a csapat, ami újonchoz
képest szintén elismerésre méltó teljesítmény. Felteszi a pontot az i-re, hogy a gól-

lövőlistát az Aqua-General HSE csapatkapitánya, Máté János vezeti: 19 szezonbeli
találatát 10 mérkőzés alatt lőtte meg, a Hidasnémeti ellen mesterötöst is szerzett.

(el)Végre hírportál!

AZ AZ ÚJSÁG, HOGY
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Szilágyi Zsolt búvár több mint 118 órát töltött a bódvarákói
Rákóczi-barlang egyik üregében 2002-ben. Az akkor 26 éves
férfi megmentésére sereglett mintegy száztagú csoport tagjai
megállás nélkül fúrták a sziklát, ami mögött Zsoltot sejtették.
Négy nap után találták meg a pontos tartózkodási helyét, de
az egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy a víz alatt tegye
meg a visszafelé vezető utat, ezért folytatódott a kőzet fúrása,
robbantása. Korábban nem tapasztalt összefogás indult el a
férfi megmentéséért: rozsnyói, tornai, kassai, eperjesi és liptószentmiklósi barlangászok is segítettek.

Húsz éve egy
ország szorított
a bódvarákói
barlangba
rekedt búvárnak
Elküldeném az akkori oktatómat
a fenébe – így Szilágyi Zsolt,
aki 118 óráig volt a Rákóczi-barlang foglya. Ő és debreceni megmentője is megszólal.

Megkérdeztük Szilágyi Zsoltot és a debreceni Czakó Lászlót, aki rátalált a búvárra, hogy hogyan emlékeznek vissza a csaknem 20 évvel ezelőtt történtekre,
és most mivel telnek napjaik.
Mivel óriási médiaérdeklődés kísérte Zsolt kimentését, azt szinte percre pontosan dokumentálták. 2002. január 26-án, szombaton 17.30-kor kezdődött
merülése az Esztrámos-hegyi Rákóczi-barlang 2-es tavában. Fél órával később
merülőpárja egyedül emelkedett a felszínre, és jelezte, hogy társa eltűnt. A 26
éves barlangász különvált társától, majd elszakadt a biztosító kötele, emiatt
nem tudott visszatalálni a kifelé vezető úthoz. A barlangban a levegő hőmérséklete 8-9 Celsius-fok volt, a karsztvíz pedig átláthatatlan, kávészínű, 11 fokos.
A beöltözve várakozó biztosító búvárok azonnal elkezdték az eltűnt keresését,
de több mint két óra elteltével sem találták meg Zsoltot az egyre zavarosabb
vízben. A csoport 20.30-kor értesítette a rendőrséget, a barlangi mentőszolgálatot és több, tapasztalt barlangi búvárt. 21 órakor – mindenki örömére – meghallották az eltűnt hangját, és kiderült, hogy egy számukra ismeretlen, levegős
teremben van.
Zsolt kérdésünkre elárulta, ma már csak akkor jutnak eszébe a történtek, ha
nagy ritkán kérdezik róla. Állítása szerint nem volt olyan pillanat, amikor úgy
érezte, feladja, hiszen ettől kezdve tudta, hogy keresik. Folyamatosan kommunikált a megmentőivel, és ez erőt adott neki.
2002. január 27-én, vasárnap megjelentek a helyszínen a hivatalos szervek,
a búvárok, barlangászok – nemcsak Magyarországról, hanem Szlovákiából
és Csehországból is. Hajnalban megérkeztek a tévések, az újságírók is, akik
rendszeresen tájékoztatták az ország lakosságát a nem mindennapi esetről.
Kiderült, Zsolt felkapaszkodott egy olyan helyre, ahol folyamatosan cserélődött a levegő. Közben Bódvarákóra jöttek a Magyar Barlangi Mentőszolgálat
tagjai, a Pécsi Barlangi Mentők, a katasztrófavédelem egységei, a Különleges
Mentőszolgálat és a bányamentők is. A búvárok elkezdték a merülést a nulla
látótávolságú térben, a mentők pedig folyamatosan kapcsolatban voltak Zsolttal. A barlangászok elkezdték a búvár hangja irányába vezető repedés bontását
– egymást váltva merültek a következő nap is, de a kutatás még mindig nem
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vezetett eredményre. Január 28-án Zsolt észlelte a keresőbúvárok levegőbuborékait, de
állapotáról egyre aggasztóbb hírek érkeztek:
nagyon legyengült és kritikus állapotba került. Hétfő estére megérkezett az a vegyszer
is, ami a zavaros víz megtisztítására szolgált.
Poénnal oldották a feszültséget
Az áttörés január 29-én történt meg: 11.30kor az akkor 55 éves Czakó László debreceni
búvár megtalálta a 66 órája várakozó Zsolthoz vezető, víz alatti utat, és bejutott a levegős
terembe. László felejthetetlennek nevezte
a találkozás pillanatát. Elmondása szerint
mindenki, aki a fiatal férfi segítségére indult,
az alsó részt vizsgálta, aminek semmi értelme nem volt. A zavaros vizet így még jobban
felkavarták, de nem kerültek közelebb hozzá. Ő ipari búvárfelszereléssel merült, ennek
köszönhetően a levegőt a felszínről kapta,
így korlátlan ideig tudott a víz alatt maradni.
Sőt, telefonösszeköttetése is volt! Megérzése
szerint Zsolt – a korábban gyanított részekhez képest – egy magasabb ponton lehetett.
Úgy sejtette, a búvár valahova felúszott egy
kürtőn keresztül, ahol levegőt is kap, tudván,
hogy a palackban lévő oxigén ekkorra már
elfogyott. László öt kürtőt vizsgált végig,
majd a hatodikban lelt rá Zsoltra, aki a víz
felett volt „kifeszülve”. Napokig ugyanabban az állásban tartotta magát, ami nem kis
teljesítmény! Czakó egy poénnal próbálta
oldani a feszült helyzetet, így megkérdezte Zsolttól, mit sportol, hogy ilyen jól bírja
tartani magát. Erre a fiatal rávágta: semmit,
csak ülőfoglalkozást tart. Ezen mindketten
jót nevettek, majd László azonnal a tettek
mezejére lépett: gumimatracot és -csónakot kéretett be, de azok lyukasak voltak,
így végül egy vasdarabot hozatott, amit két
szikla közé tett, hogy az megtartsa Zsoltot.
Miután a fiatal megpihent, Czakó közölte
vele, a felszínen várja a felesége és az édesanyja is. Zsolt felvilágosította a búvárt, hogy
nem az édesanyja lesz az, hanem az anyósa.
László ezt a pillanatot is kihasználta a viccelődésre, és megkérdezte, hogy „akkor mi

a fenének akarsz innen kimenni?”. Végül
több mint 10 órán át maradt a legyengült
férfival, társai pedig szőlőcukrot, meleg italt,
hőpaplant juttattak hozzájuk a kürtőbe, ahol
kialakított egy pihenőhelyet. Czakó László
megkérdezte, ki tud-e vele menni Zsolt a vízben, de az erőtlen búvár úgy ítélte meg, nem
képes rá. Czakó is látta rajta, hogy kimerült,
és ahhoz, hogy a felszínre vezető bonyolult
úton kijussanak a zavaros vízben, megfelelő
kondícióra lett volna szükség. Zsolt megmentőjét 10 óra után leváltották, mert bár
minőségi búvárruha volt rajta, annyi hely
nem volt, hogy ő is a vasdarabra álljon, így
a nyakig érő vízben elkezdett kihűlni.
Nem tévedett az idős bányász
A szakemberek két megoldást láttak a kimentésre: vagy merüléssel, vagy kívülről, a sziklafal bontásával hozzák ki a szerencsétlenül
járt férfit. Végül ez utóbbi mellett döntöttek,
mivel az orvosok sem támogatták, hogy
merüléssel mentsék ki Zsoltot. Kiderült,
a zavaros víz megtisztításához való vegyszer
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket
– csak 20 centiméterre növelte a látótávolságot. 23.30-kor rendőrségi helikopterrel érkezett a helyszínre Szegedről egy orvos, aki
rendelkezett barlangibúvár-szakvizsgával.
Beúszott az üregbe, és megvizsgálta Zsoltot.
A barlangot eközben felülről mikrorobbantásokkal szélesítették, de nem értek az üreghez, ahol a férfi tartózkodott. A sziklafal vastagságát másfél méterre becsülték, de később
kiderült, az jóval több. Czakó László – aki
azóta is ipari búvármunkákkal foglalkozik
– érdekességként említette: mivel a barlang
egy bányából nyílt, ezért a mentésben részt
vevők a sziklához hívtak egy idős bányászt,
aki korábban ott dolgozott. A férfi a hajszálrepedésen keresztül hallgatta Zsolt hangját,
és úgy saccolta, a fiatal 10-12 méter mélyen
rekedt. Hitetlenkedve fogadták a körülötte
állók, ugyanis ők maximum 5 méterre tippeltek. Legyintettek, hogy ez lehetetlen, az
idős bányász füle már biztosan nem a régi.
Január 30-án még nem érték el a termet,
ahol a búvár tartózkodott. Zsolt erőnléte
szerencsére folyamatosan javult, és a mentők
is ügyeletet tartottak mellette. Január 31-én,
csütörtökön délben végre áttörték a sziklát, és megnyílt a szabadba vezető út. A bányásznak végül igaza lett: Zsolt a délután
folyamán önerőből mászott ki a mintegy
12 méter hosszú, 80x100 centiméter szelvényű tárón, majd a mentők hordágyra rögzítették, és egy speciális kötélpályán húzták ki
a barlangból. 16.55-kor sikerült a föld felszínére vinni Zsoltot, aki nagyon sápadt volt,
arca pedig a szemtanúk szerint elgyötört.
Azonnal a miskolci kórházba szállították.
A mentésben közel 400 ember vett részt.
A búvárok összesen 198 órát töltöttek a víz
alatt, és 284-szer merültek.
A mentés másnapján a Környezetvédelmi
Minisztériumban sajtótájékoztatón számol-

tak be az elmúlt napok eseményeiről. Elmondták, Szilágyi Zsolt felszínre hozatala
páratlan eset volt, addig ugyanis csupán
vagy külön barlangi mentésre, vagy külön
búvármentésre volt példa. A mentésben
közreműködők többsége saját szabadidejét áldozta fel, sokan saját költségen, saját
felszereléssel vettek részt a munkálatokban. Kiderült, a sziklabontó csoport közel
5500 mikrorobbantással vájt utat a sziklába. A bontók fúróval előbb lyukakat fúrtak
a falba, majd ezekbe helyezték az úgynevezett piropatronokat. Nagyobb robbantást azért nem végeztek, mert félő volt,
hogy a fejükre omlik a szikla, valamint
a nagyobb töltet robbantásakor keletkező
mérges gázok veszélyeztették volna a bent
rekedt búvárt.
A balesete
rádöbbentette hiányosságaira
Zsolt kérdésünkre elárulta, nagyon zavarónak érezte az akkori médiafelhajtást. Az
elmúlt 20 évben nem álmodott a történtekről, vagy ha mégis, arra nem emlékszik.
Rendszeresen tartja a kapcsolatot azokkal, akik a mentésben segédkeztek. A ma
46 éves férfi 1999 óta búvárkodik, és balesete
rádöbbentette az addig megszerzett búvárismeretei hiányosságaira. Egy pillanatig sem
gondolkodott azon, hogy felhagy szenvedélyével, inkább az alapoktól újrakezdte a búvárkodást 2003-ban. Mára számos oktatói
minősítést szerzett. Tudja, rengeteg mindent elrontott 2002-ben, hozzátéve, ez bárkivel előfordulhatott volna, akinek annyira
hiányos volt a képzése, mint neki akkor. És
hogy mit csinálna másképp? Azt mondja,
elküldené az akkori búvároktatóját a fenébe.
Szilágyi Zsolt 2003-ban találkozott először
a GUE búvárszervezettel (Global Underwater Explorers), egyik ismerőse invitálta egy
német oktató magyarországi tanfolyamára.
2008-ban maga is GUE-oktató lett, később
pedig az újralégzős tanfolyamot is elvégezte. Az aktív merülések, oktatások és kutatói
munka mellett tovább képezte magát: 2012ben egy rendkívül magas presztízsű Cave1
oktatói minősítést is szerzett. 2013-ban
beválasztották a GUE Minőségi Ellenőrzés
Bizottságába. Szinte minden évben újabb
oktatói fokozatot szerzett. 2002-től pedig
újabb szenvedélyének, a barlangászatnak is
él. Ennek egyszerű oka volt: szerinte a barlangi búvárkodást csak akkor lehet magas
szinten művelni, ha értünk a szárazbarlangászathoz is. Barlangász, majd barlangi túravezető, később pedig barlangi kutatásvezetői minősítést szerzett.
Mára túl van 3100 merülésen, amiből 1400
merülés 15 ország körülbelül 100 különböző
barlangjában történt. Napjainkban barlangi
búvárokat oktat és búvárkodik.
fogarasi renáta
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU
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AJÁNDÉKOZZON
arany ékszert karácsonyra,
hogy a legnagyobb örömet
szerezze szeretteinek!
ARANY

EZÜST

20% 30%

k e d v e z m é n n y e l vá s á r o l h ató

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

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

.

Arany ékszerek széles választékával várjuk ügyfeleinket
az Aranyvirág Ékszerszalon üzletében és webáruházunkban.

KARIKAGYŰRŰK, LÁNCOK, FÜLBEVALÓK,
MEDÁLOK, KÉSZLETRŐL, AZONNAL.
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Debreceni BMW:
megfogalmazott
elvárások
Gábor Éva a zöldmezős beruházások
izgalmairól és a cég által kínált
pozíciókról.

CívisCafé

A meglévő huszonkettő mellé jelenleg is keres munkatársakat a debreceni BMW, jövőre pedig új pozíciókat
hirdetnek meg. A gyárépítés 2022-ben látványosabb
szakaszba lép; a termelés – ezer munkavállalóval – az
évtized közepén kezdődik a terv szerint. Kik dolgoznak már a cégnek, mit várnak el tőlük, és a következő
időszakban felvenni kívánt munkatársaktól?
Erről is kérdeztük Gábor Évát, a BMW Manufacturing
Hungary Kft. szenior HR marketingszakértőjét.
CívisCafé: Debrecenben egy vadonatúj tervezésű járműplatform köré
szerveződik a BMW gyára. Ezt hogyan képzeljük el?

Gábor Éva: A BMW Group elektromos autóinak harmadik generációja készül majd az évtized közepétől Debrecenben. Ez a Neue
Klasse vagy New Class. Ezeknek a modelleknek a gyártásához van
szükség az új elektromos jármű-architektúrára. Az elektromos
autókhoz, a digitalizációhoz és autonóm vezetéshez kapcsolódó
gyártási tevékenységek olyan rugalmasságot igényelnek, mint amilyen platform Debrecenben épül fel. Ez lehetővé teszi azt is, hogy
tovább dolgozzunk a fenntarthatósági céljaink elérésén, ami az
egyik legfontosabb téma a BMW Group számára.
CívisCafé: Jövőre már szemmel is látható lesz a gyárépítés?

Gábor Éva: Az építkezés előkészítő fázisai 2019-ben elkezdődtek.
A BMW 2020 májusában vette át a területet. Jelenleg jellemzően
felszín alatti munkálatok, a föld alatti infrastruktúra (víz, szen�nyvíz, optikai kábelek stb.) előkészítése, építése zajlik, beleértve
a belső utakat és egy több mint ezer férőhelyes parkolót is. Ezzel
párhuzamosan haladnak az északnyugati gazdasági övezet önkormányzati és állami fejlesztései, mint például az új sztrádacsomópontok, a vasúti vonal kialakítása. A gyárépítés 2022 elején érhet
egy, a mainál látványosabb időszakba, és a következő években folyamtosan nőnek majd ki a földből a különböző épületek.
CívisCafé: A munkaerő-toborzásban mit hoz 2022?

a bmw álláshirdetéseire kizárólag online, a karrieroldalon lehet jelentkezni –
személyesen átadott, e-mailben küldött önéletrajzokat nem fogadnak el. A jelentkezéssel
kapcsolatos tippeket itt olvashatják el! A kiválasztás első körében azt mérik fel, hogy az
elvárt képességeknek mennyire felel meg az érdeklődő, a következő kör(ök) mindig az adott
pozícióhoz tartozó feltételrendszer szerint történik.

Gábor Éva: A BMW Manufacturing Hungary Kft.-nek, vagyis
a magyarországi leányvállalatnak 22 alkalmazottja van; kollégáink
két nagy területen tevékenykednek. Az egyikhez sorolnám a HR,
azon belül a toborzás, a bérszámfejtés, a munkavédelem, a képzés,
az egészségügy pozícióit. A másikhoz az építkezés résztvevőit, mint
a környezetvédelmi és az üzemeltetési mérnököket; ehhez is kapcsolódik tűzvédelmi, kontrolling és pénzügyi szakember. Jelenleg
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több mint egy tucat nyitott pozícióval rendelkezünk, míg a következő évben szeretnénk betölteni több beszerzői állást. Szintén
keresünk új kollégákat pénzügyi területre
(könyvelő, vámügyintéző), és bővíteni fogjuk
a képzési csapatunkat. Lesznek mérnöki pozíciók, mind a gyárépítéshez, mind a technológiához kapcsolódóan (tervezés, folyamat,
karbantartás). Keresünk foglalkozás-egészségügyi asszisztenst, valamint a jövőben
olyan embert is, aki már nagy tapasztalattal
bír az élelmezési szolgáltatásokban; és az étkeztetést szervezi meg. Az eddigi időszakban
jellemzően kulcspozíciókba kerestünk szenior, vagyis jelentős szaktudással, széles iparági
tapasztalatokkal rendelkező, önálló munkavégzésre képes szakembereket, de jövőre már
junior (legalább 3 év szakmai tapasztalat) pozíciók is szóba kerülhetnek a beszerzés területén. Az életkornak nincs szerepe, a BMW
büszke arra, hogy a munkatársai sok helyről,
különböző életkorban, változatos szaktudással érkeznek a vállalathoz.
CívisCafé: Vannak általános elvárások?

Gábor Éva: Ha ezt a készségekre értjük, akkor a komplex gondolkodást, a proaktivitást,
a jó kommunikációs és prezentációs képességet emelném ki. Ezek szakterületenként
és pozíciónként természetesen eltérnek. Egy
munkavédelmi szakember esetében például fontos, hogy jó meggyőzési képességgel,
erős biztonság- és egészségtudattal rendelkezzen, jól prezentáljon, hiszen a saját területén csak így tud színvonalas és eredményes
munkát végezni. Egy könyvelő esetében;
más elvárások hangsúlyosak. Egy zöldmezős
beruházáson dolgozni, mint a mi esetünkben is, rugalmasabb hozzáállást, megoldásközpontú mentalitást kíván, hiszen napi
szinten adódnak olyan feladatok, amelyek

újszerűek, és nem feltétlenül létezik rájuk
bejáratott megoldás. Együttműködés, kreativitás, nyitottság: ezek fontos tulajdonságok
a mostani fázisban, amikor esetenként túl
kell nőni a rutinon. A németnyelv-ismeret
csak előny, de nem elvárás; az állásinterjúk
angolul zajlanak.
CívisCafé: A bőség zavara vagy éppen
a szűkösség jellemzi az álláshelyek
iránti érdeklődést?

Gábor Éva: A világ legkülönbözőbb pontjairól látogatják a karrieroldalunkat; az érdeklődés jelentős. Folyamatosan kapunk
önéletrajzokat, az érdeklődők szempontjából azonban nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a jelentkezéseket csak a karrieroldalunkon keresztül tudjuk elfogadni. Az
európai adatvédelmi szabályozás, a GDPR-nak megfelelően csak ezen keresztül biztosított a személyes adatok védelme, így sem
e-mailben sem közösségi média felületeken
nem tudunk önéletrajzokat fogadni, és azt
sem vehetjük át, amit személyesen hoznak
be az irodánkba. Minden ilyen alkalommal
megkérjük a jelölteket, hogy a https://www.
bmwgroup.jobs/hu oldalon regisztráljanak,
és töltsék fel az adataikat, hogy megfelelően
kezelhessük ezeket a kiválasztás során. Javasoljuk, hogy azok a jelentkezők, akik nem
találnak a számukra megfelelőt pozíciót az
aktuális álláshirdetéseink között, a karrieroldalunkon a Jelentkezéssel kapcsolatos tippek
menüpont alatt hozzanak létre egy jelölt
profilt. Ha ide feltöltik a személyes adataikat
és az önéletrajzukat, akkor értesítést tudnak
kérni arról, ha olyan álláshirdetés nyílna,
amely megfelel a profiljuknak.
CívisCafé: A termelés az évtized
közepén indul. Mikor kezdődhet az ahhoz
szükséges munkaerő toborzása?

Gábor Éva: A technológiai munkakörök
első, mérnöki pozícióit 2022-ben elkezdjük
betölteni. Először tervezőmérnököket, folyamat szakértőket, karbantartási vezetőket
fogunk keresni. A termelésben dolgozók
számára nem lesz kötelező az angolnyelvismeret, de a kiválasztásnál mindenképp
előny jelent majd. A termelési kulcsszakmákkal összefüggően a BMW még 2019ben együttműködési megállapodást írt alá
a Debreceni Szakképzési Centrummal.
Ennek értelmében a Mechwart András
Gépipari és Informatikai Technikumban és
a Brassai Sámuel Műszaki Technikumban
összesen négy szakon valósul meg duális
képzés. A Mechwartban informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető, a Brassaiban mechatronikai technikus és gépjárműmechatronikai technikus, valamint elektronikai technikus képzés indul. Az elméleti
oktatást a két tanintézmény, a gyakorlati tudást a BMW nyújtja majd.
CívisCafé: Mely munkakörökben lesz
követelmény a felsőfokú végzettség?

Gábor Éva: A szenior szakértői, mérnöki,
vezetői pozíciók többségében. De hangsúlyoznám, hogy ez nem kizárólagosan értendő. Minden egyes pozíciót és felelősségi
kört egyénileg alakítunk ki és ahhoz mérten határozzuk meg a szükséges elvárásokat. Maga a kiválasztási folyamat is változó;
a pozíció és a belépés között eltelt idő sem
azonos, a beosztástól függ. A járványhelyzet szintén befolyással lehet a kiválasztáshoz
szükséges időre.
CívisCafé: Nagyon jól lehet keresni a BMW-nél?

Gábor Éva: Versenyképes béreket és stabil
vállalati hátteret kínálunk.
ratalics lászló
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CívisCafé
Drasztikus áremelésre készül januárban a malomipar – közölte a Cívis
Caféval a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének alelnöke.

Brutális
lisztáremelés
jön. Mennyi
lesz egy kiló
kenyér?
Elszállt a búza ára;
ez az oka a drágulásnak.

Lakatos Zoltán a lépést a búza árának brutális drágulásával indokolta, mint
mondta: a kenyérgabona tonnája már
most meghaladja a 90 ezer forintot, és
semmilyen jel nem utal arra, hogy az árnövekedés megtorpanna, esetleg csökkenés
következne be. Felidézte, hogy nagyjából
egy évvel ezelőtt kezdődött a szántóföldi
növények, közte a kukorica és a búza árának emelkedése, amit igazából semmi sem
indokolt, hiszen a termés mennyisége és
minősége is a korábbi éveknek megfelelően alakult. Lakatos Zoltán szerint egyetlen
tényező, azaz egyetlen ország állhat a drágulás mögött: Kína. – Az ázsiai országban korábban a sertésállomány legalább
40 százalékát az afrikai sertéspestis miatt
„kivágták”, most viszont elkezdődött az új
állományok telepítése, ami ismét hatalmas
takarmányigénnyel jár – magyarázta. – Az
USA és Kína közötti feszültségek miatt
azonban még a Trump-kormány idején
megtiltották az amerikai gazdáknak, hogy
Kínába exportáljanak gabonaféléket és
takarmány-alapanyagokat. A kínaiak így
aztán „nekimentek” az európai piacnak,
és megvettek szinte mindent, amit csak
találtak. Folyamatosan emelkedő búzaár
mellett keresleti piac alakult ki, és ennek
egyelőre tényleg nem látjuk még a végét.
A termelők összezárnak
Lakatos Zoltán hangsúlyozta: a gazdák
legnagyobb megelégedésére a malomipar
júliusban, az aratás kezdetekor a valaha
volt legmagasabb indulóáron, 62 ezer
forintért vásárolta fel a búzát, de hamar
megjelentek a takarmánygyártók, akik
66-68 ezer forintot is adtak egy tonnáért, majd az expotőrök piacra lépésével
tovább emelkedtek az árak. – Ráadásul
a termelők között eddig soha nem tapasztalt mértékű összefogás jött létre, és
a minél magasabb ár reményében vis�szatartják az árut, így hiány alakult ki.
– mondta. – Ennek következtében most
már ott tartunk, hogy 90 ezer forintot is
elkérnek egy tonna búzáért.
A Hajdú Gabona vezérigazgatója szerint
innen pedig már egyáltalán nem tűnik irreálisnak a 100 ezer forintos búza sem, és
ha ez bekövetkezik, akkor januárban eddig
még soha nem látott mértékű lisztáremelés következik. Lakatos Zoltán úgy számolja, ahhoz, hogy a malomipar fedezni
tudja a költségeit, csaknem 40 százalékkal
kell megemelnie a liszt árát. A drágulásba
a szakember belekalkulálta a szállítási és
a bérköltségek emelkedését, az üzemanyag
drágulását, valamint az energiaár-növekedést is. – Mindent összevetve az áremelést
követően 150-155 forint alatt nemigen le-

het majd lisztet vásárolni a malomipartól –
fűzte hozzá. – Ez, persze, önmagában nem
akkora tétel, hogy megrengetné a családi
kasszát, hiszen pár ezer forint pluszkiadás
csupán, egy háztartásban ugyanis évente
mintegy 80 kiló lisztet használnak fel.
Csak a drágulás mértéke
a kérdéses
Sokkal inkább húsbavágó kérdés, hogy
a lisztáremelés miatt mennyivel drágul
a kenyér és a többi sütőipari termék. Lakatos Zoltán ezzel kapcsolatban megjegyezte: a negyven százalékkal drágább liszt
természetesen nem azt jelenti, hogy a liszt
áremelése miatt a kenyér is negyven százalékkal lesz drágább, a kenyér előállításának
költségéből ugyanis a liszt körülbelül egyharmadot tesz ki, viszont a sütőipar többi
költsége is jelentősen emelkedni fog.
A drágulás mértékét illetően nem bocsátkozott jóslásokba a Magyar Pékszövetség
elnöke sem. Septe József kérdésünkre
közölte: addig, amíg nem lehet tudni, hogy
pontosan mennyivel drágulnak az alapanyagok, mennyivel kell többet fizetni az
energiáért, az áremelés nagyságáról is csak
találgatni lehet. Hozzátette: minden üzem
más önköltséggel dolgozik, ami alapján
meghatározza, mennyiért adja át a termékeit a kereskedőknek, akik erre aztán
még rárakják a saját hasznukat is. Szerinte
egységes áremelésről nem lehet beszélni
ebben a szektorban; üzemenként változik,
hogy a túléléshez hol, mennyivel emelnek
az árakon. – Kis túlzással azt mondhatom,
hogy ahány sütőipari vállalkozás, an�nyiféle árképzés létezik Magyarországon.
– Egészen biztosan nem ugyanannyit emel
az a cég, amelyik áruházláncoknak szállít
pékárut, és az, amelyik például saját bolthálózatában értékesíti a termékeit.
A Központi Statisztikai Hivatal szeptemberi fogyasztói átlagár-táblázata szerint januárban egy kiló fehér kenyérért átlagosan
374 forintot kellett kiadni, míg szeptemberben már 399 forintot kértek érte a boltokban. Azóta pedig már a lélektaninak
mondott 400 forintos határt is átlépte az ár,
de jó néhány olyan, különlegesebb termék
is van már a polcokon, amelyek kilójáéért
akár 700 forintot is fizetni kell.
A szektor helyzetét jól ismerő – névtelenséget kérő – forrásaink szerint egyébként a kenyér legalább 10-15 százalékkal
drágulhat januárban, és szerintük idővel
az itthoni kenyérárak utolérik az ausztriai árakat.
A kérdés csak az, a hazai fizetések is felzárkóznak-e addigra a szomszédos ország
bérszínvonalához.
takács tibor
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CívisCafé

Felnőttek ingyenes
Szakmai képzése
Tanulj akár munka mellett, teljesen
ingyen, rövid képzési idővel!

Képzések
� Felvonószerelő
� Bevontelektródás kézi ívhegesztő
� Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
� Gázhegesztő
� Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
� Tisztítás-technológiai szakmunkás
� Sportedző (úszás sportágban)
� Vállalkozási mérlegképes könyvelő
� Társasházkezelő
� Ingatlanközvetítő
� PLC programozó
� Elektronikai gyártósori műszerész
� Automatikai berendezés karbantartó
� Távközlési és informatikai hálózatszerelő
� Infokommunikációs hálózatüzemeltető
� Emelőgép-ügyintéző
� Nyílászáró és árnyékolástechnikai
szerelő, beépítő

� Munkavédelmi előadó
� Dísznövénykertész
� Regeneráló wellness szakember
� Sportmasszőr
� Fitness instruktor
� Személyi edző
� Falusi turizmus szolgáltató
� Raktárvezető
� Munkaruha- és védőruha készítő
� Koszorúkészítő
� Virágkötő és virágkereskedő
� Fodrász vegyszeres szakember
� Kulturális rendezvény szervezője
� Webfejlesztő
� Mobilalkalmazás fejlesztő
� Létesítmény energetikus
� Drog- és toxikológiai szaktechnikus

www.dszc.hu I +36 30 955 7802 i ugyfelszolgalat@dszc.hu
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Hiába
a sztárparádé,
felejthető
A Gucci-ház
Lady Gaga, Jeremy Irons,
Adam Driver, Al Pacino, Salma
Hayek, Jared Leto és főszerepben:
a csalódás.

CívisCafé

Már a mozikban Ridley Scott idei második rendezése,
A Gucci-ház (House of Gucci, 2021). A brit rendező 84 éves kora
ellenére nem lassít, Az utolsó párbaj (The Last Duel, 2021) után
a híres divatmárka mögött álló család közegébe enged
bepillantást.
A történet szerint az apja fuvarozócégénél dolgozó Patrizia Reggiani (Lady
Gaga) egy házibulin megismerkedik Maurizio Guccival (Adam Driver),
akivel szerelembe esnek, és összeházasodnak. A fiatal férfi jogot tanul, és szeretne távol maradni családjától, Patrizia azonban szorgalmazza, hogy folyjon
bele jobban a családi ügyletekbe. Ebben Aldo Gucci (Al Pacino) lesz segítségükre, aki bevezeti a fiatalokat a fényűzés világába.
A Gucci-ház igaz történet alapján, Sara Gay Forden, A Gucci-ház – Igaz
történet gyilkosságról, őrületről, csillogásról és kapzsiságról című regényéből készült. Furcsa, hogy nem filmesítették meg hamarabb, hiszen a gazdagság mögötti romlottság, a hírnévvel járó hátulütők és bulvárba illő esetek Hollywoodban mindig is gyakori témák voltak. Ráadásul ebben az esetben egy gyilkosság
is borzolja a kedélyeket, de ne menjünk a dolgok elébe!
Fontosabb, hogy Ridley Scott mit hozott ki ebből az alapanyagból. Nem sok
újat, viszont ettől függetlenül, amit vállalt, azt legalább végigvitte. Mint említettem, a téma önmagában elég erős, emellett adott egy sztárgárda, akik közül
többen kisujjból hoznak egy szerepet. Csakhogy egy ilyen típusú film kapcsán
könnyen érezheti azt a rendező, hogy ehhez neki sok mindent már nem kell
hozzátenni, a téma és a sztárok eladják az egész koncepciót. A Gucci-házban ez
egyértelműen tettenérhető.
Ridley Scott mintha egy kicsit megfáradt volna Az utolsó párbaj készítése után,
mert itt sok esetben hiányokkal, túlhúzásokkal tarkított alkotást tett le az asztalra. A filmnek felvezetése nem rossz, viszont amikor elindul Maurizio Gucci
reintegrálása a családba, nagyon elvész a fókusz. A jelenetek mintha nem szervesen követnék egymást: egyik témából hirtelen csapnak át a másikba. Nem sikerül igazán megtalálni, hogy Patrizia egymagában vagy a család összes fontos
tagja van a középpontban.
Nagyjából az összes karakterről elmondható, hogy valami hibádzik megmutatásukban. Maurizio apja, Rodolfo Gucci (Jeremy Irons) epizódszerepet kap,
a gyilkosságban közvetett szerepet vállaló Pina Auriemma (Salma Hayek)
még annyit sem. Aldo Guccinak és Paolo Guccinak (Jared Leto) több tér jut,
viszont nem sikerül igazán elmélyíteni a kapcsolatukat, sőt, az elején elhangzott mondat tér vissza apa és fia utolsó jeleneténél, így igazából a megismert
alapfelállás nem is változik köztük. Azonban nemcsak karakterológiai szempontból hiányos a film, hanem a cselekményben is.
A filmet elnézve, a készítők magnak Patrizia és Maurizio kapcsolatát tekintették, azonban a fentiek fényében csapong ennek bemutatása. Például viszonyukban hirtelen változás áll be, emellett mindkettejük „kibontása” elnagyolt,
bár apróságokkal és a színészek játékával sikerül menteni a szituáción valamit.
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CívisCafé
Ott van azonban a probléma a cselekmén�nyel kapcsolatban, miszerint nem igazán
derül ki, Ridley Scott miről szeretett volna
filmet készíteni. A hatalom, a vagyon megrészegítő erejéről, a csillogás mögötti romlottságról, ocsmányságokról? Egy feltörekvő, áskálódó nőről? Mert valahol minden
ott van ebben A Gucci-házban, csak semmi
sincs rendesen kidolgozva, és ugyanez a baj
figurákkal is. Érdemes kiemelni, hogy gyakorlatilag felvezetés nélkül és gyorsan lerendezi a film magát a gyilkosságot, holott talán
ennek kellett volna a csúcspontnak lennie.
Nemcsak a fókusz hiánya a baj, hanem Ridley Scott középszerű rendezése. Rengeteg jelenet mutatja meg a felszínes csillogást, de ez
mintha mind csak időhúzás lenne. A valódi
tét, a feszültség hiányzik a film első feléből,
mintha csak kötelezően akarta volna letudni.
A fentiek fényében furcsának tűnhet, de
A Gucci-ház mégis szórakoztató és nézhető
alkotás. Filmes szempontból például főleg
a második fele, amikor a konfrontációk kiéleződnek, igencsak korrektté válik A Gucci-ház – mintha nagyjából megtalálta volna,
hogy mit szeretne elmondani. Ennek köszönhetően, ha kissé fogcsikorgatva is, de
tud működni az egész, mert a cselekményvezetés pörög, tehát unalmassá nem válik egy
percre sem, bár Ridley Scott teletette a korra
jellemző zenékkel filmjét, ami meglehetősen
idegesítő trend Hollywoodban.

Én – más kritikákkal ellentétben – pozitívnak ítélem a színészi alakításokat. Lady
Gaga például láthatóan odatette magát, és
a Csillag születik (A Star Is Born, 2018) számomra nem hihető alakítása után most egy
testhezállóbb szerepben lubickol. Jól kapja
el figurájának lényegét, ha kell, harsány, de
az érzelmes jelenetei is működnek. Mellette
Adam Driver szintén magabiztos alakítást
ad elő, ha a cselekmény nem, ő maga jól tudja érzékeltetni figurája változását. Al Pacinót
mindig jó látni – hihetetlen, hogy 81 évesen
is milyen energikusan képes uralni a vász-

nat. Jeremy Irons kis szerepben, de annál
emlékezetesebben van jelen. Jared Leto pedig nagyon irritáló, ripacs színész, ráadásul
itt már-már karikatúraszerűen játszik, mégis, amikor nagyon rövid időre nem ezt teszi,
akkor ő is jó.
A Gucci-ház tipikusan az az alkotás, amit
egyszer meg lehet nézni, lehet róla és a benne megjelenő témákról és figurákról vitázni. Ennek ellenére jóval több volt ebben az
alapanyagban, mint amit végül Ridley Scott
kihozott belőle.
gaál csaba
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CívisCafé

Így épül a dimbes-dombos
Debreceni Kerékpáros Központ Pallagon
Profik és amatőrök egyaránt megtalálhatják a számításaikat.
Gőzerővel épül a Debreceni Kerékpáros Központ Pallagon, a 4-es főút mellett. A beruházó a Magyar Kerékpáros Szövetség, amely
tizenöt évre ingyenes használatba kapta
a debreceni önkormányzattól a 24 hektáros
pallagi ingatlant. Az első ütemben olyan cyclocross pályát alakítanak ki, amelyen országúti kerékpárosok, a hegyikerékpárosok és
a BMX szerelmesei egyaránt megtalálhatják
a számításaikat.

Előbb a cyclocrosspálya épül meg egy 800
méteres edzőkörrel, 3-5 méteres dombokkal.
A második ütemben, jövőre egy 600 négyzetméteres fedett csarnokkal bővül a létesítmény, valamint további egy kilométerrel
nő a pálya távja, a harmadik ütemben pedig
felépül a velodrom, azaz a pályakerékpáros aréna.
A professzionális, az amatőr és a szabadidősportra egyaránt alkalmas kerékpáros centrum első ütemének kivitelezését a debreceni
Hajdut Építő Kft. nyerte el, és láthatóan jól
halad a munka a mintegy 24 futballpályányi

területen. A Debreceni Kerékpáros Központ
első kapavágásakor Papp László rögtön két
bringautat is ígért a kerékpáros központhoz. Az egyik a 4-es főút mellett fut majd, és
Bocskaikertet köti össze Debrecennel, a másik pedig „belül”, a Pallagi úton valósul meg,
a TEVA-tól a 4-es útig. A leendő centrum
autós megközelítését is a 4-es út felől építik
ki, amint az a felvételeinken jól látható.
cs. bereczki attila

további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

SPORT 21

CívisCafé
CívisCafé: Jobban tudsz magyarul, mint
a nyelvzseni Ibrahima Sidibe, akivel nemrég
beszéltük ki az élet fontos dolgait!

Luis Ramos: Nekem könnyebb volt
megtanulni magyarul, mint Sidibének,
mert az én élettársam, a gyerekeim
édesanyja nem tudott angolul, mint
az övé, így rákény-szerültem a magyar
kommunikációra, amit egyáltalán nem
bánok. Szerintem az ember tanulja meg
annak az országnak a nyelvét, ahol él.
CívisCafé: Azért le a kalappal előtted!
A magyar nyelv nem lehet egyszerű egy
spanyol ajkú számára.

Luis Ramos: Szerintem a magyar an�nyira nehéz, hogy még a magyarok
is bajlódnak vele. Egyébként szerencsés vagyok, mert könnyen tanulok
nyelveket. Fiatalon Olaszországba kerültem, három hónap múlva már beszéltem olaszul, igaz, nagyon hasonlít
a spanyolra. Amikor Franciaországban
fociztam, akkor egy év alatt megtanultam alapszinten beszélni franciául.
Szlovákiában egy rövid idő után szlovákul kezdtem kommunikálni, Csehországban pedig csehül.
CívisCafé: Akkor te még Sidibénél is nagyobb
nyelvzseni vagy.

Luis Ramos: Azt azért nem mondanám,
de magyarul jobban tudok, az biztos!

Luis Ramos:
„Eleinte
azt hittem,
a magyarok
rasszisták,
de tévedtem.
Csak zárkózottak.”
A DVSC
volt hondurasi légiósa
Debrecenben telepedett le.

CívisCafé: A szülőhazádban, a Karib-tenger
partján 30 fokban iszogathatnád a koktélokat,
közben pedig nézhetnéd az egzotikus nőket
fürdőruhában. Mit keresel itt ilyenkor?
Novembertől áprilisig hideg, rideg, szürke és
ködös Debrecen.

Luis Ramos: Szép nők itt is vannak,
nekem pedig a foci az életem, és a foci,
a családom ideköt.
CívisCafé: Tényleg, hogy kerültél
ide, Európába?

Luis Ramos: Hondurasban két lehetősége van egy embernek. Vagy tanul,
vagy focizik. Én focizni akartam, amióta
csak az eszemet tudom. Tizenhat éves
voltam, amikor egy olasz menedzser
elhozott Horvátországba, de sajnos túl
fiatal voltam, profi szerződést nem kaphattam, ezért visszamentem Hondurasba, ahol egy profi csapatban fociztam
tovább. Játszottam a hollandiai U20-as
világbajnokságon, amelyen egyébként
Messi lett a legjobb játékos. Ott kaptam
ajánlatot a szlovákiai MSK Zilina csapatától. Összességében nagyon szép másfél
évet töltöttem Zsolnán, de azért az első
tél nagyon „megfogott”. Nemcsak a kezeim és a lábaim fagytak meg, hanem
az agyam is, gondolkozni sem tudtam.
Minden nap úgy ébredtem, hogy nincs
tovább, megyek haza…
CívisCafé: Ezért kérdeztem, hogy
bírod mifelénk?

Luis Ramos: Már megszoktam az itteni

klímát, de azért – elismerem – még mindig sokat panaszkodom az időjárásra.
CívisCafé: Felvidékről kerültél
Magyarországra. Milyen úton?

Luis Ramos: Zsolnáról a szlovák másodosztályú Nagymihályhoz igazoltam.
Két edzőmeccset játszottunk a Nyíregyházával, amely éppen akkor került fel
az NB I-be. Révész Attila volt a Szpari-edző, tetszett neki a játékom, hívott,
én pedig jöttem. Ez 2008-ban történt,
azóta Magyarországon élek.
CívisCafé: Fáj a szíved, amikor arra gondolsz,
hogy Hondurasban most is 30 fok van?

Luis Ramos: Honduras a földrajzi
adottságait tekintve gyönyörű ország
Közép-Amerikában. A partjait keleten a Karib-tenger, nyugaton a Csendes-óceán mossa, de hegyei is vannak,
nagyon magasak, ami Magyarországon
hiány. Hondurasnak azonban egy nagy
baja van: nem lehet biztonságban élni.
Mindent áthat a bűnözés, a drogbiznisz.
CívisCafé: Azt hiszem, kevés debreceni járt
Hondurasban. Mesélj még!

Luis Ramos: Sajnos, nagy a szegénység,
és nagyon könnyű rossz útra térni. Amikor hazamegyek, és érdeklődöm a régi
barátaim felől, akkor azt a választ kapom,
hogy az egyik a börtönben van, a másik
már halott, mert lelőtték. A helyzet pedig
egyre romlik. Húsz évvel ezelőtt még csak
egymással háborúztak a gengszterek,
de ma már drogdílerek vannak minden
utcasarkon. Tudniillik Honduras a híd
a legfőbb kokaingyártó, Kolumbia, továbbá Mexikó és az USA között. Drogkartellek alakultak ki, amelynek tagjai időnként
véres leszámolásokat rendeznek. Hondurasban nem ülhetsz ki nyugodtan egy
teraszra italozni, mint például Debrecenben, mert ha véletlenül ott ül a kerthelyiségen egy célpont, egy célszemély, akkor
a kivégzőosztag nincs tekintettel a többi
vendégre, mindenkibe golyót eresztenek.
A gazdagok sincsenek biztonságban. David Suazo – aki tizenhárom évet játszott
az olasz első osztályban, a Cagliariban és
az Interben – súlyos váltságdíjat fizetett
a testvéréét emberrablóknak. Neki szerencséje volt, de egy másik neves hondurasi futballista, Wilson Palacios – aki
a Tottenham Hotspur játékosa volt – már
nem kapta vissza a testvérét élve.
CívisCafé: Akkor igazán aggódhatsz
a családod miatt!

Luis Ramos: Szerencsére már senki nem
él Hondurasban, legalábbis azok, akikkel felnőttem, anyukám, a két nővérem,
a húgom és az öcsém. Anyukám az USAban, Houstonban él az egyik nővéremmel és a húgommal, a másik nővérem
Londonban telepedett le, az öcsém pedig
Spanyolországban focizik.


folytatás a következő oldalon.
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CívisCafé: Édesapádat nem említetted. Apa
nélkül nőttél fel? Vagy ez érzékeny téma neked?

Luis Ramos: Édesapámmal nem tartom
a kapcsolatot, tudomásom szerint most
éppen New Yorkban él valahol. Nem egy
családcentrikus ember, legalábbis nem úgy,
ahogy az Magyarországon minta. Neki tíz
gyereke van különböző nőktől, édesanyámtól csak egy, én. A kilenc féltestvérem közül sem ismerek mindenkit. Kilencéves lehettem, amikor megtudtam, hogy van egy
olyan féltestvérem, akivel ugyanabban az
évben születettünk.
CívisCafé: Legalább szép és nagy rokonság!

Luis Ramos: Apám tíz gyereke még semmi
az anyai nagyapám teljesítményéhez képest.
Ő huszonnégy gyermeket nemzett, azaz
édesanyámnak huszonhárom testvére van!
Amikor dédnagymamám százéves volt, több
mint háromszázan jöttünk össze, és mindenki vér szerinti családtag volt. A felét sem
ismertem személyesen. Szóval, nagy a család. Megesett, hogy megtetszett egy lány az
utcán, udvarolni kezdtem, de hamar kiderült, hogy az unokatestvérem. Nekem csajozni sem volt egyszerű!
CívisCafé: Hondurasba ne
menjünk nyaralni,telelni?

Luis Ramos: Dehogynem! A turistáknak
nem esik bántódásuk, teljes biztonságban
vannak. Az a gengsztereknél is aranyszabály,
hogy turistát bántani nem szabad. Van három karibi szigetünk, Roatán, Guanaja és
Utila, amelyek igazi turistaparadicsomok,
gyönyörű partokkal, szép szállodákkal.
Mindenkinek ajánlom.
CívisCafé: Debrecenben mi fogott meg?

Luis Ramos: Nem nagy, de nem is kicsi, és
ami leginkább tetszik, az a közbiztonság,
ami itt természetes érték. A magyarok fel
sem fogják igazán, milyen nagy kincs birtokában vannak. Magyarországot egyébként is
nagyon megkedveltem, itt születtek a gyerekeim, itt fociztam, most már sok minden
ideköt, és a jövőmet is itt tervezem.
CívisCafé: Egyszer levetted a mezt, a lelátón
– hozzám közel – három hölgy kis híján
szélütést kapott. Megvan még a kockahas?

Luis Ramos: Megvan még. Mikor volt ez?
CívisCafé: Még az Oláh Gábor utcai stadionban,
amikor bajnoki címeket nyertél a Lokival,
és a Bajnokok Ligájában játszottál…

Luis Ramos: Azok nagyon szép idők voltak. Isten akaratából kerültem Debrecenbe,
és a DVSC-ben eltöltött évek jelentették
futballkarrierem csúcsát. Ahogy ide szerződtem, rögtön Bajnokok Ligája-selejtezőben találtam magam. Óriási váltás volt ez
az életemben. Liverpoolban úgy kaphattam
kezdőként lehetőséget, hogy Kiss Zoli sárga
lapok vagy sérülés miatt, már nem emlékszem, nem tudta vállalni a játékot. Életem
egyik legnagyszerűbb pillanata volt, amikor
Herczeg András közölte velem, hogy kezdő
leszek az Anfield Roadon. Mindent belead-

CívisCafé
tam, amit csak tudtam, majd a hetvenedik
percben begörcsölt a vádlim, cserét kellett
kérnem. Sírtam, amikor lejöttem a pályáról.
Az egy nagyszerű csapat volt, kétszer is megnyertük a bajnokságot és a Magyar Kupát, és
azt hiszem, a meccsek legalább felén kezdőként játszottam. Erre mindig is nagyon
büszke leszek!
CívisCafé: A testalkatot a genetikának
köszönheted, vagy a sok munka eredménye?

Luis Ramos: Mindkettő benne van. Szerencsésnek tartom magam, mert egyáltalán
nem vagyok hízékony, de kemény munka
nélkül az mit sem érne. A rengeteg futballedzés és a mellette végzett kondiedzések tettek ilyenné.
CívisCafé: Mondj néhány nevet,
kik voltak a kedvenc játékosaid
Debrecenben, akikkel pályára léptél?

Luis Ramos: Czvitkovics Péter elképesztően jó játékos volt, nem értem, miért nem
vitte sokkal többre. A tökéletes technikai
képzettsége lenyűgözött. Nem volt gyors, de
azért lassú sem. Játszott Belgiumban egy rövid ideig, de benne sokkal több volt. Varga
Józsefet a munkabírásáért kedveltem, hihetetlen, mennyit futott egy meccsen. Nagy
harcos volt Szakály Peti is, elöl pedig Rudolf
Gergely is különleges képességekkel bírt.
Abban a csapatban minden poszton nagyszerű futballisták játszottak.
CívisCafé: Coulibalyt hogyhogy nem említed?

Luis Ramos: Azt hittem, csak magyarokat
nevezhetek meg. Ha nem, akkor természetesen Couli van az első helyen, aki olyan nekem, mintha a testvérem lenne. Gyakran én
viszem a gyerekeit ide-oda, amikor az anyukájuk dolgozik, és Adamo nem tartózkodik
Debrecenben.
CívisCafé: A Loki után is több csapatban játszottál
Nyugat-Európától Ázsiáig. Még Irakban is eltöltöttél
egy szezont. Mesélj! Először is arról, hogyan
jutott eszedbe egy olyan országba szerződni,
ahonnan mindenki menekülne, ha tehetné?

Luis Ramos: Nyíregyházán akartam maradni, de nem tudtunk megállapodni. Több
csapattal köztük a Vasassal és a Diósgyőrrel
is tárgyaltam, telt az idő, augusztus végén
még nem volt csapatom. Akkor ment szét
a párkapcsolatom a gyerekeim édesanyjával, eléggé mélyen voltam lelkileg, vélhetően ez is közrejátszott abban, hogy egy évre
aláírtam a bagdadi Al-Zawra’a csapatához.
Fél évet bírtam ki. Irakban képtelenség élni.
Előfordult, hogy edzés közben, tőlünk nem
messze robbant fel valami, azt hittem, beszakadt a dobhártyám, három napig fájt a fülem. Később kiderült, a stadion mellett egy
gyerek rálépett egy taposóaknára. Hondurasi vagyok, megszoktam a „húzós” helyeket,
de Bagdad, az más. Elmondani sem lehet,
milyen katasztrofális állapotok uralkodnak
az egész városban. Pedig az irakiak imádják a focit. Ugyanúgy, mint Hondurasban,
vagy egész Latin-Amerikában. Bagdadban

már akkor is szurkoltak, amikor felszálltunk
a buszra, minden játékosnak dalt írtak, énekeltek, bálványoztak. Ezzel együtt decemberben hazajöttem, és hívtam őket telefonon, hogy ne várjanak, nem megyek vissza.
CívisCafé: Van az a pénz, amiért Irakba is
elmegy az ember focizni?

Luis Ramos: Azt hittem, van, de fél év
után rájöttem, hogy nincs. Azért nem mentem vissza.
CívisCafé: Látunk még a pályán.
Most éppen hol rúgod a bőrt?

Luis Ramos: A Borsod megyei bajnokságban, Cigándon. Harminchat éves vagyok,
szerintem megállnám a helyen még néhány
évig magasabb osztályban is, csakhogy az
MLSZ szabálya szerint az NB II-ben és az NB
III-ban nem léphetnek pályára külföldiek.
CívisCafé: Már régóta itt élsz, tökéletes
a magyarod, családot alapítottál, hogyhogy
nem vagy még állampolgár?

Luis Ramos: Folyamatban van. Tavaly vizsgáztam magyarból, mind az írásbeli, mind
a szóbeli sikerült. Csúszik az ügy, mert két
éve nem vagyok profi futballista, egyetemre
jártam, amatőr szinten fociztam, márpedig
az állampolgársághoz munkahely, jövedelem szükséges. A papírjaim bent vannak, várok. Remélem, már nem kell sokat. A korábban említett okok miatt nem Hondurasban
képzelem el az életem. Szeretem a hazámat,
de már minden ideköt, ami fontos, elsőként
a két gyerekem.
CívisCafé: Ha már az amatőr fociból
is kiöregedsz, mihez kezdesz?

Luis Ramos: Mindenképpen a futballban
szeretnék dolgozni. Már most is kapcsolatban állok több hazai és külföldi ügynökséggel, sok helyen megfordultam pályafutásom
során, több nyelvet beszélek, tudom kamatoztatni a tapasztalataimat a játékospiacon.
CívisCafé: Mesélj az öcsédről, Anthony
Choko Lozanóról, aki ünnepelt sztár Cádizban,
Spanyolországban. Nemrég mesterhármast
lőtt az Európa-liga győztes Villarealnak!

Luis Ramos: Nyolc év van köztünk, édesanyánk közös, Anthony éppen ezért nem
Ramos, hanem Lozano, a nevelőapám után.
A Choko becenevet tőlem örökölte, annak
idején engem hívtak így San Pedro Sulában,
ahol felnőttünk. Mindig vittem magammal,
és egy idő után ő is Choko lett, azaz Csoki,
a bőrszínünk után. Gyerekkorában sokat lógott az edzésekről, otthonról elindult, csak
nem mindig ért oda. Előfordult, hogy kihagyta az összes edzést a héten, de a szombati bajnokin így is lőtt öt gólt. Rendkívül
tehetséges, de unszolni kellett, hogy még
többet dolgozzon. Most már látom rajta,
hogy tanult, és tudja, mi a profi élet feltétele.
Cádizban eddig nagyszerű idényt fut. Minden meccsét nézem, majd hívom telefonon,
és értékelem a teljesítményét.
CívisCafé: Debrecenben meg szokta
látogatni a bátyust egy ilyen híres öcs?
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Luis Ramos: Legutóbb a járvány előtt, két
évvel ezelőtt járt itt családostul. Budapest
lenyűgözte, azt mondta, a világ legszebb
városa. Annyira megszerette a darált csípős
paprikát, amit a gulyásleveshez adtak egy
étteremben, hogy feltankolt belőle, és Spanyolországban is azt eszi.
CívisCafé: Áruld el, ki a fodrászod Debrecenben!

Luis Ramos: Nincs fodrászom, saját magam
csinálom a hajam. Hiába jár sok fekete lány
az egyetemre, egyik sem ismeri a rasztázást,
vagyis én még nem találkoztam olyannal.
CívisCafé: Bocs, de az ilyen frizura láttán
mi a reggae-re és a fűre gondolunk.
Bob Marley után szabadon…

Luis Ramos: Hamis sztereotípia. Szeretem
a reggae zenét, de szeretek sok másféle zenét is, és nem szoktam füvezni. Egyszerűen
tetszik ez a stílus, már gyerekkoromban is
tetszett. 2008 óta vagyok raszta.
CívisCafé: Nemrég körözést adott ki
a rendőrség ellened. Nagyot néztünk!

Luis Ramos: Elhiheted, hogy én is, amikor
megtudtam. Egy Bajnokok Ligája-mérkőzést
néztem baráti társaságban, még 2019-ben,
megittam két-három felest, és ugyanan�nyi sört, majd a meccs végén hazamentem,
lefeküdtem. A barátaim mentek tovább bulizni, és hajnali háromkor ébresztettek, hogy
egyikük rosszul van, menjek értük. Autóba
ültem, de út közben megállított a rendőr,
megszondáztatott. Azt hittem, már aludtam
annyit, hogy vezethetek, de nem, tévedtem,
hibáztam. A büntetésről szóló hivatalos levél
az állandó lakcímemre érkezett, de közben
elköltöztem, és nem szóltak nekem róla.
Így került ki a fotóm a körözöttek közé, ami
szerintem túlzás volt, hiszen én nem bujkáltam, tudták rólam azt is, hol focizom,
könnyű engem megtalálni. Mindenesetre
amikor megtudtam, hogy köröznek, azonnal bementem a rendőrségre, rendeztem
a számlát.
CívisCafé: Álszentek lennénk, ha ezért
megfeddnénk. Ez össznépi magyar „betegség”.
Jellemezz csak minket, magyarokat!

Luis Ramos: Eleinte nagyon nehéz volt
megtalálnom a helyem, mert alig szóltak

hozzám. Ültem egyedül az öltözőben, és
a legrosszabbra gondoltam…
CívisCafé: Nyugi, mi arra is ferde szemmel
nézünk, aki a szomszéd faluból jön!

Luis Ramos: Igen, most már tudom. Egy
idő után rájöttem, hogy a magyarok egyáltalán nem rasszisták, hanem csak zárkózottak, és ezt az évek során meg is szerettem,
mert ha nagy nehezen megnyílnak, akkor
már olyanok, mint a latinók. Igaz, időnként
találkozom olyanokkal, akiken látom, hogy
nem barátkozós a tekintetük, de ezzel semmi gond, legalább őszinték.
CívisCafé: Bántottak itt valamikor
a bőrszíned miatt?

Luis Ramos: Soha. A pályán természetesen
hall az ember ezt-azt, de ha szőke lennék,
akkor is kapnék idegenben, úgyhogy ezeket
nem számolom. Az utcán, a boltban, vendéglátóhelyiségben, társaságban soha nem
inzultált senki azért, mert fekete vagyok.
CívisCafé: Bontogatják már a szárnyaikat
a futballpályán a kis Ramosok?

Luis Ramos: A nyolcéves fiam, Arcangel
születése óta imádja a focit, de a tízéves lányom, Hanga is azzal állt elő a múltkor,
hogy ő is futballozni akar. Így mindketten

fociznak, Hanga az iskolájában, Arcangel
pedig a Loki Focisuliban. A fiamból lehet jó
játékos, már most erős fizikumú és remek
bal lába van. Mindene a foci, aminek azért
nem örülök.
CívisCafé: Nocsak, miért?

Luis Ramos: Jobban szeretném, ha inkább
tanulna. Én bánom, hogy nem tanultam.
CívisCafé: Debrecenben lehet
mindkettőt, akár egyszerre is!

Luis Ramos: Igen, és ez egy nagyszerű lehetőség minden debreceni sportoló számára! Én is azt szeretném, ha a gyerekeim
tanulnának, egyetemet végeznének, és nem
mindent a focira tennének fel. Szeretném
ugyanis megkímélni őket attól, amin én átmentem. Legyen inkább egy jó szakmájuk,
diplomájuk, és akkor könnyebben boldogulnak, mint egy focista, aki egész életében csak
utazik, vándorol, és távol van az otthonától,
a családjától. 2017-ben fél évre hazamentem
Hondurasba játszani, amikor visszatértem
Debrecenbe, a kislányom azt mondta: „Apa,
megtiltom, hogy még egyszer elmenj ilyen
hosszú időre!” Így nincs más választásom,
csak Debrecen!
fotó és szöveg: cs. bereczki attila
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