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A nálunk vásárolt ékszer
szeretet – egy kis dobozba zárva.
MINŐSÉGI, KÜLÖNLEGES
ARANY és EZÜST ÉKSZEREK

az Aranyvirág ékszerboltban.

AKCIÓINK:

ARANY és
DRÁGAKÖVES
ékszerek

20%
kedvezménnyel.

Látogasson el személyesen vagy

w E b Á R u h Á z u N Ko N

EZÜST ékszerek

30%

kedvezménnyel.
keresztül is rendelhet.
4024 Debrecen, Csapó utca 43.
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 10:30-17:30 óráig. • Tel.: +36 30 214 1006

www.aranyviragekszer.hu
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Háború: befogadóközpont
lesz a debreceni kemping
Szállással, étkezéssel, gyerekprogramokkal
segítik a menekülteket.
A Dorkász Szolgálat Alapítvány kuratóriuma felajánlotta Debrecen-Erdőspusztán, a Vekeri-tó szomszédságában található kempingjét az Ukrajnából, Kárpátaljáról érkező menekült családok számára, és ezáltal hosszabb távon befogadóközpontként üzemelteti
azt.
A tájékoztatás szerint a következő 6-12 hónapban folyamatosan
szállással, étkezéssel és gyerekprogramokkal segítik a menekülteket. Ha minden a tervek szerint alakul, március végén már fogadhatják az Ukrajnából érkező menekülteket. A kempingben 4-6 fős
szobák várják majd a menekülteket. Faházban, apartmanházban,
bungalóban és téglaépítési házban tudják elszállásolni az otthonaikat elhagyókat. Van olyan épület, amelyhez közös fürdőhelyiség
tartozik, mintegy 80 szálláshely viszont saját vizesblokkal rendelkezik.
A befogadóközpont nyitásához kisebb felújítási munkálatok végzése szükséges; jelenleg a kivitelezők felmérik, hogy mi mindent kell
megjavítani, azt követően kezdődhet az érdemi munka. A dolgozók
toborzása, a csapatépítés már elkezdődött; 10-12 állandó munkatárs mellett naponta akár 100 önkéntest is tudnak foglalkoztatni.
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Fotó: Magánarchívum

Fotó: dvsc.hu

DVSC: megválasztották az
elmúlt százhúsz év legjobb
játékosát, edzőjét, meccsét
Interneten szavazhattak a szurkolók, azt
pedig mindenki maga döntse el, hogy a papírformának megfelelő eredmény született-e.
Százhuszadik születésnapját ünnepelte a DVSC labdarúgócsapata
március 12-én, szombaton, aminek jegyében január közepén arra
kérte a klub a drukkereit, hogy szavazzanak az elmúlt 120 év legjobb
Loki-mérkőzésére, legjobb játékosára és legjobb edzőjére.
A legemlékezetesebb mérkőzések kategóriájában az első helyet a
2005-ös Hajduk Split–DVSC találkozó nyerte el, melyen 5–0-s vendégsiker született, a második helyen a bolgár Levszki Szófia 2–0-s
legyőzése végzett (2009), a 3. legnépszerűbb összecsapás pedig
a horvát Hajduk Split elleni hazai 3–0-s kiütés lett a Bajnokok Ligája-selejtezőben (2005).
Az elmúlt 120 év legjobb játékosának Sándor Tamást választották
meg, a képzeletbeli ezüstérmet Dzsudzsák Balázs vitte el, míg a
képzeletbeli dobogó alsó fokára Dombi Tibor állhatna fel.
A legjobb edző kategóriában Herczeg András végzett az első helyen, méghozzá a szavazatok mintegy 57 százalékát begyűjtve, a
második Garamvölgyi Lajos lett, a harmadik helyre pedig Kondás
Elemér ért oda.
dvsc.hu
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Van, hogy az utcán nyitnak
fel egy mellkast
Interjú Gulyás Gábor mentőtiszttel, aki új, debreceni kezdeményezéseikről is beszámol.
Gulyás Gábor, a Debreceni Mentőalapítvány
kuratóriumi elnöke elmondta a Cívishírnek,
hogyan lett mentőtiszt, és azt is, hogy milyen egy tökéletes bejelentés a mentőknél,
ha baj van. Szóba került, a magyar valóság
mennyiben hasonlít a Vészhelyzet című
filmhez, de az alapítvány legújabb projektjébe is beavatott, mely azon túl, hogy izgalmasnak ígérkezik, a lakosságra is számít.
 CívisCafé: Tegyük fel, mentőként ébredünk reggel.
Gulyás Gábor: Reggel hat órakor van a
legtöbb mentőjármű váltásának az ideje,
így akkora mindenki megérkezik a mentőállomásra, átöltözünk, fél hétkor pedig
átvesszük a műszakot a lelépő bajtársainktól. Ez nagy vonalakban annyit jelent, hogy
a mentőjárművek mellett minden fontos
információt átadunk egymásnak a felszerelésről, az előző műszakról és az esetleges
pótlandó, javítandó eszközökről. Ezt követően a mentőápolókkal együtt átnézzük a
mentőautó gyógyszereit, ellenőrizzük az
átadott információkat, és feltöltjük a hiányzó dolgokat, ezután pedig várjuk a riasztást.
 CívisCafé: Az a legjobb, ha nektek semmi dolgotok.
Gulyás Gábor: A debreceni mentőállomás
ellátási területéhez tartozik Debrecenen
kívül egy egész nagy agglomeráció is, így
van dolgunk bőven. A segélyhívások felvétele után nappal egy, éjjel két percünk van
elhagyni a mentőállomást, tehát minden
gyorsan történik, ha baj van.


meg is érkezik egy adatlap, ami alapján elindul a megfelelő szintű segítség a megadott
címre.

 CívisCafé: Akkor miért panaszkodnak rá
sokan, hogy későn érnek ki a mentők?
Gulyás Gábor: Erre nem tisztem válaszolni
– minden esetet egyedileg és az összes körülmény értékelésével kell megvizsgálni, de
annyit azért elmondhatok, hogy sok esetben árnyaltabb képet mutat a valóság, mint
a szalagcímekben megjelenő hangzatos
vádak. Mi mindent megteszünk azért, hogy
mindenki időben kaphasson segítséget.

 CívisCafé: Egy jó bejelentés hogy hangzik?
Gulyás Gábor: Erről a mentésirányítókat
lenne érdemes megkérdezni, de szakemberként azt gondolom, hogy egy higgadt
és jól összefoglalt pár mondat néha többet
ér egy félórás beszélgetésnél. A legfontosabbak információk – a bejelentő nevén
és elérhetőségén túl – a vészhelyzet rövid,
tömör meghatározása, majd ezt követően
a pontos cím. Ezek után, persze, még kérnek kiegészítő információkat a kollégáim,
de ennyi infó alapján már el tud indulni egy
mentőegység a helyszínre.

 CívisCafé: Mi alapján indul egyik vagy
másik mentőegység egy-egy esethez?
Gulyás Gábor: Alapvetően a bejelentés határozza meg, hogy milyen egységet riasztanak az adott feladathoz, hiszen az alapján
dönt a mentésirányító, hogy milyen a beteg
állapota, milyen helyszíni beavatkozási szintet igényel az adott kórkép. Az új rendszerünknek köszönhetően, mire megszólal a
mentőegységet riasztó csengő az állomáson, a mentőegység fedélzeti termináljára

 CívisCafé: A mentőautban kik foglalnak
helyet?
Gulyás Gábor: Elöl ül a mentőgépkocsi-vezető, mellette pedig az egység vezetője.
Alapszintű mentőegység esetén ez egy
mentőápolót jelent. A magasabb szintű
egységek három fővel dolgoznak, így elöl a
mentőtiszt vagy mentőorvos ül a gépkocsivezető mellett, amikor nincs beteg a mentőben, hátul pedig a mentőápoló a betegtérben.

Fotók: Ásztai Csaba

 CívisCafé: A mentőtiszt és a mentőorvos
között mi a különbség?
Gulyás Gábor: A mentőszolgálat és a mentőtiszti szakma elég speciális szakterület. A
mentőautókon a mentőtiszt és mentőorvos között igazán nincs nagy különbség a
beavatkozási lehetőségeket illetően, mivel
ugyanaz az eszközpark áll rendelkezésükre.
Természetesen végzettségben van különbség, de ez a helyszíni ellátásban nem tud
élesen elválni egymástól. Röviden a különbség: a végzettségük. A betegek azonban ebből semmit nem vesznek észre: sokszor fogalmuk sincs, hogy egy mentőtiszt
látja el őket, nem pedig orvos.
 CívisCafé: Ha már itt járunk, hogyan különböztethetjük meg a mentőautókat? Melyik mire képes?
Gulyás Gábor: Ránézésre nehezen, hiszen kívülről minden mentőjármű sárga és
szirénázik. A különbséget a felszerelés és a
személyzet adja. Amivel leginkább találkoznak városunkban az emberek, azok a mentőgépkocsik, az esetkocsik és rohamkocsi. A
mentőgépkocsikon kétfős személyzet dolgozik, akik alapszintű ellátást képesek nyújtani, az eset- és rohamkocsikon háromfős
személyzet és többletfelszerelés is van.
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aki számít rám. Egy-egy jól megoldott eset
azonban egyértelműen feltölti az embert.

 CívisCafé: Amikor a kórházba megérkezik egy mentő a sérülttel, az kicsit olyan,
mint a Vészhelyzetben: nyílik a mentőautó
két hátsó ajtaja, egy orvosi stáb pedig tettre
készen várja a beteget?
Gulyás Gábor: Ha kritikus állapotú beteget
vagy súlyos sérültet viszünk, akkor mondhatjuk, hogy olyan, csak filmes effektek
nélkül. Az intenzív osztályokon vagy a traumatológián – az előjelzésünk alapján – felkészült csapat várja az érkezésünket, hogy
a beteg minél hamarabb megkaphassa a
kórképének megfelelő, legmagasabb szintű
kórházi ellátást.
 CívisCafé: A beteg Debrecenben hova
kerül: Kenézy vagy Klinika?
Gulyás Gábor: Leegyszerűsítve: a debreceni lakcímmel rendelkező betegek a Klinikára kerülnek, a nem debreceni lakcíműek
pedig a Kenézybe, aki pedig balesetet szenvedett, az lakcímtől függetlenül a Kenézy
traumatológiára kerül. Ezt ugyan a koronavírus kicsit felborította, így jelenleg bonyolultabbak a betegutak, de bízunk benne,
hogy hamarosan visszaáll a rend.
 CívisCafé: Mikor van szükség helikopterre?
Gulyás Gábor: Elég egyszerűnek tűnő
kérdés, azonban a válasz nem az. Általánosságban elmondható, hogy amikor egy
beteg életveszélyben van, és azzal nyer a
legtöbbet, ha nagyon gyorsan intézménybe jut, akkor a leggyorsabb eszköz ehhez a
helikopter. Lehet, persze, ezeken kívül még
más ok is: például egy baleset helyszínének
adottságai, távolsága miatt, tehát komplex
tényezőktől függ a riasztása. A legszemléletesebb példa erre, ha az autópályán történik egy baleset, és áll a forgalom, akkor
mentőautóval szinte képtelenség hamar
odajutni a dugóban – ilyenkor a legjobb
megoldás a helikopter azonnali indítása.
 CívisCafé: Számodra melyik volt a legnehezebb eset?
Gulyás Gábor: Volt több is, sajnos, ami
emlékezetes maradt. Talán egy Józsánál
történt hajnali baleset volt az egyik legne-

 CívisCafé: Mindig is mentő szerettél volna lenni?
Gulyás Gábor: Egyszer jött egy gondolat,
hogy szeretném kipróbálni a mentőzést,
majd belevágtam. Elkezdtem mentőgépkocsi-vezetőként dolgozni a debreceni
mentőállomáson, majd egyre jobban kezdett érdekelni a szakma is. Szerettem volna
megérteni, hogy mi történik egy helyszínen, így az iskola elvégzése után mentőápoló lettem, aztán pedig jött a mentőtiszti
főiskola. Azt vallom, hogy az ember egész
életében tanul és fejlődik – ha ezt nem teszi folyamatosan, akkor elmegy mellette az
élet. A szakmai szinten tartás mellett vágytam valami újra, így most jogászképzésben
veszek részt, amivel még szerteágazóbb
lehet a tudásom.
hezebb döntési szempontból, ahol egy
középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy azonnal meg kellett nyitni
a mellkasát. Belevágni szikével egy élő ember mellkasába óriási felelősséget és nyomást jelent. Erre az esetre nemcsak dátum
szerint, hanem órára és percre pontosan is
emlékszem. Hazudnék, ha azt mondanám,
nem jut néha-néha eszembe egy eset.
Azonban a családomnak rám van szüksége,
ezért a munkát és az ezzel járó lelki terhelést nem cipelhetem állandóan. Sokaknak
ez furcsának tűnhet, vagy szívtelenségnek,
de egyáltalán nem erről van szó. Nem gondolkodhatok hetekig egy eseten, nem élhetem bele magam egy beteg sorsába órákra
sem, hiszen abba hamar bele is őrülnék,
mindamellett, hogy vár a következő beteg,

 CívisCafé: Meglátásod szerint mitől lesz
valaki jó ebben a szakmában?
Gulyás Gábor: Az állja meg igazán a helyét
a mentőknél, vagy épp akkor lesz jó egységvezető belőle, ha szakmailag alázatos,
felkészült, mer döntéseket hozni, és vállalja
az ezzel járó felelősséget, ráadásul mindezt
gyorsan. A tudás mellé azonban szükséges
az is, hogy valaki jó csapatjátékos legyen,
hiszen egységben dolgozunk.
 CívisCafé: Ha valaki fél a vértől, jószerivel
mentőt sem vezethet?
Gulyás Gábor: Vezethet, csak nem túl előnyös. Elég furán venné ki magát, ha egy
vérző sérült mellett elájulna, ahelyett, hogy
segítene ellátni.
Palánki István

Mindenki a főtérre!
Gulyás Gábort arról is kérdeztük, mit jelent
a Debreceni Mentőalapítvány kuratóriumi
elnökének lenni a mindennapokban. Mint
kiderült, számára igazi kihívásról van szó,
ugyanis az alapítvány működéséhez és
céljaihoz szükséges anyagi erőforrásokat kell biztosítaniuk, ami nem egyszerű
feladat, hiszen fő bevételük a felajánlott
személyi jövedelemadók egy százaléka,
továbbá egyéb támogatások. – Elsősorban kivonuló mentőtiszt vagyok, másodsorban pedig az alapítványt vezetem. Így
pontosan tisztában vagyok vele, mire van
szükség, vagy mi az, amitől az alapítvány
munkája sikeresnek mondható. A kuratórium elnökeként a bajtársaim munkakörülményeinek javítása a prioritás, amit például infrastrukturális felújításokkal, konyhai
felszerelések, gépek vagy éppen kényelmi
felszerelések beszerzésével valósítunk
meg – összegezte a feladatokat Gulyás
Gábor.
Új kezdeményezésből hirtelen kettő is
van: – Két év után végre újra megrendezzük családi napunkat a megye összes

mentődolgozója számára a Kerekestelepen, május 14-én. Előtte pedig április 9-ére
a debreceni főtérre szervezünk városunk
lakossága részére egy edukációs programot annak érdekében, hogy kicsit közelebb vigyük a szakmánkat a civilekhez. Az
emberek a mai világban bizalmatlanok,
nem hiszik, hogy biztosan jó helyre kerül mondjuk a felajánlott egy százalékuk
vagy a csekken befizetett adományuk.
Nos, ezen szeretnénk változtatni: társítsanak arcokat hozzánk, ismerjenek meg
minket, vagy egyáltalán tudják meg, hogy
létezünk és értük is dolgozunk. Mindamellett, hogy a rendezvény, remélem,
hozzásegít majd bennünket a céljaink eléréséhez, egyedülálló is lesz, hiszen ilyen
program nem volt még a belvárosban –
mondta a kuratórium elnöke.
Gulyás Gábor kitért rá, a részletes programterv szinte teljesen kész: tömeges újraélesztés-oktatást szerveznek, rengeteg
meglepetéssel, a Nagytemplom előtt.
Ehhez a kezdeményezéshez bárki csatlakozhat.
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Tavaszváró sült zöldségek,
sonkával
Húsos, de mégis könnyed, és nem mellesleg
tele van zöldséggel!
Hozzávalók: egy nagyobb édesburgonya, egy nagy fej lila hagyma,
néhány húsos zellerszár, 15 dkg gépsonka,
10 deka házi füstölt sonka, olívaolaj, só, bors, grillfűszer
Elkészítése: Az édesburgonyát és a lila hagymát megpucoljuk, felkockázzuk, a zellerszárat kisebb darabokra apírtjuk, majd sózzuk,
megszórjuk grillfűszerrel. A gépsonkát és a füstölt sonkát vékony
csíkokra szeleteljük. Mindent egy hőálló tálba teszünk, jól elkeverjük 3-4 evőkanál olívaolajjal. Legfeljebb 180 fokon lassan, fólia alatt
sütjük, amíg minden meg nem puhul. A fólia alatt a zöldségek nagyon jól átveszik a füstölt sonka ízét. Önmagában, de köretként is
kiváló.
Jó étvágyat kívánunk!

Fotó: Magánarchívum

Meggyes metélt
A meggy és a tészta együttes vonzereje
adja a különlegességét!
Hozzávalók: 33 dkg szélesmetélt, 2 evőkanál margarin, 3 tojás,
3-4 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor,
1 kis pohár tejföl, 1 evőkanál búzadara,
késhegynyi sütőpor, 1 citrom reszelt héja

Fotó: Magánarchívum

CÍVISHÍR
Hirdetési lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:

Elkészítése: A szélesmetéltet enyhén sós vízben kifőzzük, és öszszekeverjük 2 evőkanál margarinnal. A tojásokat habosra keverjük,
beletessszük a 3-4 evőkanál cukrot, a citrom reszelt héját, a vaníliás
cukrot, a tejfölt, a búzadarát és a sütőport. Ezt a keveréket ráöntjük a tésztára. Egy tepsit margarinnal kikenünk, zsemlemorzsával
körbehintjük, majd beleöntjük a massza felét. Ezt kirakjuk meggyel,
ráöntjük a tészta másik felét, majd ismét kirakjuk meggyel, végül
pedig megsütjük.
Jó étvágyat kíván: Szelestei Margit

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

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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A názáreti Johnny Issaqnak
Debrecenben nyílt ki a világ
Interjú a sikeres orvosüzletemberrel.
 CívisCafé: Külföldiként a semmiből építettél fel sikeres üzletet, egy igazán menő brandet Debrecenben, amiért le a kalappal, de
honnan is jöttél?
Johnny Issaq: Egy keresztény, názáreti arab
családból származom.
 CívisCafé: Izraeli arab és keresztény egyszerre. Érdekes párosítás.
Johnny Issaq: Valóban elég érdekes, de
ebbe nem szeretnék belebonyolódni.
Édesapám római katolikus, édesanyám
pedig ortodox, azaz görögkeleti, és ennek
gyerekként igazán nagy haszonélvezői voltunk a testvéreimmel, hiszen minden évben
kétszer karácsonyoztunk: először december 24-én, majd pedig január 7-én. Három
héten belül kétszer kaptunk karácsonyi
ajándékot.
 CívisCafé: Érdekes a neved is!
Johnny Issaq: Izraelben nagyon vallásos
alapon zajlik az élet, ha megkérdik a neved,
megállapítják rólad, milyen a vallásod. Én,
ugye, Johnny vagyok, azaz János, ami bibliai
eredetű, tehát ha bárhol bemutatkozom, tudják, hogy keresztény vagyok.
 CívisCafé: Mesélj még Názáretről, a gyerekkorról!
Johnny Issaq: Názáret egy teljesen arabok
lakta, 80 ezres kisváros Izrael északi részén.
Én magániskolába jártam, egy amerikai baptista intézménybe, ahol rendkívül jó az oktatás színvonala. Itt háromnyelvűvé váltunk; az
anyanyelvünk, az arab mellett a hébert és az
angolt is felsőfokon megtanultuk.
 CívisCafé: Egy zsidó megmondaná, hogy
arab vagy, ha héberül beszéltek?
Johnny Issaq: Az akcentusból valószínűleg
rájönne, de azért tökéletesen beszélek. Fontos megjegyezni, hogy Izraelben nincs szinkron a televízióban, minden feliratos, így már
gyerekkorban sok minden ragad az emberre.
Nagyon rossznak tartom azt, hogy Magyarországon ennyire elterjedt a szinkron, ez az
egyik oka annak, hogy a többség nem beszél
nyelvet semmilyen szinten.
 CívisCafé: Egyetértek: a szinkron átok! No,
de hogy élnek egymással az arabok és a zsidók Názáretben?
Johnny Issaq: Názáretben béke van, de az
izraeli arabok élete azért nem könnyű. Igazán
nem tartozunk a ciszjordániai vagy gázai palesztinok közé, akik megvetnek, mert Izraelben élünk, de nem vagyunk zsidók sem.

Fotó: Ratalics László

 CívisCafé: Gyerekként érezted annak hátrányát, hogy arab vagy?
Johnny Issaq: Názáretben csak az orvos
édesapám révén találkoztam zsidókkal; neki
voltak a kollégái. A názáreti gyerekek nem
érintkeznek zsidókkal egészen 18 éves korig.
Utána a munkahelyek vagy az egyetemek
már összehozzák a két világot, de én 17 évesen Debrecenbe kerültem, így nekem itt lett
először zsidó barátom, és van olyan is, akinek
én vagyok az első arab ismerőse.
 CívisCafé: A ciszjordániai vagy gázai palesztinokkal volt bármiféle kapcsolatotok?
Johnny Issaq: Nem járhattunk hozzájuk, ők
sem járhattak hozzánk, tehát nem találkoztunk. Mint ahogyan izraeli állampolgárként
más arab országba sem mehettünk. Debrecenben találkoztam életemben először szírekkel, libanoniakkal és, például, irániakkal is;
itt nyílt ki a világ számomra.
 CívisCafé: Mesélj arról, hogy Názáretből
milyen út vezetett Magyarországra.
Johnny Isaaq: A bátyám érdeklődését keltette fel a Debreceni Egyetem; olvasott arról,
hogy itt nagyon jó az orvosképzés, és eljött
tanulni. Én akkor 17 éves voltam, még nem
igazán döntöttem el, hogy mit akarok kezdeni az életemmel, de a testvérem meggyőzött,
hogy tartsak vele Debrecenbe. Gondoltam,
lesz, ami lesz, megpróbálom, és ha nem tetszik, az első géppel megyek haza. Az első
napon annyira megszerettem a várost, hogy
azóta itt is élek. Ennek már 19 éve.
 CívisCafé: Más negyven év alatt sem tanul
meg olyan jól magyarul, mint te.
Johnny Issaq: Amikor tudatosult bennem,
hogy a nulladik évvel együtt minimum hét évet

kell eltöltenem Debrecenben az orvosi diplomáért, rögtön elkezdtem tanulni magyarul.
 CívisCafé: Arab, héber, angol, magyar felsőfok – van még?
Johnny Issaq: Tudok még oroszul kommunikálni, és beszélek egy kicsit olaszul, hiszen
két testvérem is Olaszországban él; gyakran
megfordulok náluk.
 CívisCafé: Az egyetemi éveket hogy élted
meg?
Johnny Issaq: Sok munkával és tanulással,
végül cum laude minősítéssel diplomáztam.
Ugyanakkor nagyon sokat buliztam is; minden pillanatát élveztem a debreceni diákéveknek.
 CívisCafé: Mégsem orvosként, hanem a
VisitMe tulajdonosaként vagy ismert a városban. Mesélj a kezdetekről, honnan jött az ötlet?
Johnny Issaq: Még orvosegyetemista koromban, a legelején tapasztaltam, hogy a
debreceni külföldi közösség egyáltalán nem
szervezett. Gondoltam, megcsinálom én!
Úgy mentem oda a klubtulajdonosokhoz,
hogy már tudtam magyarul, ami hatalmas
előnyt jelentett. A bulikat többnyire péntekenként szerveztem, akkoriban ugyanis inkább a
szombati napra koncentrált a fiatalság, és a
klubtulajdonosok ajánlották, hogy csináljunk
pénteken bulikat a külföldieknek. Azóta ez hagyománnyá vált.
 CívisCafé Hogy született meg a bulizásból
a VisitMe?
Johnny Issaq: Akkoriban még nem volt
Facebook, és nem volt más közösségi felület
sem, mi azonban sokat fotóztunk a bulikban,
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és ezeket a képeket kérték a vendégek. Erre
találtam ki, hogy csinálok egy magazint, ott
közlöm a fotókat. Majd gondoltam, készítek
egyetlen kártyát, ami mindenhol kedvezményekre jogosít. Így született meg 2006-ban a
VisitMe-kártya. Ezt a nyomtatás árában, ezer
forintért adtuk, és a legexkluzívabb helyeken
kaptak komoly kedvezményeket a gazdáik.
Mindenki jól járt!
 CívisCafé: Ebből egyenesen következett
az online rendelés és házhoz szállítás?
Johnny Issaq: A kényszer szülte. Hiába volt
egy külföldi egyetemistának számos helyre
kedvezménye a VisitMe-kártya által, amikor
ételt rendelt telefonon vagy online, ott nem
lehetett bemutatni a kártyát. A másik gond az
volt, hogy ha a vonal végén az illető nem tudott angolul, akkor egyáltalán nem jött össze
a rendelés. Ezen problémák kiküszöbölésére
készítettem egy weboldalt, ott lehetett aktiválni a kártyát, amit az étterem is látott és elfogadott. Az online rendelés és házhoz szállítás gondolata 2010-ben merült fel, amikor
végeztem az orvosin, és akkor Debrecenben
még nem volt ilyen, miközben nagyon nagy
igény mutatkozott iránta.
 CívisCafé: Akkor az újabb és újabb kihívásokra adott válaszok rakták össze brandet, ha
jól értem.
Johnny Issaq: Igen, a problémamegoldás
nagyon fontos az üzleti életben. Sokan jönnek ma hozzám tanácsért; mindenkinek azt
mondom, hogy előbb találja meg a problémát, majd arra keressen valami új megoldást.
 CívisCafé: Ma már nemcsak a külföldieké,
hanem a magyaroké is a VisitMe, ugye?
Johnny Issaq: 2015-ben éppen a magyarok
vetették fel azt a problémát, hogy csak angol
nyelven kínálja szolgáltatásait az oldal. Jogos
volt az észrevétel, fejlesztettünk rajta, így már
magyarul is elérhető minden.
 CívisCafé: Miért jobb a VisitMe, mint a Wolt
vagy a Food Panda, azaz a konkurencia?
Johnny Issaq: Mások vagyunk. Személyes
kapcsolatot tartunk fenn az étterem tulajdonosaival vagy vezetőivel, egyedi kedvezményekkel kínáljuk szolgáltatásainkat az
ügyfeleknek, nagy hangsúlyt fektetünk az
ügyfélszolgálatra, valamint egyedi marketingkampányokat bonyolítunk le. Igyekszünk kevesebb jutalékot kérni, tehát ugyanaz a szolgáltatás nálunk olcsóbb; ilyen egyszerű. Arra
különösen büszke vagyok, hogy egy kis cég
tudja tartani magát a nagy multik uralta piacon. Debrecenben nincs monopolhelyzet.
 CívisCafé: Az országzár elhozta számotokra a Kánaánt, ugye?
Johnny Issaq: Nem igazán. Jóval több rendelés jött, az kétségtelen, de a bezárt debreceni éttermeknek már nem volt elég a VisitMe,
így arra kényszerültek, hogy csatlakozzanak a
multikhoz. A Covid nemcsak nekünk dobta
meg a forgalmat, hanem lehetőséget adott a
terjeszkedésre a konkurenciának. Mi a járvány
előtt gyorsabb ütemben tudtunk fejleszteni
és terjeszkedni.

 CívisCafé: Amikor azt mondod, mi, azaz
többes számban fogalmazol, mit jelent? Vannak társaid?
Johnny Issaq: Egyszemélyes tulajdonosa vagyok a cégnek, de nyilvánvalóan nem
egyedül dolgozom, nem lenne helyes kisajátítani a sikereket.
 CívisCafé: Elektromosautó-flottát vonultat
fel a futárszolgálat. A zöld jövőért áldoztok is?
Johnny Issaq: Már az elején is máshogy
akartuk csinálni, mint a konkurencia. Ennek
szellemében a szatyraink is újrahasznosított
anyagokból készülnek, és ezért vásároltunk
környezetbarát autókat is.
 CívisCafé: Valami azt súgja, nem a VisitMe
az egyetlen vállalkozásod...
Johnny Issaq: Már több mint tíz éve az ingatlanfejlesztésben is érdekelt vagyok – megveszem, felújítom, kiadom, eladom. Szeretek
ingatlanokkal is üzletelni, de szeretek szemorvosként is dolgozni. A VisitMe a gyerekem.
Imádom!
 CívisCafé: Az is megér néhány gondolatod, hogyan lett belőled ingatlanguru?
Johnny Issaq: Éppen elvégeztem Debrecenben az orvosi egyetemet, amikor hazautaztam a diplomámat honosítani. A bátyám
akkor egy franchise-ingatlanirodát üzemeltetett, és magánéleti problémák miatt szüksége volt egy kis szünetre. Társultam hozzá,
pontosabban helyette átvettem az iroda irányítását. Végül másfél évig, 12 alkalmazottal
vezettem az irodát. Amikor a válság idején
senki nem akart ingatlanba fektetni, én az
Egyetem sugárúton 7-8-9 millió forintért
vettem lakásokat. Ma a három-négyszeresét
érik. Debrecenben kamatoztatni tudtam a
tudásom.
 CívisCafé: Az orvoslással egyáltalán foglalkozol?
Johnny Issaq: 2014 és 2020 között főállású orvos voltam Názáretben, mégpedig úgy,
hogy az üzlet miatt havonta repkedtem TelAviv és Debrecen között. Roppant nehéz
időszak volt ez az életemben, de végül a
szemész szakorvosit is a legjobb minősítéssel
szereztem meg.
 CívisCafé: Szoktál egyáltalán aludni? Aki
ennyi mindent csinál, annak a 24 óra is kevés!
Johnny Issaq: Nem kevés, jól kell tudni beosztani az időt, ez a titka mindennek, és szoktam aludni, viszonylag sokat, minimum hét
órát minden nap.
 CívisCafé: Mindig csak a munka... A magánéletre jut idő?
Johnny Issaq: Még szingli vagyok; nem
kell arra sok idő. A sok utazás, az életvitelem
nem igazán volt kapcsolatpárti. A következő
időszakban azonban jobban fogok erre fókuszálni.
 CívisCafé: Ha megkérdi egy idegen, hova
valósi vagy, mit felelsz?
Johnny Issaq: Azt, hogy felig názáreti, félig
debreceni. Ma már sokkal több embert isme-

rek Debrecenben, mint Názáretben; szinte itt
nőttem fel, itt lettem férfi.
 CívisCafé: Mi a legjobb Debrecenben?
Johnny Issaq: A debreceni emberektől nagyon sokat tanultam, különösen türelmet.
Amit a legjobban szeretek Debrecenben, az
a nemzetközi érzés; itt minden nációval találkozni lehet az utcán vagy az egyetemen.
Az is nagy erénye Debrecenek, hogy A-ból
B-be el lehet jutni öt perc alatt. Itthon érzem
magam.
 CívisCafé: Mi a legrosszabb Debrecenben?
Johnny Issaq: Nagyon nehéz jó alkalmazottat találni, de ez nemcsak az én problémám, hanem szinte az összes vendéglátóé
a városban. Nehéz jó szakácsot, jó pincért,
azaz jó munkaerőt találni. Hozzáteszem,
Debrecen gyorsan fejlődik; ez jó a jövőre
nézve.
 CívisCafé: Együnk-igyunk egy kicsit, ha
már az éttermekről, ételkihordásról olyan sokat beszéltünk. Bejön a magyar konyha?
Johnny Issaq: Nem. Az arab konyha sokkal
változatosabb, kevésbé zsíros és sokkal kevésbé olajos.
 CívisCafé: Sör, bor vagy pálinka?
Johnny Issaq: A pálinkát nem nagyon bírom, ezért ritkán iszom. A magyar borokat
azonban imádom.
 CívisCafé: Áruld el a siker titkát!
Johnny Issaq: Debrecenben élő külföldiként
azt mondom, hogy a nyelvtudás. Ha egy idegen országba mész tanulni vagy dolgozni,
meg kell tanulnod annak az országnak a nyelvét, mert ha úgy kommunikálsz, akkor sokkal
nagyobb tiszteletet kapsz. És először nem a
pénzben kell gondolkodni, fókuszálni kell a
probléma megoldására.
 CívisCafé: A világ legnehezebb nyelvét
csak úgy megtanulni?
Johnny Issaq: Perfektül megtanulni magyarul nagyon nehéz, de egy bizonyos kommunikációs szintig eljutni csak hajlandóság kérdése.
 CívisCafé: Minden magyar tud magyarul,
mégsem mindenki olyan sikeres, mint te!
Johnny Issaq: Mert a magyarok többsége
nem beszél idegen nyelvet. A nyelvtudás nagyon sok lehetőséget teremt egy ember számára. Magyarországon mindezt a szinkron
betiltásával kéne kezdeni.
 CívisCafé: A lelki szemeid előtt milyennek
látod magad tíz év múlva?
Johnny Issaq: Most 36 éves vagyok, tehát
46 évesen szeretnék valahol orvosként praktizálni, mert ezt a szakmát nagyon szeretem.
Tíz év múlva lesz 25 éves lesz a VisitMe, reményeim szerint még több szolgáltatással,
még nagyobb terjeszkedéssel, és nagyon
remélem, hogy akkor már családom is lesz.
Bármit hoz sors, Debrecenhez és Magyarországhoz mindig szorosan kötődni fogok.

Cs. Bereczki Attila
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„Az emberek sokasága Istent személytelennek tartja, de ez nem igaz. A teremtett világ
mögött tudat működik, Isten egy személy, az
élet legmagasabb rendű célja megismerni őt.”
Csató Péterrel beszélgettünk a helyi „krisnás éttermben”, a Govindában, ahol az egykori rockzenész eleinte húzódozott a vallási kérdésektől, mondván, ilyesmivel nem traktálják a vendégeket. Elvégre
enni járnak oda, nem spirituális szemináriumot hallgatni. Mi viszont,
ugye, nem vendégek voltunk, hanem interjúra kértük a 2016-ban
feloszlott Replika frontemberét.
 CívisCafé: A Govinda étterem 2009-es indulása a Krisna-tudat
népszerűsítését célozta?
Csató Péter: Negyven-ötven hívő él Debrecenben, vagyis az étterem vendégeinek kilencvenkilenc százaléka nem vallási okból jön
hozzánk. Ők egyszerűen finom, tápláló ételt szeretnének, amelyet
jólesik itt elfogyasztani. Nehogy félreértsék: a Govinda nem az én
vállalkozásom, hanem az egyházunk intézménye, amely oktatási-közösségi tér is egyben.

Fotók: Cívishír

Különleges
éttermet vezet
a debreceni
ex-rockzenész,
ahol maga főz
Csató Péter: ezzel a
„gyanússággal” egyebet
nem tehetsz,
mint hogy elviseled.

 CívisCafé: Más egyházaknál hogyhogy nem dívik az étteremüzemeltetés?
Csató Péter: Az alapítónk, Srila Prabhupada, akinek kulcsszerepe
volt az amerikai és az európai Krisna-közösségek létrejöttében, úgy
tartotta, két dolgot érdemes odaadni az embereknek: a tudást és
az ételt. Így nyíltak olyan vegetáriánus egyházi éttermek világszerte,
ahol hívők főznek, de az ételt bárki elfogadhatja anélkül, hogy Krisna-tudatúként azonosítaná magát. Nem nyaggatjuk a vendégeket a
vallással, nem prédikálunk, hiszen nem feladatunk lenyomni a torkukon azt, amit a világról gondolunk. Az emberek szeretik saját maguk
eldönteni, hogy miben hisznek.
 CívisCafé: De miért olyan fontos az étel?
Csató Péter: Számunkra életrendező elv olyan tevékenységet végezni, amellyel elégedetté tesszük Istent. Mint például másokat jó
étellel táplálni. Ami nálunk készül, az nemcsak egészséges és finom,
hanem hosszú távon a tudatra, a gondolkodásra is hatással van. Az
ételeket nemcsak az összetevők, az ízek, a kalóriák határozzák meg,
hanem az is, hogy ki, milyen szándékkal, kinek főz. Mi úgy készítjük
el az ételeinket, ahogyan a Védák tanácsolják.
 CívisCafé: Ezt úgy értsem, hogy az étteremben csak krisnás főzhet?
Csató Péter: Igen; ezt nem csinálhatja más. A Govindában én főzök. A szándékom az, hogy békés, segíteni vágyó tudattal közelebb
vigyem az embereket az Abszolút Igazsághoz: ebben a szellemben
készítem az ételeket, mert én így gondolkodom. Adni valamit, amit
értékesnek tartok. Amíg azonban a metálzenéről csak én hittem azt,
hogy jó lesz, a táplálék maga a kultúra. A kultúra pedig a gyakorlatba
helyezett filozófia.
 CívisCafé: Hogyan lett Krisna lelki gyakorlója?
Csató Péter: Értelmiségi családba születtem, édesapám villamosmérnök volt, egy ideig a TITÁSZ-t is vezette. Édesanyám a Dienesben
tanított. Körülbelül 20 éves koromig átlagos tinédzser életem volt.
A rockzenészkedésről a szüleim lebeszéltek, mondván, abból nem
fogok megélni. Rájuk hallgatva matematika szakon diplomáztam.
De csak nem tudtam elengedni a zenét, miközben a tanítás is érdekelt. A húszas éveimben már nagyon foglalkoztatott, hogy mi is az
élet célja? Ez az egyik legfontosabb kérdés, de sem a politika, sem a
közélet nem válaszolhat rá, hiába reménykednek benne sokan. Nem
emel az emberi minőségen, nem visz közelebb a boldogsághoz.
A rendszer, de még egy párkapcsolat is egymás durvább, finomabb
kihasználásáról szól, az egyéni érdekeink érvényesítéséről. Holott a
tudatunkkal kellene kezdeni valamit, mert az igazán örömteli élet
egymás segítéséből következik. A krisnásokkal a kilencvenes években ismerkedtem meg, de akkor még eszem ágában sem volt csatlakozni semmilyen vallási szervezethez. Nem akartam „birka” lenni.
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Magamnak próbáltam összerakni a filozófiát
elsősorban az akkoriban trendi ezoterikusokból, Szepes Máriából, Müller Péterből. Aztán
a zene apropóján egyre több időt töltöttem
krisnásokkal. Nem nyomultak, nagyokat beszélgettünk, megismertem a látásmódjukat.
Még nem váltam krisnássá, de műveltem a
gyakorlataikat, egyre inkább úgy gondolkodtam, ahogyan ők. Közben hétvégenként felléptünk a Replikával, és tanítottam, például
hét évet töltöttem el autistákkal a Bem téri
gyermekpszichiátrián. Aztán egy lelki tanítómester felavatott; lényegében ekkor váltam
a Krisna-tudatú közösség tagjává.
 CívisCafé: Mit szóltak a szülei? Mi tehet az
ember, amikor „gyanússá” válik?
Csató Péter: Túl voltam egy váláson, és már
együtt voltam a második feleségemmel, de
még nem voltunk házasok. A vele és a szüleimmel való kapcsolatot is megviselték a történtek. Materialista szemléletű emberekként
attól féltek, hogy a vallás tévútra visz. Ezzel
a „gyanússággal” egyebet nem tehetsz,
minthogy elviseled. Ha tiszta szívvel döntöttél, akkor beleállsz a helyzetbe. Akkor is, ha
nem fogod tudni megértetni a kívülállókkal
az indokaidat. Én a jellemfejlődés, egy új
életcél lehetőségét láttam benne, érzékelve,
hogy ha nem szánom el magamat a döntő
lépésre, ha továbbra is csak „lopkodom” az
értékeket, akkor a kívánatos változáson sem
fogok keresztülmenni.
 CívisCafé: Lemondás, tisztaság, igazmondás, könyörületesség: erre a négy pillérre
épül a Krisna-vallás. Nézzük, mit jelent az
első!
Csató Péter: Azt, hogy ne a saját élvezeteknek éljünk, hanem Isten és mások elégedettségére. Elengedni az önzést, amelyről azt hiszed, általa lesz jobb neked.
 CívisCafé: Jézus szerint „senki sem szolgálhat két úrnak”, „nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak”, azaz a vagyonnak, a tulajdonnak.
Csató Péter: Ugyanarról beszélünk.
 CívisCafé: Miért, nem lehet valaki hívő és
sikeres vállalkozó?
Csató Péter: Nézd, ez egy hosszú út. Ha
elindulunk rajta, figyelembe kell vennünk az
aktuális természetünket, vágyainkat. Amen�nyiben valaki ügyesen bánik a pénzzel, na-

tett valami. A teremtett világ mögött tudat
működik. Isten egy személy, és a védikus
írások szerint az élet legmagasabb célja
megismerni őt. Isten ugyanaz a személy,
akiről Jézus beszél, s az egyik neve Krisna.
Mantrázz, tisztítsd a tudatod, és a megfelelő
időben megkapod az Istennel való kapcsolat
megvalósításához szükséges belső segítséget. Ahogy a mondás szól: segíts magadon,
Isten is megsegít. Ő fogja eldönteni, hogy
mikor enged a közelébe. Ha bekövetkezik,
megérted, hogy mit szeretne tőled Isten.
Maga a folyamat olyan, mintha el akarnám
magyarázni neked a cukor ízét, miközben
még sosem volt a szádban semmi édes.
Filozófiát át lehet adni az értelem nyelvén,
érzéseket nem.
gyon benne van a sorsában, a vallások azt
tanácsolják, használjuk ezt a képességet a
lelki életben való fejlődésedre. Csinálj vállalkozást, de a haszonból – a saját élvezeteid
mellett – segíts másokat. Így kitisztulhat a
szívedből a pénz felhalmozása iránti vágy.
Értéket teremteni jó, és vállalkozó szellemű
emberek nélkül még ennivalónk sem lenne.
 CívisCafé: Mit értsünk a tisztaságon?
Csató Péter: Lélek, psziché, fizikai test: belülről kifelé így épül fel a „gép”, amit látsz.
A lélek tiszta, a másik két szintet viszont
szükséges tisztítani. A külsőt napi három
alkalommal, vagyis ennyiszer fürdünk, mert
a tisztálkodás hatással van a tudatra és a
gondolkodásra is. A vágyainkat, érzéseinket
rejtő pszichénkbe csak a pozitív hatású, a
tudatunkat emelő dolgokat érdemes beengedni. Kulcskérdés, hogy mivel társítjuk az
elménket, hiszen ha a még több pénzen
spekulálunk, az fogja uralni meg a pszichét.
Holott kiindulni abból kell, amit a természetünk megenged, nem a külső világ által ránk
ruházott vágyainkból. Ha egyszerűen élsz,
nem tömöd tele az elmédet azzal, hogy mi
mindent akarsz még megszerezni a kényelmed érdekében, akkor tudsz gondolkodni az életről. Csak így marad hely benned.
Ugyanakkor a vágyakat nem lehet csak úgy
eldobni, ezért a tisztításukon kell munkálkodni. Ebben segít a mantra.
 CívisCafé: Amely szintén idegen a modern életformától.
Csató Péter: A mantra Isteni segítség a tudat
kitisztítására. Ezt fizikailag nem fogjuk tudni
levezetni. Ha valaki csak szavakat ismételget,
abból még semmi sem következik. A hiteles mantrák különleges potenciállal vannak
felruházva, azonban az eredményességhez
életmódban, táplálkozásban is törekedni kell
a tisztaságra. A mantrázás örömteli, mert
kapcsolatba kerülsz Istennel, vele társulsz.
 CívisCafé: Istennel? Kapcsolatba?
Csató Péter: Istennel mindenki kapcsolatban van, hiszen a világunk is az ő energiája.
Ebből azonban még nem jön hosszan tartó
öröm, mivel az általunk tapasztalt világban
mindennek eleje és vége van. Emellett az
emberek sokasága Istent személytelennek
tartja, de ez nem igaz. Az ősrobbanás elmélete abszurd: a semmiből nem keletkezhe-

 CívisCafé: Az igazmondás a következő
pillér.
Csató Péter: Ha valaki nem ismeri az igazságot, Isten működését, a világ teremtettségét, az hiába jó szándékú, egyenes, őszinte
ember, nem az igazságot képviseli. A meghatározó vallások között nincs nagy különbség, mert ugyanarra az abszolút igazságra
épülnek. A cél is hasonló: közelebb kerülni
Istenhez, megérteni, hogy az Ő vágya és
az én érdekem nem különböznek, és meghódolni neki. Jézus, Buddha, Mohamed és
a többi próféta ugyanarról az isteni kinyilatkoztatásról beszélnek. E tanításokat, persze,
idővel félremagyarázzák, félreértik, ahogy
az a több ezer éves vallások esetében lenni
szokott.
 CívisCafé: A négy fontos pillér közül talán
a kegyességet értjük a leginkább.
Csató Péter: Krisna erről azt tartja, hogy a
saját lemondásunk árán is próbáljunk segíteni másokon. Empatikusnak lenni az
istentudatos személyek jellemvonása. Az
anyagi világ Krisna energiája és a természet
törvényei működnek benne, ahogy az emberi kapcsolatokban is. A döntéseknek következményei vannak a karma, vagyis az ok
és okozat törvénye szerint. A hiedelemmel
ellentétben a karmikus visszahatások célja
nem az élőlények kínzása, hanem a tanítás,
az ember ugyanis leginkább a saját tapasztalatai alapján tanul.
 CívisCafé: A karmára szintén valami gyanús dologként tekintünk, holott megint
idézhetjük Jézust: „amit megkötsz a földön,
kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben
is”.
Csató Péter: Bizony. A kereszténység elsődlegesen nem Isten teljes megismerésére, hanem inkább arra tanít, hogyan legyél
jó ember. Jézus egy guru, egy tiszta tudatú
próféta, Isten képviselője. Ezek a szentek képesek felemelni az olyan hétköznapi emberek tudatát, mint amilyenek mi vagyunk. Ha
velük társulunk, tisztulunk.
Ratalics László
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A fűfelelős, akit időnként még
a Loki játékosai is megdicsérnek
A debreceni Hegedűs
Richárd a szép zöld gyepről
„vallott”.
Hegedűs Richárd oda jár dolgozni, ahova
más hétvégenként szórakozni. A Nagyerdei
Stadion a munkahelye, rajta áll vagy bukik,
hogy milyen pályán játszanak a DVSC labdarúgói. Bár pontokban nem mérhető a
teljesítménye, a szerepe mégis nagyon fontos, hiszen egy jól előkészített gyepszőnyegen a „zsuga” is jobban megy. A munkája
mellett arról is kérdeztük, hogyan tudunk a
kertünkbe gyönyörű pázsitot varázsolni.
 CívisCafé: Hogy lesz valaki a Nagyerdei
Stadion gyepkarbantartója?
Hegedűs Richárd: Debrecenben szereztem környezetvédelmi agrármérnök
diplomát, majd egy golfpályát működtető
vállalkozásnál helyezkedtem el. Nem volt
teljesen véletlen a munkahelyválasztás,
már akkor is érdekelt, hogy hogyan lehet
magas szinten művelni a gyepgondozást.
A golfozáshoz sokkal jobb minőségű pálya
kell, mint a labdarúgáshoz, így ott nagyon
sok olyan fogást sajátíthattam el, aminek
később hasznát vettem a jelenlegi munkámban is. Fél évig tanulhattam egy belga
szakembertől, aki az ottani golfpályákat
fenntartó szövetség elnöke, és két hétig
ugyanennek a szervezetnek az amerikai elnöke is segítette a munkánkat, aki aztán a
legnagyobb guru ebben a szakmában. Az
itthoniak közül pedig Major György önzetlen segítsége jelentett nagyon sokat, ő az
elsők között kezdett el foglalkozni a gyepkarbantartással, és annak ellenére bármikor
fordulhattam hozzá, hogy az ország másik
végében lakik. Öt évvel ezelőtt aztán felkértek, hogy vegyem át a Nagyerdei Stadion
gyepének gondozását, karbantartását, és
akkor már úgy éreztem, van annyi tapasztalatom, hogy belevágjak ebbe a feladatba.
 CívisCafé: Miből áll a munka két hazai
meccs között?
Hegedűs Richárd: Valójában a mérkőzés
lefújása után máris elkezdjük a felkészülést a
következő meccsre. A kifordult fűcsomókat
egy villaszerű eszközzel minél hamarabb
visszaforgatjuk a helyükre. Másnap reggel
aztán a kirúgott fűszálakat szedjük össze
egy seprőgéppel, majd a nagyobb, egy-két
centiméteres lyukak helyére új gyepkockákat rakunk. Március közepétől minimum
kétnaponta nyírni kell a füvet a pályán. Nem
szabad hagyni, hogy túlságosan megnőjön,
mert akkor – ahogy mi mondjuk – nagyon
szárasodik a gyep, ami a minőség romlásához vezet. Időnként nagyobb karbantar-
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tásra is szükség van, fontos a talajlazítás, a
gyepszellőztetés, a tápanyag-utánpótlás,
ritkán felülvetéssel kell pótolni a megritkult
füvet, a gombás betegségek megelőzésére
pedig olykor növényvédő szert is használunk.
 CívisCafé: Március végére már sokkal
szebb lehet a fű?
Hegedűs Richárd: Az időjárástól sok minden függ, de szerintem március végén még
hasonló képet mutat majd. Ha április közepén újra találkozunk, akkor egy jóval zöldebb, tetszetősebb pályát láthatunk majd.
 CívisCafé: Nagy divat lett egy ideje a locsolás, meccs előtt és a szünetben is. Miért?
Hegedűs Richárd: Ez attól függ, hogy a
csapat szeretné-e vagy sem, mi ehhez alkalmazkodunk. Debrecenben a melegebb
idő beálltával szinte elmaradhatatlan a pálya öntözése, mert a játékosok szeretik, ha
kicsit csúszós, vizes a játéktér, amelyen a
labda jobban felgyorsul. Bemelegítés előtt
a teljes pályát meglocsoljuk, majd a kezdés
előtt és a szünetben a középső részét újra.
Ettől a vízmennyiségtől a talaj nem lesz
mélyebb, hiszen a víz gyorsan elpárolog,
viszont a kellően nedves füvön gyorsabb
játék alakulhat ki.
 CívisCafé: Vesztes meccs utáni nyilatkozatokban hallani időnként, hogy a játékosok
panaszkodnak a túl hosszú fűre. Jó kifogás
sose rossz, mondhatjuk, de egyáltalán: mi a
szabvány? Mekkorára kell nyírni a gyepet?
Hegedűs Richárd: Az UEFA 20 és 30 milliméter közötti fűmagasságot ír elő. A labdarúgók, persze, azt szeretnék, ha minél
rövidebbre nyírnánk, azt viszont mi nem sze-

retnénk annyira, mert 2-3 milliméter is óriási stresszt okoz a fűnek. Általában a Nagyerdei Stadion gyepét 24-25 milliméteresre
vágjuk.
 CívisCafé: Hogyan lesz kockás a pálya?
Mi a trükk?
Hegedűs Richárd: Nincs különösebb
trükk, felváltva, keresztben és hosszában
nyírjuk a füvet. A meccs napjára mindig
keresztben, mert a televízió kamerái keresztirányból közvetítik a mérkőzést, és az
a cél, hogy akkor azok a csíkok legyen az
erősebbek. A debreceni pálya gyepét az
UEFA-szabványnak megfelelően keresztben 18, hosszában pedig 12 csíkra nyírjuk.
A csíkok és a kockák pedig annak következtében alakulnak ki, hogy a fűnyíró hengerei
egy irányba döntik el a fűszálakat. Az öt és
felesen belül például elindulunk nyugatról
kelet felé, ott keleti irányba dől a fű, majd
a következő csíkban keletről nyugatra haladunk, ezért ott fordítva, nyugat felé dőlnek el a fűszálak, és így tovább. Ugyanígy
járunk el a pálya hosszában is, az egyik sávban északról délre, a következőben délről
északra vágjuk a füvet. A végén pedig, ha
oldalról belenézünk a pályába, akkor szépen látszanak a négyzetek.
 CívisCafé: Egyre több helyen úgynevezett hibrid pályákat építenek. A debreceni is
ilyen?
Hegedűs Richárd: Nem. A Nagyerdei
Stadion gyepszőnyege hagyományos módon készült, de, például, itt a közelben, a
kisvárdai pályán már a hibrid technológiát
alkalmazták, akárcsak a Puskás Arénában és
még sok más magyarországi stadionban is.
Szerintem itthon most a Kisvárda pályája a
legjobb, nekem legalábbis az tetszik a leg-
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inkább. Ennek a nagyjából 20 éves hibrid
technológiának az a lényege, hogy nagyon
ritka szövésű műfűre homokot szórnak,
és arra vetik a fűmagot. Hátránya, hogy
évenkénti felújítást igényel, viszont a legtöbb esetben jobb minőségű lesz a gyep.
Ugyanilyen pályák vannak szerte Európában – Angliában már a másodosztályú csapatok is ilyenen játszanak.
 CívisCafé: Van olyan, hogy kijössz a
stadionba, elégedetten csettintesz, és azt
mondod magadban: na, ez most olyan,
amilyennek lennie kell?
Hegedűs Richárd: Ritkán fordul elő.
 CívisCafé: Olyankor mit látsz?
Hegedűs Richárd: Egyöntetű zöldet, tökéletes csíkozást, de ez tényleg csak elvétve esik meg velem. A gyepgondozáshoz,
akárcsak a focihoz, egyébként mindenki ért
Magyarországon, pedig nagyon könnyű elcsúszni, utána viszont nehéz helyrehozni a
hibákat. Folyamatosan figyelni kell a pálya
állapotának változásait, és, ha szükséges,
gyorsan kell reagálni. A gyepgondozás nem
egy agysebészet, de azért jó, ha ismeri az
ember azokat a fortélyokat, amelyekkel sikeres lehet ebben a szakmában.
 CívisCafé: Előfordul, hogy odamegy
hozzád egy játékos, és azt mondja: Ricsi,
szép munkát végeztél, szuper volt a pálya?
Hegedűs Richárd: Van ilyen is, meg olyan
is, amikor azért szólnak, mert nem elégedettek, szerintük valamiért nem volt jó a
talaj. Érdekes dolog ez, mert a játékosok
és mi sokszor pont az ellenkezőjét gondoljuk erről. Van, amikor biztos vagyok benne,
hogy minden tökéletes, és kiderül, hogy
mégsem az, máskor meg azt gondolom,
meg sem közelíti a pálya minősége azt,
amit elterveztünk, a játékosok szerint mégis
parádés minden. Olyankor kapunk dicséretet, ami, persze, hogy jólesik.
 CívisCafé: Hagyjuk egy kis időre a focit!
Jön a tavasz, lassan itt a füvesítés ideje. Ki
mástól kérhetnénk tuti tippeket, mint attól,
aki a golfpályák és a stadionok gyepének is
kiváló ismerője? Mikor kezdjünk bele?
Hegedűs Richárd: Alapvetően a talajhőmérséklettől függ, hogy mikor érdemes füvesíteni. Március vége és az április közepe
közötti időszak az ideális. Utána már jöhetnek a melegebb éjszakák, és azzal együtt
a kórokozók is megjelennek. A Phytium
nevű gombás betegség például egy fiatal
állományt pillanatok alatt képes teljesen kipusztítani.
 CívisCafé: Hogyan fogjunk hozzá?
Hegedűs Richárd: A tavaszi vetésnél sokkal jobb az őszi, amikor augusztus végén,
szeptember elején még bátran bele lehet
kezdeni. Olyankor elég meleg van még ahhoz, hogy szépen kikeljen a fűmag, és kitart
a jó idő addig, hogy legalább két-három
alkalommal le is tudjuk nyírni a gyepünket.
Ráadásul ősszel a gyomterhelés is sokkal
kisebb, mint tavasszal. A kulcs egyébként

mindig a jól előkészített talaj. Nem árt, ha
már a fűvetést megelőző évben gyomirtást
végzünk, aztán a felásott, elgereblyézett
földbe géppel vagy kézzel szórjuk a magokat.
 CívisCafé: Minél sűrűbb, annál jobb?
Hegedűs Richárd: Ez egy óriási tévhit! Egy
négyzetméterre elég 35-40 gramm fűmagot szórni, utána jöhet egy indító trágyázás,
magas foszfortartalmú műtrágyával, majd
pedig kezdődhet az öntözés. Naponta háromszor kell vizet juttatni a területre, kellően eláztatva a földet, de arra figyeljünk,
hogy tócsák ne alakuljanak ki. Ha a vetéssel átcsúszunk az áprilisba, akkor érdemes
az utolsó öntözést napnyugta előtt három
órával befejezni, hogy éjszakára nem maradjon víz a leveleken, mert az betegségeket okozhat.
 CívisCafé: Milyen a jó talaj a füvesítéshez?
Hegedűs Richárd: A lazább, homokos talajban sokkal jobban gyökeret ereszt, mint
a keményebb földben. Úgyhogy nem érdemes a kertet feltölteni jó drágán megvett
fekete földdel, mert az első évben ugyan
szépen fejlődik rajta a gyep, utána viszont,
ahogy tömörödik, egyre kevésbé, hiszen a
gyökérzet onnantól kezdve csak pár centire
tud bejutni a talajba. Elkezd ritkulni, kön�nyebben kapja el a betegségeket, és az
oxigénellátás sem lesz megfelelő. Meg kell
találni azt az egészséges keveréket, amely
a mélyebb rétegekbe is átereszti a vizet,
ugyanakkor nem szárad ki könnyen.
 CívisCafé: Nyáron a kánikulában tilos öntözni, mert kiég a fű. A mindentudók szerint
legalábbis…
Hegedűs Richárd: Ez a másik hatalmas tévedés! A gyep nem paradicsom, aminek a
forró leveleit tényleg leperzseli a hideg víz.
A fűnek pont jót tesz, ha nagy melegben
öntözzük. Úgy mondják, hogy olyankor lehet hallani, ahogy megköszöni a vizet. Az
öntözéssel lehűtjük a mikroklímát, és egyből jobban is érzi magát a gyep. Jó megoldás lehet az is, ha átállunk a hajnali lo-

csolásra, az öntözőberendezést beállítjuk,
hogy mondjuk négy és hat óra között szórja a vizet, és ez megteszi a hatását egész
napra.
 CívisCafé: És ha minden a terveink szerint alakul, akkor hamarosan elégedetten
nyugtázhatjuk, hogy egymás után bújnak ki
a fűszálak a földből, készülhetünk az első
nyírásra. De mikor?
Hegedűs Richárd: Ideális esetben két héttel a vetés után, de ez azért nem szentírás,
valamennyit ez csúszhat, ha hidegebb az
idő az átlagosnál. De 3-4 hét elteltével egészen biztosan elő kell venni a fűnyírót, és
nem szabad megvárni, míg túl nagyra nő. A
fűnyírás lényege a folyamatosság. Ha kéthetente csak egyszer nyírjuk le, sose lesz szép
füvünk, de ha hetente kétszer megcsináljuk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a
szomszéd is a csodájára jár majd. Túl rövidre nem érdemes vágni, mert sokkot kap a
növény, és nehezen tér magához. Azt szoktuk javasolni, hogy négy centinél ne nyírjuk
rövidebbre, és ne is változtassuk a nyírás
magasságát. Ha viszont belekezdtünk, akkor nincs megállás, nyár végéig, amíg még
nő a fű, tartani kell a heti két nyírást. Az ősz
beálltával visszaállhatunk a heti egy nyírásra, de ez szintén a tápanyag-ellátottságtól
és hőmérséklettől függ. Melegebb őszi időszakban nem ritka a decemberi nyírás sem.
 CívisCafé: Gondolom, időnként fogod a
fejed, ha ránézel a Nagyerdei Stadion gyepére…
Hegedűs Richárd: Amikor egy-egy meccs
után fel van túrva, olyankor mindig. Nekem
az szörnyű látvány.
 CívisCafé: Ne mondd, hogy a mérkőzést nem is élvezed, mert olyankor is arra
figyelsz, hol rúgnak ki éppen egy fűcsomót
a helyéről!
Hegedűs Richárd: Pedig így van! Mostanában egy picit talán már lazább vagyok, de
azért sokszor azon kapom magam, hogy a
pálya állapotára figyelek. De ez független
attól, hogy melyik stadionban vagyok; úgy
látszik, szakmai ártalom. 
Takács Tibor
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Több mint 400 milliárdos fejlesztés
a Debreceni Egyetem terve
2027-ig számtalan beruházást valósítana meg az
intézmény.
A Debreceni Egyetem a 2021–2027 közötti európai uniós költségvetési ciklusban
400 milliárd forintot meghaladó fejlesztést
szeretne megvalósítani – mondta a felsőoktatási intézmény kancellárja a város
fejlesztési stratégiájáról tartott márciusi sajtótájékoztatón.
Bács Zoltán közölte: az oktatásban, az
egészségügyben és az innováció-gazdaságfejlesztés területén terveznek beruházásokat, felújításokat. Hozzátette: az
elképzelések egy része már rendelkezik kormányhatározattal és forrással is. Példaként
említette a debreceni autóipari központhoz
kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek a műszaki kar és a kémiai épület rekonstrukcióját,
továbbá az egyetemi ipari park területén a
járműlabor megépítését jelentik.
A Debrecen 2030 program keretén belül
jelentős közműfejlesztés és rekonstrukció
valósul majd meg az Egyetem téri, a klinikai
és a Böszörményi úti campuson. A Dóczy

Fotó: Cívishír

utcai sportcampuson és a Böszörményi
úti campuson néhány épület fejlesztése, a
Balásházy-gimnáziumnak pedig a bővítése
szerepel a tervekben. Több ütemben kívül
és belül is megújul majd az egyetem főépülete – ismertette a kancellár.
Tervezik az orvosképzés elméleti tömbjének
felújítását, a Böszörményi úti, 40-50 éves
A és B épület, és az Arany János téri általános iskola energetikai korszerűsítését,
a Dóczy utcai bölcsészettudományi kar
pszichológiai épületének rekonstrukcióját, a Kossuth-gimnázium melletti romos
épületet pedig felújítják. Az egészségügyi
fejlesztések közül Bács Zoltán kiemelte a

Tündérkert

Esküvők,
családi és céges
rendezvények lebonyolítása,
szállás-, wellnesslehetőség
egy helyen.
RészletekéRt, menü- és csomagajánlatainkéRt
kattintson, vagy érdeklődjön elérhetőségeinken.

Debrecen, Külső-Kassai út 18.
tel: 06-30-830-3460
https://www.facebooK.com/tunDerKertpallag

sugárterápia fejlesztését, amely még idén
megvalósul. Szintén ebben az évben szeretnék bevezetni a robotsebészetet a klinikai
területen, és ebben ciklusban kialakítanák
a gyermeksürgősségi központot is, amelyre
már elnyert forrása van az egyetemnek. A
felsőoktatási intézmény célja a mesterséges
megtermékenyítés körülményeinek javítása
is, a legnagyobb beruházás pedig egy szuperkórház építése lenne.
Jelentős beruházásokat tervez az egyetem
az innováció és a gazdaságfejlesztés terén
is. Bács Zoltán felidézte, hogy a nemzeti oltóanyaggyár fejlesztési programja már tart,
hamarosan kiválasztják a kivitelezőt, így az
épület őszre elkészülhet. Az pedig, hogy a
termelőeszközöket mikor üzemelik be, a
szállítóktól függ majd – mondta.
Szintén az egyetemi Science Parkban kapna majd helyet a Gyógyszerésztudományi Kar új épülete, amelynek része lenne a
gyakorlati képzést is szolgáló tablettázó és
kapszulázó középüzem, illetve itt épülne
meg egy környezetvédelmi izotóplabor is.
A Kartács utcai egykori Park Hotel helyén
pedig oktatószálloda és tanétterem építését
tervezi az egyetem.
CH

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Két év múlva akár világsztárokat is
láthatunk Hajdúszoboszlón
Most egy év alatt 110 programot szervez a HSE.

Marosi György Csongor

(Fotó: HSE)

– A DVSC és a DEAC után a HSE a legnagyobb sportklub Hajdú-Bihar megyében;
az egyesület húsz szakosztályt működtet
jelenleg – mondta Marosi György Csongor,
a Hajdúszoboszló SE elnöke.
Az elnök a CívisCafénak hozzátette: a klubnál folyamatosan várják a fiatalokat, és a
HSE akár már az óvodáskortól segíti a gyerekek fejlődését a sport révén.
– A 110 év magáért beszél, és nincs megállás, megyünk előre – mondta az elnök,
aki elárulta azt is, szeretné, ha a klub inf-

rastruktúrája a balmazújvárosihoz hasonló
szintre fejlődne.
Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy az újonnan
épülő, két év múlva elkészülő sportközpontban akár világsztárokat is láthat majd a
közönség Hajdúszoboszlón, elsősorban a
teremsportok képviselői közül. De addig is
elindítottak a városban egy a 110 éves klub
által 110 különböző programot tartalmazó
sorozatot márciusban, mely egy éven át
tart majd.

Újra bajnokcsapat Hajdúszoboszlón!
Az Octopus-M HSE futsalcsapata eddig veretlenül vezeti a Regionális Felnőtt Futsal Bajnokságot, és március 7-én, hétfőn – három fordulóval a
vége előtt – matematikailag megnyerte a bajnokságot. Marosi György Csongor, a Hajdúszoboszlói Sportegyesület elnöke a 2022-es év feladatairól
és a sportegyesület 110. évéről – egy interjún keretein – belül a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónak a következőket nyilatkozta: „Mező Imre, az
Octopus-M ügyvezető tulajdonosa látta ebben a perspektívát, és egy olyan támogatóként lépett elő, aki a csapat számára minden anyagi forrást és egyéb lehetőséget
biztosított, hogy tudjon működni, és hogy olyan színvonalon lehessen, ami arra predesztinálja, hogy kimagaslódjon ebből a bajnokságból. Sokan azt gondolják már most
is, hogy ez a csapat az NB II-ben is megállná a helyét.” A csapatban olyan nevek
szerepelnek, mint pl. Szabó Lajos Mátyás, aki több mint 30 NB I-es futsalmérkőzéssel rendelkezik, Szentjobbi Roland, az Octopus-M játékos-edzője, aki több
mint 50 NB I-es futsalmérkőzéssel rendelkezik, Fekete Gábor, az örök fiatal, aki
megfordult több NB II-es labdarúgócsapatban, valamint Cipruson is futaballozott, és végül, de nem utolsósorban Kálmán Zoltán, aki szoboszlói kötődésű,
valamint a felnőttcsapatunk technikai vezetője. Mellettük több fiatal is aktív
részese a csapatnak, pl. Drobina Martin és Somogyi Sándor, akik szoboszlói
utánpótlás tehetségeink. Hosszú távú terveink között szerepel stabil felsőházi csapat lenni NB II-ben, valamint utánpótlás csapatot is szeretnénk indítani
regionális szinten.

Hajdúszoboszló vidéken a legnépszerűbb

Dobogós helyen zárta az évet a fürdőváros turizmusa. A vidéki idegenforgalmi központok közül 2021-ben a legtöbb vendégéjszakát itt töltötték el a
KSH adatai alapján. A világjárvány első évéhez képest pedig 8,9%-kal több vendég érkezett, a szállásadók adatai szerint.
A 2020. évhez képest 100 ezerrel több, összesen közel 800 ezer vendégéjszakát regisztráltak tavaly Hajdúszoboszlón a kereskedelmi és magánszálláshelyeken, a 2021-ben már teljes körűen működtetett NTAK-rendszerben. Ezt figyelembe véve is csak Siófok előzi meg a tiszántúli fürdővárost. A vendégéjszakák mintegy
80%-a a belföldi turizmusból tevődött össze, míg ez korábban 60% volt. Czeglédi Gyula polgármester turisztikai értékelőjében elmondta, nagyszerű teljesítménynek tartja, hogy a pandémia okozta szigorítások,
országhatárok lezárása, a szálláshelyek több hónapi zárva tartása mellett sikerült ilyen arányban pótolni a
megcsappant külföldi turizmust. A magyar turisták mellett a legfontosabb külföldi piacok sorrendje megmaradt; a legtöbben lengyel, román, szlovák, továbbá az ukrán és német desztinációkból érkeztek. A polgármester nehéz szívvel szólt az orosz–ukrán háborúról, mert a turizmus a béke iparága. A szálláshelyek típusai
szerinti megoszlásban is mindenütt növekedett az eltöltött vendégéjszakák száma.
A város és turisztikai szereplői a pandémiában is nagy jelentőséget tulajdonítottak a turisztikai marketingnek;
mindez összeadódott. A tavaly átadott új Hungarospa Prémium Zóna várakozáson felüli népszerűsége szintén
hozzájárult a szép turisztikai teljesítményhez.
Hajdúszoboszló idén még összehangoltabb turisztikai marketinggel, külön szezonnyitó kampánnyal szólítja
meg az utazni, gyógyulni, üdülni vágyókat. Emellett kulturális programkínálattal is készülnek.

VELÜNK ÉLŐ
ÖRÖKSÉG

Fedezd fel a hazai kastélyokat,
és barangolj ezerszínű parkjaikban!

FERTŐD

csodasmagyarorszag.hu
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Kecskeméti civil szervezetet
támogat az Inter Tan-Ker Zrt.
A Debrecenben is ismert cég hátrányos helyzetű fiataloknak segít. A kecskeméti
Esély Központ vezetőjével, Ralf Roberttel beszélgettünk a két cég közös munkájáról.
A kecskeméti Esély Központ Egyesület és
az ITK Holding Zrt. együttműködése egy
igazán jó példa arra, hogy ha egy civil szervezet és egy nagyvállalat összefog, akkor
abból remek dolgok jöhetnek létre. Az ITK
Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Tan-Ker
Zrt. a helyi közösségi közlekedés szolgáltatójaként a hátrányos helyzetű embereket
segítő egyesület mellé állt, és anyagilag is
támogatja az ott folyó munkát.
Ralf Robert jelenleg Kecskeméten, az
INTER TAN-KER Zrt. munkavállalójaként
autóbusz-vezetőként dolgozik. Főállása
mellett alapította meg az Esély Központ
Egyesületet, amelynek célja a hátrányos
helyzetű emberek, társadalmi csoportok
segítése és integrációja. Korábban családjával tíz évig külföldön, angol nyelvterületen élt, ahol megtapasztalta, hogy a
cégeknek mennyire fontos a társadalmi felelősségvállalás. Úgy gondolta, ha arrafelé
működik ez a fajta szemlélet, akkor talán
itthon is érdemes megpróbálni, hátha lesz
olyan vállalkozás, amelyik fontosnak érzi
az elesettek felkarolását. Az együttműködés reményében nem is kellett messzire
mennie. Saját munkáltatójánál kopogott,
megkereste az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Kossa Györgyöt, aki pozitívan állt a kezdeményezéshez, és a vállalat
azóta is kiemelt támogatója az egyesület
tevékenységének.
Az első közös projektre sem kellett sokat
várni, tavaly augusztus 23-án „Ragadjon
a kultúra!” címmel hazai, kortárs, roma
képzőművészek munkáiból nyílt kiállítás
a városban. A tárlaton 23 roma festőművész alkotásait láthatták az érdeklődők,
többek között az Inter Tan-Ker Zrt. támogatásának köszönhetően. Az egyesület
egyébként képzőművészeti alkotóműhely

indítását is tervezi, 8 és 16 év közötti, hátrányos helyzetű gyerekeknek, fiataloknak.
A műhely a tehetséggondozásnak, a kreatív készségek kibontakoztatásának az otthona lesz, a résztvevők esztétikai és manuális készségeinek fejlesztését szakemberek
segítik majd.
A kultúra mellett a civil szervezet az oktatás
területén is támogatást szeretne nyújtani a
nehéz sorsú fiataloknak, ezért elindították
a Jövő Klubot – mondta Ralf Robert, hangsúlyozva, hogy a magas színvonalú oktatás
a hátrányos helyzetű gyermekek jövőjének
záloga. A klub a városközpontban lévő Malom Központban, a helyi fiatalok kedvelt
találkozási helyén működik. Ingyenes idegennyelv-oktatással, informatikai képzéssel
várják a rászorulókat, egy médiaműhely keretében pedig – többek között – a közösségi oldalak helyes, tudatos használatát,
média-alapismeretet tanulhatnak a fiatalok,
valamint a különböző saját tartalmak elkészítéséhez szükséges tudást is megszerezhetik.

A programot az Inter Tan-Ker Zrt. anyagilag
támogatja; a pénzből, például, az informatikai
képzéshez szükséges legmodernebb Apple
MacBook Pro gépeket vásárolt az egyesület.
„Hiszünk abban, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének, iskolai felzárkóztatásának megteremtéséhez a lehető legjobb minőségű
oktatás és a modern technológiák használatához megfelelő készségek legmagasabb
szintű elsajátítása szükséges. A Jövő Klub
az ehhez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket igyekszik megteremteni. A
professzionális informatikai eszközök és
rendszerek megismertetésében a Neumann János Egyetem Műszaki és Informatikai Kar oktatói is részt vesznek.” – mondta
Ralf Robert, az egyesület elnöke.
A további tervekkel kapcsolatosan hozzáfűzte: bíznak benne, hogy az Inter
Tan-Ker Zrt. a továbbiakban is kiemelt
partnerként segíti majd a munkájukat a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
megsegítésében. 
Takács Tibor
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Az INTER TAN-KER Zrt. közösségi közlekedés szolgáltatóként, az Inter Traction Electrics Kft. pedig járműtervező, -fejlesztő és -gyártó cégként van jelen a cívisvárosban. Várunk csapatunkba az alábbi munkakörökbe:

Kapcsolat:
biztosallas@intertanker.hu
06 30 157 8729
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A debreceni úszóreménység,
aki majdnem abbahagyta
Gál Kincső – a DSI úszója –
fiatal, ambiciózus, magyar
bajnok, és még előtte a jövő.

ben láthattam; velük élni, mozogni, versenyezni fantasztikus érzés volt.
 CívisCafé: Láthatunk még a felnőttek között, akár a budapesti, felnőtt vizes világbajnokságon?
Gál Kincső: Előfordulhat, hogy ott leszek!
Nyílt vízi úszásban az öt- és a huszonöt kilométeres távra is megvan az esélyem, hogy
elindulhatok. Biztos vagyok benne, hogy fogok indulni felnőtt versenyeken.

 CívisCafé: Korán kezdted az úszást?
Gál Kincső: Hétéves lehettem körülbelül,
amikor elkezdtem.
 CívisCafé: Már akkor is látszódott, hogy
tehetséges vagy?
Gál Kincső: Dehogy! Azért kezdtem az egészet, mert a szüleim törekedtek arra, hogy legyen egy biztos tudásom az úszás kapcsán,
ne fulladjak bele a vízbe, bárhogy is alakul.
 CívisCafé: Aztán belelendültél...
Gál Kincső: Nagyon hosszú időbe telt
egyébként: nem volt éppen sima az út odáig, ahol most tartok. A kezdetek kezdetén
nem is szerettem az úszást. Sokáig semmilyen eredményt nem értem el benne, nem
igazán volt sikerélményem.
 CívisCafé: Soha nem fordult meg a fejedben, hogy abbahagyod?
Gál Kincső: De. Jártam én vívásra is, sőt két
évig az úszással együtt csináltam, aztán választanom kellett.
 CívisCafé: Végül maradt az úszás.
Gál Kincső: Jobb volt a közeg. Szerettem
én a vívóedzéseket is, de az úszók között
éreztem magam felszabadultnak.
 CívisCafé: Az úszásban azért valamikor csak
megjött az áttörés, amikor már sikereid is voltak.
Gál Kincső: A 2014–2015-ös szezon hozta
ezt meg. Ebben az időben váltottam mellúszásról gyorsúszásra, attól fogva pedig már
jöttek az eredmények. Rá kellett jönnöm,
hogy a mellúszás nem az én úszásnemem.
Gyorsúszásban viszont nagyon jól éreztem
magam, ez pedig ki is tart mai napig.
 CívisCafé: Medencében is versenyzel, és
nyílt vízben is. Mi a különbség vagy épp a hasonlóság?
Gál Kincső: A hasonlóságot az edzések adják, hiszen a nyílt vízi úszásra is medencében készülünk. A különbséget pedig leginkább az időjárási viszonyok, hiszen a nyílt vízi
úszásban több impulzus ér minket, mint egy
zárt, feszített víztükrű medencében.
 CívisCafé: A nyíltvízi úszás 10 kilométeres
számában junior magyar bajnok vagy. Van külön taktikád? Kell, hogy legyen taktika?
Gál Kincső: Ekkora távon mindenkinek van
taktikája. Van, aki nagy iramot megy végig, van,
aki a felénél, vagy az utolsó körnél kezdi el a
hajrát, viszont akkor beleadja azt, ami a csövön
kifér.

Fotó: Fogarasi Renáta

 CívisCafé: Mi jár a fejedben tíz kilométeren át?
Gál Kincső: Sokszor magam sem tudom!
A medencében ott dalolászok, de a nyílt vízi
úszásban figyelni, összpontosítani kell folyamatosan. Nincs idő fejben sem elveszni. Ha
csak egy pillanatra is kizökkenek, le is maradhatok akár – ha pedig ez előfordul, arra
rögtön reagálni kell. A legtöbbször a taktikai
elemeket futtatom le fejben.
 CívisCafé: A taktika része a hírhedt verekedés is a nyílt vízi úszásban. Ez miről szól?
Gál Kincső: A nyílt vízi úszásban olyan a verekedés, mint a fociban a szabálytalanság:
tudod, hogy nem lehet, de a furfangosság
miatt vagy a taktika szempontjából szükséges. Előnyszerzésről szól a legtöbbször.
Velem is előfordult már, hogy egy tempózás közben „véletlenül” odacsaptam valaki
vállára, vagy bordán ütöttem valakit. Persze, kaptam is ütést. Sok esetben viszont ez
mindössze oldalváltást jelent – átmászunk a
másikon, keressük a minél jobb pozíciókat.
 CívisCafé: Van nagyon emlékezetes ütés?
Gál Kincső: Nem is olyan rég, tavaly októberben a számra kaptam egy akkora ütést,
hogy ki is csattant. A legrosszabb az, mikor
a fejemet húzzák, vagy a hajam vizes lesz
valaki miatt, mert, ugye, ez utóbbi esetben
pluszkilókat jelent.
 CívisCafé: Pluszkilókat?
Gál Kincső: A hajat úgy kell elképzelni, mint
egy szivacsot, megszívja magát vízzel, és az
utána nagyon nehézzé válik, pluszterhet jelent a verseny során.
 CívisCafé: 2021-ben életedben először
szerepeltél felnőtt Európa-bajnokságon.
Hogy emlékszel rá vissza?
Gál Kincső: Nagyon élveztem a felnőttek
között versenyezni. Ez volt az első olyan
nagy világversenyem, ahol olyan úszókkal
voltam körülvéve, akiket addig csak a tévé-

 CívisCafé: Ez mitől függ?
Gál Kincső: Annyira bonyolult a helyzet
most a Covid és az orosz–ukrán háború miatt, hogy nem egyszerű megmondani. Mi
magunk is csak edzünk, és majd jön, aminek
jönnie kell.
 CívisCafé: Mi az idei célod?
Gál Kincső: Nemsokára jön a nyílt vízi ifjúsági világbajnokság és Európa-bajnokság, ezeken szeretnék mindenképp dobogóra állni.
 CívisCafé: Az eredményeid közül mire
vagy a legbüszkébb?
Gál Kincső: A 2019-es ifjúsági Eb-aranyra a
váltóval.
 CívisCafé: Hogy néz ki most egy napod?
Gál Kincső: Reggel hattól minden hétköznap edzek, délelőtt tanulok, ebéd után kondizok, este pedig van egy újabb edzésem.
Hétvégén reggel csak hét után edzünk,
szerdán és szombaton a délutánunk szabad.
Ezek mellett, mondjuk, én még futok is…
 CívisCafé: Fontos szerepet tölt be az életedben a család?
Gál Kincső: Bármikor tudok támaszkodni a
szüleimre és a három testvéremre is.
 CívisCafé: Össze tudod még adni, hány
aranyérmed van?
Gál Kincső: Azt leszögezném, a szobámban egyetlen érmem sincs kint. Apukám
gyűjti ezeket, de bőven száz fölött jár a gyűjtemény, és remélem, nincs megállás.
 CívisCafé: Ha bárki megkérdezi, miért érdemes úszónak lenni, mit mondanál?
Gál Kincső: Mindegy, hogy valaki úszó, vívó,
focista – sportolni jó és fontos. Mindenki élvezze, szeresse, amit csinál. Ha pedig valamibe belekezdünk, azt csináljuk rendesen,
ne csak ímmel-ámmal. Amibe munkát teszünk, abban a gyümölcs is ott lesz. Konkrétan az úszók közössége annyira jó! Öröm
ide tartozni. 
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