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CívisCafé

Szeretnél egy olyan munkahelyet,
ahol megbecsülik és elismerik
a munkádat?

az intertanker kft.
debreceni csapatába keresünk:

AUTÓSZERELŐ
MUNKATÁRSAT.

Feladatok, amelyekben számítunk rád:

magas felszereltségű, felső kategóriás,
modern autóbuszok karbantartása.

ELŐNYT JELENT:
• a többéves tapasztalat,
• a precizitás, önálló munkavégzés,
• a kiváló kommunikációs készség,
• a gyors problémamegoldó készség,
• az autóbuszszerelési gyakorlat,
• a D kategóriás jogosítvány,
• a klímaszerelési jogosultság,
• és a gumiabroncs-szerelési végzettség.

Munkavégzés helye: Kígyóhagyma utca 1., Debrecen

Pótszilveszter
a Tündérkertben!!

BATYUS PÓTSZILVESZTERI RETRO PARTYT
TARTUNK 2022. JANUÁR 29-ÉN 18 ÓRAI KEZDETTEL!
várjuk fiatalok, idősek, akár nagyobb baráti,
bulizni vágyó társaságok jelentkezését!

A JÓ HANGULATÉRT FELELŐS DJ MACI!
Tombola éjfélkor, ami értékes nyereményeket tartalmaz.
Belépő: 3990 Ft/fő, ami tartalmazza a tombolát is
– még korlátozott számban kapható.
a 06

Érdeklődni és foglalni

30 830 3460-as telefonszámon lehet.

AMIT KÍNÁLUNK:
• a munkaerőpiaci átlaghoz képest magas bérezést
és béren kívüli juttatásokat;
• teljes munkaidős alkalmazotti munkaviszonyt;
• kiszámítható munkarendet (14 műszak/hó);
• szakmai képzéseket, továbbképzéseket;
• hosszú távú, biztos munkalehetőséget.

Jelentkezés: telefonon: +36-30-157-87-29

Hirdetési
lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért
KERESSE
KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332

szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Papp-Dorcsák Nikolett
+36 30 648 5874

dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

Csengeri Imre

+36 20 376 0073
csengeri.imre@bdrmedia.hu
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CívisCafé

Van egy táskád? Segíteni nem luxus!
az első évben több mint tízezer olyan jó
állapotú, de már nem használt táska gyűlt
össze az adományozók jóvoltából, amelyeket tulajdonosaik boldogan töltöttek
meg és ajánlottak fel a jótékony cél érdekében. A szigorú járványügyi szabályozások miatt a mozgalom 2021 januárjában
nem indult el, azonban 2022 elejétől ismét várják a szervezők az adományokat.
A kampány keretében összegyűlt „nemluxustáskák” a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével jutnak el a rászorulókhoz. A gyűjtés január 3-tól egy hónapon át tart.

Újraindult a rászoruló nőket alapvető higiéniás termékekkel segítő
adománygyűjtés.
Hajléktalan és nehéz sorsú nőknek gyűjtenek a mindennapi higiéniához szükséges
eszközöket a Nemluxustáska kampány
keretében. Az ötletgazdák az akciót arra
alapozzák, hogy majdnem minden nőnek
van egy olyan válltáskája, ami csak ott lapul a szekrény mélyén, de nem használja.
Arra kérik az adakozni kívánó hölgyeket,
töltsék meg ezeket a feleslegessé vált táskákat olyan eszközökkel, amelyekre szükségük lehet a nehéz sorsú nőknek is. Így
például fogkrémet, dezodort, egészségügyi betétet, tiszta alsóneműt vagy éppen
fésűt is tehetnek az adakozók a felajánlott
kiegészítőkbe.
Az adománygyűjtést először 2018 decemberében szervezte meg három, a nőket
érintő társadalmi problémák iránt foglalkozásuk miatt is kifejezetten érzékeny
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

HAJDÚ-BIHARI GYŰJTŐPONTOK
DEBRECEN – Sámsoni út 3., szerdánként 9–17 óra között
EBES – Fő út 67–69. szerdánként 9–17 óra között
HAJDÚSZOBOSZLÓ – Rákóczi u. 55.,
szerdánként 8–16 óra között.

nő. A kampány kitalálói eredetileg 100150 táskányi adományt vártak, de már

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
a kampány részleteiről, valamint a gyűjtőpontok listájáról
a www.nemluxustaska.hu weboldalon található.

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
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CívisCafé
Zákány Hajnalkának eredetileg bolti eladó és üzletvezetői képesítése is van, öt éve azonban hivatásszerűen már csak takarítással foglalkozik. Látott sok mindent, a kanapék aljától kezdve
a drogtanyáig. Azt mondja, a takarításhoz – az elhivatottságon
kívül – empátia is kell. De ha mindkettő megvan, meg lehet belőle élni.
CívisCafé: Állítólag csak az képes megteremteni önmagában a rendet, aki kívül is
rendet tart.

Zákány Hajnalka: Lehet benne igazság. Sokat elárul az ember személyisége,
külső megjelenése arról, hogy miként viszonyul az élet dolgaihoz. Például az,
hogy mennyire nyugodt jelenség. Ha egy másik szemszögéből nézzük: ebben
a rohanó világban sok-sok gonddal, problémával küszködünk, azaz nem biztos, hogy annyira rendezett az érzelmi világunk, ettől függetlenül viszont sokan törekednek rá, hogy rendezett otthonuk legyen.
CívisCafé: A háziasszonyok nagy részének rémálma a takarítás, sokan azonban mániákus
súrolók, pakolók. Mitől lesz rendes egy ház?

Zákány Hajnalka: Sok embernek teher tehet a takarítás. Már a gondolattól is elfáradnak, hogy el kellene kezdeni takarítani. A rendhez, a tisztasághoz
viszont ragaszkodnának. Megfelelő időbeosztással, kisebb trükkökkel, praktikákkal a takarítást könnyen be lehet ütemezni a mindennapokba. Ha egy kicsit odafigyelünk egymásra, és jellemzően nem csak anya végzi a házimunkát,
hanem minden családtag vállal egy kicsit belőle, akkor egyrészt gyorsabban
haladunk, másrészt elkerülhető, hogy anya mondjuk mániákus házisárkánnyá
váljon. Az a rendes ház, ahova öröm belépni, és kellemesen érezzük magunkat.

fotók: magánarchívum

CívisCafé: Érdemes egyszerre felfordítani a lakást, és padlótól plafonig takarítani vagy
jobb módszeresen, kisebb területenként haladni?

A takarításról
lekopott
minden
szégyenfolt
A hivatásos debreceni takarítóval
a fertőtlenítés felértékelődéséről
és csíkmentes ablakokról
is beszélgettünk.

Zákány Hajnalka: Egy évben egyszer – de inkább kétszer – ajánlott egy nagyobb takarítás. Ilyenkor minden olyan zegzugot kitakarítunk, amit a mindennapokban egyébként nem. Azért is jó ez, mert ilyenkor olyan károkat is
felfedezhetünk, mint például a penész vagy a vízszivárgás stb. Így a nagyobb
baj megelőzhető, hiszen még időben tudunk szakemberhez fordulni. Ha
a nagytakarítással megvagyunk, hátra lehet dőlni. Hetente egy kisebb fenntartó takarítással meg tudjuk a tisztaságot őrizni. Nem fogjuk azt érezni, hogy az
otthonunk rabjai vagyunk .
CívisCafé: Van olyan nemszeretem munkafázis, ami a hivatásos takarítót is
kísértetként üldözi?

Zákány Hajnalka: Bármennyire is a munka hőse és szerelmese vagyok,
a tűzhelyet és a mosógép adagolófiókját nem szeretem tisztítani. De megcsinálom, persze, és mindig szép is a végeredmény.
CívisCafé: Csodát tenni nem mindig könnyű egy vízköves, penészes fürdőszobában.
Mennyi múlik a hozzáértésen és mennyi a tisztítószereken?

Zákány Hajnalka: A vizesblokkok a legádázabb feladatok elé tudnak bennünket állítani. Sok múlik azon, hogy a takarító mennyire ismeri az eszközöket, szereket, amiket használ. Még fontosabb a tisztítandó felület anyagának felismerése. A megfelelő eredmény eléréséhez elengedhetetlen a kitartás,
a hozzáértés és a megfelelő eszközök kiválasztása.
CívisCafé: Tömegek esküsznek az ecetre és a szódabikarbóna, mások az ipari sósav
mindenhatóságában bíznak. Hol az igazság, és mennyire “zöld”?

Zákány Hajnalka: A szódabikarbóna, ahogy az ecet is, környezet- és pénztárcakímélő. Ahogy én tapasztalom, minimálisan szennyezett felületeken akár
tökéletes is lehet, makacsabb szennyeződésekkel szemben azonban semmit
nem ér, tehát csodát nem tesz. A sósav hatékony, erős, de egyáltalán nem környezetbarát, ráadásul óriási károkat tudunk magunknak okozni: sérüléseket,
de akár mérgezést is. Nem beszélve az anyagi kárról: csaptelepre borítva, hogy
az majd leszedi a vízkövet... – „csodás”, lefeketített szépséget varázsolunk magunknak. Az igazság középúton van, mint mindig.
CívisCafé: Felértékelődött az utóbbi két évben a fertőtlenítés. Otthon mit tehetünk a család
védelme érdekében? És mi az, ami teljesen felesleges?

Zákány Hajnalka: A vegyszergyártó cégek előtérbe tolják a tisztítószereket,
emelik az árakat, és a vírushelyzetre hivatkozva sulykolják, hogy vegyünk minél többet. Sőt! Aki többfajtát vesz, nagyobb eséllyel elkerülheti, hogy hazaviszi a vírusokat, kórokozókat. Nem igaz! Legyen otthon, de nem kell drogériát
nyitni. Ne essünk át a ló másik oldalára! A takarítás és a fertőtlenítés rendkívül
közel állnak egymáshoz: nincs egyik a másik nélkül. De nem ugyanaz! Taka-
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CívisCafé
rítás során mechanikai erővel a felületekre
tapadó port, zsírt távolítjuk el különböző
tisztítószerekkel. Fertőtlenítéskor a szabad
szemmel nem látható vírusokat, baktériumokat célozzuk meg. A piacon lévő fertőtlenítők általában képesek ezeket elpusztítani.
Az összetételüket azonban mindig figyelmesen el kell olvasni: például az erős klórtartalmú szerek nem alkalmasak fa, textília
fertőtlenítésére. Ha megvan a rendszeres kis
takarításunk, és nincs a családban fertőzött,
napi egy fertőtlenítés elegendő. A szen�nyezettebb területek elsősorban ott vannak,
ahol beérkezünk a lakásba; innen vihető tovább a kórokozó az otthonunk többi pontjára – tehát: bejárati ajtó, kilincs, villanykapcsoló. A lakás többi részét tekintve a konyha
és a fürdőszoba igényel még nagyobb figyelmet. Ha azzal szembesülünk, hogy valamelyik családtagunk megfertőződhetett, természetesen napi többszöri fertőtlenítés ajánlott,
de nagyon fontos a rendszeres szellőztetés is.
CívisCafé: A kanapé alatti padló minden
kisgyerekes házban valóságos kincsesbánya.
Létezik hatékony technika e terület tisztán tartására?

Zákány Hajnalka: A kanapék, ágyak alja
valóban rég nem látott tárgyakat rejthet.
Kisgyerekes családoknál örök dilemma, de
nincs is rá tartós megoldás, hiszen kivédeni
sem nagyon lehet. Ráadásul ezekre a helyekre a népszerű robotporszívók sem képesek
bejutni. Időközönként érdemes a család erős
tagját megkérni, hogy segítsen be a takarításba. Meg kell emelni az ágyat, így a kincsek
is előkerülnek, és a porcicákat is el lehet távolítani. Bár olykor ezek a cicák nem is cicák, inkább mamut méretűek.
CívisCafé: Értek korábban elképzelhetetlen
meglepetések a munkád során?

Zákány Hajnalka: Próbálnék finoman fogalmazni, de nehéz lesz. Egy család kért fel
nagytakarításra. Vásároltak egy évek óta üresen álló, használt ingatlant, ahol kábítószer-

és alkoholfüggő fiatal férfi élt az édesanyjával. Véresek voltak a falak, és a fürdőszoba
is, mindenhol. A fel sem ismerhető szen�nyeződések között szintén azonosíthatatlan
szagok terjengtek. Az emeleten találtunk egy
zugot, padlásszerűt, mint egy bunker, úgy
nézett ki. Csak zseblámpával tudtam fényt
csiholni. Borzongott a hátam, hiába voltam
beöltözve védőruhába. Minden megfordult a fejemben, mik történhettek itt – egy
horrorfilmben éreztem magam. A másik
eset: több, eltérő nemzetiségű diák bérelt
(és lakott le teljesen) egy értékes, belvárosi
ingatlant. Itt bokáig úsztunk az ürülékben.
A konyhaszekrényben mintha kisebb állatok tetemei lettek volna bezacskózva. Irgalmatlan büdös volt mindenhol. Szerencsére
sikerült kipofozni. Harmadik eset: miután
a helyszíni felmérést elvégeztem, az ajánlatot
nem fogadta el a megbízó. Egy romos házban egy idősebb, hajléktalan férfi élt, akinek
alkoholproblémái voltak. Ez utóbbi okozta
a halálát is. Egy hónap múlva találták meg
az ágyában, az ürülékeiben. Nem tudok ehhez mit hozzáfűzni. El sem tudom mondani,
mit éreztem.
CívisCafé: Több ezren vannak a debreceni
Facebook-csoportban, amiben bejárónőt-takarítót
keresnek, vagy éppen ilyen jellegű szolgáltatást
kínálnak. Luxus, ha más takarít helyettünk?

Zákány Hajnalka: Napjainkban már elfogadott, nem mondanám azt, hogy luxus.
Akadnak azért olyan megbízók, akik alapvetően nem engedhetik meg maguknak, hogy
fizessenek a takarításért. Ha például betegség miatt vált elhanyagolttá a lakás, és a család nem tud besegíteni, de mernek segítséget
kérni, természetesen ilyenkor én is másképp
kalkulálom a költségeket. Mostanában nagy
divatja lett annak, hogy sokan azt hiszik, ha
elővesznek egy kendőt és szivacsot, tudnak
takarítani. Azt hiszik, ez olyan könnyű. Nem
így van! Mégis hirdetnek, munkát vállalnak.

Az ügyfelekkel bánni sem könnyű: empátiára van szükség, megbízhatóságra, kitartásra,
felelősségvállalásra. Ehhez viszont szeretni
kell ezt a hivatást.
CívisCafé: Meg lehet élni a takarításból?

Zákány Hajnalka: A takarítás ára régiónként változó. Hajdú-Bihar megyében átlagosan 1700-2000 forintot lehet keresni óránként. Vállalkozóként már több szempontot
figyelembe lehet venni egy ajánlatkérésnél.
Nagytakarítás fix áron, időre: 650 forint per
négyzetméter. Plusz ablaktisztítás.
CívisCafé: Sarkalatos pont: hogyan nem
lesz csíkos a megpucolt ablak?

Zákány Hajnalka: Ha hisszük, ha nem,
a hárombetűs mosogatószer hideg vízben
elkeverve. És több tiszta kendő. Egy tiszta
kendő segítségével a teljes üvegfelületet bevizezem. Nem hagyjuk megszáradni rajta
a vizet. Egy jobb minőségű ablaklehúzóval
fentről lefelé – vízszintesen haladva! – minden sort átmenettel húzunk. Minden sor végén a lehúzó gumiját szárazra töröljük. A végén már csak az üveg széleit töröljük át; nem
nyúlkálunk bele a tiszta üvegbe.
bereczki-csák helga
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CívisCafé

Csorvási pogácsa
Császár Etától már több receptet is
közzétettünk. Most az oldaláról a híres
csorvási pogácsa receptjét hoztuk, amelynek
leírását a Csorváson élő Szász Jánosnétól
kapta.
Hozzávalók: 70 dkg liszt, 50 dkg Rama margarin, 1 csapott
evőkanál só, 5 dkg élesztő, 1/2 csomag sütőpor,1-1,5 dl tej,
15-20 dkg reszelt sajt, 2 tojássárgája.
A lekenéséhez: 1 felvert tojás, reszelt sajt.

Elkészítése: A lisztet a sóval, sütőporral elkeverem,
a margarinnal, tojássárgákkal elmorzsolom. Az élesztőt
1 dl tejben pici cukorral felfuttatom, és a többi hozzávalóval jól begyúrom. 15 dkg reszelt sajtot tettem a tésztába.
Ha kell, akkor még adhatunk hozzá tejet, de ha nem, vagy
esetleg lágyabb a tésztánk, akkor lisztet adunk hozzá. Folpackkal letakarva a hűtőbe tesszük. Este begyúrjuk, és
másnap süthetjük. A tésztát egyszer átgyúrom, 2 centiméter vastagra nyújtom, felvert tojással lekenem, és reszelt
sajttal megszórom. A pogácsákat kiszúrom, és sütőpapírral bélelt tepsin megsütöm. Már több ezret sütöttem a pogácsából, s valamikor variálok. Van, hogy virág alakú kiszúróval szaggatom ki, és nem reszelt sajtal szórom meg,
hanem köménymaggal.

Jó étvágyat kíván: Császár Eta
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

A támogatók, a szurkolók és a klub is
elégedett az eredményekkel
Negyedik helyen várhatja az NB III.
tavaszi rajtját a Csillag László által
vezetett hajdúszoboszlói Aqua-General HSE csapata.
Az újonc, a bajnokság első felében kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, hazai veretlenségét 10 fordulón át őrizve biztosította be
helyét a tabella első felében, majd a későbbi
fordulók alkalmával fokozatosan megerősítette pozícióját. A gárda az őszi pontvadászat alkalmával 40 pontot gyűjtött.
„A szurkolók, a támogatók és a klub is
rendkívül elégedett az eddigi eredményekkel; a csapat felülmúlt minden előzetes várakozást” – fogalmazott Marosi György
Csongor, a Hajdúszoboszlói Sportegyesület elnöke.

Külön örömre adhat okot az is, hogy Máté
János, az Aqua-General HSE csapatkapitánya az őszi etapban megszerzett 21 találatával fölényesen vezeti a góllövőlistát,
valamint a klub a Regionális Futsal Bajnokságban is letette névjegyét. Az őszi időszakban az Octopus-M HSE mérlege 9 győzelem, 114 rúgott és mindössze 19 kapott gól.
A Szabó Lajos Mátyás – Fekete Gábor
– Szentjobbi Roland támadótrió magabiztosan vezeti a góllövőlistát is. Az őszi fordulók lezárását követően Szentjobbi Roland
játékos-edző így értékelt:
„Az gondolom, elégedettek lehetünk a csapat teljesítményével; egész évben maximális
koncentrációval dolgoztak a fiúk. Gratulálok az egész csapatnak; ezt a mentalitást sze-

retnénk tovább vinni a tavaszi szezonra is.
Szeretnénk megköszönni az OCTOPUS-M
KFT.-nek, hogy maximálisan csapatunk
mellett állnak! Hálásak vagyunk a kilátogató nézőinknek is; várjuk őket a tavaszi mérkőzésekre is.”

CívisCafé

ÉLVEZD
A TÉL LEGSZEBB
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel
élményekkel!

HEGYESTŰ

csodasmagyarorszag.hu
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CívisCafé
Zupkó Tamás egy Debrecenben is jól ismert kézilabdázó családból származó sportolóból lett üzletember és séf. Több minden
váratlanul jött elé: dolgozott cipőboltban, de az AKSD-nél is,
mára viszont nyolc üzlete van, és még mindig tele van jobbnál
jobb ötletekkel. Nem mellesleg Debrecenért is dolgozik. Beszélt
a drámáiról, a sikereiről, és arról is, hogy miért éppen Debrecenben valósítja meg az álmait.
CívisCafé: Kárpátalján születtél, de mikor és hogy kerültél Debrecenbe?

Zupkó Tamás: Édesanyám (Zupkó Judit) NB I-es kézilabdázó volt, és éppen
az egyik, ha nem minden idők legsikeresebb DVSC-jének volt a tagja Csapó
Erikáékkal – akkoriban költöztünk át Kárpátaljáról a cívisvárosba. Én már itt
végeztem el az általános iskola végét.
CívisCafé: Akkor viszont édesapád, Zupkó József – akit Magyarországon Zupkó Tiborként
ismerünk – szovjet csapatoknál volt sikeredző.

Zupkó Tamás: Így van! Nyugdíjasként viszont Magyarországon volt edző,
szóval, egy ideje már tényleg minden az anyaországhoz köt.
CívisCafé: Volt, hogy édesanyád nevét is – magyartalanul – fordítva írták le, viszont olyan
szépen beszélsz Magyarországról.

Zupkó Tamás: Ukrajnában születtem ugyan, de magyar vagyok, és a szüleim
is; mindig is annak tartottuk és vallottuk magunkat.
CívisCafé: Te is kézilabdáztál.

Zupkó Tamás: Az egyetemi éveim alatt Debrecenben játszottam, aztán
jött a híres Dunaferr, majd a Pick-Szeged, sőt az ifjúsági válogatottban is
megfordultam.
CívisCafé: Ott törték keresztbe a bokádat és egyben a karrieredet is.

Zupkó Tamás: Szaúd-Arábiával játszottunk felkészülési mérkőzést, és szétszakadt a bokám. Meglöktek a levegőben, rosszul fogtam talajt, onnan pedig
már nem volt visszaút, ahogy mondod, keresztbetört ott több minden is, de
nem ez volt akkor a legnagyobb baj.
CívisCafé: Erre mi jöhetett még?

Így lehet eljutni
a kukásautótól
a főnöki székig
A debreceni Zupkó Tamás
(sokszor) megható vallomása.

Zupkó Tamás: Ahogy vittek be a kórházba, hívott édesanyám, hogy apukámmal nagy baj van. Később kiderült, rákos. Ezt követően én azonnal visszajöttem Debrecenbe, Szegeden felbontották a szerződésemet, már a rehabilitációmat a cívisvárosban csináltam végig, de 4 hónapig lábra sem tudtam állni.
CívisCafé: Ezért jártál a Debreceni Egyetemre végül, és nem a szegedire?

Zupkó Tamás: Pontosan. Átkértem magamat haza. Apáról is gondoskodnom
kellett, hiába nem szerette. Erős ember volt, de szüksége volt rám; egy évet
harcoltunk együtt, közösen a betegségével.
CívisCafé: Tanulás, gondoskodás: ebből állt ki 18-19 évesen az életed?

Zupkó Tamás: Mindezek mellett dolgoznom is kellett. Munkába álltam egy
cipőboltban, dolgoztam farmereket árusító cégnél, de konzervgyárban is.
CívisCafé: Nem semmi!

Zupkó Tamás: És ezzel még nincs vége: az AKSD-nél kukákat ürítettem. Szerintem egyik munka sem szégyen, büszke voltam minden általam elvégzett
feladatra. De aztán csak jött egy ötlet.
CívisCafé: Mesélj!

Zupkó Tamás: Saját elképzelés alapján létrehoztam a mára az ország egyik
legismertebb online szórakoztató magazinját. Aztán mikor átalakultak a trendek, ismét váltottam, de csak azért, mert muszáj volt.
CívisCafé: Sokszor fordult veled hatalmasat az élet.

Zupkó Tamás: Jól látod. Voltam biztosító cégnél alkusz, dolgoztam fotósként
Debrecenben és Amerikában is. Majd egy véletlen folytán belecsöppentem
a vendéglátásba.
CívisCafé: Aki ismer téged, tudja, hogy a vendéglátás jó ideje az életed része. Hogyan
csöppentél bele?

Zupkó Tamás: Szórakozóhelyeknek terveztem az arculatát, vittem a marketingvonalát. Elkezdtem átlátni a vendéglátást, és 2015-ben megtalált egy lehetőség. A hajdúszoboszlói strandon árulhattam sört négy négyzetméteren.
Lehet, hogy furcsán hangzik, de ez hozta meg az áttörést – ugyanis jó üzleti
lehetőség volt ez akkor.
CívisCafé: Sörárusból lettél borozós és étteremvezető?

Zupkó Tamás: Valahogy így. Lett egy borozóm, majd éttermeim, aztán pedig diszkóm is. Van csirkés éttermem, árulok pizzát. Tavasszal pedig nyitok
egy lángosozót terasszal, bisztró jelleggel, különlegességekkel. Ötlet mindig
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CívisCafé

Zupkó Tamás: Gyermekkoromban nagy
traumát jelentett, hogy eldöntsem, mi legyek. A kézilabda sokáig ott volt a fejemben,
de azt láttam a szüleimen, hogy a sport véges, egyszer lejár az idő. Én azt vallom, hogy
aki nulla forintból nem tud pénzt csinálni,
az pénzből sem tudná megtenni. A sportban viszont ez kevés: bármikor kettétörhet
a karriered, ahogy nálam is megtörtént. De
hogy mi is akartam lenni? Gazdag akartam
lenni, és vezető.
fotók: ásztai csaba

CívisCafé: Sikerült?

van; most valami extrát szeretnék behozni
a belvárosba, kíváncsian várom majd a vis�szajelzéseket.
CívisCafé: Megviselt a koronavírus az éttermek
tekintetében?

Zupkó Tamás: Hát hogyne! A hét hónapos
zár után tízmillió forintos mínusszal nyitottam. Szerintem ebben a szegmensben valamilyen szinten mindenkit megviselt a vírus.
Nekem nagyon sok segítségem volt: a város,
a barátok, a Cívisház, egyszóval több ös�szetevő is kellett ahhoz, hogy még ma is itt
járjak, ahol.

CívisCafé: Ezzel sikerült kilábalni mára a krízisből?

Zupkó Tamás: Meg még egy ötlettel, amin
öt éve dolgozom már, de lassan végre révbe
érni látszik.
CívisCafé: Erről tudhatunk többet?

Zupkó Tamás: A kriptovalutát próbálom
egy közösségi vásárlórendszerbe bevonni,
ahol a vásárló kapná meg a hirdetési pénz
80 százalékát. Megfordítanám a Facebook
elveit, működési stratégiáját, és emberközpontúvá tenném a hirdetéseket, hogy ne
a hirdetésből pénzt beszedő cég járjon csak
jól, hanem a vásárlók is. Nem vagyok nagyravágyó, de vannak olyan ötleteim, amivel
lehet pénzt keresni, akkor pedig már ne csak
én járjak jól – szeretem az embereket.
CívisCafé: Van mindig motivációd a nehéz
időkben is?

Zupkó Tamás: Ebből a megközelítésből
három dolgot szoktam megemlíteni. Először is: rengeteg pénzt és energiát öltem már
az üzleteimbe; nem szívesen engedném el
ezeket a helyeket. Küzdök magamért, a családomért, a dolgozóimért; ez mind-mind
rendkívül fontos. Másodszor: egy teljesen
új projekthez megint rengeteg idő kell, hogy
sikeres legyen, és – nem mellesleg – pénzből
is áldozni kellene rá bőven. Van családom,
feleségem, két gyermekem, róluk gondoskodnom kell, ez sem egy utolsó szempont
a motivációk terén. És ne felejtsük el, hogy
minden éjszaka után jön a reggel! Nem szabad feladni soha!
CívisCafé: Összefogott a debreceni vendéglátóipar?

Zupkó Tamás: Az egészséges konkurenciaharc megvan. Próbáltam nagy összefogást
kezdeményezni, nem jött össze, de megértettem ennek az okát. Sokszor a túlélésért
küzdöttünk: 50-60 százalékkal esett vissza
sok helyen a forgalom, nincs pénz egy közös
rendezvényre például a Hal közben. A kommunikáció fontos a konkurenciák között is,
de az is lényeges, hogy az embereknek legyen választási lehetőségük – tehát nehezen
lehetne észszerűen összefogni.
CívisCafé: Te már nem főzöl? Az egyik
kereskedelmi csatorna főzőműsorában a döntőig
jutottál, és jársz főzni különböző tévés
produkciókba azóta is.

Zupkó Tamás: A saját helyeimen nem főzök, de az én receptúráimat használják a kollégáim. Más egy szereplés a tévében, vagy az
otthoni Zupkó Tamás, otthon ugyanis én
szoktam a konyhában tüsténkedni, de az éttermekben vezetőként funkcionálok.
CívisCafé: A főzés szeretete honnan ered?

Zupkó Tamás: Mindig megnyugtatott, ha
egy nehéz nap után összedobtam a szeretteimnek egy-egy ételt. Majd elindultam egy
főzőműsorban, ahol a döntőig jutottam, ez
pedig ráébresztett arra, hogy talán van érzékem az egészhez. Jöttek a felkérések ezt
követően zsűrizéshez, további tévés felvételekhez, közel került hozzám a gasztronómia, megtanultam főzni, szeretem az
egész miliőt.
CívisCafé: Van két gyermeked, a nagyobb már
óvodás. Ő megeszi a különleges ételeket?

Zupkó Tamás: Tipikus gyerek. Ha játszik,
akkor nem érdekli semmi, de egyébként
megeszik mindent.
CívisCafé: Ha a tipikus óvodai menü van soron
– főtt krumpli, főtt hús, meggyszósz –,
nem hiányolja apa főztjét?

Zupkó Tamás: Megtanítottuk neki, hogy
otthon több mindent szabad, az óvodában
viszont rendszer van. Nem panaszkodnak
rá az óvónők.
CívisCafé: Minden elismerésem az övé.
Te az óvodában vagy utána mi szerettél volna
lenni egyébként?

Zupkó Tamás: Vezető vagyok, de gazdag nem.
CívisCafé: Mi hiányzik a gazdagsághoz?

Zupkó Tamás: A nyugalom, több alázat, még több munka, sok energia. Talán
tíz év múlva fogok ott járni, ahová elképzelem magam.
CívisCafé: Ha nincs a sérülés, ma kézilabdaválogatott vagy?

Zupkó Tamás: A sportban nincs ha, de
nagy valószínűséggel ott lennék, igen.
CívisCafé: Elégedett vagy az életeddel?

Zupkó Tamás: A helyemen vagyok. Élvezem az életem, szeretem csinálni a vendéglátást, jó emberek vesznek körül, akik szeretnek. Azt mondják, jó főnök vagyok.
CívisCafé: Te is így gondolod?

Zupkó Tamás: A munkatársuk vagyok;
egyszerű ember. Mindent megtennék értük,
de ők is értem. Ember maradtam, mindent
meg tudunk beszélni, tiszteljük egymást, segítünk a másikon.
CívisCafé: A család támogat?

Zupkó Tamás: A sikereim fő motorja a családom. A feleségem mindenben ott áll mellettem, de mindig azt mondja, hogy legyen
elég, ami van. Én mindig szárnyalnék, ő pedig sokszor jó szándékkal visszaránt a földre. Viszont, amikor ránézek, megnyugszom.
CívisCafé: Szeretnéd, ha valamelyik gyermeked
folytatná az általad megkezdett utat?

Zupkó Tamás: Nem feltétlenül. Amihez tehetségük lesz, abban fogom őket a legvégsőkig támogatni.
CívisCafé: A szülők erőltették a kézilabdát?

Zupkó Tamás: Soha! Bár apukám kapust
akart belőlem faragni minden áron, én
jobban szerettem gólokat lőni, így lettem
balátlövő.
CívisCafé: Úgy érzem, maradt benned hiányérzet.

Zupkó Tamás: Jól érzed. Hiányzik a sport,
hiányzik, hogy nem lettem sikeresebb a kézilabdában, de 36 éves vagyok, el kell engednem ezeket az álmaimat.
CívisCafé: Azért maradt még más területen
álmod?

Zupkó Tamás: A már említett tavaszi projektjeim. Szeretnék olyannyira maradandót
alkotni, ami akár halálom után is ott lesz az
embereknek. Meg, persze, a családommal
boldogan élni, amíg csak lehet!
palánki istván
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CívisCafé
Az elmúlt években több olyan film is készült önerőből, amelyek
valamilyen formában kötődtek Debrecenhez. Pólik József, az
Életem legrosszabb napja (2017) című filmjével már bemutatkozott a közönség előtt – új alkotással várhatóan idén jelentkezik. A rendező új filmjét a koronavírus okozta járványhelyzet
inspirálta; a forgatókönyv gyorsan, néhány hét alatt született,
még az első hullám idején. A Debreceni Egyetem oktatója úgy
gondolja, most olyan filmre van szükség, ami bemutatja azt
a világot, amiben jelenleg élünk.
CívisCafé: Hol tartanak a Balcsillag munkálatai?

Pólik József: Befejeztük a vágást. Ez mindig lassú, organikus folyamat. Az
ember általában nem egyedül dolgozik. Jelen esetben én és a film operatőre vágtuk a filmet. Több változat készült, még külső tanácsadót is bevontunk.
Egy-egy vágási szakasz között félre kell tenni az anyagot, ki kell lépni belőle,
aztán egy idő múlva friss szemmel meg kell nézni, hol tartunk, milyen hibák
vannak, és milyen lehetőségeket nem vettünk eddig figyelembe. A vágás folyamata egy idő után általában redukciót jelent, tömörítést – a felesleges jelenetek,
snittek „kimetszését”. A folyamat összességében mégis gyorsabb volt, mint az
Életem legrosszabb napja esetében. Akkor a vágóasztalon született a film, mert
önálló epizódokból épült fel a narratíva, ami lehetővé tette a variálást. A Balcsillagnál csak az első harminc perc vágása okozott fejtörést; csak ott voltak
variálhatók a jelenetek. A film többi részénél kizárólag a ritmusra és az arányokra kellett figyelni.
CívisCafé: A járványhelyzet mennyire nehezítette meg a munkát?

Idén érkezik az új
debreceni film,
a Balcsillag
Science-fiction és melodráma is
keveredik a szerzői alkotásban.

Pólik József: Néhányan a stáb tagjai közül is átestek a betegségen. A legszomorúbb, hogy elveszítettük Kovács Györgyöt, az Életem legrosszabb napja
hangmérnökét, még a második hullám idején. Gyuri bácsi a Balcsillag előkészítésében is segített nekem. Nagyon megrázott a halála.
CívisCafé: Hosszabb lett így a forgatás?

Pólik József: A film nagy részét még 2020 nyarán forgattuk. De volt néhány
külső jelenet, amelyet már csak idén tudtunk rögzíteni, éppen a Covid-helyzet
miatt. Egyrészt pótforgatások voltak, másrészt most vettük fel a film zárójelenetét. Nem volt egyszerű, mert sokáig bizonytalan látszott a helyszín. Végül
az AKSD Vértesi úti szeméttelepén, a nagy városi szemétdombon forgattunk,
betartva a szigorú biztonsági előírásokat. A Bocskai Lövészdandárral is felvettünk két jelenetet, Hajdúhadházon, a bázisuk közelében. Nagy élmény volt
a közös munka a katonákkal. Összesen legalább húsz külső és belső helyszínen dolgoztunk – nagy munka volt a szervezés. Azért volt erre szükség, mert
a történet tulajdonképpen egy pikareszk: a főszereplő elindul, és különböző
helyekre jut el, ahol különféle emberekkel találkozik, ilyen-olyan helyzetekbe
keveredik.
CívisCafé: Lesz kapcsolata a Balcsillagnak az első filmmel?

Pólik József: Nem is akartam, hogy legyen. Az Életem legrosszabb napja után
horrorfilmet akartam forgatni; el is készült a forgatókönyv, Lidérc címmel. De
jött a koronavírus, és mindent átírt. Félretettem a Lidércet, mert úgy éreztem,
hogy arról kell filmet készíteni, amiben most élünk. Nem a vírusra gondolok
itt elsősorban, hanem a bezártságra és a fenyegetettség érzéséből fakadó mentális nyomásra, amit mindannyian érzünk, érzékelünk. Úgy tapasztalom, hogy
egy ilyen rendkívüli helyzet megmutatja, felszínre hozza: ki milyen ember valójában. Élesebben érzékeljük a jóságot, a kitartást, a bölcsességet, de a gyarlóságot, az elveszettséget, az ostobaságot és a gyengeséget is – magunkban éppúgy, mint másokban. Arisztotelész azt mondja, hogy a legfőbb jó a boldogság,
aminek az eléréséhez két dolog szükséges: erényes élet és szerencse. Most, úgy
tűnik, nincs szerencsénk, mert itt van a járvány. Balszerencsénk van, Balcsillag
áll felettünk. De okosak, türelmesek, kitartók, segítőkészek és együttérzők még
mindig lehetünk, sőt most kell igazán annak lennünk. Erről szól a film is. A jó
melletti kitartás emberpróbáló, veszteségekkel járó nehézségéről.
CívisCafé: A film lelke a stáb. Új arcokkal is dolgozott?

további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

Pólik József: Kicsi, de lelkes, kitartó és szívós stáb vagyunk; alig több mint
egy tucat ember munkája a film. Régi vágyam teljesült azzal, hogy 2017-ben
lefogattuk az Életem legrosszabb napját. A stáb együtt maradt, a többiek is úgy
érezték: dolgoznunk kell tovább. Úgy érzem, bebizonyítottuk, és a Balcsillaggal
még inkább bebizonyítjuk: független produkció is létre tud hozni olyan filmet,
ami értéket képvisel. Apám kútfúró kisiparos volt – bizonyos értelemben én
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CívisCafé

is az vagyok. Filmgyártó kisiparos. A Balcsillag stábjából ki kell emelnem Molnár
István operatőr, Som Balázs rendezőas�szisztens, Mudrony Beáta sminkes nevét.
És Vidovenyecz Zsoltét, aki elsősorban
zeneszerző, de ebben a filmben rengeteg
mindent csinált: fahrt-sínt épített, világított,
hangot rögzített – nem is sorolom. Örülök,
hogy a Balcsillagban vannak olyan színészek
– Sőreghy Ágnes, Gelányi Imre,
Nyitrai Illés –, akik az Életem legrosszabb
napjában is szerepeltek. Bacsó Tünde, Tokaji Csaba, Vranyecz Artúr – ők mind
profik, és ez meg is látszik majd a munká-

jukon. De meg kell említenem Szántó
Györgyi nevét is, aki Kárpátalján született,
és a tanítványom volt az egyetemen. És, persze, ott van a főszereplő, Veress György,
aki idén érettségizett a Debreceni Ady Endre
Gimnáziumban. Remélem, hogy Györgyi és
Gyuri révén a fiatalabb korosztály érdeklődését is felkelti a film. Az Életem legrosszabb
napja ugyanis inkább az én generációmnak készült.
CívisCafé: Műfaji filmre számíthatnak
a nézők, vagy inkább egy szerzői alkotásra?

Pólik József: Műfaji mintákkal kevert
szerzői filmnek mondanám. Olyan, mint egy

koktél. Egyrészt kombináltam a pikareszk és
a zárt szituációs dráma mintáit, másrészt ehhez a modernista keverékhez erős műfajok
mozzanatait adtam: sci-fi, apokalipszis-film,
melodráma. Majd meglátjuk, hogy ízlik
a közönségnek. Legkorábban nyáron kerülhet moziba a Balcsillag. Minden attól függ,
hogy haladunk az utómunkával. A plakát
mindenesetre már elkészült. Remélem, ez is
és a film is tetszik majd a közönségnek. Jó
lenne végre túllenni ezen a mostani, tragikus
időszakon, és együtt ünnepelni a közönséggel az Apolló Moziban a film premierjét.
gaál csaba

CívisCafé

fotók: ratalics lászló
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Megérkeztek
az új debreceni
buszflotta első
büszkeségei

Megvalósult a debreceni közösségi közlekedési autóbuszflotta-csere első üteme, az ITK Holding Zrt. ugyanis leszállította
a vállalt első 34 Mercedes Reform típusú járművet.
A január 3-i sajtótájékoztatón Papp László polgármester emlékeztetett,
a múlt évi közbeszerzés eredményeként, 2024 végéig összesen 119 új Mercedes
autóbusz váltja a tizenhárom éve futó Volvókat. Most 30 szóló és 4 csuklós
autóbusz érkezett meg. A polgármester leszögezte: a közösségi közlekedés dinamikus korszerűsítése stratégiai kérdés, mivel a város fejlődése nem kevés
nehézséget ró a közlekedésre. Az új Mercedesek károsanyag-kibocsátása kedvezőbb, a szén-dioxidot tekintve 17 százalékkal, a szálló por vonatkozásában
50 százalékkal jobbak a Volvókénál – mondta a polgármester, aki megjegyezte:
még idén üzembe áll 12 tisztán elektromos autóbusz is a megyeszékhelyen.
A flottacsere folytatódik, ugyanakkor 2022-ben újabb előrelépések várhatók
a 3-as villamos beruházása és a főpályaudvar-projekt folyamatában is (utóbbit
a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. tervezteti). A buszok kényelmesek és
a károsanyag-kibocsátásuk is kedvezőbb az elődöknél
A Volvók felett eljárt az idő
Kósa Lajos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, immár, legalábbis a szólóbuszok vonatkozásában, Debrecenben készült autóbuszok szolgálják majd
a debrecenieket. A Volvók 13 éve járják a várost, 600-800 ezer kilométer van
bennük, eljárt felettük az idő – fűzte hozzá.
A járművek szürke színéhez a Mercedes ragaszkodott, de így is megjelenik valamennyire a kék és a sárga, azaz Debrecen színei
A DKV Zrt. vezérigazgatója, Tóth Szabolcs kiemelte, úgy szerződtek az
ITK-val, hogy a bérleti konstrukció a napi karbantartásra, a járművek takarítására, a kiszolgáló infrastruktúra használatára is kiterjed. Az önkormányzati
tulajdonú közlekedési cégnél 2022-ben további hat autóbusz érkezésével számolnak a flottacsere keretében.
Kevesebbet fogyasztanak
A százszázalékban magyar tulajdonú ITK Holding Zrt. vezérigazgatója,
Kossa György közölte: mintegy hétszáz dolgozó munkáját dicsérik a most
forgalomba álló Mercedesek, s egyre több hazai és külföldi településen futnak
a járműveik. Az ITK a járműgyártás során 980 beszállítóval dolgozik együtt
(52 globális vállalat), s büszkeséggel tölti el őket, hogy ily módon a műszaki
innovációra is hatást gyakorolnak.
Az új debreceni autóbuszokon klíma, fűtött kapaszkodók, wifi is szolgálja az
utasok kényelmét, míg a DKV nemcsak az egyes járművekbe beépített utas�számlálónak vagy a teljes bekamerázottságnak örülhet, hanem annak is, hogy
a Mercedesek fogyasztásban is a Volvók alatt vannak, jelentős üzemanyagköltséget spórolva a társaságnak.

HIRDETÉS 13

CívisCafé

Formába hozunk
Világszínvonalú alakformáló készülékek minden korosztály számára.
AZ EMS-SLIMX kezelés pozitív hatása:
• Hatékony izomépítés, zsírégetés,
alakformálás és bőrfeszesítés egyidőben
• Látványos, narancsbőrkezelés, feszes bőr
• Már 4 -5 alkalom után látványos
eredmény (has, fenék, comb)
• 96%-os elégedettség
• 6%-os izomtömeg-növekedés,
• 19%-os zsírcsökkenés
• Szétnyílt hasizmok hatékony kezelése.

INFRASLIMX
- PROFESSZIONÁLIS ALAKFORMÁLÁS
Az InfraslimX új generációs, kombinált fitneszgép – a legmodernebb technológiákat alkalmazva – magasabb szintre emeli a testedzés
alakformáló hatását. A privát edzés során
a hatékony zsírégetés, a narancsbőrkezelés,
a méregtelenítés, a gyors testsúlycsökkentés és a látványos bőrfeszesítés, bőrszépítés
érhető el. Egyszerre érvényesül az infrahő,
a vákuummasszázs, a kollagén fényterápia, az
aromaterápia, valamint az oxigénterápia jótékony hatása. 30-45 perces edzéssel 1000-1500
kalória elégetése, az állóképesség és fizikai teljesítőképesség javulása érhető el!

EMS-SLIMX
– A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ
ALAKFORMÁLÓ KEZELÉS
Elektromágneses rádiófrekvenciás izomépítés,
zsírbontás, alakformálás és bőrfeszesítés.
Az EMS-SLIMX HIFEM alakformáló kezelés
az első olyan eljárás a világon, ami a zsírcsökkentésen túl – egy időben – képes az
izomtónuson is változtatni. Az EMS-SLIMX
olyan erőteljes összehúzódásokat idéz elő, amelyek hatékonyabbak bármely testedzésnél. A 30
perces kezelés alatt közel 20 000 izom-összehúzódás történik, így a kezelt területen található
izomzat megerősödik. A kezelés következtében erősebb izmokat, vékonyabb zsírréteget, feszesebb, szebb bőrfelületet kapunk!
Kezelhető területek: has, comb, fenék, kar, vádli.

POLARISOL / SENSOLITE
POLARIZÁLTFÉNY-KEZELÉSEK
A polarizált fény vérkeringést fokozó, a sejtek
oxigénellátását javító, gyulladáscsökkentő,
fájdalomcsillapító, bőrszépítő és immunerősítő hatása hatékonyan segítheti a gyógyulási
folyamatokat. A polarizáltfény-terápia az
egészség és szépség megőrzésében, valamint
számos egészségügyi probléma kezelésében
nyújthat hatékony segítséget:
• post covid tünetek kezelése
• felső légúti problémák (nátha, arcüreg- és
homloküreg-gyulladás, orrdugulás,
fülgyulladás, köhögés, )
• narancsbőr, terhességi csíkok,
felületi ráncok kezelése
• sebgyógyulás, égési sérülések, műtétek
utáni hegesedés (császármetszés, plasztika)
• felfekvések, bőrfekélyek, lábszárfekély
• pikkelysömör, ekcéma, pattanásos bőr,
övsömör kezelése
• sportsérülések és mozgásszervi problémák, teniszkönyök kezelése, rehabilitáció
• kimerültség, állandó fáradtság, mentális
problémák (depresszió, stressz)
• szülés után tejelválasztás fokozása
• gyomorfekély, bélgyulladás, Chron-betegség,
emésztési problémák, aranyér kezelése
• menstruációs problémák kezelése,
• immunerősítés, állóképesség javítása,
• anyagcsere, vér- és nyirokkeringés fokozása
• fizikai és szellemi teljesítőképesség,
koncentrálóképesség javítása
A Sensolite fényágyban történő kezelés a Főnix Life Egészségközpontban vehető igénybe,
a Polarisol készülékek otthoni használatra már
napi 1000 forintért bérelhetők.

BIOENERGETIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS
ÉS ÉTELINTOLERANCIA-MÉRÉS
Szervezetünkben a változások leghamarabb
a bioinformációs, továbbá bioenergetikai
szinten jelentkeznek, és kezdetekben még
semmilyen tünettel nem járnak. Csak később
érzékelünk rendellenességet, mikor már a károsodás olyan nagymértékű, hogy egy vagy több
szerv működését befolyásolja. Ilyen tünet –
többek között – a fáradékonyság, az alvászavar,
a hasmenés, a haspuffadás, az erős bélgázképződés, a fejfájás, a bőrproblémák, az étvágytalanság vagy az állandó éhségérzet.
Az Energy Wave System NLS biofizikai készülékkel lehetőség nyílik arra, hogy még
a betegség kialakulása előtt képet kapjunk
a szervezetben zajló folyamatokról. A készülék lehetővé teszi, hogy gyorsan és részletesen
felmérhessük a teljes emberi szervezet aktuális
energetikai állapotát, az egészségügyi kockázatokat és a betegségek kialakulásának okait.

Az állapotfelméréssel – többek között – a következő területekről kaphatunk információt:
Szív, agy, vérkeringés, érrendszer, idegrendszer,
emésztőrendszer, máj, epe, gyomor, hasnyálmirigy, vese, tüdő, idegek, csontok, meridiánok, vércukor, fizikai állapot, mérgek, toxinok,
nyomelemek, vitaminok, prosztata, mell analízis, nőgyógyászat, nemi szervek, bőr, hormonrendszer, immunrendszer, nehézfémek,
szemfunkciók, elhízás, aminosavak, fül, élősködők, férgek, paraziták, allergének, pajzsmirigy,
kötőszövet állapotáról.
A készülékkel felmérhetjük továbbá szervezetünk több mint 500-féle ételre, italra vonatkozó
intolerancia állapotát. Az eredmények tájékoztatási célt szolgálnak.
A Főnix Life további szolgáltatásai és webshop:
www.fonixlife.hu. Az üzletben prémium minőségű étrendkiegészítők, vitaminok, egészségmegőrző termékek is vásárolhatók.
főnix life egészségközpont
és alakformáló szalon
4025 Debrecen, Vásáry István u. 4. üzlet,
Időpontfoglalás: 06 20 233 4997, Információ: 06 20 289 9181
www.fonixlife.hu
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fotók: fogarasi renáta

Újdonsült magyar bajnokot láttunk vendégül a Cívishír szerkesztőségében a minap. A debreceni Benczik
Tamás még csak harmadikos gimnazista, de már felnőtt bajnoki címmel büszkélkedhet, miután csapatával
megnyerte nemrég a Counter-Strike: Global Offensive
(CS:GO) nevű játék legrangosabb hazai versenyét.

A debreceni
gimnazista
Magyarországon
csúcsra ért, de ő
többre vágyik
Bencsik Tamás távlati céljai
egyértelműek: profi akar lenni.

A CS:GO az e-sportok terén a legnépszerűbb játékok közé sorolható. Az összecsapások online közvetítésének óriási nézettsége
van világszerte, így, természetesen, Magyarországon is. Két csapat méri össze az erejét, tudását, a terroristák és a terrorelhárítók. Egy csapatot öt játékos alkot, Benczik Tamás a Lenovo
Legion Honvéd E-Sport Akadémia együttesének a tagjaként ért
a csúcsra. Miért a Honvéd, és miért Budapest? Egyáltalán miért
a CS:GO-varázsolt el, fiatal bajnokunk? – szegezem neki a kérdést az elején.
– A Honvédtól kaptam a legjobb ajánlatot, és ezt tartom Magyarország jelenlegi legjobb csapatának. Évekkel ezelőtt a barátaimmal megvásároltuk ezt a játékot, de csak azért, hogy szórakozzunk; akkor még nem dédelgettem versenyzői álmokat. Egy idő
után azonban egyre jobb lettem, egyre többet játszottam, és csak
úgy jött minden szinte magától. 14 évesen már versenyeztem, de,
sajnos, a 16-os korhatár miatt nem minden nagyobb versenyen
tudtam elindulni. Most már jobb a helyzet, de a még mindig
vannak olyan viadalok, amelyeken 18 év alsó korhatárt állapítanak meg; azokon még egy évig nem vehetek részt – magyarázza
Benczik Tamás, hogy milyen gátak magasodnak olykor előtte.
Szerényen hozzáteszi, hogy az e-sportban jónak lenni nem a tehetség, hanem az elhivatottság függvénye. Azt mondja, ő azért
jó benne, mert tízezer óra játék és gyakorlás van mögötte. Ehhez
nem elég két-három ezer óra, jegyzi meg, majd a sikere okát firtató sokadik kérdésre végre kimondja: nem mindenki tudna magyar bajnok lenni tízezer órányi játékkal sem, tehát megállapíthatjuk, hogy az e-sporthoz mégiscsak kell valamilyen különleges
tehetség, vagy legalábbis képesség, a CS:GO-hoz például reflex,
taktikai érettség, fegyelmezettség.
Itt nem babra megy a játék!
Tamás gimnazista létére már pénzt keres ebből. Egy-egy nagyobb
versenynek milliós összdíjazása van, de a Honvéd is ösztönzi
a bajnokcsapat tagjait havi járandósággal. A csapattagok egyenlő
arányban osztoznak a nyereményen. Tamás elmagyarázza, miért
kell összedolgozni az öt embernek a siker érdekében.
– Egy csapaton belül különböző pozíciók vannak. Úgy kell elképzelni, mint a fociban a posztokat. A CS:GO-ban a csatár megfelelője,
mondjuk, az, aki megy előre és tüzel, ha éppen abban a játékelemben jó. Aztán van lopakodó szerepkör; itt a feladat az információgyűjtés az ellenségről. Minden csapatnak van egy irányítója, aki
ugyanúgy harcol, mint a többiek, de villámgyors döntéseket is kell
hoznia, ami a csapat egészére, sőt, ami akár az egész mérkőzésre
hatással lehet. Természetesen nem minden kőbe vésett; vannak átfedések, és több felállás is létezik, csapattól függően.
Az internet világában nincsenek határok; ennek szellemében
Tamásék nemzetközi versenyeken is indulnak, egyelőre csak
európaiakon, mert innen az amerikaiakkal még a szervergondok
miatt macerás a kapcsolatteremtés. A nemzetközi porondon – az
erőviszonyok alapján – különböző szinteken jegyzik a csapatokat.
Tamásék tavaly a másodosztályban próbálkoztak, de nem jutottak
be a rájátszásba. Az alig három hónapja összeállt Honvéd csapatával komolyabb babérokra törhetnek külföldön is. Itthon mindenesetre tarolnak, a legutóbbi két versenyt – amelyeken részt vett
a CS:GO teljes hazai élmezőnye – megnyerték. Ő debreceni, van
egy erdélyi magyar, egy miskolci és két budapesti a csapatban. Az
edző pedig olasz.
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU
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Edző az e-sportban?
– Magyarországon kevés a tapasztalattal
rendelkező e-sport-edző! – állapítja meg
Tamás határozottan. – Ezért kell külföldi
segítséget igénybe venni. Az edző elemzi az
ellenfeleket, megnézi a korábbi meccseiket,
és hasznos információkkal lát el minket,
így tudunk a soros rivális ellen felkészülni.
A CS:GO-ban az edző nem feltétlenül a korábbi jó játékosok közül kerül ki; az fontos
elvárás vele szemben, hogy átlássa a játékot.

Ebből megélni
Tamás távlati céljai egyértelműek: profi akar
lenni. Azt mondja, korábban Magyarországon két csapat tagjai is jó pénzt kerestek két
éven keresztül. Szóval, ebből meg lehet élni!
Külföldön meg pláne. Tud olyan észak-európai versenyzőkről, akik még „rendes” munkát nem végeztek, a középiskola óta csak
játszanak, és meggazdagodtak. Magyarországon ettől még messze vagyunk, de azért
már itthon is megélnek belőle a jobbak.
A CS:GO-hoz milyen hardverre van szükség? – érdeklődünk arra az estere, ha valakit Tamás története megihlet, és próbára
tenné magát.
– Nem kell hozzá egy atomerőmű – így
a bajnok, aki szerint ma már minden gépen
fut ez a játék. Hosszú a gyakorlási idő, amíg
valaki komolyabb szintre eljut, itt nem lehet
könnyen learatni a babérokat, két-három
ezer óra játék után már lehet nagyobb terveket szövögetni. Egyedül is lehet játszani,
véletlenszerűen kapsz csapattársakat egész
Európából. Vannak olyan speciális oldalak,
ahol játékosok csapattársakat keresnek, akár
hosszabb távra is.
Visszafogottság
és előrehozott érettségi
Tamás napi hat-hét órát edz otthon iskolaidőben. Szünetben ennek a dupláját.
Azt mondja, nem megy a tanulás rovására a sok játék. Bevallja: nem kitűnő tanuló

a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Technikumban, de nem
bukdácsol egyik tantárgyból sem.
– A gyakorlás nálunk a következőképpen
zajlik. Minden nap a megbeszélt időpontban találkozunk egy chatszobában. Az első
óra taktikai megbeszéléssel telik, vagy elemezzük a hibákat, megbeszéljük, ezeket
hogy tudnánk kijavítani, és utána játsszunk
egy meccset egy másik csapat ellen. Ezeket
a meccseket is visszanézzük, és még aznap
kiértékeljük, hogy csapatként és egyénileg is
miben kell még fejlődnünk.
Tamásnak így nem bulizásból állnak ki a hétvégéi, ami ebben a korban ritkaságszámba
megy. Azt mondja, egyáltalán nem vágyik
arra, hogy pénteken és szombaton félholtra
igya magát, majd vasárnap azt se tudja, merre van előre meg hátra. Ezt tapasztalja a környezetében. Ha ki is mozdul otthonról, csak
visszafogottan szórakozik. Idén előrehozott
érettségit tesz angolból és informatikából.
Bár számítógépes játékról van szó, az informatika tantárgyban nem tud mit kamatoztatni a CS:GO által, az angoltudása azonban
sokat fejlődik, hiszen az online térben rendszeresen angolul kommunikál a külföldiekkel. Az iskolában még nem veregették meg
a hátát a magyar bajnoki címe után, de az
a legfontosabb számára, hogy a szülei maximálisan támogatják.
cs. bereczki attila
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