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INTERJÚ BAKOS TÜNDE 
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DÍJAS HÁZIORVOSSAL
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Ő itt Valentin, a kisfiú, aki mesebeli útra indul,  
hogy segítsen a beteg Mamin.
A kalandok a Sziget csodálatos álomvilágába röpítik,  
ahol az állatok békében és harmóniában élnek egymással.

A Szabó Magda ifjúsági regénye ihlette  
Sziget-kék tematikus parkban  
határ a csillagos ég. Vagy mégsem?

Hamarosan megtudhatod!
A megduplázódott területű, nyáron nyíló  
új parkban számtalan élménnyel várjuk  
a kicsiket és nagyokat!
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Nyilvános építési tervpályázatot ír ki a tulajdonos Mathias Corvinus 
Collegium (MCC) az Aranybika szálloda felújítására – jelentette be 
március 29-én az MCC kuratóriumi elnöke. Orbán Balázs a szállo-
da Üvegtermében tartott sajtótájékoztatón elmondta: a beruházás 
során a Hajós Alfréd által tervezett főépület műemléki rekonstruk-
cióját, továbbá a szocializmusban épült szárny helyén egy teljesen 
új épületet szeretnének megvalósítani. Hozzátette: céljuk, hogy az 
Aranybika nyerje vissza régi fényét, és ne csak egy szállodafejlesz-
tési projekt valósuljon meg, hanem egyúttal a tudás fellegvára is 
legyen a hotel.
A tervpályázatot még idén kiírják, és remélik, hogy 2023-ban az en-
gedélyes tervek birtokában elkezdődhet a kivitelezés is.
Az első ütemben a főépülethez később „hozzáragasztott” szárny 
elbontása, majd az új szállodarész építése kezdődik, azt követően 
pedig indulhat a műemléki rekonstrukció.

Orbán Balázs a CívisCafé kérdésére közölte: a bontás és az új szárny 
építése nagyjából két évet vehet igénybe, így valamikor 2025-ben 
fejeződhet be, míg a főépület teljes felújításának végét 2027-2028-
ra tette.
Az MCC kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: a beruházás befeje-
zését követően a szocializmusban épített, rendkívül rossz állapotú 
szárny helyén az Aranybika stílusával harmonizáló új épületrész áll 
majd. Mint fogalmazott, a program a debreceniek bevonásával zaj-
lik, ennek első lépéseként februárban 500 fős közvélemény-kuta-
tást végeztek. Ebből kiderül, hogy a válaszadók többsége azt szeret-
né, ha a történelmi városképbe illeszkedő, hagyományos építészeti 
stílusú épület állna Debrecen főterén – ismertette Orbán Balázs.
Papp László, Debrecen polgármestere kiemelte: az Aranybika a 
debreceni identitás része, sokkal több, mint egy szálloda. Hozzá-
tette: a fejlesztés az Aranybika-tömb hátsó részét, a többi között a 
parkolókat is érinti. TT

– Milák Kristóf esetében nagy meglepetésre készülünk, de még ő 
sem tud róla konkrétan – mondta Sós Csaba, szövetségi kapitány 
a 124. Úszó Országos Bajnokság sajtótájékoztatóján Debrecenben, 
amolyan kedvcsinálóként, március 29-én.
Az eseményre április 20-23. között kerül sor, a rendezvénynek 
pedig már nyolcadszor lesz házigazdája a cívisváros, konkrétan a 
Debreceni Sportuszoda.
Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a sajtótájékoztatón el-
mondta, megtisztelő, hogy sokadszor is méltónak találta a szövet-
ség arra Debrecent, hogy megrendezze az ország egyik legfonto-
sabb versenyét az úszás kapcsán. – Egy olyan sportág ez, melyben 
rendkívül sikeresek vagyunk, alig várjuk, hogy élőben láthassuk és 
biztathassuk Magyarország legjobbjait – mondta el az alpolgár-
mester. 
Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke arról beszélt, jó, 
hogy vissza tudtak térni a régi kerékvágásba a szervezés kapcsán. 
– Debrecenben jól mennek a dolgok, ebben a városban mindig, 
minden rendben volt, egyértelmű, hogy élvezhetik a bizalmunkat 
továbbra is – fogalmazta meg véleményét a szakvezető.
Az is kiderült az elnök szavaiból, hogy a versenyzők itt biztosíthat-
ják be helyeiket a hazai rendezésű világbajnokságra, sőt Sós Csaba 
szövetségi kapitány erre rá is erősített: – Még nincs csapattag a fe-
jemben a vb kapcsán. Mint kiderült, a kapitánynak ez az egyik ked-
venc versenye, szerinte az idén az is kiderül, hogy, bár hiányozni 
fog Cseh László ebből a közegből, de a jövő épül.
Becsky András, a Magyar Úszó Szövetség alelnöke pedig arról tett 
említést, bízik abban, hogy minél előbb lesznek debreceni ver-
senyzők is, akik odaérhetnek a legjobbak közé, de szerinte már az 
is hatalmas dolog, hogy a jövő reménységei testközelből láthatják 
a példaképeiket.  PI

Újra Debrecenbe jönnek  
az úszás hazai sztárjai

Kapás Boglárka és Milák Kristóf is itt biztosíthat-
ja helyét a hazai rendezésű világbajnokságra.

Hatalmas változások 
előtt áll az Aranybika

A szocreál stílusú szárnyat lebontják, helyére 
újat építenek.
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Fotók: Fogarasi Renáta

Évente több mint kétezren 
kötnek szerződést velük. 

Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át 
március 15-e alkalmából a debreceni Jo-
ker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetke-
zet elnöke. Denich Rudolf a diákmunkaerő 
kiközvetítése által a gazdaság fejlődésének 
elősegítésében végzett kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként részesült a kitün-
tetésben. Az elismerést a Pesti Vigadóban 
– Áder János köztársasági elnök megbízá-
sából – Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium parlamenti és 
stratégiai államtitkára adta át. A csaknem 
harminc éve működő iskolaszövetkezet első 
emberével nem csak a rangos elismerésről 
beszélgettünk. 

 Sok gratulációt kapott? 
Denich Rudolf: Sokan gratuláltak, és bár 
ezt a kitüntetést én kaptam, úgy gondolom, 
hogy ez az egész szervezet közös sikere. De 
nemcsak a munkatásaimmal, hanem a meg-
bízóinkkal is közös, hiszen akkor tudunk jól, 
eredményesen dolgozni, ha tőlük lehetősé-
get kapunk arra, hogy megmutassuk, mit is 
tudunk nyújtani, és minden partnerünknél új 
módszereket ismerhetünk meg, amelyeket 
később beépíthetünk a munkánkba. 

 Egy ilyen elismerésre számítani nem-
igen lehet. Gondolom, nem úgy kel fel az 
ember február elsején, hogy március 15-
én Magyar Ezüst Érdemkeresztet kap…
Denich Rudolf: Már az is nagy meglepetés 
volt, hogy egyáltalán szóba került a nevem 
a díjazottak között, arra meg igazából gon-
dolni sem mertem, hogy végül nemcsak je-
lölt leszek, de meg is kapom a kitüntetést. 
A meglepetésen túl ugyanakkor óriási mo-
tiváció is egyben. Az, hogy ilyen módon is 
értékelték a munkánkat, nemcsak rám, ha-
nem a munkatársaimra is katalizátorként hat, 
pluszenergiákat ad a következő időszak fel-
adataihoz; arra ösztönöz bennünket, hogy 
még jobbak legyünk. 

 Többször említette már a kollégáit. 
Hányan dolgoznak az iskolaszövetke-
zetnél? 
Denich Rudolf: Nagyjából húszfős az a 
mag, amelyik irányítja a napi munkát, de 
időnként, amikor az átlagosnál is több a fel-
adat, ennél többen is vagyunk. Egy jól ösz-
szeszokott társaság a mienk, ami nagyon 
fontos, mert összetett folyamatot látunk 
el. Öt területen vagyunk jelen: diákmunka-
erő-szervezéssel, -kölcsönzéssel, felnőtt és 
nyugdíjas munkaerő közvetítésével foglalko-
zunk, és mindezt átfogja egy oktatási rend-
szer is, amelyhez egy külön oktatói csapa-
tunk is van. Nagyon sok megbízónk ugyanis 
azt kéri, hogy a leendő munkavállalók ne 

csak egy interjún, hanem egy előképzésen 
is vegyenek részt. Ehhez van oktatási anya-
gunk, amit a jelentkezőknek el kell sajátíta-
niuk. Ez tulajdonképpen egy plusz alkalmas-
sági teszt, egy előszűrő. E nélkül nem lehet 
valaki például medenceőr, vízicsúszda-ke-
zelő, úszómester, gyógyszercsomagoló, 
nyomdai kisegítő munkás.  

 A koronavírus-járvány hogyan érintet-
te az önök munkáját? 
Denich Rudolf: Tavaly elég komolyan érez-
tette a hatását, de, remélem, nem kiabálom 
el, hogy túl vagyunk a Covid okozta nehéz-
ségeken. Azok a diákok, akik még a védőol-
tás megjelenése előtt elkapták a fertőzést, 
könnyen és gyorsan átestek a betegségen, 
így hamar munkába tudtak állni, majd ké-
sőbb, amikor elérhetővé vált a vakcina, na-
gyon sokan beoltatták magukat. A nálunk 
munkát kereső fiatalok körében kiugróan 
magas, több mint 85 százalékos az átol-
tottság. Ez nemcsak nekik és nekünk jelent 
könnyebbséget, hanem a munkaadóknak is, 
akik így biztonsággal alkalmazhatják őket. 

 Harminc év alatt sokat változott ez a 
szolgáltatás. Emlékszem, annak idején 
elég szűk volt a kínálat a diákoknak, és 
többnyire pillanatok alatt el is fogytak a 
munkalehetőségek. 
Denich Rudolf: Pont a múltkor jutott 
eszembe, hogy most azoknak a gyerekei 
jönnek hozzánk, akiknek a szülei annak ide-
jén munkát kerestek nálunk. Régen a diákok 
azért dolgoztak, hogy a családi kasszába 
kicsit besegítsenek, most saját magukra, 
tandíjra, nyaralásra, továbbképzésre költik 
a megkeresett pénzt. A kilencvenes évek 
elején még gyerekcipőben járt a munka-
erő-közvetítés. Kiváltságosnak érezhették 
magukat, akiknek sikerült lecsapniuk egy-

egy diákmunkára, válogatni pedig egyáltalán 
nem lehetett. Szórólapterjesztés, újságkihor-
dás, műszakos munkák, nagyjából ennyi volt 
a kínálat. Az utóbbi évek gazdasági fejlődé-
sével aztán egyre több lehetőség nyílt meg 
a fiatalok előtt, és ma már számtalan munka 
közül válogathatnak. Sok megbízónk keres 
képzett diákokat, informatikus hallgatókat, 
nyelveket beszélő egyetemistákat, középis-
kolásokat. A szolgáltatások újraindításában 
hatalmas szerepet vállaltak a diákmunkások. 
Ha visszaemlékszünk, kilenc hónapra ez a 
szektor teljesen leállt, és nagyon nehéz hely-
zetbe került, majd a korlátozások enyhítése 
után villámgyorsan kellett talpra állítani. A 
régi, jól bevált dolgozók addigra sok esetben 
már máshol helyezkedtek el, és a helyükre 
hirtelen kellett megtalálni az új alkalmazot-
takat. A fürdőszolgáltatások és a vendéglátás 
területén rengeteg diák helyezkedett el; nél-
külük nem is működhetett volna, nyithatott 
volna ki ez a szektor. 

 Általában mennyi időre vállalnak mun-
kát a diákok? 
Denich Rudolf: Teljesen változó. Van, aki 
csak hétvégén, mások inkább hétközna-
pokon, de sokan az egész nyarat végigdol-
gozzák. Mivel a 25 év alattiaknak nem kell 
személyi jövedelemadót fizetniük, így az ő 
esetükben a bruttó bér egyben a nettó is. 
Havonta akár 200-300 ezret, sőt egy nyáron 
akár nettó egymillió forintot is megkereshet-
nek.  

 Mi minden szükséges ahhoz, hogy va-
laki a Joker iskolaszövetkezeten keresz-
tül vállaljon munkát? 
Denich Rudolf: Először is érvényes is-
kolalátogatási igazolás és diákigazolvány. 
Aztán egy negatív tüdőszűrő lelet, majd 
következik az orvosi alkalmassági vizsgá-

A diákmunkák széles skáláját kínálja a 
debreceni Joker-Diák Iskolaszövetkezet
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lat. Ha minden rendben van, akkor sor ke-
rülhet a szerződéskötésre. A diákok általá-
ban kész elképzelésekkel jönnek hozzánk, 
és válogathatnak a munkahelyek közül. A 
közösségi médiában kicserélik egymással 
a tapasztalataikat, így első kézből értesül-
nek arról, hogy melyek a legjobb lehetősé-
gek, de arról is, ha valakinek rossz emlékei 
vannak valamelyik munkaadóval kapcso-
latban. A cégeknek tehát érdekük, és tö-
rekednek is rá, hogy dolgozóbarát állást 
kínáljanak. Sok helyen étkezési támogatást 
vagy éppen ingyenes étkezést biztosíta-
nak, és egyéb juttatásokkal is igyekeznek 
ösztönözni a jelentkezőket, hogy őket vá-
lasszák. A vállalkozásoknak egyébként a 
diákmunkások egyfajta utánpótlási vona-
lat is jelentenek, hiszen ha jól dolgoznak, 
később is számítanak rájuk. Sok olyan diák 
megfordult nálunk, aki például nyári mun-
kával kezdett valahol, aztán felnőttként is 
kiközvetítette az iskolaszövetkezet, pár év 
múlva pedig a cég a saját állományában al-
kalmazta, és ma már vezető beosztásban 
dolgozik.  

 Mi a legnépszerűbb munka a fiatalok 
körében? 
Denich Rudolf: Szívesen jelentkeznek 
úszómesternek, de szeretik az irodai mun-
kákat, és étteremben is sokan dolgoznak. A 
turizmus-vendéglátás szakos hallgatók pul-
tosként, felszolgálóként szakmai gyakorlatot 
is szerezhetnek. 

 Hány diáknak tudnak egy évben mun-
kát adni? 
Denich Rudolf: Évente több mint kétezer 
fiatal helyezkedik el a Joker iskolaszövet-
kezet segítségével, az interjúk száma pedig 
csaknem tízezer. A termelőüzemektől a 
szolgáltatásokig szinte mindenféle munkát 
kínálunk. Egyre több vállalkozás keres olyan 
munkaerőt, amelyik magas hozzáadott ér-
téket képes előállítani, mérnökökre, vegyé-
szekre, informatikusokra, gépészekre, tolmá-
csokra, fordítókra van szükség, a kutatással 
foglalkozó cégek pedig kisegítő munkákra 
várnak diákokat. Külföldi egyetemistáknak is 
van lehetőségük munkát vállalni; legutóbb 
mérnökhallgatókat közvetítettünk ki az egyik 
vállalkozáshoz, amely a közreműködésükkel 
20 százalékos növekedést ért el. 

 A beszélgetés elején említette, hogy a 
kitüntetés arra ösztönzi önöket, hogy még 
jobbak legyenek. Miben kell fejlődni? 
Denich Rudolf: Mivel maguk a megbízók 
is folyamatosan fejlődnek, nekünk is tartani 

kell velük a lépést. Az igényeket, hogy ép-
pen milyen munkaerőre van szükségük, ők 
fogalmazzák meg; ehhez pedig folyamato-
san alkalmazkodnunk kell. Nagyon fontos 
fokmérője a munkánknak, hogy egy adott 
igényre milyen gyorsan tudunk reagálni. 
Régebben a munkaerő-kölcsönzés, mun-
kaerő-szervezés 2-3 hétig is eltarthatott, 
manapság csak pár nap van erre, hiszen a 
jelentkezők egyszerre akár 4-5 helyre is be-
adják a jelentkezésüket, és az a cég nyer, 
amelyik az adminisztrációs folyamatot – a 
többi között az állásinterjút – a leggyor-
sabban végigviszi. Fontos, hogy az irányí-
tás-szervezés automatizált és lehetőleg 
papírmentes legyen. Elektronikus kapcso-
lattartás nélkül ma már elképzelhetetlen a 
munkaerő-közvetítés. Nagyon erős minőségi 
követelmény, hogy a megbízóinkkal közös 
rendszereket használunk, így nyomon követ-
hető a munkánk, és azonnal alkalmazkod-
ni tudunk az igényekhez. A vállalatirányítási 
rendszerünket még rugalmasabbá, átlátha-
tóbbá szeretnénk tenni, hogy a cégek folya-
matosan láthassák, hány munkavállalóra szá-
míthatnak. Az időnek ugyanis kiemelt szerepe 
van, hiszen ha nincs elég felszolgáló, pultos, 
kisegítő személyzet, akkor egy étterem pél-
dául nem tud kinyitni. A kitüntetés nagy fele-
lősséggel is jár, és valóban arra ösztönzi az 
egész csapatot, hogy a fejlesztésekkel még 
jobb minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani 
a velünk kapcsolatban lévő, egyre nagyobb 
számú vállalkozásnak.  Takács Tibor

TISZTELT 
MUNKAADÓK!

DIÁKMUNKA-SZERVEZÉS
Megbízható, minőségi, 

gyors és költséghatékony szolgáltatások 
akár 1-2 napra vagy több hónapra, 

kis- és nagyszámú munkaerő esetén is.
Kérjen árajánlatot a honlapunkon lévő online megrendelőlappal:

www.jokerdiak.hu
Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet
DEBRECEN, CSAPÓ utca 28. II/4. • TEL.: 06 52 451 999
Nyitva tartás: hétfő-péntek, 9-17 • Email: info@jokerdiak.hu
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Fotó: Cookpad

Fotó: Magánarchívum

Sárga túró

Csirkemell  
őzgerincben

www.civishir.hu
(el)Végre hírportál!

Hozzávalók 1 kilogrammhoz:  1 l tej, 10 db tojás, 12 g vaníliás cukor 
0,5 citrom reszelt héja, 1 csipet só 
65 g kristálycukor 

Elkészítés: A tojásokat egyenként felütjük egy tálba, majd a tejet fel-
tesszük melegedni egy csipet sóval, a cukorral, a reszelt citromhéjjal, 
és a vaníliás cukorral. Folytonos kevergetés mellett öntsük a tojást a 
tejbe, majd addig forraljuk lassú tűzön, hogy darabos legyen, amíg 
a tejsavó kicsapódik. Ez kb. 10 perc alacsony hőfokon. Vigyázzunk, 
mert nagyon könnyen leéghet! Ezután beleszedjük egy szűrőbe fek-
tetett tiszta konyharuhába. Hagyjuk pár percet csurogni, hűlni. Majd 
a konyharuha sarkát összekötve gombócot formázunk belőle, és 
fellógatva pár óráig csöpögtetjük. A konyharuhából kivéve hűtőben 
tároljuk, szeletelve tálaljuk kalács, sonka, kolbász kíséretében akár.

Jó étvágyat kíván olvasónk, Rézműves Bernadett

Hozzávalók:  20 g vaj, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 16 szelet bacon, 
600 g csirkemell, 100 g trappista sajt (reszelt), 
2 db tojás, 150 g tejföl, 70 g búzaliszt,  
só, bors, 1 evőkanál petrezselyemzöld

Elkészítés: A húst vágjuk apró kockára, sózzuk, borsozzuk, és hagy-
juk állni egy kicsit. A töltelékhez a tejfölt a tojásokkal, liszttel, a sóval, 
a borssal, az apróra vágott petrezselyemmel, reszelt sajttal összeke-
verjük. A felkockázott húst adjuk hozzá a sajtos-tejfölös masszához. 
Egy 30 cm hosszú, őzgerincformát vagy szögletes gyümölcskenyér-
formát kivajazunk, megszórjuk zsemlemorzsával és kibéleljük sza-
lonnával úgy, hogy a szélei kilógjanak a formából. A húsos masszát 
kanalazzuk a formába, és hajtsuk rá a lelógó szalonnát. Hosszában 
a tetejére is tegyünk szalonnacsíkokat, kenjük meg egy evőkanál tej-
föllel, majd szórjuk meg a tetejére való reszelt sajttal. Előmelegített 
sütőben, 170 fokon kb. 40 perc alatt süssük készre. Ha szeretnénk, 
sütés után kifordíthatjuk a formából a sütőpapíros tepsire, és addig 
pirítjuk, míg a szalonna nem kap egy kis színt, ez pár perc mindösz-
sze. Illik hozzá a hasábburgonya, a rizs, a friss saláta is. 

A receptet a Cookpad nevű applikációban találtuk,  
jó étvágyat hozzá!

Ha szereti a húsos ételeket, akkor ebben  
nemigen talál kifogásolnivalót.

A húsvét elmaradhatatlan hagyományos étele, 
ami nélkül sok háztartásban elképzelhetetlen  
ez az ünnep.
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Kezdésnek 2–0-ra nyert 
Bondár Anna Charlestonban 
az április 4-i héten a zöld-
salakos versenyen a holland 
Hartono ellen.

A holland és a magyar játékos tavaly kétszer is 
összecsapott egymással, egy-egy mérkőzést 
nyertek mindketten.
A HSE teniszezője magabiztosan adogatott az 
első szettben a világranglista 165. helyezettje 
ellen, emellett pedig rendkívül jól is fogadott. 
A 24 éves játékos négyszer is elvette ellenfele 

szerváját, míg a sajátját csak egyszer bukta el. 
A második szett már szorosabbra sikerült, de 
így is 6:4, 6:1-re győzött a hajdúszoboszlói te-
niszező, aki a legjobb 80-ban van a WTA-világ-
ranglistán. A következő körben az USA-ban a 
világranglista 3. helyezettje, a spanyol Paula Ba-
dosa várt rá ellenfélként. Bondár Anna így nyi-
latkozott a győzelme után: – Úgy gondolom, 
kezdésnek egy jó meccs volt, tavaly november 
óta ez volt az első salakpályás mérkőzésem. Az 
első szettben abszolút uraltam a játékot, aztán 
a második szettben tudott emelni a játékszint-
jén az ellenfelem, de egy szoros szett végén 
sikerült breakelnem, majd kiszerválni a mérkő-

zést – mondta. Bondár Anna korábban még 
sosem játszott olyan magasan rangsorolt já-
tékossal, mint Badosa, nem véletlenül várta iz-
gatottan az összecsapást. A HSE sportolójának 
nem sikerült végül a bravúr, 6:1, 6:4-re győzte 
le őt a spanyol klasszis, de így is büszke lehet 
magára, jöhet az eredményes tavaszi folytatás 
mind egyéniben, mind párosban.

Győzelem két szettben az 
idei első salakos meccsen

Fotó: Neal Trousdale

A hagyományok szerint a tradicionális strand medencéit, köztük a pezsgő-, a hullám- és az 1-es számú gyer-
mekmedencét töltik fel a strandolni vágyók aprajának-nagyjának. A napsütéses idő megrendelve! Ha az 
időjárás mégis elpártolna, a felnőttek a gyógyfürdőben, a családosok, – sőt minden korosztály – az Aqua- 
Palace-ban részesülhet fürdőzési és wellness élményekben. Itt újdonságként bevezetik a családi jegyet. 
A strandnyitás estéje a buliidő! Hagyományosan a Hungarosparty-val köszöntik a szezont a mediterrán ten-
gerparton, este fél héttől. A fellépők között ott lesz Sipos F. Tamás, Janicsák Veca, DR BRS, Varga Viktor és Heinz 
Gábor Biga. Pünkösdtől, azaz a június negyedikei hétvégétől üzemel naponta 10-től 18 óráig a gyermekes 
családok, a kalandvágyó fiatalok kedvence, az Aquapark. Az adrenalinfüggők már ekkortól hódolhatnak szen-
vedélyüknek az extrém zónában. A Hungarospa Prémium Zóna a legújabb népszerű attrakció. Ez a különleges 
wellness szabadtéri fürdő egy héttel később, a június tizenegyedikei hétvégén nyit. 
Ha ragyog a nap, ha fúj, ha esik, akkor is minden korosztálynak kínál tehát vízi élményeket, pihenést, stran-
dolást, felüdülést az idén 95 éves Hungarospa. 1927. július 26-án nyitotta meg kapuit az előd, a fövenyfürdő. 
A szülinapot a Strandok éjszakájával egy időben, július 30-án tartják meg – mondta el Kállai Zsuzsanna mar-
ketingvezető.

Április végén nyit a 95 éves hajdúszoboszlói strandfürdő
Európa legnagyobb fürdőkomplexumában javában készülnek a strandszezonra, amelynek nyitánya minden év május elseje, vagy ahhoz közeli hét-
végi időpont. Az idén nyolc strandmedencével, este pedig a mediterrán tengerparton ingyenesen látogatható Hungarosparty-val várják a fürdőzőket 
és a bulizni vágyókat április 30-án, szombaton. 

Megismerkedhettek varázslatos hangulatú rendezvényteraszunkkal, valamint  
megtekinthető 400 négyzetméteres levendulásunk, a fotósok számára kreatív díszleteink,  
emellett a gyerekek számára kialakított állatsimogatónk.

Az egyhektáros helyszín lehetőséget ad születésnap, névnap, keresztelő, ballagás,  
csapatépítő, esküvő, iskolás-óvodás csoportok rendezvényeinek lebonyolítására.

Besétálhattok a terület közepén lévő gyönyörű szertartáshelyszínünkre,  
melyet egy 50 méteres tujasor szegélyez, és megnézhetitek pagodánkat.

Ételekkel, ízletes süteményekkel és alkoholmentes koktélokkal várunk benneteket!
Részletek: www.csereerdoszive.hu, https://www.facebook.com/csereerdosziverendezveny

Gyertek el, és fedezzétek fel erdei rendezvény-  
és fotózási helyszínünket a Csereerdő Szívében  
május 8-án 9-től 18 óráig!

Nyílt napunkra a belépés díjtalan!  
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Nem ismeretlen Debrecen  
a Bocskai-dandár új parancsnokának

Ünnepélyes keretek között vette át a 
Bocskai-dandár vezetését és csapatzász-
lóját Farkas Sándor alezredes, az alakulat 
új parancsnoka március 16-án elődjétől, 
Szloszjár Balázs dandártábornoktól a Kos-
suth-laktanyában. Farkas Sándor Zalaeger-
szegen született, majd a Magyar Honvéd-
ség kötelékében dolgozott Budapesten, 
Szolnokon és Debrecenben is. Öt külszol-
gálati feladatban (misszióban) vett részt és 
számos külföldi tanfolyamot végzett, ame-
lyek meghatározták katonai pályafutását, 
gondolkodásmódját.

 CívisCafé: Gratulálunk az új megbízás-
hoz. Emlékszik, hol volt, amikor megtudta 
a hírt, hogy ön lesz az 5. Bocskai István Lö-
vészdandár új parancsnoka?
Farkas Sándor: Köszönöm! Dr. Ru-
szin-Szendi Romulusz altábornagy irodájá-
ban voltam, ugyanis személyesen közölte 
velem a hírt. Örömöt éreztem, hiszen ha-
talmas megtiszteltetés a Magyar Honvéd-
ség legnagyobb létszámú szárazföldi ala-
kulatát vezetni. Ennél nagyobb kihívást és 
elismerést el sem tudok képzelni!

 CívisCafé: A családja mit szólt?
Farkas Sándor: Sajnos elváltam, van egy 
12 éves kislányom, aki nem nagyon tud-
ja még értelmezni, mit is jelent, ha valaki 
dandárparancsnok lesz. Tudomásul vette, 
hogy most nem Szolnokon, Budapesten, 
hanem ismét Debrecenben dolgozom. A 
párom Szolnokon él. Nem mondhatnám, 
hogy örült, hisz eddig is távkapcsolatban 
éltünk – ő Szolnokon, én Budapesten –, 
de ide, Debrecenbe nehezebb az eljutás. 
Ennek ellenére büszke rám és mindenben 
támogat.

 CívisCafé: Mekkora kihívás a Bocs-
kai-dandár parancsnokának lenni? Érezte 
a feladattal járó édes terhet?
Farkas Sándor: Amikor közölték a hírt, 
akkor nem éreztem, de amikor idejöttem, 
ez nyilván megváltozott. Reggel 7-től este 
8-ig egyelőre minden nap bent vagyok 
a laktanyában, hiszen jelen pillanatban 
nemcsak a dandárt kell vezetni, hanem 
az ukrajnai háborúból adódó feladataink 
is megnövekedtek; az állomány nagy lét-
számmal vesz részt a munkában. Igazából 
nem is tehernek mondanám, hanem kihí-
vásnak, egy szép és nemes feladatnak.

 CívisCafé: Hosszú utat járt be idáig. Az 
eddigi munkái során hol érezte magát a 
legjobban és miért?
Farkas Sándor: Hozzám az emberek és 
a kiképzési feladatok állnak a legközelebb. 
Amikor fiatal hadnagyként kikerültem a 

főiskoláról, megkaptam az első szakaszo-
mat. Több mint harminc emberem volt. 
Megkaptuk a feladatot, bevettük magun-
kat a gyakorlótéren az erdőbe, és napokig 
önállóan tevékenykedtünk. Szerintem ez 
volt a legszebb és legélvezetesebb része 
a munkának. Közvetlen közelről, direkt rá-
hatásom volt az emberekre, velük együtt 
végezhettem el a rám bízott feladatokat. 
Ott éreztem azt, hogy gyorsan viszonylag 
nagy változást és fejlődést tudtam elérni a 
saját szakaszommal. Maradandó élmény, 
emellett örök barátságokat is szereztem a 
volt tiszt és altiszt kollégákkal.

 CívisCafé: Folyamatosan tanul, és mint 
látjuk, nem fél új szerepkörökben kipróbál-
ni magát. Az Egyesült Államokban négy, 
Olaszországban pedig egy tanfolyamot 
végzett el. Meséljen az itt szerzett tapasz-
talatokról!
Farkas Sándor: Nem tudom, hogy a sze-
rencsének, a fizikai felkészültségemnek, 
a tanulmányi eredményeimnek vagy az 
angol nyelvi ismereteimnek volt köszön-
hető, de már főiskolás koromban kijutot-
tam az Egyesült Államokba – Virginiában, 
a katonai intézetben két szemeszternyi 
időt tölthettem el. Főleg politikai tárgya-
kat tanultam és idegen nyelvet. Ez, és a 
többi iskola is alapvetően határozta meg 
a katonai pályafutásomat, a hozzáálláso-
mat és a gondolkodásmódomat. Miután 
Magyarországon elvégeztem a főiskolát, 
rövid időn belül ismét visszakerültem az 

Egyesült Államokba, alaplövésztiszti tan-
folyamot végeztem, majd a ranger iskolát, 
és néhány év szünet után, 2011-ben a szá-
zadparancsnoki tanfolyamot. Mind-mind 
nagyon hasznos, kiegészítő tudást adott 
ahhoz, amit a magyar oktatási intézmé-
nyekben, tanfolyamrendszeren keresztül 
megtapasztalhattam. Az utolsó iskolám 
Rómában volt, ahol felsővezetői tanfolya-
mot végeztem a NATO Defense  College 
keretein belül. Ez 2021 augusztusától ez év 
januárjáig tartott. Itt felsővezetői ismerete-
ket szereztem. Nem annyira volt katonai, 
mintsem nagystratégia-jellegű. Nyilván 
utóbbi része a katonai hadászat vagy a 
katonai stratégia is, de ez nagyon széles 
látókört biztosított számomra. Közvetlenül 
nem a mostani beosztásomra készített fel, 
de tudom hasznosítani az ott megszerzett 
ismereteket. Az elmúlt 20 évben öt misszi-
ót jártam meg, és számos városban szol-
gáltam.

 CívisCafé: A különleges erőknél is szol-
gált. Mi volt a feladata?
Farkas Sándor: A Magyar Honvédségnél 
vannak szárazföldi alakulatok, mint példá-
ul a Bocskai- vagy a Különleges Dandár is. 
Míg a lövészdandár nagyobb létszámmal, 
nagyobb tűzerővel, járművekkel hajtja vég-
re a rá bízott feladatot, addig a különleges 
erők rövidebb időtartamú, intenzívebb fel-
adatokat látnak el. Ahogy a nevében is ben-
ne van, kicsit másabb, kicsit extrémebb, 
különlegesebb feladatokat végeznek. Az 

Farkas alezredes a kiképzés minőségét szeretné a lehető legmagasabb szintre emelni.

Fotó: Ásztai Csaba
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egyik rohamlövész osztagnak voltam a 
parancsnoka; ez az Egyesült Államokban 
a ranger típusú alegységeknek feleltethető 
meg. 25-30 fős alegységekben, vagy ezek-
ből a kisebb csoportokból összeállított na-
gyobb alegységben rajtaütéseket, vezetési 
pontok felszámolását, különleges felderí-
tést hajtanak végre a katonák.

 CívisCafé: Terepen, majd irodában dol-
gozott. Éles a kontraszt.
Farkas Sándor: Én ezt nem látom. Tiszt 
esetében szerintem ennek így kell lennie. 
Elindulunk a gyakorlatiasabb oldalról, hi-
szen a szakaszparancsnok kevesebb pa-
pírmunkát végez és többet gyakorlatozik. 
Ahogy haladunk előre a beosztásokban, ez 
az arány megfordul. Kevesebb lesz a gya-
korlat és több az elméleti, szervezési fela-
dat. A tiszti élet már csak ilyen.

 CívisCafé: Milyen tervei vannak a Bocs-
kai-dandárnál és milyen feladatok várnak 
önre?
Farkas Sándor: Hiszek abban, hogy a Ma-
gyar Honvédségnek és a dandárnak is el-
sődleges feladata, hogy az alaprendelte-
tésből eredő feladatunkra készüljünk fel, 
az pedig nem más, mint az ország fegy-
veres védelme. Jelen pillanatban Magyar-
országon nincs háború, reméljük, nem is 
lesz. De ettől függetlenül minden egyes 
országnak, nemzetnek a seregének az 
a feladata, hogy készüljön rá. Épp azért, 
mert minél nagyobb egy haderő, annál 

elrettentőbb erőt képvisel bármilyen le-
hetséges ellenféllel szemben. Így annál 
kisebb az esélye, hogy belesodródhat 
egy háborúba, hisz bolond lenne valaki 
megtámadni egy erős ellenfelet. Ennek 
a technikai fejlesztését a kormány bizto-
sítja a honvédség számára; jönnek az új 
fegyverek, harckocsik, repülőeszközök. 
Ez egy folyamatos fejlesztési program, és 
emellett nagyon fontos, hogy a kiképzést 
is ennek megfelelően meg kell, hogy újít-
suk. A dandár kiképzettségi szintje eddig 
is nagyon jó és nagyon magas volt, de 
nyilván mindig van hova fejlődni. Nem-
csak az eljárásokban kell megújulnunk, 
azokat tovább fejleszteni, hanem fel kell 
készülnünk az új technikai eszközök pro-
fesszionális szintű alkalmazására. Úgy 
gondolom, a kiképzés az első, hogy fel 
tudjunk készülni bármilyen előttünk álló 
feladatra. Ennek okán a kiképzés meny-
nyiségét, minőségét szeretném a lehető 
legmagasabb színvonalra emelni.

 CívisCafé: Ugorjunk kicsit vissza az idő-
ben! Mindig is a katonai pálya érdekelte?
Farkas Sándor: Az, hogy katona leszek, 
konkrétan nem fogalmazódott meg gye-
rekkoromban, de óvodás éveimtől min-
den egyes farsangon sheriffnek öltöztem. 
Ahogy nőttem, mindig az motivált, hogy 
olyan munkát szeretnék, ahol emberekkel 
foglalkozhatok, de van lehetőségem ki-
szabadulni az irodából. Tehát valamilyen 
kreatív, ténylegesen fizikai tevékenységet 

végezzek, és ez a honvédségen belül sza-
kaszparancsnokként vagy alacsonyabb 
szintű parancsnoki beosztásban maximá-
lisan megvalósult; jelenleg a napi szintű 
sportolással ez valamilyen szinten valóra 
válik. Ugyanakkor álmom volt valamilyen 
alegységet vezetni, felelősséget vállalni, 
célokat kitűzni, és azokat egy adott em-
bercsoporttal megvalósítani.

 CívisCafé: Említette, hogy nagyon sokat 
dolgozik. Mivel oldja a hétköznapi stresszt?
Farkas Sándor: Próbálom a munkát úgy 
végezni, hogy ne stressz legyen, és ezt 
közvetítem a törzs felé is. Béke van, na-
gyon nincs min stresszelni. Vannak felada-
tok, amire készülni kell, de az idegeske-
dést próbálom kiiktatni. A határidőket be 
kell tartani, ha problémák vannak, akkor 
le kell ülni és meg kell azokat beszélni. Ha 
feszültségoldásra van szükségem vagy a 
gondolataimat szeretném elterelni, akkor 
sportolok, motorozok.

 CívisCafé: Elkerülhetetlen kérdés: az 
orosz-ukrán háború milyen mértékben 
érinti a Bocskai-dandár állományát?
Farkas Sándor: Ahogy a Magyar Honvéd-
ség többi alakulata, úgy a Bocskai-dandár 
is részt vesz az ukrán határ melletti fel-
adatokban. Az elmúlt hetekben vettük át 
ennek a harcászati szintű vezetését, irá-
nyítását is, úgyhogy a teendők oroszlán-
része a miénk.
 Fogarasi Renáta

Szél-Szabó Erzsébet  
 +36 20 420 4332 

 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Csengeri Imre  
 +36 20 376 0073 

 csengeri.imre@bdrmedia.hu

Hirdetési lehetőségekért,  
megjelenésért,

egyedi ajánlatokért
KERESSE KOLLÉGÁNKAT:

cívishírTündérkert
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
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Óriási siker a CODA (2021), amit nemcsak 
a tavalyi bemutató óta született kritikák és a 
nézői visszajelzések mutattak, hanem a 94. 
Oscar-díjátadó is: a Sian Heder által rende-
zett film három díjat, köztük a legjobb film, a 
legjobb forgatókönyv, valamint a legjobb férfi 
mellékszereplő díját is bezsebelte. A CODA a 
tavalyi Sundance filmfesztiválon tűnt fel, és 
egy 2014-es francia alkotás, A Bélier család 
(La Famille Bélier) remake-je.
A film címe egy mozaikszó, a CODA (Child of 
Deaf Adult) az olyan gyerekekre utal, akiknek 
siketek a szülei. Ilyen családban nő fel Ruby 
Rossi is, aki egy amerikai kisvárosban él hallás-
sérült szüleivel, Frank Rossival (Troy Kotsur) és 
Jackie Rossival (Marlee Matlin), valamint szin-
tén siket bátyjával (Daniel Durant).
A család halászatból tartja fenn magát, ami-
hez nélkülözhetetlen Ruby jelenléte, de eköz-
ben a lány éli a „normális” életét is, ugyanúgy 
iskolába jár, mint minden kortársa. Ruby sokat 
énekel, ezért jelentkezik az iskolai kórusba, 
ahol a tanára, Bernardo Villalobos (Eugenio 
Derbez) felfedezi benne a tehetséget, és java-
solja neki, jelentkezzen a Berklee Egyetemre.
Az alkotás leírásából már feltűnhet, hogy a 
CODA egy alapvetően könnyen kiszámítható 
film, már ami a történetvezetést és a fordula-
tait illeti. A felszínen tényleg egy sokat látott 
felnövéstörténetről van szó, amiben egy 18 
éves szeretne elkerülni otthonról, de – mint 
ahogy az egy amerikai függetlenfilmben lenni 
szokott – ez igencsak komoly nehézséggel 
jár.
A CODA mégsem ennyire egyszerű, hiszen 
Ruby problémái egyben a család problémái 
is: a lány tolmácsolja a család tagjainak szavait 
az élet minden területén. Vagyis a már sokat 
látott felszínes történetvezetés izgalmas réte-
gekkel bővül.
Ruby ugyanis kisebb eltérésekkel tudja azt az 
utat bejárni, mint a felnövéstörténetek hősei, 

ugyanis sokszor a saját problémáival sem tud 
szembenézni, mert elsősorban a családját kell 
segíteni. Akik miatt ráadásul még az iskola kö-
zössége is kívülállóként tekint rá.
A CODA-ban akkor történik változás, amikor 
Ruby jelentkezik a kórusba, felfedezik, és ő fel-
fedezi magában, hogy szeretne függetlened-
ni. A lányt a családja nem is veszi komolyan, 
hiszen mindig magától értetődőnek tartották, 
hogy Ruby segíteni fog nekik.
A film alapvetően egy drámai helyzetre épül, 
mégis nagyon ügyesen teszi bele a karaktere-
in, valamint a siketségből adódó félreértése-
ken keresztül az egyszere drámai és humoros 
vetületet. Sian Heder rendező jól egyensúlyoz 
dráma, humor, komoly téma, felnövéstörté-
net között; a film – inkább – a vége felé megy 
el kissé giccses irányba, de ezzel nem sérül a 
történet üzenete.
A forgatókönyvet is jegyző Sian Heder nagy 
hangsúlyt fektet az interperszonális kommu-
nikációra. A film uralkodó nyelve a jelbeszéd 
– a verbalitás visszaszorul, de jelentős sze-
repet kap a zene is. A zene egyébiránt azért 

kapja meg ezt a státuszt, mert Ruby számára 
egyszerre jelenti a családjával való konfliktust, 
ez az út egy leendő szerelem felé, valamint a 
kitörési lehetőséget is. A CODA-ban mindhá-
rom kommunikáció szépen simul egybe, és 
ez egy olyan film esetében, amelynek az ural-
kodó nyelve a jelbeszéd, nem kis teljesítmény.
Ezen felül a rendező-forgatókönyvíró kiválóan 
helyezi el alkotásában mindazokat a problé-
mákat, amelyeket egy fiatal átélhet, miközben 
kellő empátiával fordul a siketek felé – töké-
letesen egész embernek tartja őket abban a 
formában, hogy bizony a Rossi család sem 
tökéletes egyénekből áll.
Frank és Jackie Rossi sokáig bele sem gon-
dolnak abba, hogy lányuk milyen nehézsége-
ken megy keresztül amiatt, mert nekik segít. 
Leo Rossi pedig egy jelenetben ki is fakad hú-
gára, akire féltékeny annak családban betöl-
tött nélkülözhetetlen szerepe miatt. A CODA 
karaktert ad ezeknek a figuráknak, s ezek jól 
belesimulnak Ruby felnövéstörténetébe.
A színészek közül éppen ezért mindenki di-
cséretet érdemel. Troy Kotsur Oscar-díjat érő-
en hozta az apuka szerepét, de Marlee Matlin 
és Daniel Durant is Kotsurhoz hasonlóan igazi 
és „normális” embereknek is átélhető problé-
mákkal rendelkező figurákat teremtenek. Mel-
lettük érdemes kiemelni az énektanárt játszó 
Eugenio Derbezt, ő is igazán emlékezetes.
A legnagyobb teljesítményt mégis Emilia 
Jones nyújtja, aki nagyszerű a több fronton 
megfelelni vágyó Ruby szerepében, jó humo-
rú, de a drámai helyzetekben is végig megállja 
a helyét; emellett pedig csodálatosan énekel.
A CODA a fent említettek miatt is óriási tel-
jesítmény, melynek nagyon szívmelengető 
története van, miközben egy teljesen átélhe-
tő drámaként szintén hatásos. Üdítő élmény 
azoknak, akik szeretnének kikapcsolni, és egy 
jót szórakozni.  Gaál Csaba

Elrabolja az ember szívét 
az Oscar-díjas CODA

Az idei nagy nyertes alkotásban szépen keveredik a humor és a dráma.

Fotók: IMDB
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Rangos szakmai elismerést vehetett át március 
15. alkalmából – helyben egyetlen nőként – 
Bakos Tünde Boglárka, debreceni háziorvos. 

A Füredi út 42. szám alatt lévő 62-es számú felnőtt háziorvosi 
rendelő doktornője az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett ki-
emelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate-díj-
ban részesült. CívisCafé-interjú családi indíttatásról, hivatásról és 
a járvány okozta változásokról.

 CívisCafé: Meglepődött, amikor megtudta, hogy díjat kap?
Bakos Tünde Boglárka: Nagyon. Eszembe sem jutott, hogy a 
munkámmal bármiért is kitűnnék a többi kolléga közül. Kaptam 
egy e-mailt az Emberi Erőforrások Minisztériumából, amiben ér-
tesítettek, hogy jelöltek erre a díjra. Azt válaszoltam, hogy szerin-
tem csak itt, Debrecenben többen sokkal inkább megérdemelnék 
ezt. Sejtésem sincs, hogy miért pont én kaptam az elismerést, 
hiszen akik odaítélik a díjat, nem tudhatják, konkrétan kinek meny-
nyi munkája volt ebben az időszakban, amit a koronavírus-járvány 
idézett elő.

 CívisCafé: Nem álszerénység ez némiképp?
Bakos Tünde Boglárka: Nem gondolom, hogy az lenne, hiszen 
csak azt csináltam, ami a dolgom, és ehhez például kellett az 
asszisztensem is, aki ugyanúgy részt vállalt ebből a munkából, 
ahogy én. Nélküle nem működne a praxis.

 CívisCafé: Volt esetleg konkrét javaslata, akit inkább méltónak 
tartott volna a díjra?
Bakos Tünde Boglárka: Biztosan tudom, hogy számos kollégám 
is emberfeletti teljesítményt nyújtott ebben az időszakban. Ott áll-
tunk egy világjárvány elején, nem is sejtve, mi vár még ránk. Azt 
sem tudtuk, mi ez a betegség, hogyan terjed, hogyan különböz-
tethetjük meg gyorsan, hatékonyan, biztonságosan más fertőző 
betegségektől. Először jöttek a riasztó hírek Kínából, aztán Olasz-
országból, ahol Európában először okozott nagyon súlyos hely-
zetet a koronavírus. Majd saját pácienseink, rokonaink, barátaink, 
ismerőseink, sokszor mi magunk is a járvány áldozatává váltunk. 
Mit csináljunk? Hogyan fogadhatjuk a betegeinket? Miként lás-
suk el őket úgy, hogy ne fertőzhessék meg egymást, minket, és 
ne terjedhessen a betegség? Eljárásrendet idővel kaptunk, de ez 
mint minden jogszabály, értelmezésre szorult, rá kellett szabni a 
valós helyzetekre, lehetőségekre. Egy sor olyan kérdésre nem volt 
válaszunk, amire szükségünk lett volna ahhoz, hogy ebben a feje 
tetejére állt világban minél nagyobb biztonsággal el tudjuk látni 
a feladatunkat. Még jóval a járvány előtt létrehozták a kollegiális 
vezetők országos hálózatát azért, hogy összefogja a háziorvosok 
munkáját. Aztán ránk zúdult a Covid, és a megyei kollegiális veze-
tők iránymutatásai nélkül szinte ellehetetlenült volna a munkánk. 
Segítségükkel tudták a háziorvosok országszerte összehangolni 
mindennapjaikban a szakmai elvárásokat a lehetőségeikkel.

 CívisCafé: Hány év munkája van a díj mögött?
Bakos Tünde Boglárka: Háziorvosként tizenhat, itt, ebben a kör-
zetben. Egerben születtem, ott érettségiztem a Gárdonyi Géza 
Gimnáziumban, a diplomámat pedig a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemen szereztem. Már a végzéskor tudtam, hogy 
háziorvos akarok lenni, ezért a háziorvos rezidensképzésbe je-
lentkeztem. Az első két évben részben a háziorvos mentorom, 
Harkányi Károly rendelésén vettem részt, másrészt az egyetem 
berkein belül, a klinikákon dolgoztam. A sikeres licencvizsga után 
kiengedtek bennünket a nagyvilágba, hogy helyezkedjünk el va-
lami olyan területen, ahol a három év múlva esedékes szakvizs-
gához szükséges tudást még gyarapíthatjuk. Először elmentem 
iskolaorvosnak, amit nagyon szerettem: egy általános és két kö-
zépiskola diákjait szűrtem, oltottam, de később anyagi okok mi-
att elmentem orvoslátogatónak. Mivel ez szakmailag nem illett 
bele a gyakorlatba, mellette Hosszúpályiban, Hajdúszoboszlón 
majd Debrecenben is rendszeresen ügyeletet vállaltam. Orvos-
látogatóként volt egy komoly autóbalesetem, ami után a vakok 

Bakos Tünde 
Boglárka:  

évente egyszer 
mindenkit  

látnunk kellene!
rangos díjjal  

ismerték el a debreceni 
doktornő munkáját.

Fotók: Ásztai Csaba



13interjú

és csökkentlátók otthonában intézeti or-
vos lettem, ahol 100-110 ember egészségi 
állapotát kellett felügyelnem. A háziorvosi 
szakvizsga után a megyei ÁNTSZ igazgatá-
si osztályán helyezkedtem el, ehhez köz-
igazgatási szakvizsgát is csináltam. Végül 
2006-ban vettem át a 62-es számú felnőtt 
háziorvosi körzetet.

 CívisCafé: Szép hosszú út…
Bakos Tünde Boglárka: Nem volt nyíle-
gyenes, amíg végül eljutottam az eredeti 
célig, de úgy érzem, most a helyemen va-
gyok. Családi indíttatás is volt abban, hogy 
háziorvos akartam lenni, hiszen az apai 
nagyapám, Bakos Antal, Sajószögeden volt 
körzeti orvos, és bár még csak hároméves 
voltam, amikor meghalt, de édesapámtól 
színes történeteken keresztül sokat hallot-
tam a munkájáról, megismerhettem, hogy 
milyen szép és hasznos szakma ez.

 CívisCafé: Amióta megjelent a koro-
navírus-járvány, a háziorvosokhoz nem 
egyszerű bejutni. A rendelő telefonszáma 
folyamatosan foglalt, még egy gyógyszer 
felíratása is nehézségekbe ütközik…
Bakos Tünde Boglárka: A Covid előtt az 
akut és krónikus betegek ellátása nagyjából 
belefért a napi négyórás rendelési időbe. 
Mi már akkor is a rendelés felében előjegy- 
zéses rendszerben dolgoztunk. Emellett 
4 órában még egy készenléti telefonon 
keresztül sürgős esetben elérhettek a be-
tegek; így naponta átlagosan 40-50 bete-
get láttunk el. A járvánnyal ez a bejáratott 
rendszer felborult. A rendelőben egy ideig 
nem fogadhattunk akut légúti betegeket, 
viszont az óriási telefonforgalom, az akut 
betegek ellátása, a krónikus betegek gon-
dozása és a gyógyszerfelírás mellett szin-
te lehetetlenné vált az egyéb betegséggel 
küzdők személyes ellátása. Naponta 60-
80 ember keresett és ért el bennünket, 
próbáltunk továbbra is előjegyzéssel dol-
gozni. Már a járvány elejétől két telefonvo-
nalat használunk egész rendelés alatt, de a 
legkeményebb időszakokban, amikor egy-
egy beteggel akár 15-20 percet is kellett 
nagyon koncentráltan beszélnünk, hogy 
szakmailag a legjobb döntéseket hozzuk 
meg, bizony a bent lévő krónikus beteg 
gondozása, problémái háttérbe szorultak. 
Kaptunk hideget-meleget, hogy nem le-
het bennünket elérni. De aki bejutott hoz-
zánk, láthatta, hogy ennek a fele se tréfa. 
Hat-nyolc órát töltöttünk a rendelőben, és 
még otthonról több órában rendeltem a 
teszteket, jelentettem a Covid-fertőzötte-
ket az ÁNTSZ felé, és szükség esetén, akár 
hétvégén is, tartottam a kapcsolatot az 
otthon gyógyuló covidos betegekkel.

 CívisCafé: Sokakat azok közül sem látott 
legalább két éve orvos, akik korábban azért 
időnként megfordultak a rendelőben…
Bakos Tünde Boglárka: A telefonos gyó-
gyítás bizonyos esetekben nem ugyanaz, 
mint a személyes találkozás! Évente leg-
alább egyszer mindenkit látnunk kellene, 
mert normális esetben ez a prevenció ré-

sze. Ha korábban háromhavonta valaki be-
jött hozzánk, feltűnt, ha máshogy néz ki, 
mint előtte. Például dagad a lába, szürke, 
sápadt, kicsit fogyott, más a mozgása, és 
ennek utánajárva bizony komoly megbe-
tegedéseket lehetett kiszűrni, megelőz-
ve a még nagyobb bajt. Ezeket otthon a 
családtagok, akik naponta találkoznak 
egymással, észre sem veszik, de nekünk 
olyan árulkodó jelek, amikre érdemes 
odafigyelni. Most azonban akinek nincs 
problémája, igyekszik elkerülni a rendelőt. 
Telefonon vagy e-mailben kérve felíratja a 
gondozott betegségeire a receptet, eny-
nyi vele a kapcsolatunk, és ez nem jó. A 
következményei ennek sajnos majd hosz-
szú távon jelentkeznek. Komolyan kellene 
venni azt az intelmet, hogy évente egyszer 
mindenki menjen el laborba, csináltasson 
egy hasi ultrahangot, a nők vegyenek részt 
nőgyógyászati szűrésen, a férfiak pedig ke-
ressenek fel egy urológust. Akár évtizede-
kig is feleslegesnek tűnhet mindez, de ha 
baj van, akkor a korai felismeréssel életeket 
menthetünk meg.

 CívisCafé: Mások meg, ha tehetnék, 
minden nap ott ülnének a váróteremben…
Bakos Tünde Boglárka: Ez az egyik vég-
let, a másik meg, akit lasszóval sem lehet 
behúzni egy vizsgálatra. Valahol a kettő 
között kellene megtalálni a középutat.

 CívisCafé: Amúgy is a tízmillió háziorvos 
országa vagyunk. Az orvosláshoz minden-
ki ért, akárcsak a focihoz. Erre még ráerő-
sített a járvány?
Bakos Tünde Boglárka: Biztos, hogy rá-
tett még egy lapáttal, de ez már korábban 
kezdődött, és a főbűnös ebben az internet. 
Ma már nem csak a szomszédasszonyok 
beszélik meg egymás között az egészség-
ügyi problémáikat, hiszen mindenki bújja 
a világhálót, és ha valami tünete van, csak 
beírja a keresőbe, és özönlenek a válaszok. 
Ezeket megszűrni és helyén kezelni még a 
szakembernek, orvosnak sem mindig egy-

szerű. Például az a régi beidegződés, hogy 
minden légúti fertőzést antibiotikummal 
gyógyítsunk, sajnos még erősen él. Pe-
dig a túlzott antibiotikum-használat miatt 
időnként olyan terápiarezisztens baktériu-
mok jelennek meg, okoznak fertőzéseket, 
amelyek ellen nem tudunk hatásosan fel-
lépni, és akár a beteg halálát is okozhatják. 
Jobban kellene támaszkodnunk a saját im-
munrendszerünkre, annak felkészültségét 
kellene támogatnunk, igyekezni kellene 
megőrizni és javítani a védekezőképessé-
günket!

 CívisCafé: Kortalannak tűnik az önök 
szakmája. Sokan jóval a nyugdíjkorhatár 
felett is rendelnek még…
Bakos Tünde Boglárka: Kortalan, de va-
lójában mégsem az. Viszont akkora hiány 
van országosan a háziorvosokból, hogy tu-
lajdonképpen mindenkit hagynak dolgoz-
ni. Ha viszont ez a helyzet nem változik, 
és tovább csökken a háziorvosok száma, 
akkor a magyar lakosság európai szemmel 
nézve egyébként is szomorú egészségi 
állapota tovább romlik és az egész prob-
léma rászakad majd a szakrendelőkre, kór-
házakra.

 CívisCafé: A háziorvos kicsit lelki sze-
metesláda is?
Bakos Tünde Boglárka: Sok mindent el-
mesélnek a betegek, ami gyakran segíthet 
egy-egy helyzet megoldásában. Ha meg-
ismerhetem a családi és szociális helyze-
tüket is, nyíltan megbeszélhetjük, milyen 
terápiát követhetnek, akár időben, akár 
anyagilag. Személyre szabottabbá tehetjük 
az ellátást.

 CívisCafé: Elkapta a Covidot?
Bakos Tünde Boglárka: Az omikront 
igen, de három oltás után egy náthával át-
vészeltem otthon, és közben tudtam on-
line dolgozni, telefonon tartottam a kap-
csolatot a betegekkel.

 CívisCafé: Furcsán hangozhat a kérdés: 
volt-e valami pozitívuma a koronavírus-jár-
ványnak?
Bakos Tünde Boglárka: Kibillentett ben-
nünket a megszokott működési rendünk-
ből, és megismertük a saját tűréshatárun-
kat. Technikai fejlesztésekre, újításokra 
volt szükség ahhoz, hogy elláthassuk a 
betegeinket. Ezek mindenképpen pozití-
vumok. Ugyanakkor, ahogyan a korábban 
beállt rendszer egyik pillanatról a másikra 
széthullott egy külső tényező hatására, a 
fizikai behatároltság, sokszor a tehetetlen-
ség érzése, a pozitív visszajelzések hiánya 
szerintem előbb-utóbb minden gyógyítás-
ra, segítésre felesküdött emberben kiégést 
okozott. Ilyenkor fokozottan kellett egy-
mást segítenie orvosnak, nővérnek, csa-
ládtagnak, máshogy nem lehetett a fruszt-
ráltságból kilépni. De egymást támogatva, 
új célokat keresve, eszközöket felhasznál-
va sikerülhetett ezen túllendülni és ismét 
türelemmel, örömmel dolgozni. 
 Takács Tibor
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Tizenkét év után esett ki az 
OB I-ből a debreceni vízilab-
dacsapat, mely azért élt meg 
szép éveket is.

Búcsúzni kényszerült a Debreceni VSE vízi-
labdacsapat az első osztályú küzdelmektől 
a 2021/2022-es szezon végeztével. 12 évet 
töltött a klub a legmagasabb osztályban: 
felsőházi rájátszásnak örülhetett a publikum 
az egyik évben, nevelt ki az együttes ma is 
Bajnokok Ligájában szereplő játékost, most 
azonban másfél évig biztosan nem lesz él-
vonalbeli alakulata Debrecennek a honi vízi-
labda tekintetében.
Becsky István, a DVSE egykori ügyvezetője 
elmondta, hogy nagyon szép emlékek fűzik 
a sportághoz mind debreceni, mind válo-
gatott szinten. A vízilabdának köszönheti 
például, hogy Benedek Tiborral többször is 
beszélgethetett.
– Az utolsó szezon: nem így készültünk, bí-
zom benne, hogy lesz még a cívisvárosban 
OB I-es vízilabda. Azért neveltünk itt ki olyan 
játékosokat is, mint a Fradival BL-szereplő, és 
magyar bajnoki döntős Fekete Gergő – fo-
galmazott Becsky István, aki azt is elmondta, 
hogy minden gyermeknek szívből ajánlja ezt 
a sportot, hiszen ad egy olyan testalkatot, 
melyet más sportág nemigen.
Gondolatát a következőkkel zárta: – Az alá-
zat, ami körülveszi a pólósokat, példa-
értékű, ezt modellezni kellene más 
sportágakban. Az olimpiai bajnokok 
összefogása pedig példátlan a vízi-
labdában. Tiszteletre és szeretetre 
méltók, a rajongójuk maradok, 
ahogy a vízilabdáé, egyben a deb-
receni vízilabdáé is.
– Nem az okoskodás 
a célom, de min-
den résztvevőnek 
viselnie kell a kriti-
kát, és szem előtt 
kell tartani, hogy 
már a tavalyi 
csapat is alig állt 

össze. Ismerve a debreceni klubot, biztos, 
hogy a kiesést követő első napon már azon 
dolgoztak a szakemberek, hogyan legyen 
tovább. A klub idősebb játékosainak viszont 
példaképként kell ott állniuk ebben a hely-
zetben is. Ehhez viszont hozzátartozik, ha a 
rutinosabb játékosokkal nem sikerült, akkor 
a klubnak mindenképp fi atal játékosokat kell 
nevelnie, és meg kell tudni tartani őket
– részletezte meglátásait a CívisCafénak a 
DVSE egykori szerb sikeredzője, Miroslav 
Bajin, aki jelenleg hazájában tréner. Majd be-
lement egy kicsit személyesebb megköze-

lítésbe is: – Arra neveltek, hogy mindig 
azt nézzem, adott helyzetben milyen 
újat tanulhatok, akár vereségből, 
akár győzelemből, de mindig kijöj-
jön valami pozitív. Az előző szezon-
ban sok fi atal kapott lehetőséget az 
első csapatban a bemutatkozásra, 

ez a kiesés esély lehet arra, hogy 
csatlakozzon néhány új 

fi atal játékos is a ke-
rethez – össze kell 
most fogni, ennek 
a klubnak az első 
osztályban van a 
helye, teljes szí-
vemből szurkolok 

a DVSE-nek; kicsit mindig debreceni leszek 
– összegezte.
Komlósi Pétert is megkerestük, a Szolnok-
kal Len-kupa győztes egykori debreceni 
edzőt, akinek még Amszterdamban is a 
DVSE jutott eszébe. – Korrekt klub, nagyon 
jó körülmények, remek uszoda, egyetemi 
város, megfelelő utánpótlás, valami mégis 
félresiklott, pedig komoly vidéki bázist kel-
lene jelentsen Debrecen. Ezek jutnak elő-
ször eszembe most a debreceni vízilabda 
kapcsán – mondta. Hozzátette, szerinte 
megérdemli a város, hogy legyen egy jó 
pólócsapata, a gyerekeknek pedig szük-
ségük van a példaképekre, a vízilabda erre 
éppen egy kiváló sportág. – Jó emlékeket 
őrzök Debrecenről és a város vízilabdájá-
ról, szurkoltam, és szurkolok a csapatnak. 
Bízom benne, hogy hamar visszatalálnak 
az OB I-be, ahová valók – mondta a Cívis-
Cafénak a sokak által csak Pici becenéven 
ismert szakember.
Egy szurkoló kiesés utáni gondolatával zár-
juk a visszaemlékezést: „Hepe után mindig 
hupa következik, és hupa után mindig hepe 
jön. És még sohasem fordult elő a világon, 
hogy hepe után hepe, és hupa után hupa 
következett volna.”.
 Palánki István

DVSE: visszaemlékeznek az 
egykori klublegendák

 Fotók: DVSE

  Fotó: Cívishír
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