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Jobbra húzta, de nem
Valentint: Bálintot
A szerelemtől túlfűtötten kezdődött Bálint
egyik legszebb napja.

Üdvözlök
mindenkit,
Palánki István
vagyok,
a CívisCafé
új főszerkesztője.
Február elején kaptam
a megbízatást a
BDR Média Kft. részéről,
melyet ezúton is köszönök.
Igyekszem meghálálni
a bizalmat. Fogadják
szeretettel bemutatkozó,
Valentin-napi jegyzetemet.
Olvassák, forgassák
örömmel magazinunkat
továbbra is!

Amúgy is korán szokott ébredni, de most
szerette volna meglepni kedvesét valami
igazán különlegessel, hisz a szerelmesek
napja volt, vagy mi. Ágnes még aludt, Bálint épphogy csak magára kapott valamit,
leszaladt a piacra. Epret vett, kivit, málnát, és
avokádót – legalábbis Manyi néninél, de azt
soha nem firtatta, hogy jut hozzá ezekhez
a különlegességhez a 83 éves hölgy. Martini pezsgőt vitt még, száraz fehéret, és sós
karamellás szirupot – Ági odáig meg vissza
volt a sós karamelláért. – Huszonkilenc szál
vörös rózsát kérnék – ezt már Topi bácsinak
mondta Bálint, a környék egyetlen ecuadori,
nagyfejű rózsát áruló virágosának. Mindenkit becenevén is ismert már. Bálint, ahogy
hazaért, lezuhanyozott, megborotválkozott,
bekente magát arcszesszel, fogat mosott,
és már állt is neki előkészíteni az ünnepi villásreggelit, amit ezen a napon rendre ágyba
visz kedvesének. Avokádókrémet készített
pirítóssal, mellé a legszebb tányéron az
eper, a kivi és a málna, kristálypohárban a
pezsgő. Ja, és persze a sós karamella; azt
mindig a kávéba csempészte bele a szerelmes fiatal. Annyi mindennel készült a fiú,
hogy egyszerre be sem tudta vinni a szobába; halkan, csendben behordta, a virágcsokorral együtt. A gyermekeik is aludtak még,
az emeleten.
– Jó reggelt, kedvesem! Boldog születésnapot – adta át Bálint a huszonkilenc szál
vörös rózsát Áginak, miután apró puszikkal
felébresztette.
– Köszönöm, Bálint, de az csak két nap múlva lesz.
– Tudom, de akkor el kell utaznom. De tudod mit? Akkor boldog Valentin–napot!

Vedd úgy, hogy arra leptelek meg a virágokkal és a reggelivel.
– Miért nem mindent a napján tartunk? Hisz
a karácsonyt sem januárban tartjuk, és a Mikulás sem december 24-én jár nálunk. An�nyiszor megbeszéltük már, évről évre erről
beszélünk február 14-én – akadt ki a más elveket valló, makrancos hölgy, akinek a szerelmesek ünnepe Magyarországon a május
elsejével volt egyenlő.
– Neked semmi nem jó?!
– De! Csak sosem hagyod, hogy meglepjelek a névnapodon; ez a te napod kellene,
hogy legyen. Ha pedig a február 14. történetét nézed: vallási alapokon nyugszik, de
mindössze annyiból, hogy Szent Bálint volt a
szerelmesek védőszentje. A mai világ ebből
a vallási dolgokat már el is felejtette, és megmaradt egy világi, „ajándékozzuk meg a másikat, mert muszáj” dolognak – foglalta össze
kora reggel érzéseit a lány. (Intellektusáért
szeretett bele 7 éve Bálint a lányba.)
– Látod, kisunokám, lehet, hogy nem értettünk mindenben egyet nagymamáddal fiatalon sem, de meg tudtuk beszélni a dolgokat.
Ha valami elromlott, megjavítottuk, és nem
eldobtuk. Hogy mondjátok ti ma, fiatalok?
Jobbra húzott nagymamád, és többször is!
A legfontosabb, de az nem csak a szerelmesek napján, hanem míg élünk, minden egyes
nap: a szeretet, a megbocsátás, ezek ugyanis
a szerelem és a boldog élet alapjai! – mondta
el a mára már 62 éves Bálint bácsi a 13 éves
unokájának, Bellának, aki a jobbra húzással
mindent meg is értett. Szerette, hogy nagypapája fiatalosan okítja és szereti őt – pedig
minden évben meghallgatja ezt a történetet,
de mindig megbocsát érte...
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Mattot adtak a hagyományos
sakkoktatásnak
Összesen több mint ezer hajdú-bihari és debreceni gyermek okosodik
a Bajnok Sakkiskola trénereinek szárnyai alatt.
Néhány évvel ezelőtt pár fiatal új ötletekkel
kívánta modernizálni a hazai sakkoktatást,
és úgy döntöttek, sajátos technikáikon keresztül tanítják az óvodás és általános iskolás gyerekeket szakköreiken. Mára saját
szoftvereket fejlesztettek ki, bevezették a
hibrid tanítást, egyéni tehetséggondozást
végeznek és óriási hangsúlyt fektetnek az
utánpótlás-nevelésre. A Bajnok Sakkiskola
elnökével és alelnökével, Farkas Ádámmal
és Ujházi Dáviddal beszélgettünk.
 CívisCafé: Hosszú út vezetett a sakk
megismerésétől a sakkiskola megalapításáig.
UJHÁZI DÁVID: Öt-hatéves koromban ismerkedtem meg a sakkal; a nagynéném
tanította meg a lépéseket. Édesapám elég
jó sakkozó, így – miután elsajátítottam az
alapokat – sokat játszottunk. Nagycsoportos óvodásként nem szerettem a déli alvást,
ezért vittem magammal sakktáblát, és az
alvásidő alatt az óvónőkkel sakkoztam, sőt
le is győztem őket. Innen a sakk szeretete.
A sakkban gyerekként is rengeteg sikerélményem volt; ez fokozta bennem a játék
iránti kedvet. Budapesten kezdtem el az
általános iskolát, ám ott nem volt sakkszakkör. Negyedikes koromban elköltöztünk
Szerencsre, ahol már részt vehettem sakkfoglalkozásokon. Jó eredményeket értem
el a házi, megyei korcsoportos és országos
versenyeken. Be is kerültem a szerencsi felnőtt megyei első osztályú csapatba, ahol
oszlopos taggá váltam már kiskoromban.
Majd a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán ismerkedtem meg Farkas
Ádámmal, aki a DEAC sakkszakosztályának
vezetője volt. Innentől az Ádám vezetése
alatt álló csapatban játszottam, majd 2010ben átvettem annak irányítását. 2013-ban
gondoltunk egy merészet, és megalapítottuk a Bajnok Sakkiskolát.
FARKAS ÁDÁM: Amikor a Debreceni Egyetem közgazdaságtan, majd politológia szakára jártam, már folytattunk utánpótlás-nevelő munkát a DEAC-nál, terjedt a hírünk,
és egyre többen akartak velünk tanulni,
fejlődni. Végül hoztunk egy nehéz döntést,
hogy elszakadunk az egyetemi szakmánktól, és kizárólag sakkoktatással szeretnénk
foglalkozni. Azt gondolom, ez volt életünk
legjobb döntése. Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy a hobbija a munkája.
 CívisCafé: Húsz évvel ezelőtt a sakkoktatás egy mágneses demonstrációs és néhány asztali sakktáblából állt. Mi változott?

Farkas Ádám (balról) és Ujházi Dávid (jobbról)

UJHÁZI DÁVID: A mai világban muszáj belevinni valami játékosságot, kitalálni különböző meséket, mondókákat, logikai játékokat és így átadni a tudást a gyerekeknek.
FARKAS ÁDÁM: Ha mindig egy demonstrációs táblára kellene az állást felpakolni, azt nem várnák ki a gyerekek. Gyakran
számítógéppel, projektorral érkezünk, és a
sakkprogramon előre bekészített játékokkal, feladatokkal fejlesztünk. Ahogy nőnek,
ügyesednek, úgy lassulnak le és figyelnek a
játékra. Óvodákban is oktatunk; ott a mesékre, a mondókákra van kihegyezve a tanítás.
 CívisCafé: Több szülőtől is azt hallottuk,
hogy a gyerekek rajonganak értetek. Mi a
titok?
UJHÁZI DÁVID: Oktatói részről megfelelő
hozzáállás kell, és, természetesen, szükséges egy nagyon jó csoport. Jó érzés úgy
felkelni, hogy várom, hogy dolgozhassak.
S hogy mi a titok? Talán ez a meseszerű oktatás – az, hogy a játékot elemeire bontjuk,
és úgy adjuk át a gyerekeknek. Elkészült a
saját sakkprogramunk is, ami kifejezetten
gyerekeknek szól.
FARKAS ÁDÁM: Sakkország a neve; nagy
népszerűségnek örvend. Piaci forgalomban
- egyelőre - nem kapható, de tervezzük a
bevezetését. Emellett rengeteg játékot találunk ki, különleges sakktáblákat gyártatunk,
mint például a négyszemélyes vagy a minisakk. A folyamatos megújulás elengedhe-

Fotó: Fogarasi Renáta

tetlen, hiszen szükség van az új ingerekre;
így tudjuk őket játékban tartani. Most már
sok helyen azzal küszködünk, hogy logisztikai problémát okoz megszervezni a sakkszakkört. Volt olyan iskola, ahonnan több
mint 100 gyerek jelentkezett oktatásra.
 CívisCafé: A mai fiatalok ismerik még a
Polgár-lányokat?
FARKAS ÁDÁM: Mi azon vagyunk, hogy ismerjék. A Polgár-lányok könyvei elérhetők
a könyvesboltok polcain, és sok nebulónk
meg is kapja valamelyiket a szüleitől. Fontosnak tartjuk a példaképteremtést: a fiúknak Rapport Richárdot és Lékó Pétert szoktuk említeni, a lányoknak Polgár Juditot,
Zsuzsát és Zsófit.
 CívisCafé: A Netﬂixen futó Csernobil-minisorozat után megfigyelhető volt az
1986-os katasztrófa iránti aktív érdeklődés.
Nemrég egy sakkal kapcsolatos sorozat,
A vezércsel futott ezen a csatornán. Érezhető volt bármiféle aktivitás?
FARKAS ÁDÁM: Igen, de, természetesen,
nem a gyerekeknél, hanem a szülőknél, hiszen nekik szólt a film. A mű önmagában
elég szórakoztató, és kifejezetten hiteles.
Nagyon sokáig úgy tekintettek a sakkra,
mint szemüveges, kockásinges emberek
szobatudósszerű hobbijára. Ám ma már
teljesen más a sakk imázsa. Hogy egy példát is mondjak: a mostani sakkvilágbajnok,
Magnus Carlsen egy fotómodell, magazi-
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az online térbe vittük, de ez csak a munkánk 10-20 százaléka. A pandémia miatt a
versenyek is leálltak, így sokan elveszítették
a motivációt.
 CívisCafé: Hogy néz ki nálatok egy jelenléti verseny? Kik indulhatnak rajta?
FARKAS ÁDÁM: A mi versenyeink leginkább zárt versenyek, a saját növendékeinknek szólnak. Természetesen mi is küldünk
gyerekeket nyílt versenyre, de fontosnak
tartjuk, hogy előtte a tehetségkutató háziversenyeken beleszagoljanak a versenyzés
légkörébe, olyan keretek között, ahol nem
éri őket kudarcélmény.

Fotók: Magánarchívum

nok címlapján szerepel, és szimbólummá
vált a nők szemében. A sakk a sikeres, célorientált emberek sportja, egy olyan hobbi,
amely karban tartja a mentális egészséget.
UJHÁZI DÁVID: A filmben volt egy érdekes jelenet: Benny Watts, az akkori legjobb
fiktív amerikai sakkozó egy „kockább” kinézetű srácnak azt mondta, kezdjen el gyúrni,
mert az a baj, hogy a társadalom pont azt
gondolja a sakkozókról, ahogy ő kinéz.
 CívisCafé: A TOP 100-as listán valóban
fiatal versenyzőket láthatunk, akik szemmel
láthatóan adnak is magukra.
FARKAS ÁDÁM: Valóban, a mai élbolyban mindenki a 20-as, 30-as éveiben jár.
Negyvenéves sakkozót már alig lehet látni
a top-szinten, mert nem bírják a terhelést;
kiöregednek.
UJHÁZI DÁVID: A szuperszámítógépek
korában a fiatalok előnyt élveznek az elavultabb módszerekkel készülő játékosokkal szemben, így teljesen érthető a fiatalok
térnyerése.
 CívisCafé: A gyerekeknek is ajánljátok,
hogy gyakoroljanak mobilapplikációkon?
FARKAS ÁDÁM: Egy idő után igen. Próbáljuk megtalálni a helyes arányt, hogy a sakk
megmaradjon táblás játéknak, de a digitalizációt is „becsöpögtetjük”.
UJHÁZI DÁVID: A tananyag összeállításához segítségül hívjuk a piacon fellelhető
szoftveres megoldásokat, valamint saját fejlesztésű sakkfeladat-szerkesztőnket. Ez egy
hatalmas újítás, hiszen nemcsak a megszokott figurákat tehetjük fel a virtuális táblára,
hanem például aranytallért vagy akár szaloncukrot is. Labirintust építhetünk, falakat
húzhatunk fel a négyzetrácsok közé.
 CívisCafé: Látható, hogy a felsőbb osztályokban elpártolnak a sakktól.
FARKAS ÁDÁM: Az ötödik osztály a vízválasztó. Több a tananyag, több a lecke, mint
korábban.
 CívisCafé: Az idősebb gyerekeket már
magánfoglalkozás keretében oktatjátok?

FARKAS ÁDÁM: A tehetségeseket kiemeljük tehetséggondozó edzésekre, amit
a szakkörök után tartunk. Ha a szülő is
szeretné, hogy országos bajnok legyen
a gyermeke, akkor nem elég, ha Debrecenben egy hónapban egyszer versenyzik
a csemete. Havonta többször más-más
városba kell utazni versenyezni, hiszen
nem szerencsés, ha mindig ugyanazok a
gyerekek mérik össze a tudásukat. Azt tapasztaljuk, a szülők általában nem akarják,
hogy a gyerekük ennyire komolyan vegye
a sakkot.
UJHÁZI DÁVID: Ha a gyermek nem sakkozik otthon, akkor a tehetséggondozó
edzés is kevés. Mindig azzal szoktam példálózni, hogy egy nyelvet sem lehet megtanulni heti hatvan percben.
 CívisCafé: A koronavírus a szakkörökre,
versenyekre mennyire nyomta rá a bélyegét?
UJHÁZI DÁVID: 2020 márciusában leállt
az élet, a tanév végéig online oktatásra álltunk át. Akik rajongtak a sakkért, folytatták
a videóleckéket, de jöttek a visszajelzések:
„három gyerek tanul egy laptopon, a házit
is azon kell megoldani, így nem maradt idő
a digitális sakkoktatásra”.
FARKAS ÁDÁM: Másfél évig nem voltak
szakkörök. A tehetséggondozó edzéseket

 CívisCafé: A weboldalatokon azt olvastam, hogy nem csak Debrecenben vagytok
jelen.
FARKAS ÁDÁM: A Bajnok Sakkiskola ernyője alatt évente 1500 gyermek fordul meg
országosan; öt megyében vagyunk jelen.
 CívisCafé: 2014 óta táboroztattok is. Milyen eredménnyel?
UJHÁZI DÁVID: Egyre többen ismernek
minket, sok pozitív visszacsatolást kapunk.
Nálunk a gyerekek nemcsak a sakkszeretetüket élhetik ki, hanem számos alternatív programon vehetnek részt. Lovagi,
természettudományi, jiu-jitsu- és kutyás
bemutatók vannak, kézműves foglalkozásokat is szervezünk. A helyszín is pazar; ha
jó az idő, egész héten a szabad levegőn
vagyunk. Úgy érzem, a tábor az egyik sikersztorink; évről évre nagyobb létszámban jelentkeznek.
 CívisCafé: Mik a tervek a jövőre nézve?
FARKAS ÁDÁM: Nagyon leterheltek vagyunk mi, edzők-oktatók, így nagy hangsúlyt fektetünk saját utánpótlásunk kinevelésére. Jelenleg a Bajnok Sakkiskola
keretében a megyében hárman végezzük
főállásban a sakkoktatást, Szakály Balázs,
Dávid, jómagam, valamint két egyetemista segédoktatónk is van Győrﬀy P. Pál
és Hercz Richárd személyében. Emellett
folytatni kívánjuk az informatikai és termékfejlesztéseket, hogy a gyerekek a jövőben is a legmodernebb módszerekkel
tanulhassanak.
Fogarasi Renáta
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Tojásos-kolbászos csusza
Már nem első ízben kóstolhatunk igazi finomságot Császár Eta receptjeiből. Ezúttal egy különleges
tésztát hoztunk, mely könnyen, gyorsan elkészíthető, és nem kizárt, hogy még gyorsabban el is fogy!
Hozzávalók: 3-4 krumpli, 1 tojás, só, liszt (amennyit a krumpli felvesz), kolbász

Fotó: Magánarchívum

ELKÉSZÍTÉSE: 3-4 krumplit meghámozunk, s lereszeljük krumplireszelőn. Ütünk bele 1 egész tojást, ízlés szerint sót, és meggyúrjuk
annyi finomliszttel, amennyit felvesz a tészta. Ezután kétfelé osztjuk,
majd kinyújtjuk, mint például a túrós csuszának való tésztát. Elmetéljük nagyobb kockákra, majd széttépkedjük. Egy fazékban forró, sós
vízben kifőzzük (ne tegyük be a tésztát egyszerre, inkább kisebb adagokban főzzük ki, hogy ne ragadjon össze), és kicsit tovább főzzük,
mint a hagyományos tésztát, mert ebben nyers krumpli van. Leszűrjük, hideg víz alá tesszük, s mehet egy tálba, pici olajat tehetünk
hozzá. Közben 30-40 dkg füstölt kolbászból és 8 tojásból rántottát
sütünk. A kifőtt tésztát összekeverjük a kolbászos rántottával, és készen is van a finom, nyers krumplis csusza. Még finomabb másnap,
melegítve, persze, ha marad belőle. Savanyúsággal kínáljuk!
Jó étvágyat kíván a csuszához: Császár Eta

A Hajdúszoboszlói Sportegyesület mérföldkőhöz ért, ugyanis alapításának
110. évfordulóját 2022-ben ünneplik. Ennek apropójaként a HSE szurkolótábora örökös tagokat szavazhatott meg az új év elején. A klub vezetőségének
ezzel az volt a célja, hogy tisztelegjen azok előtt a játékosok, edzők, vezetők,
illetve sportszakemberek előtt, akik odaadásukkal és lelkiismeretes munkájukkal évtizedeken keresztül járultak hozzá Hajdúszoboszló sportéletének
virágzásához. Az örökös tagokat az alábbi kritériumok alapján választhatták:
„Jelölt bárki lehet, aki betöltötte 60. életévét, és tevékenységével hozzájárult a hajdúszoboszlói
sportélet fejlődéséhez.” A kiválasztottak közül az egyesület tagsága az éves közgyűlés alkalmával
választhatja meg a további örökös tagokat. A címmel kitüntetett személy részére élete végéig különleges jogokat biztosítanak, ilyen például, a mérkőzések és rendezvények ingyenes látogatása, de
további meglepetéseket is tartogat még számukra a HSE vezetősége.
A jelenlegi 12 örökös tag: Csathó György, Csisztu Sándor, Czeglédi Gyula, Kovács Lajos, Magyar Lajos,
Mezei András, Mezei László, Pellei Sándor, Soós László, Szabó László, Szikszai Miklós, Tóth Lajos.
A előző hetekben részletes bemutatkozásukat is prezentálta a klub – mindezt a HSE Facebook-oldalán. Bemutatták – többek között – munkásságukat, kötődésüket Hajdúszoboszlóhoz, illetve a város
sportéletéhez. A 110 éves jubileumi ünnepségen személyesen is köszöntik őket.

Hajdúszoboszló a fejlődés útján halad

A munkahelyteremtő, illetve -megtartó vállalkozásösztönző szemlélet, az infrastukturális feltételek nagy volumenű javítása, és – természetesen – a
Covid-járvány ellenére is húzóágazat turizmus fejlesztésének útját járja a helyi önkormányzati vezetés. Együttműködnek a gazdasági szereplőkkel,
intézményekkel, helyi civil közösségekkel, és kaput nyitottak, kapcsolatokat építenek Debrecennel, a térséggel s a kormányzati szervekkel.
Harmadik éve halad ezen az úton Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – nyugtázza Czeglédi Gyula polgármester, aki alapvetésként tekint polgármesteri programjára. Ennek az útnak is köszönhető, hogy évtizedek
múltán célközelbe került a 4. sz. főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti 2x2 sávosításának megvalósítása.
Sikerült elérni, hogy az állam immár a kiviteli terveket készítteti.
Tavaly óriási sikert aratott a látogatók körében a város fürdőjének területén felavatott Hungarospa Prémium
Zóna. Az idén 95 éves szoboszlói fürdő azon kilenc hazai fürdő egyike, amely technológiai-korszerűsítési
pályázatra kapott kormányzati meghívást a Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével.
A helyiek és környékbeliek kulturális és sportéletének látványos minőségi javulását hozza, és a turizmust is
élénkíti majd az a többfunkciós rendezvényközpont, melyet 2021 decemberében kiemelt állami beruházásnak
minősítettek. A Debreceni útfélre megálmodott létesítmény kiviteli tervei szintén készülnek.
A vállalkozások fontosságát szem előtt tartva az önkormányzat vállalkozásfejlesztési munkacsoportot működtet, befektetési portált hozott létre www.szoboszloinvest.hu néven. Ipari övezetet is kialakítottak 10 hektáron.
Hajdúszoboszló minden nagyobb és kisebb fejlesztési törekvése a XXI. századi életszínvonal megteremtését
szolgálja.

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

HEGYESTŰ

csodasmagyarorszag.hu

8 interjú
Pinczés Mátét be kell mutatni, a családját
azonban nem: édesapja a Csokonai Színház
egykori direktora, édesanyja a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem (egykori
TK) oktatója, bátyja, Dávid pedig a mozgókép
világában brillíroz – a közelmúltban második
kisfilmjével jelentkezett.
Ebből a tiszteletreméltó alkotói sorból Máté sem lóg ki: Felesleges elolvasni című, a múlt év végén megjelent első könyve szép
példája annak, hogy a pszichológiáról élvezetesen is lehet írni,
irodalmi igénnyel. A kötet novellákba fűzi a körülöttünk fellelhető
pszichológiai jelenségeket, és a végén meg is magyarázza azokat.
Ha akarjuk. Ha nem akarjuk, nem lapozunk oda. Ha akarom, irodalom. Ha akarom, pszichológia. Ha közelebbről nézem, lehet, hogy
rólad van szó. De az is lehet, hogy rólam. Ismerjék meg Pinczés
Mátét, aki Debrecenben végzett pszichológia szakot, majd 24
évesen Budapestre költözött. Ott él, de rendszeresen hazajár a
családhoz, a debreceni barátokhoz, és a Loki meccseit is mindig
megnézi.
Bár mindig a pszichés betegségek érdekelték, az egyetemen
munka- és szervezetpszichológia szakirányt választott, és ezen
a vonalon is kezdett dolgozni, egy ideje azonban visszatalált az
„eredeti” útra: ma már (online) pszichológiai tanácsadást végez,
emellett megmaradt a munkapszichológiai érdeklődés is. És ezt a
felállást most nagyon élvezi. Mint mondja, nagy lökést adott neki,
hogy az első könyve eljutott a könyvesboltokig.

Fotók: Pinczés Máté

Felesleges
elolvasni.
Azaz mégsem
A debreceni indulású
pszichológus első könyve
egyszerre szépirodalom
és csúnya szakma.

 CívisCafé: A Felesleges elolvasni című novelláskötet a „csúnya”
szakma és a szépirodalom mesteri keveredése, tele túlzásokkal,
érzékletes karikatúrákkal. Akinek nincs humorérzéke, bajban lehet.
Már a könyv címe is merő irónia. Lehet egyáltalán komolyan venni
magunkat a mai világban?
PINCZÉS MÁTÉ: Itt is igaz, hogy érdemes kerülni a szélsőségeket.
Gond, ha nem tudunk humorral fordulni magunkhoz és mások
felé, de az sem jó, ha egyáltalán nem vesszük magunkat komolyan. Kell tudnunk a humort és a komolyságot helyzettől függően
„alkalmazni”. Egy novella persze lehet más: én például gyakran
vegyítem a komoly témákat, helyzeteket (halál, egyedüllét, szomorúság, betegségek) a humorral, ettől válik az egész groteszkké,
amit kifejezetten szeretek. De ezt meghagyom a novelláimnak –
nem kell, hogy az életünk is groteszkké váljon.
 CívisCafé: Az emberiség nagy részének van valamilyen defektje,
bár a defekt, ugyebár, nem kimondottan szakkifejezés. Mit érthet
alatta a köznyelv?
PINCZÉS MÁTÉ: Valami olyasmit, hogy valaki nem az „átlagosnak”, nem a „normálisnak” megfelelő módon viselkedik, viszonyul
valamihez – bár hogy mit jelent a „normális”, valójában nézőpont
kérdése. Mert nézzük meg, mi történik, ha egy autó belehajt egy
rakás százas szögbe: igen, defektet kap. Szeretett volna defektet
kapni? Nem valószínű. De ha egy autókerékbe szög nyomul, mi
sem természetesebb, „normálisabb”, mint hogy leereszt, vagy – ne
adj, isten – kidurran. Abban a helyzetben tehát valójában a defekt
a „normális”.
 CívisCafé: Hopp, ilyet én is ismerek! A történetek fő- vagy épp
antihősei itt lélegeznek körülöttünk. Melyek manapság a leggyakoribb pszichés kórképek? És a legveszélyesebbek?
PINCZÉS MÁTÉ: A leggyakoribbak talán a hangulatzavarok és a
függőségek. A legveszélyesebb pedig… – attól függ, hogyan értelmezzük a veszélyt. A legfélelmetesebbnek a pszichopátia tűnik, de erről talán más véleményen van a kisgyerek, aki össze van
zárva az alkoholista vagy épp narcisztikus apjával. De hadd legyek
teljesen őszinte: nem vagyok minden, a kötetben felmerülő betegség szakértője – eredetileg nem is klinikusnak tanultam, hanem munkapszichológusnak. Ahogy a kötet elején tisztázom is, a
könyvet nem érdemes kvázi szakkönyvként kezelni, mert nem az.
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Vannak benne torzítások, csúsztatások, az
irodalmi szabadság jegyében mindezt önkényesen megengedtem magamnak. Így
fordulhat elő egy-egy novellában például
az, hogy egy kis falucska minden lakója a
pszichopátia jellemvonásait hordozza magában, vagy hogy egy olyan ártatlannak
tűnő probléma, mint a diszgráfia, az egész
emberiség sorsát negatívan befolyásolja. Az
én „világomban” tehát távolról sem azok a
leggyakoribb vagy épp legveszélyesebb betegségek, mint a valóságban.
 CívisCafé: Kívülről a pszichés betegségeket úgy látjuk, hogy valami miatt mintha a
fejekben megbomlana a rend. Mi állhat e
„rendetlenségek” hátterében?
PINCZÉS MÁTÉ: Ez teljesen helyzet- és
betegségspecifikus. Röviden csak egy
sztereotip választ tudok adni: a gyerekkor,
és mellette a genetika. A gyerekkor kellően hosszú (sokszor évekig is eltarthat!) és
szenzitív időszak ahhoz, hogy lehetetlen
legyen valamilyen sérülés nélkül megúszni.
Egész életünkben hordozzuk ezeket a sebeket, amiket bizonyos helyzetek, események triggerelhetnek: egy furcsa nézés, egy
újabb elutasítás, egy hatalmas siker, bármi.
A nagy kérdés, hogy felnőttként hogyan tudunk megküzdeni a sebbel, amit épp most
hintettek be sóval. És persze vannak azok
a betegségek, amik javarészt velünk születettek.
 CívisCafé: A fülszövegben azt írod, tünethordozó vagy. Tényleg? Vagy talán
mindannyian azok vagyunk?
PINCZÉS MÁTÉ: Valójában csak jól hangzott a „pszichológus és tünethordozó” együtt, de ettől még igaz. De hát mi,
pszichológusok már csak így tekintünk
magunkra és mindenki másra is: teljesen
egészséges ember nincs. Aki az, az nem az.
 CívisCafé: A bizniszpszichológia bizonyára a szakmai körökben is ismerős fogalom. A összeollózott tartalmak és lózungok
gyűjteménye gyakran mégis sikerkönyv.
Nem hordoz ez magában veszélyt az olvasóra nézve?
PINCZÉS MÁTÉ: Én ebben a témában sosem voltam túl kritikus. Szeretném azt hinni,
hogy van egyfajta természetes szelektálódás a könyvek között is: tehát ha egy mű
semmilyen értéket nem képvisel, az előbbutóbb a süllyesztőben fogja végezni. Aztán
persze lehet, hogy nincs igazam. De ha egy
könyv sikerkönyvvé válik, az azért lehet, mert
sok mindenki rezonál az üzenetével. Amivel egészen addig Szókratész szerint sincs
gond, amíg a) hasznos a mondandó b) jó
szándék vezérli a szerzőt és c) igazat mond.
 CívisCafé: Ki mit hoz magával otthonról –
mondjuk számos alkalommal. Téged men�nyiben határoznak meg a családi minták?
PINCZÉS MÁTÉ: Nyilván hatott, hat rám.
Bennem is mindig volt annyi fölös kreativitás, amivel nemcsak magamat akartam
szórakoztatni. De régóta ott van előttem az
elrettentő példa, hogy mennyi munkával jár

például a színházi (édesapám) vagy a filmrendezés (bátyám). Én ennél egész biztos
lustább vagyok. Az íráshoz nem kell sok:
csak kutyasétáltatás közben ki kell gondolni
néhány érdekes történetet, aztán le kell ülni
a gép elé, és pötyögni. Ez az, amit kisgyerekkorom óta szeretek – emlékszem, amikor még az írógépen (a Commodore64-et
be se tudtam kapcsolni) gépeltem a saját kis
újságomat Naplo(pók) néven. A színvonalát
most hagyjuk, én mindenesetre jól szórakoztam közben. De nemcsak ezt, hanem a
pszichológia iránti érdeklődést is otthonról
hozom: édesanyám a tanítóképzőn évtizedek óta pszichológiát oktat.
 CívisCafé: A Bárányszámoló című novella a testvéredet annyira megihlette, hogy
2020-ban többszörös díjnyertes rövidfilm

készült belőle Cserhalmi György és Dunai
Tamás szereplésével. Azt és úgy mondta el
képeken, amit te leírtál?
PINCZÉS MÁTÉ: Nagyrészt igen, bár sok
apró, izgalmas motívummal megspékelte, és
a végét átírta. Azt mondom, filmben az ő verziója működik jobban, leírva meg az enyém.
De talán azt kellett volna mondanom, hogy
ezt mindenki döntse el magának. Amiben
viszont sokkal több változtatás van, az az Imposztor című rövidfilmje (Mácsai Pál és Alföldi
Róbert főszereplésével), aminek az alapja egy
kétoldalas monológ. Ebbe aztán Dávid valahogy belelátott egy történetet, amit én nem.
De hosszú vajúdás után mégis megszületett
egy forgatókönyv belőle, amely az eredeti novellát csak nyomokban tartalmazza – a
fő üzenete és a stílusa azonban megmaradt.

Bereczki-Csák Helga
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Ebből a filmből megtudhatjuk,
milyen ma fiatalnak lenni
Január második felétől már látható a magyar mozikban
a norvégok Oscar-díjra jelölt filmje.
Felnőni sosem volt könnyű, manapság pedig mintha még nehezebb lenne. A felnőtté válás ideje kitolódott, sokan egyetemre
járnak, és később kezdenek el dolgozni. Ha
találnak is munkát, általánosságban véve
nincsenek megelégedve vele, és inkább továbblépnek. De ugyanez elmondható akár
a korábbi időszakról, vagyis magáról a pályaválasztásról is. Jó néhányan nem tudnak,
de van, aki nem is akar elköltözni otthonról,
és akkor arról nem is beszéltünk, mikor jön
majd még a saját család alapítása…
Az utóbbi években számos film foglalkozott ezzel a helyzettel, többek között Reisz
Gábor, akinek köszönhetjük az azóta kultikusnak tekinthető Van valami furcsa és
megmagyarázhatatlan (2014) című alkotását, valamint a Rossz verseket (2018). Ebbe
a vonulatba illeszkedik Joachim Trier norvég rendező minden frontról dicsért műve,
A világ legrosszabb embere is (The Worst
Person in the World, 2021).
Julie (Renate Reinsve) egy 20-as évei végén járó nő, aki impulzív módon váltogatja
iskoláit és barátait. Végül úgy tűnik, lehorgonyzik Aksel (Anders Danielsen Lie) mellett, akinek saját otthona és egzisztenciája
van. Julie egy könyvesboltban kezd el dolgozni, és éppen aktuális kedvtelésének él,
a fotózásnak.
A történet néhány évet foglal magában,
amelyben Julie életének egy kis, de ta-

lán annál fontosabb szeletét ismerhetjük.
Joachim Trier a cselekményt fejezetekre
bontja, amelyet prológussal nyit és epilógussal zár. Ezzel a narratív megoldással jól érzékelteti nemcsak főhősének az
állapotát, aki egyik kapcsolatból menekül
a másikba, egyik egyetemi szakról vált a
másikra, hanem egy egész generáció létérzetét is.
Joachim Trier ráadásul ezt megspékeli azzal, hogy egyszerre mozgatja a művét a
dráma és a keserédes humor között, de
ezek a hangnemváltások végig jól működnek. A világ legrosszabb embere egyszerre felnövéstörténet, szerelmi dráma, sőt
nevezhetjük közérzetfilmnek is. Utóbbi a
magyar filmtörténet jellegzetes filmtípusa
volt, főleg az 1970-es évektől, lényege,
hogy az adott korszak életérzését viszszaadja. Az alkotás ugyan Norvégiában
játszódik, mégis egyértelműen azonosíthatók akár Magyarországról is a felvetett
problémák.
A felnövéstörténetbe való besorolás azért
különleges, mert ezekben a típusú filmekben a tinédzserlétből a felnőtt létbe való
átlépést jelenítik meg. Csakhogy most a
20-as éveiben járó fiatalság jár sokszor
abban a cipőben, mint egy tinédzser, így
válik értelmezhetővé, hogy miért lehet
coming of age-történetnek is tekinteni.
A világ legrosszabb embere egyébiránt

Fotók: IMDB

azért működik jól, mert ezek a filmtípusok, műfajok könnyen megférnek benne.
Emellett hatékonyan keveri a különböző
regisztereket, a szomorúságot a jókedvvel, a lehangoltságot a feldobottság érzésével, a drámai eseményeket a banálisakkal. A film – túl a fentebb taglaltakon
– Aksel figuráján keresztül foglalkozik a
középkorúak problémájával is, sőt a két
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generáció közti súrlódások hangsúlyosan
megjelennek be.
A világ legrosszabb embere realista szempontból fogja meg figuráját és életét, erre
remek példa a film közepén látott nagyon
életszerű szakítás-jelenet. Mindezen túl
éppen az is kiemeli a filmet, amikor éppen
nem realista, hanem elrugaszkodik a valóságtól. Ezekben a jelenetekben szépen
megmutatkozik Joachim Trier játékos formanyelve; jó példa erre a pszichedelikus,
valamint a „világ megfagyasztása”-jelenet.
Érdemes hozzátenni a filmhez, a rendező
nem pszichologizálja túl Julie figuráját, így
néha nehéz követni a motivációit – én kevésbé tudtam közel engedni magamhoz a
figurát. Renate Reinsve alakítását mindenki az egekig magasztalja, és tény, nagyon
természetesen játszik, de jómagam nem
éreztem olyan lehengerlőnek, valószínűleg a karakter hiányosságai miatt. Mellette
egyenrangú partner az Akselt játszó Anders Danielsen Lie, aki végig hitelesen és
érzékenyen játszik.
A világ legrosszabb embere jól rezonál a
mai fiatalok problémáira; érzelmes, humoros és egyszerre árad belőle az életigenlés és valamiféle melankólia. Aki kedveli a skandináv filmeket, vagy Julie és
Aksel korosztályába tartozik, az mindenképpen élvezni fogja Joachim Trier alkotását, melyről március végén kiderül, hogy
csak jelölt marad az Oscar-díj tekintetében, vagy be is zsebeli azt.
Gaál Csaba
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György József mindig gyergyói
marad, de a gyerekei debreceniek
A sikeredző rossz emlékeit
hazánkról épp Debrecen
döntötte romba.
 CívisCafé: Minden edző álma, hogy két
és fél hónap munka után nyerjen egy Magyar Kupát, és sokaknak csak álom marad,
neked bejött. A sors kegyeltje, a szerencse
fia vagy?
GYÖRGY JÓZSEF: Több mint három hónapja a DEAC felnőttcsapatát edzem,
de azért ezzel a szakmával már 21 éve
foglalkozom, és összességében már 37
éve vagyok a jégkorongban. Ennyi idő
alatt sok minden ragadt rám, játékosként
válogatottságig vittem, később OB II-es
csapatot is edzettem, utánpótlásban is
dolgoztam éveken át, sok-sok tapasztalatot szereztem. Kidolgoztam egy edzői
módszert, amit az utánpótlásban kikísérleteztem, és most a felnőttgárdánál is ezt
alkalmazom.
 CívisCafé: Mi volt a siker titka? Hogyan
sikerült legyőzni az első számú magyar
klubcsapatot, az osztrák központú bajnokságban is élgárdának számító Fehérvárt, ráadásul Fehérvárott?
GYÖRGY JÓZSEF: Adott volt a mi részünkről egy sikerre éhes, motivált társaság, amelyhez társultak az égiek. Bár megjegyzem, hogy
a szerencse azzal van, aki tesz érte, nem jön
csak úgy, magától. Mi tettünk érte! Fehérvárott pedig végre minden összejött.
 CívisCafé: A Magyar Kupa-győzelemmel
megmentette az idényét a DEAC, de ígérd
meg, hogy ezzel nem laknak jól a fiúk, és a
rájátszásban is motivált lesz a csapat, amely
okoz még örömet a szurkolóinak!
GYÖRGY JÓZSEF: Eredményt ígérni nem
tudok, nem is akarok. Megvertük a Fehérvárt az otthonában, de ettől még két lábbal
a földön járunk. Ahogy legyőztünk egy jobb
csapatot, úgy egy gyengébb minket is le
tud győzni. Ez benne van a pakliban, ezért
szép és kiszámíthatatlan a sport. A karácsonyi ajándékozás alkalmával én egy olyan
órát kaptam, amelyik csak hatvan percet
mér. Vettem a lapot!
 CívisCafé: Mondhatni, hogy a csapat
őszi botladozása személy szerint neked jól
jött, hiszen másképp nem lett volna edzőváltás?
GYÖRGY JÓZSEF: Ez már csak azért sem
igaz, mert nem szándékoztam a felnőttcsapatot edzeni. Erre a legjobb bizonyíték
az, hogy David Musial nyáron megkeresett azzal, legyek a pályaedzője, de nemet
mondtam, mert minden energiámat a juniorcsapat irányításának szenteltem.

Fotók: Ásztai Csaba

 CívisCafé: A juniorok között is vannak
igazán jó játékosok?
GYÖRGY JÓZSEF: Ebből a juniorcsapatból
én már a felnőttek között is több játékosnak adtam lehetőséget, a legtöbb esetben
azért, mert megérdemelték ezek a srácok,
igaz, előfordult olyan is ebben a járványhelyzetben, hogy a kényszer vitt rá a fiatalok
szerepeltetésére. Mindenesetre továbbra is
cél, hogy a saját nevelésű juniorjaink számára nyitva legyen a felnőttcsapat ajtaja.
 CívisCafé: Apropó, fiatalság! A kis György
Józsika mikor vett hokiütőt először a kezébe? Az a legenda járja, hogy Gyergyóban
és Csíkban a gyerekek egyszerre tanulnak
meg járni és korcsolyázni.
GYÖRGY JÓZSEF: Engem édesapám vitt
el korcsolyázni, amikor hároméves voltam.
Ő is jégkorongozott, de nem vitte sokra, és
szerintem velem akarta elérni azt, ami neki
játékosként nem sikerült. Korcsolyázni tehát nagyon korán megtanultam, majd elsős
voltam a gyergyószentmiklósi általánosban,
amikor Basilides Tibor edző bejött az iskolába, és megkérdezte, ki akar jégkorongozni.
Szinte mindegyik fiú felemelte a kezét. Az én
korosztályomban, az 1978-asban vagy hetvenen kezdtünk el hokizni. Nyilván akkor is volt
lemorzsolódás, de nem úgy, mint most. A
lustát vagy a túlsúlyost egy idő után kitúrtuk,
azaz a természetes szelekciót megoldottuk
mi magunk. Ma már ez nem így működik.
 CívisCafé: Édesapádnak játékosként sikerült megfelelni?
GYÖRGY JÓZSEF: Tizennyolc éves koromig a gyergyószentmiklósi utánpótlásban szerepeltem, a csíkszeredai dominanciát egyszer, a 77-es korosztályos csapattal

sikerült megtörni, így bajnoki címem is van
a sok ezüst mellett. Érettségi után Bukarestbe kerültem a testnevelési egyetemre, ott
pedig a Sportul Studentesc nevű egyetemi
csapatban szerepeltem a román élvonalban. Az egyetemi éveim alatt végig ott játszottam, majd az egyetem után, katonaként
fél évet eltöltöttem a Bukaresti Steaua katonacsapatnál. Utána visszatértem Gyergyószentmiklósra, és 2006-ig ott játszottam,
csapatkapitánya is voltam a csapatnak, de
már 2001-től gyerekkel foglalkoztam edzőként. Az 1992/93-as korosztállyal bajnokságot is nyertünk! A játékoskarrieremben
büszke vagyok még arra, hogy 2003-ban és
2004-ben a román válogatott tagjaként két
felnőtt-világbajnokságon is részt vettem.
 CívisCafé: 2006-ban befutott a debreceni ajánlat?
GYÖRGY JÓZSEF: Abban az esztendőben
komoly döntést kellett hoznom, hiszen térdsérüléssel bajlódtam, és szerettem volna
otthon főállású edző lenni, de az edzői bérből akkoriban nem lehetett családot fenntartani, márpedig akkor született meg a
nagyobbik lányom. Akkor már elindítottunk
egy partiszerviz-vállalkozást a testvéremmel, mégis úgy döntöttem, hogy kijövök
családostul Debrecenbe egy évre. Máté
Csaba már akkor itt volt Debrecenben, általa keresett meg Korcsinszky Gyuri bácsi, és
ajánlott edzői munkát az épülő DHK utánpótlásában és az OB II-es csapatnál.
 CívisCafé: Debrecen nem a világ vége;
miért volt nehéz a döntés?
GYÖRGY JÓZSEF: Rossz emlékeket őriztem Magyarországról. Én 14 évesen már
kijöttem dolgozni nyárra, hogy zsebpénzt
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szerezzek; Mórahalmon kapáltam. Aztán
17 évesen Budapesten ácssegédként dolgoztam, hogy a jogosítványra gyűjtsek.
Nem igazán éreztem azt a vendégszeretet, amivel szerintem szembesülnek a magyarországiak, ha Székelyföldre látogatnak.
Ugyanakkor én sokáig elítéltem azokat, akik
elhagyták Székelyföldet, és Magyarországra
telepedtek át a könnyebb megélhetés miatt; úgy gondoltam, ezek az emberek megfutamodnak.
 CívisCafé: Ezek után furdal a kíváncsiság,
hogy Debrecen mivel varázsolt el? Egy évet
terveztél, de már itt vagy 16 éve…
GYÖRGY JÓZSEF: Debrecenben olyan
meleg fogadtatást kaptunk, hogy az minden előítéletemet romba döntötte. A DHKnál vagy a Vörösmarty általános iskolában
– ahol aztán tizenhárom évig tanítottam –
minden szülőtől annyi támogatást és kedvességet kaptam, hogy sokáig nem tudtam
mire vélni. Ez a szeretet ágyazott meg nekünk Debrecenben a következő évekre. Tizenhat éve élünk és dolgozunk itt. A kisebbik lányom már itt született, de a nagyobbik
is itt él tíz hónapos kora óta, ők tehát már
hamisítatlan debreceniek.
 CívisCafé: Hiányzik Gyergyószentmiklós,
Székelyföld?
GYÖRGY JÓZSEF: Eleinte akkora honvágy
gyötört, hogy még néhány óráért is hazamentünk. Aztán ez lassan megváltozott,
később már kellett egy egész hétvége, hogy
vállaljuk a hosszú utat, most meg már annál
is több. Mindig is gyergyószentmiklósi maradok, ott laknak a testvéreim, a rokonságom,
de ma már egyre kevesebb az, ami odaköt,
és egyre több az, ami ide, Debrecenbe.
 CívisCafé: Amikor 2006-ban Debrecenbe jöttél, bekaptad a csalit, hiszen edzőként
érkeztél, de a rossz térdeddel játszanod
kellett.
GYÖRGY JÓZSEF: Azért nem műttettem
meg a térdem, mert eldöntöttem, hogy a
játékot abbahagyom, de Korcsinszky Gyuri
bácsi rávett, hogy játékosedző legyek. Hét
évig játszottam így az OB II-ben, meccsen
a fejére olvastam az embernek a hibát, aztán a következő sorban elkövettem ugyanazt én. Ez egy rendkívül nehéz, ugyanakkor
érdekes időszak volt az életemben. Nem is
tudom, hogy bírtam.

 CívisCafé: Az emlékek egyre szebbek,
majd ez is megszépül!
GYÖRGY JÓZSEF: Azok már most is szépek. Nagyszerű élményekkel gazdagodtam, nagyon élveztem minden percét.

ha otthon tudok lefeküdni, mint idegenben
a több pénz. Most egyelőre nagyon élvezem a kihívást a DEAC-nál, és nagy segítséget kapok a két segítőmtől, Kecskeméti
Árontól és György Istvántól

 CívisCafé: Hiányzik a játék?
GYÖRGY JÓZSEF: 2013-ban hagytam
abba, most még nem érzem szükségét,
hogy valamelyik amatőr csapatba elszegődjek, inkább a családommal töltöm az
estéket. Lehet, hogy majd változik, nem
tudom. Ha hiányzik a mozgás, edzés után
kihívom a srácokat egy-egy elleni játékra,
vagy valami másra.

 CívisCafé: Tendencia kezd kirajzolódni a
magyar hokiban: több csapat „saját nevelésű” edzőt alkalmaz. Ilyen a Ferencváros, az
Újpest és most már a DEAC is. Már a magyar edzők is olyan jók, mint a kanadaiak,
az oroszok vagy a svédek?
GYÖRGY JÓZSEF: Rengeteg információhoz, fontos szakmai anyaghoz lehet ma
már hozzájutni, hála az internetnek. Természetesen ezeket az információkat fel is kell
tudni dolgozni, vagy meg kell látni benne a
lényeget; ehhez kell a nyitottság és a rutin.
Az edzői szakmát nem lehet az iskolapadban megtanulni. A különböző szituációkat
át kell élni, sikereket és kudarcokat is meg
kell élni.

 CívisCafé: Saját magad hogy jellemeznéd, milyen edző vagy? Mit hoztál Gyergyóból, és mit tanultál itt?
GYÖRGY JÓZSEF: Az ottani módszer és
mentalitás teljesen más volt; azt nem lehet
itt meghonosítani. Én még úgy nőttem fel,
hogy edzésen fegyelmezetlenség, feleselés miatt kaptunk egy fülest az edzőtől.
Egyszer gyerekkoromban tíz perc után
hazamentem az edzésről. Otthon édesapám kérdezte, mi történt, mondtam neki,
hogy otthagytam az edzést, mert az edző
megpofozott. Megkérdezte, melyik felemre kaptam, mondtam neki, hogy a bal. Na,
erre ő jobb arcomra is adott egyet, majd a
fülemnél fogva visszavitt a jégpályára, és
edzenem kellett, mintha mi sem történt
volna. A mai gyereket nem így nevelik, nekem ehhez alkalmazkodnom kellett, és azt
hiszem, évek alatt megtanultam, hogyan
kell más módszerekkel kemény és következetes lenni. Törekszem a jó, közvetlen
kapcsolatra a játékosokkal. A munkában hiszek, próbálok edzésen is versenyhelyzetet
teremteni a fiúk között.
 CívisCafé: Gyakorló testnevelőként és
edzőként meg tudod mondani, igaz az,
amit az idősebbek mondanak, hogy régen
keményebbek voltak a gyerekek?
GYÖRGY JÓZSEF: Szerintem ez általánosságban nem igaz, csak azért tűnik úgy, mert
ma sokkal nehezebb megtalálni a tehetségeket. Régen nem volt más elfoglaltság,
csak a sport, mindenki feltűnt előbb-utóbb
egy sportpályán. Ma a toborzást a szülővel
kell kezdeni.
 CívisCafé: Egymásnak adják a kilincset
mostanában az újságírók nálad. Nem lehet
panasz az érdeklődésre!
GYÖRGY JÓZSEF: Ha csak nyolc-tíz gyerek jön el hokizni ennek hatására, akkor
már megérte. Nagyon sokan nem tudják
még Debrecenben, hogy mennyire komoly
utánpótlásbázisunk van.
 CívisCafé: A DEAC vezetőedzőjeként lehet tervezni?
GYÖRGY JÓZSEF: Mocsai Lajos mondta egyszer egy edzői továbbképzésen azt,
hogy az ember a vezetőedzői kinevezése
pillanatától dolgozik a majdani kirúgásáért.
Voltak korábban is más ajánlataim, de én
úgy vagyok vele, hogy nekem többet ér az,

 CívisCafé: Van életed a hokin kívül is?
GYÖRGY JÓZSEF: Nagyon szeretek pecázni, de csak természetes vízben; a Tisza
a kedvencem. Családostul sokat járunk kirándulni a közeli hegyekbe, Lillafüredre, a
Bükkbe vagy a Zemplénbe. Nyaranta otthon, Székelyföldön gombászni szeretek
nagyon, megvannak a vargánya- és a rókagomba-lelőhelyeim. Tengerpartra nem
járunk, nem nekünk való; mi a hegyeket
keressük.
 CívisCafé: Neked bejött Debrecen, de a
családnak is?
GYÖRGY JÓZSEF: A gyerekek már debreceniek, akik boldogan jönnek megnézni
a nagyszülőket, de két nap után már azzal
nyaggatnak, hogy mikor megyünk vissza
Debrecenbe? A feleségem Hajdúnánáson
körzeti orvos már tizenakárhány éve, és
próbálom győzködni, hogy Debrecenben
vállaljon munkát, ne ingázzon oda-vissza
napi majd’ 100 kilométert, de annyira megszerette a körzetét, a pácienseit, a kisvárost,
hogy boldogan vállalja a sok utazást. Debrecenben tervezzük a jövőt is. Elképzelhető, hogy öregkoromban majd veszek egy
viskót a hegyekben vagy valahol vízparton,
ahol lehet pecázni, de ez még a jövő zenéje.

Cs. Bereczki Attila
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FEBRUÁRBAN ÉS MÁRCIUSBAN
INDULÓ KÉPZÉSEINK
Akár szakmát váltanál, akár továbbképeznéd magad, a
Debreceni Szakképzési Centrum kínálatában megtalálod
a hozzád illő képzést!
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INGYENESEN MEGSZEREZHETŐ SZAKMÁK
Ács
Asztalos
Bőrtermékkészítő
Burkoló
Cukrász
Dekoratőr
Divatszabó
Elektronikai technikus
Épület- és szerkezetlakatos
Épületgépész technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Gépgyártás-technológiai technikus
Gépi és CNC forgácsoló
Gépjármű-mechatronikai technikus
Hegesztő
Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Karosszérialakatos
Kereskedelmi értékesítő
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Kereskedő és webáruházi technikus
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Kozmetikus technikus
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
Logisztikai technikus
Magasépítő technikus
Mechatronikai technikus
Nyomdász
Panziós-fogadós
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Pincér - vendégtéri szakember
Szakács
Szakács szaktechnikus
Szigetelő
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Tetőfedő
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Vegyész technikus
Villanyszerelő

INGYENESEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK
Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Dísznövénykertész
Drog- és toxikológiai szaktechnikus
Elektronikai gyártósori műszerész
Emelőgép-ügyintéző
Falusi turizmus szolgáltató
Fitness instruktor
Fodrász vegyszeres szakember
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő
Infokommunikációs hálózatüzemeltető
Ingatlanközvetítő
Kerékpárszerelő
Koszorúkészítő
Kulturális rendezvény szervezője
Lakberendező

Debrecen,
Burgundia utca 3.

+36 30 955 7802

Akár 4 hónap alatt

Létesítmény energetikus
Mobilalkalmazás fejlesztő
Munkaruha- és védőruha készítő
Munkavédelmi előadó
PLC programozó
Raktárvezető
Regeneráló wellness szakember
Sportedző (úszás sportágban)
Sportmasszőr
Személyi edző
Társasházkezelő
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Tisztítás-technológiai szakmunkás
Virágkötő és virágkereskedő
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Webfejlesztő
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ugyfelszolgalat@dszc.hu
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