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Debrecen talán legutáltabb Nemzetközi minősítést kapott
a debreceni orvosképzés
csomópontja újult meg
A Hadházi úti kereszteződéssel együtt a Bem
téren való áthaladás is felgyorsult.
Jogilag is „elkészült” Debrecen egyik legproblémásabb csomópontja, a Hadházi út-Nyíl utca kereszteződésének átépítése, amelynek
a – szintén átalakított – Bem térivel együtt nagyságrenddel javult az
áteresztőképessége. A szűk keresztmetszet tehát immár múlt idő;
a 20 ezer gépjármű napi forgalmát bonyolító két kereszteződést nettó 1,15 milliárd
forintból építették át – hangzott el a június 7-i sajtótájékoztatón.
Papp László, Debrecen polgármestere jelezte: a Hadházi út-Nyíl utca csomópont
joggal volt a város egyik legutáltabb kereszteződése, de
a jövőben remélhetően javulni fog a megítélése. – Ezen a
helyen körforgalom építését
Fotó: Cívishír
egy bírósági határozat tiltotta
(túl közel lett volna a lakóházakhoz), de a zöldhullám biztosítása
miatt egyébként sem lett volna jó megoldás. A beruházást bonyolította, így lassította, hogy igazán a két csomópont együttes átépítésének volt értelme, így rendkívüli módon megnőtt az áthaladás
sebessége. Ez annak is köszönhető, hogy a Bem tér és a Füredi út
kereszteződésének mindegyik ágán új jobbra kanyarodó sáv épült
– mutatott rá.
Megjegyezte: a beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt. végezte el, az állami céggel ez már az ötödik közös projektje a városnak (már elkészült a Leiningen, a Vágóhíd és a Békessy
Béla utca sávbővítése). Több, jelenleg is zajló közlekedésfejlesztés
mellett a Füredi út-Szabó Lőrinc utca csomópontjának átalakítása is
elkezdődhet a közeljövőben. A NIF Zrt. útfejlesztési igazgatóhelyettese, Juhász Zoltán hozzátette: 12 ezer négyzetméteren végeztek
különféle beavatkozásokat, és ugyan nem nagy területről van szó,
mégis 2500 méteren raktak le szegélyköveket.
RaL

Növeli az itt szerzett diploma értékét.
Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem általános orvosképzése kapta meg az Orvosképzési Világszövetség (WFME) szempontrendszere szerinti akkreditációt. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság minősítése jelentősen növeli az itt szerzett diploma értékét.
Az eljárásban vizsgálták és értékelték többek között a képzési programot, az oktatók kiválasztását, az oktatási infrastruktúrát, a klinikai
képzés feltételeit, a minőségbiztosítási folyamatokat, továbbá a támogatófolyamatokat, például a képzés során alkalmazott oktatási
módszereket, az értékelés rendszerét, az oktatói teljesítményt, az
oktatók képzését és fejlesztését.
– Az, hogy megkaptuk a minősítést, növeli az itt szerzett diploma
értékét, és versenyelőnyt jelent a Debreceni Egyetemnek azokkal az
intézményekkel szemben, amelyek még nem rendelkeznek ezzel az
akkreditációval – hangsúlyozta a kar dékánja, Mátyus László. Majd
hozzátette: fontos kiemelni
azt is, hogy a kar sokat tanult
és profitált az eljárás tapasztalataiból, működésünk minőségbiztosítási területen sokkal
szervezettebb, átgondoltabb
lett. Ez egy folyamat, amely
szemléletváltást indíthat el az
oktatóknál is – mondta.
– Ez az eljárás feltétlenül szükséges volt a debreceni orvosképzés Amerikai Egyesült Államokban történő folyamatos
elismeréséhez. Ennek az akkFotó: unideb.hu
reditációnak a megléte olyan
országok jelentkezői számára is nagyon fontos, mint Izrael, Japán
vagy Dél-Korea, hogy az onnan érkező hallgatók saját hazájukban is
el tudjanak helyezkedni – emelte ki Jenei Attila professzor, a Debreceni Egyetem Nemzetközi Oktatást Koordináló Központjának igazgatója.
A képzés akkreditációja – a sztenderdeknek való folyamatos megfelelés esetén, egy 2026-ig lefolytatott monitoreljárás mellett – 8 évig,
2030. április 22-ig érvényes.
unideb.hu

A debreceni kézilabdacég plusz hatvanmillióval zárt
Az akadémiai akkreditáció 890
millió forint bevételt eredményezett.
Ötvenkilenc millió forint adózott eredmén�nyel, 1,51 milliárd forintos mérlegfőösszeggel
zárta a 2021-es évet a DVSC Kézilabda Kft.; a
cég nettó értékesítési bevétele az előző évhez képest emelkedett, a sportakadémiával a
munkavállalói létszám bővült – derül ki a cég
éves, a debreceni közgyűlés által is elfogadott
beszámolójából.
Ábrók Zsolt tájékoztatása szerint a szponzori
bevételeik jelentősen emelkedtek (a klub főtámogatója évek óta a Schaeffler, az újabb,
kétéves szerződést februárban írták alá), és
a jegybevételeik is nőttek. Utóbbiból majdnem 11 millió forint folyt be, néhány százezer
forinttal több, mint 2020-ban (a koronavírus-járvány torzítja ezeket a számokat). A cég
reklámbevételei a 2020-as 207 millióról 244
millió forintra nőttek, míg a bérbeadás tavaly
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már 18 milliót hozott a konyhára (tavalyelőtt
nem volt ebből pénz).
Az ügyvezető emlékeztetett: a DVSC Kézilabda Kft. 2020-tól államilag elismert sportakadémiai akkreditációval rendelkezik, amely
eredményeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma – szigorú ellenőrzés mellett –
négy éven át biztosítja az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó forrásokat (2021-ben ez 890
millió forint bevételt jelentett).
A gazdasági társaságnál a személyi jellegű ráfordítások a 2020-as 453 millió forintról 612

millió forintra növekedtek. Ebben az említett
sportakadémiai működés meghatározó szerepet játszik, hiszen a cég menedzsmentje,
szakmai gárdája és adminisztrációja is bővült
(az átlagos statisztikai létszám 51 fő volt tavaly).
Egy hosszabb beruházási program eredményeként lényegében teljesen megújult belülről a Hódos Imre Rendezvénycsarnok (tetőszigetelés, világítás, lég- és hangtechnika,
irodaszint, tűzvédelem stb.), továbbá a parkoló is előnyére változott.
A DVSC felnőttcsapata az idei idényben a
harmadik helyen zárt a 2020/2021-es hatodik
hely után. Utánpótlásban az ifik az országos
bajnokság ezüstérmét, a serdülők a bronzérmét szerezték meg. Az U22-es gárda a
következő szezonban az NBI/B-ben, vagyis
a másodosztályban pallérozódhat, miután
megnyerte az NB II. Északkeleti csoportját.
A DVSC Kézilabda Kft. tulajdonosai a debreceni önkormányzat és a MAVEX-REKORD Kft.,
97,16-2,84 százalékos részarányban. 
RaL
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Új helyre kerülhet a debreceni légi mentés
Korábban arról is volt szó,
hogy a Kenézy kórház közelében legyen.
Új telephel�et vásárolnának Debrecenben
a légi mentés számára, amel�nek jelenleg
a város repülőtere az otthona; a bázisnak
kiszemelt terület ára körül van ug�an jogvita, de az adásvétel tén�ét valószínűleg
nem fogja befol�ásolni.
A városi közg�űlés május 26-án megszavazta, hog� az önkormán�zat értékesítésre
jelölje ki a Mikepércsi út melletti, 10 hektáros földet, amel�et a Készenléti Rendőrség kíván megvásárolni. Az önkormán�zat
kisajátítással, telekalakítás útján jutott az ingatlanhoz minteg� 44 millió forintért (4420
forintos nég�zetméteráron). Azonban a telekalakítás másik szereplője keresettel élt
a kisajátítás összegszerűsége ellen, és az
összegnek majdnem a dupláját szeretné
kapni. Az erről határozó bírósági eljárás
még zajlik a Debreceni Törvén�széken.
Papp László a közg�űlésen elmondta:
amenn�iben a jogerős ítélet magasabb

Fotó: Magyar Légimentő Nonproﬁt Kft. – Facebook

árat határoz meg, a Készenléti Rendőrség
hajlandó megfizetni azt. A polgármester
közlése szerint azért van szükség az új
légi bázisra, mert a növekvő repülőforgalom a helikoptereknek nehézkessé teszi,
hog� közvetlenül a repülőtérről szálljanak

fel. Ezért tulajdonképpen maradnának a
közelben, de már nem a reptér területén.
Korábban szó volt arról, hog� a Kenéz�
kórháznál alakítsanak ki légi bázist, de ezt
elvetették, mivel zavarná az ottani lakóövezetekben élőket.
RaL
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Polihisztor? Lehet. Az élet művésze?
Lehet. Íme, Kövér József
A debreceni fogorvos számos területen alkotott már
maradandót.
Mit csinálhat 64 évesen az ember? Praktizál még fogorvosként? Művészemberként fest, rajzol, szobrászkodik, ír?
Vagy mindezt egyben?! Kövér József
1958-ban látta meg a napvilágot, Nagykállóban élt húgával és szüleivel együtt.
Több helyen is járt iskolába (Nagykálló,
Kállósemjén – ami az általános iskolát
illeti), végül Debrecenben kerekedett és
teljesedett ki az élete a fogorvosnak, aki
egyetemi oktató – fest, szobrászművész
és író. Gyerekkorában semmi más nem
szeretett volna lenni (se tűzoltó, se buszsofőr, se hadnagy, se focista), csak gyerek, nem mellesleg úgy érzi a hosszú évtizedek óta praktizáló doktor, hogy a mai
napig is az maradt, ebből pedig nem is
adna alább, míg él – gyermeki lelkülettel
szeretne létezni.
– Nagyon jó gyermekkorom volt, nincs
rá magyarázat: egyszerűen jó volt. Semmire nem volt gondunk, csak a tanulásra,
vagyis arra, ami a feladatunk volt – mondta Kövér József, aki jó tanuló volt, így más
elvárása a szüleinek sem volt felé. Nem
hallgatott igazán senkire, a tanáraira sem,
szabad emberként fogta fel a világot.
Édesanyja és édesapja is értelmiségi ember volt, igaz, ő maga egy kőműves mellett is sokat megfordult segédmunkásként, mégis a humán világ szippantotta
be – mint az később kiderült – egy életre.
– A gimnáziumi évek alatt erőltettem a reálvonalat egy ideig, aztán egy iskolaigazgató ráállított a humán részre, és megtetszett – mondta. Nem mellesleg iskolás
évei alatt történelemversenyt is nyert,
aztán mégis fogorvos lett, maga sem tudja, egészen pontosan miért. Orvosi egyetemre jelentkezett Debrecenbe 1979-ben,
de volt egy balul sikerült szóbeli felvételije
fizikából, ami átvitte a fogorvosi karra, és
ahogy maga vallja, milyen jól sült ez el,
hiszen ha nem így történik, akkor ma nem
szobrászkodik.
– Hiszek abban, hogy minden összefügg
mindennel – mondatja már inkább költői énje Kövér Józseffel, akit elmondása
szerint a pozitív dolgok nem hatnak meg,
csak a negatívak. Édesapját például, aki
évek óta súlyos agydaganattal küzdött,
két nappal a patológia vizsgája előtt veszítette el. Az állítása szerint a falusi léptekkel mérhető nagykállói hangulatból a
nagyvárosba bekerülő egyetemista mégsem adta fel a terveit, álmait, pedig sokszor jött változás az életébe: költözések
miatti iskolaváltások, édesapja elvesztése,
a csendes világból bekerülés a nyüzsgő,

Fotók: Cívishír

pezsgő életbe úgy, hogy közben zárkózottabb típusú ember hírében állt.
És hogy minden összefügg mindennel? Kövér József gipsztömbökből faragott ki fogakat harmadéves egyetemi hallgatóként,
hiszen éppen akkor ez volt a gyakorlati feladat. Majd egy őszi este a fejében megszületett az ötlet: haza kellene vinni egy-egy
gipsztömböt, mert vannak jó gondolatai.
De szabad volt egyáltalán? Azt mondja,
soha nem volt belőle gond: jutott is, maradt
is. A fogak után továbbment: apró fejeket
faragott gipszből, majd kézfejeket, aztán
mikor mit. A gipsz után jött az agyag, a kő,
és nem volt megállás. „Hősünk” aztán a kicsi fogakból akkorát álmodott, hogy megszületett élete első szobra – Nyíracsádon áll
A fohászkodó szerzetes, ami 180 centiméteres, és kőből készült. (Mára 20 szobra áll
csak Debrecenben.)
Azt is megtudhatjuk az élete kapcsán,
hogy nehezebb rombolni, mint építeni:
ha ugyanis építünk, és hiány adódik az
építményben, az javítható, a rombolás az
adott állapottól feljebb azonban már nem
építhető – gondolja a szakember. Kövér
József 2016-ban megkapta Debrecen
Csokonai-díját addigi alkotásaiért, melyen

ugyan meglepődött, de nagyon jólesett
neki. – Az ember hiú, mindig jó, ha dicsérik – fogalmaz szerényen. És mint a cirkuszból jól ismert szlogen: “Van másik!”,
nincs vége a sornak, sőt írni kezdett leghamarabb – két verseskötet és három regény szerzője. De ki, mi ihlette? Ő maga
sem tudja: nem egy hölgy, nem csalódás,
se öröm, se bánat, egyszer csak elkezdett
drámákat írni, majd verseket “komponálni”. Mai napig is egy-egy mondattal kezdődik írói alkotóművészete. – Nemrégiben
jutott eszembe egy mondat, már készül is
az új regény – mondta. Most meg regény?
Bizony, mert úgy vallja Kövér József, hogy
vándorolni kell a különböző műfajok között, hiszen egyik ember sem eszi minden
nap ugyanazt a levest. Elmélete szerint,
ha minden egyes nap ugyanazt a fajta levest ennénk, akkor beszorulnánk egyfajta
érzésvilágba, ahonnan nincs menekvés,
nincs kiút.
– Minél kifejezőbb szeretnék lenni – ezen
dolgozom, az összefüggést pedig nem
kell keresni a vállalt munkáim között. Egyszerűen megfogalmazva sokszor attól
függ, mibe kezdek, hogy miként ébredek
reggel – árulta el. Ha a kezében nincs fog-
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orvosi fúró, klaviatúra, véső, akkor fejben
dolgozik, ötlete van, de szerinte, ha képesek vag�unk gondolkodni – márpedig
arra lettünk teremtve –, akkor képesek vag�unk alkotni is.
Azt hinné az ember, ebbe a gazdag sokféleségbe nem fér bele a magánélet, a család. Kövér Józsefnek viszont három g�ermeke van, sőt fut és biciklizik is. – Nem
kell ezt túldramatizálni, soha nem a hétköznapok sivárságából akartam kiszakadni a művészettel, hisz igencsak színes az
életem, több szakmában dolgozom, de
a művész is ember, én pedig nem fogorvos vag�ok, nem szobrász, nem író, nem
festő, hanem elsősorban ember. Kövér
József a családjára a legbüszkébb, nem
az alkotásaira, azok azonban mégis meghatározzák az életútját, ahog� a hallgatói
is, akiket péntekenként tanít a Debreceni
Eg�etemen. – Próbálom tanítani, nevelni
a rám bízottakat. Kell az önkontroll, az önfeg�elem, és gondolkodásra kell nevelni
az emberiséget – mondta. Mindemellett
hozzátette, hog� sokan magának valónak
tartják, próbált barátkozni művésztársakkal, de többen dilettánsnak hitték, mára
azonban sokak köszönhetik neki a “holl�woodi mosol�t”, sőt magát a fogorvosi
szakmát is.
Hobbija nincs, a munka a mindene, gondolkodik, a szavaiból pedig kivehető, hallunk még róla, sőt készülőben az új regén�e, nincs vége.
Palánki István
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Rengeteg program, indul a Hajdúszoboszlói Nyár!
Európa legnagyobb, idén 95 éves fürdőkomplexumának szomszédságában, a fürdő előtti, a sétányfelújítás által már nem érintett téren és a
szabadtéri színpadon július 1-jétől mindennap szórakoztató, gyönyörködtető kulturális eseményekkel várják az érdeklődőket!
– A Hajdúszoboszlói Nyár keretében gyermek és felnőtt helyi művészeti csoportok, együttesek köztéri produkciója látható,
de idén ezt a fürdőváros még fokozza! A települések közötti kapcsolatok erősítése jegyében a választókerület további 14
településével felvett kapcsolatnak köszönhetően többek között sárréti, hortobágyi, kabai csoportok is színesítik a fellépők
palettáját – mondta Majoros Petronella alpolgármester.
– E programok koordinátora is a művelődési központ, amely programbőséggel, változatos kínálattal készült – tájékoztatott
Sós Csaba igazgató. Július 1-jén újra lesz látványfestés a fürdő előtt az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Magyar
Képzőművészeti Egyetem festő szakos diákjaival. A szabadtéri színpad koncertek, operett- és musicalestek helyszíne lesz. A
testvérpárok koncertsorát július 1-jén este Király Linda és Király Viktor nyitja. Júliusban jön még a Neoton, a nyarat pedig az
LGT zárja majd! A hagyományos fesztiválok közül először a folkhétvégét rendezik meg július 22. és 24. között, ahol ott lesz
a Csík Zenekar és a Kerekes Band is. Ezt követi a Kösely-kupa július 29. és 31. között. A díjugrató versenyszám mellett több
kategóriát is meghirdetnek. A lovasnapok nyitánya természetesen a látványos esti felvonulás lesz! Augusztus 4. és 6. között
a dixieland napok következnek, ahol fellép Ferenczi György és a Rackajam, továbbá a Hot Jazz Band is. Augusztus 20-án Pál
István Szalonna és bandája lép fel Hajdúszoboszlón.
Kilencvenöt éves a fürdő, a születésnapot július 30-án egésznapos programkínálattal ünneplik meg! Az Aero Club HSE július
15-én és 16-án nagyszabású Aerofest-repülőnapot szervez. És a sort még folytathatnánk! Kísérjék figyelemmel programjainkat a www.hajduszoboszlo.hu és a www.programturizmus.hu oldalon.

Töltike tormalevélben
Ennek az ételnek most van szezonja: friss tormalevél a kertből, a piacról, majd egy könnyed
töltelék bele, és kész is az egytálétel.
Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 25 dkg rizs, 20 db tormalevél
10 dkg apróra darabolt sonka, 1 hagyma
1 kis dobozos tejföl
Elkészítés:
A húst, a rizst és a sonkát összekeverjük, a hagymát apróra vágjuk, zsírban dinszteljük, teáskanálnyi őrölt paprikával, borssal fűszerezzük.
A tormaleveleket ecetes vízben leforrázzuk, ebbe töltjük majd a
tölteléket. (Eredetileg kukoricadarával készítettük, apróra vágott
hasaaljával, szalonnával). Házi paradicsomlében, vízzel hígítva
megfőzzük.
Tálalásnál a tetejére pedig mehet egy kis tejföl is akár.

Jó étvágyat kívánunk!
Fotó: Magánarchívum

Sacher-torta
A bécsi cukrászdákból nem hiányozhat ez a
csokoládés finomság. Szelestei Margiték családjában ez különleges ünnepi desszertnek számít:
immáron 30 éve évente egyszer süti meg a férje születésnapjára
egy titkos bécsi recept alapján, ami tovább így már annyira nem is
titok, és persze nem csak különleges alkalmakra kiváló. Mutatjuk!
Hozzávalók: 1 30 g keserű csokoládé, 130 g vaj
120 g porcukor, 1 cs vaníliás cukor, 6 tojás
130 g liszt, 100 g cukor, 1 üveg sárgabaracklekvár
20 dkg félédes tortabevonó

Fotó: Magánarchívum

Elkészítés:
A hozzávalókból piskótát sütünk (sütőpor nem kell bele!), majd
amikor kihűlt, kettévágjuk, és megtöltjük sárgabaracklekvárral. A
torta tetejét 20 dkg félédes tortabevonóval kenjük be.

Jó étvágyat!
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GYÓGY- és DIABÉTESZCIPŐKÉSZÍTÉS EGYEDI MÉRET UTÁN
INGYENES ortopéd szakorvosi rendelés!

Egyedi talpbetétkészítés
számítógépes lábvizsgálat alapján!
GyóGypapucsok forGalmazása!
Debrecen, Mester u. 4.
Tel.: 52/436-581, mobil: 06 30 935 7513
E-mail: lukacsbetet@gmail.com

CÍVISHÍR

CS

NTK

VÁCS

LÁS

Nincs olyan betegség, amelynek kialakulását
ne segítené elő a gerinc elváltozása.
AzonnAl érezhető A jAvulás,
már Az első után is.

Állandó fejfájásban szenved? Reumája van?
Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje?
Zsibbad keze, lába, combja?
Állandó migrén gyötri?
Derék-hát fájdalomtól szenved? Nyilall a dereka , lába?
Sérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
AzonnAl érezhető A jAvulás már Az első után is.

A legNAgyobb hAtáSfokú, mert AzoNNAl hAt!
meg szeretné egészségét őrizni, prevenció. Nincs korhatár.

vAn megoldás: CsontkováCsolás
Bejelentkezés: 06-20-297-5735
Petró Csontkovács, Debrecen, Rákóczi utca 35.

www.Csont-kovACs.hu

ÚJra rEndEl!
Magyarországon Már

30 éve praktizáló és
42 éves szakmai

tapasztalattal rendelkező
hagyoMányos kínai orvoslás.

KÍnaI

orvosi rEnDElŐ

Dr. Wang yu Cai

Hirdetési
lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért
KERESSE
KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet

 +36 20 420 4332
 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Csengeri Imre

Debrecen, széchenyi u.109/a
(Akkubolt mellett)

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

Akupunktúra,kínai hagyományos
orvoslás és gyógyszerészet stb.

Szombati Ildikó

ingyEnEs állaPoTFElMÉrÉs!

 + 36 30 341 4372

ÚJ CÍME:

Bejelentkezés: +36 30 450 6070

www.kinaigyogymod.hu

 ildiko@kiss-gabor.hu

(el)Végre hírportál!
www.civishir.hu
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Ilyennek látta a „következő
Dubajt” a magyar felderítő
Hadi Attilát arról is kérdeztük, mit szólnak az iraki kurdok az európai háborúhoz.
Bár a 2013-as felemelkedése nyomán Szíria
keleti és Irak nyugati részét rettegésben tartó, milliós európai és közel-keleti menekülthullámért felelős Iszlám Állam elleni harc
2017 végére a nemzetközi koalíciós erők
győzelmét hozta, a magyar katonák azóta sem távoztak a térségből. Annyira nem,
hogy 2022 tavaszán már a 13. váltás érkezett vissza hazánkba Észak-Irakból. E gárda
javát a debreceni székhelyű MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred katonái
adták; a CívisCafé a kontingensparancsnok
Hadi Attila alezredessel beszélgetett.
 CívisCafé: Szűk öt évvel az Iszlám Állam
legyőzése után mi szükség van az iraki magyar katonai jelenlétre?
Hadi Attila: A jobb megértés kedvéért
hadd kanyarodjak vissza a nemzetközi erők
2014-es stratégiájához, mely szerint nem
elég megküzdeni a dzsihádista terrorszervezettel. Hanem az iraki és a kurd hadseregnek is olyan, közös alapokon nyugvó
kiképzést kell nyújtani, amely által a későbbiekben képessé válnak megvédeni az országukat saját erőből. Ehhez persze érteni
kell azt, hogy az Irakon belül, annak északi
részén lakó kurdok komoly autonómiát élveznek, és a haderejük is saját eljárásrend
alapján épül fel, az iraki reguláris erőktől kü-

Hivatása: felderítő
Hadi Attila alezredes 46 éves, négygyermekes, a Magyar Honvédség 24.
Bornemissza Gergely Felderítő Ezred
parancsnokhelyettese. Irakban a 2021
őszétől 2022 tavaszáig tartó missziója
volt az első, de korábban Afganisztánban és Boszniában is bőven szerzett tapasztalatokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőnagymihályban nőtt
fel. A pályaválasztásban nagybátyja
„inspirálta”, aki azt mondta, sosem lesz
belőle katona. Az egri Lenkei János
Honvéd Kollégium után katonai főiskolát végzett, nem volt kérdés, hogy ezt a
pályát választja, később NATO-beosztásban is szolgált. A felderítőszakmában kifejezetten szereti, hogy egészen
szoros összetartást igényel a katonák
között. Egy csoport erőssége mindig a
leggyengébb embertől függ, ha a többiek őt nem tudják a maguk szintjére
húzni – vallja –, az a csoport elvész.

Fotók: Cívishír

lönbözően. A hatékony, modern hadviseléshez viszont elengedhetetlen az, hogy az
Irak területén műveletet végrehajtó katonai
erők egységes kiképzésben részesüljenek,
az egyszerű, „talpas” katonáktól a tisztekig.
A magyarok más koalíciós erőkkel közösen
a kurdok felkészítésében vettek részt; 2015től 2019 végéig az atrusi kiképzőbázison. A
kiképzés több ezer helyi (peshmerga) harcos bevonásával zajlott, majd a koronavírus megjelenésével a kiképzést a koalíciós
erők először felfüggesztették, majd mentorálásra változott. Erről – a járványra, a
fertőzöttek magas számára tekintettel – az
amerikai vezetésű koalíciós erők vezetése
határozott.
 CívisCafé: Mi a kiképzés és a mentorálás
közötti különbség?
Hadi Attila: Előbbin a katonáknak a reguláris, irreguláris műveletekhez szükséges
harcászati képzése értendő, méghozzá az
alapoktól. A kurd és iraki erők mára rendelkeznek saját kiképzőkkel, a mentorálás az
ő munkájuk támogatását, valamint a műveletek tervezésében és végrehajtásában
nyújtott támogatást jelenti. Az iraki missziót
a NATO venné át az Iszlám Államot legyőző, több mint 30 nemzet katonáit egyesítő
Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve nevű nemzetközi haderőtől.
Hiszen az észak-atlanti szövetségnek érdeke
a szunnita dzsihádisták újraerősödésének
megakadályozása. A tárgyalások jelenleg is
zajlanak arról, hogy ki milyen feladatokat végezzen a közel-keleti országban.

 CívisCafé: Tehát akkor miért is éri meg
ott lennünk?
Hadi Attila: A válasz egyszerű: készen kell
állni. Egy ilyen misszió a tapasztalatcserére nézve is pótolhatatlan, továbbá fontos,
hogy az Iszlám Állam ne jelentsen veszélyt
Európára és főleg ne hazánkra.
 CívisCafé: A magyarok az északi-iraki
Erbílben, a mintegy hatmilliós Kurdisztáni
Autonóm Régió legnagyobb településén
állomásoznak. Erbíl egyben az emberiség
egyik legősibb városa is, az ókori Asszíria
szíve. Milyen az élet ma arrafelé?
Hadi Attila: A szaúdi koronaherceg szerint Erbíl lehet a következő Dubaj. A működőtőke, különösen Szaúd-Arábia felől,
valóban dinamikusan áramlik a régióba,
aminek az az oka, hogy ez Irak legbiztonságosabb része. Erbílben épül a világ
egyik legnagyobb felhőkarcolója, rengeteg az európai és ázsiai turista. A területen a folyóvizek miatt kiemelt szerepe
van a mezőgazdaságnak, bár a környező
országok között adódik feszültség a vízhozamok visszafogása miatt. A másik fő
bevételi forrás a kőolaj és az ahhoz kapcsolódó kereskedelem. A kurdok és az
iraki kormány között nem ritkák a viták a
kötelezően beszolgáltatandó ásványkincsek és az annak fejében nyújtott állami
közigazgatás finanszírozása kapcsán. Az,
hogy miből él az átlag erbíli, jó kérdés. A
középréteg hiánya szembetűnő; vagy nagyon gazdagok, vagy nagyon szegények
az emberek.
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 CívisCafé: Turistaként biztonságos?
Hadi Attila: Kifejezetten törekednek a nyugatiak testi épségének szavatolására. Így
például a szállodák kettős beléptetési rendszerrel működnek, az autók átvizsgálása
kutyákkal, tükrökkel, fémdetektorral rutinszerű, odabent civil ruhás biztonsági őrök
vigyáznak. A dzsihádisták elszigetelten jelen
lehetnek ugyan a városban, és ha ők lecsapnának, akkor nagy eséllyel katonai célpontot választanának. Ugyanakkor a biztonsági
helyzet mára lehetővé tette, hogy a koalíciós erők páncélozott személyautókkal és ne
csak harcjárművekkel mozoghassanak Erbílben. Mi rendszeresen végeztünk kísérési feladatokat, de míg ott voltunk, nem találkoztunk emberrablásról, célzott támadásokról
szóló hírekkel. Más a helyzet a kurdok lakta
területek és az azokkal szomszédos iraki régiók határain. E „senki földjein” az Iszlám Állam sejtjei inkább jelen vannak, kihasználva,
hogy a helyiek műveleteinek összehangolása során előfordulnak koordinációs problémák, nincs eléggé tisztázva, ki, mikor, miért
menjen oda. Ezt orvosolnák közös iraki-kurd
dandárok felállításával.
 CívisCafé: A magyar kontingens parancsnokaként felelős volt az Észak-Irakban
bajba került magyarok kimentéséért. Volt
erre példa?
Hadi Attila: A felelősségem teljes Irakra kiterjedt, de ezt ne úgy képzeljük el, hogy jön
egy telefon, és azonnal indítjuk a csapatot
a bajbajutottért. A veszélyhelyzeti kimenekítésről, kiürítésekről a Magyar Honvédség
parancsnoka dönt. Nem mellékesen minden Irakban tartózkodó állampolgárunknak
be kellene jelentkeznie az ottani magyar
követségen vagy konzulátuson, de a mentalitás, ugye, nem ilyen. Az én parancsnoki
időszakom idején hivatalosan négy személy
tette meg ezt, miközben csak Észak-Irakban
megközelítőleg ötven magyar tartózkodott
hosszabb-rövidebb ideig. A teljes ország területén pedig száz felett lehetett a számuk
a kiadott vízumok alapján. Üzletemberek,
olajipari cégek dolgozói, tanárok, különböző segélyszervezetek tagjai. Szerencsére

Repülőtereket
is biztosítottak
A magyar kontingens 131 katonája két
helyszínen szolgált. A bashuri amerikai
légibázison (Erbíltől északkeletre) egy századdal az őrtornyokat biztosították, civilek
belépetését, benti kíséréseket végeztek.
Az erbíli repülőtér egyszerre szolgálja a
polgári és a katonai repülést, valamint egy
jelentős koalíciós bázis is található a több
mint 800 ezres városban. A magyarok a
bázis kettős védelmi gyűrűjének belső részén járőröztek, beléptetéseket végeztek,
míg a repülőtéren biztosítási feladatokat
láttak el. Emellett törzstiszteket, mentorokat szállítottak laktanyákba, minisztériumokba, belső szolgálatot adtak az erbíli
magyar főkonzulátusnak.

senki sem került olyan helyzetbe, hogy a
mentésére kellett volna indulni.
 CívisCafé: Milyenek a kurdok?
Hadi Attila: A kiképzés idején, tehát 2019ig, napi kapcsolatban voltak az akkori kontingens tagjai a helyi katonákkal. Közvetlennek,
barátságosnak látták őket, a magyarokkal
pedig kifejezetten törekedtek mélyebb viszonyra. Két okból: egyrészt a magyar katonák sokkal közvetlenebbek voltak a kiképzés során, mint amit a koalíció több más
nemzeténél tapasztaltak. Ennek a gyökere
szerintem a kultúrában keresendő. Másfelől
rendkívül elégedettek voltak az oktatásainkkal. A Peshmerga, azaz a helyi katonai erő
szeretné, ha a Magyar Honvédség katonái
tovább folytatnák a kiképzést. A decemberi
látogatáskor Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy a Peshmerga minisztériumában
kihangsúlyozta, hogy a peshmerga katonák
magyarországi kiképzésére a továbbiakban is lehetőség van, beleértve a tűzszerészek felkészítését, melyet külön kértek. Az
Észak-Irakban zajló török műveletek miatt
nagyon sok akna kerül a földbe, a mentesítésre viszont nincs elég szakember. Az erbíli
katonai bázison viszont nem kurdok töltik be
a civil állások nagy részét, hanem különböző
ázsiai nemzetek munkavállalói.
 CívisCafé: Hiába vannak a kurdok körülbelül negyvenmillióan, hiába harcoltak keményen az Iszlám Állam ellen, bár időnként
elhúzzák előttük az önálló állam mézesmadzagját, valójában nincs rá esély. Hiszen
négy közel-keleti ország területén élnek
szétszóródva. Éreztették a csalódottságukat a magyarokkal?
Hadi Attila: Egy-egy beszélgetés során
előjön, hogy lássuk be, ők a legnagyobb
haza nélküli nép a világon. De az emiatti
rossz érzéseiket soha nem vetítették ki ránk.
Maguk a kurdok is nagyon megosztottak.
Nemcsak az iraki, iráni, szíriai és törökországi, tehát a földrajzi, hanem a politikai és
a törzsi széttagoltságuk miatt is. Még Irakon
belül is jelentősek a különbségek: egy erbíli
és szulejmánijjai ellenőrzőpont teljesen eltérő; előbbinél tisztán kurd, utóbbinál iraki
zászlókat is lát az ember, ők sokkal lojálisabbak a központi kormányhoz.
 CívisCafé: Hogyan lazultak a magyar katonák Erbílben?

Hadi Attila: Muszlim ország lévén az alkoholfogyasztás hivatalosan tilos, de azért lehet
bárokat, italboltokat találni. A magyar katonáknak, mint a koalíciós erők többségének,
nem engedélyezett az alkohol fogyasztása.
Ruházati és elektronikai termékek, katonai
kiegészítő felszerelések olcsóbban beszerezhetők, mint Magyarországon. A városban
működő bazár a katonák számára civil ruha
viselése és rejtett fegyverviselés mellett kisebb csoportokban engedélyezett. Kikapcsolódásként jártunk annál a Kossuth-szobornál
is, amelyet a bashuri légibázis közelében állítottak 2017-ben az akkori főkonzuli együttműködés eredményeként. Megjegyzem, a
parkját olyan becsben tartják, hogy azt több
magyar település megirigyelhetné.
 CívisCafé: Négyszer volt Afganisztánban,
melyik volt veszélyesebb?
Hadi Attila: Mindkét esetben nyugodtabb
és veszélyesebb időszakok váltották egymást.
Afganisztánban is volt olyan periódus, amikor nem volt szükség páncélozott autókat
használni a Kabul és az északi tartományok
közötti utazáshoz, ami később elképzelhetetlenné vált. Irakban 2014 és 2017 között forró
volt a helyzet. De rizikók folyamatosan adódnak, országos választásokat tartottak, amely
még mindig nem záródott le teljesen, ősszel
a Kurdisztáni Autonóm Régióban jönnek választások. Mindkettő befolyással lehet a biztonságra, csakúgy, mint az USA és az EU által
is terrorszervezetnek minősített törökországi
Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) észak-iraki kiképzőhelyei elleni török műveletek.
 CívisCafé: Milyen visszhangja van az
orosz-ukrán háborúnak? Aggódnak-e a jósolt élelmiszerhiány miatt?
Hadi Attila: Az európai háború egyelőre
nem igazán foglalkoztatja az embereket.
Lefoglalják őket a saját problémáik. Ugyanakkor az iraki kormány március közepén intézkedett olyan gabonaraktárak létrehozásáról, amelyekkel legalább egyévi terményt
képesek felhalmozni.
 CívisCafé: Ön szerint erősödhet az irakiak migrációja?
Hadi Attila: Márciusig nem láttuk jelét, de
fennállnak kockázatok. Észak-Irak stabil, erőteljesen fejlődik, ha jön is globális válság, szerintem arrafelé nem lesz akkora baj.

Ratalics László
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Fotók: Szőllősi Nóra

Kossa György: újfajta szemléletre
lesz szükség a városi közlekedésben
Erről is beszélt az ITK Holding
elnök-vezérigazgatója a Debrecen Drive-on.
A járműipar megújulása – Elektromobilitás
és fenntarthatóság címmel rendeztek konferenciát és kerekasztalbeszélgetést május
28-án, szombaton a Debrecen Drive keretében. A Nagyerdei Stadion sajtóközpontjában
megtartott szakmai fórumon Kossa György,
az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Husi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki
Karának dékánja, Tirpák Zsolt, a Debreceni
Szakképzési Centrum kancellárja és Tóth
Szabolcs, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
vezérigazgatója osztotta meg gondolatait. A
résztvevők két kérdéskörben fejtették ki véleményüket. Elsőként arról, hogy „mindenható” lesz-e a közeljövőben az elektromos
hajtás, vagy jó ideig megmarad még a hagyományos, dízel- és benzinüzemű járművek dominanciája. A fórum második felében
pedig az önvezető autókról volt szó.
Tirpák Zsolt az elektromos hajtás elterjedéséhez szükséges szakemberek képzését
hangsúlyozta. Mint mondta: ezt a folyamatot felkészült mérnököknek és technikusoknak kell segíteniük. Ugyanakkor fontosnak
nevezte a szemléletformálást, a társadalom
megfelelő edukálását is annak érdekében,
hogy a fenntartható mobilitásról kellő információk álljanak rendelkezésre.
Tóth Szabolcs, a DKV vezérigazgatója kiemelte: a teljes közösségi közlekedés jó
ideig, legalább 8-10 évig még nem váltható
ki az elektromobilitással, a károsanyag-kibocsátás ugyanakkor folyamatosan csökkenthető a következő években is. Példaként
említette, hogy Debrecenben a dízelüzemű
autóbusz-állomány cseréje jelenleg is zajlik:
az EURO 5-ös környezetvédelmi besorolású járművek helyett folyamatosan állnak
forgalomba az EURO 6-os autóbuszok.
Számításaik szerint ezzel a fejlesztéssel,
továbbá az elektromos autóbusz-flottával

2024-től mintegy 40 százalékkal csökkenthető a város közösségi közlekedésének károsanyag-kibocsátása.
Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója jelezte: egyelőre kevés szó
esik arról, hogy az elektromobilitás áttörésének egyik fontos kérdése: van-e elegendő
elektromos áram, és azt milyen áron lehet
beszerezni. Egy másik lényeges szempontnak nevezte, hogy rendelkezésre áll-e az
ehhez szükséges hálózat, az energiatároló
képesség, és ha igen, akkor ehhez az áramhoz a kellő időben és módon hozzá lehet-e
férni. Hangsúlyozta: Magyarországnak jelenleg az elektromos áram tárolása okozza
a legnagyobb problémát, ez ugyanis hazánkban egyáltalán nem megoldott. Kossa
György szerint a közepes méretű és a nagyvárosok közlekedésében a jövőben egy újfajta gondolkodás, szemlélet meghonosodására lesz szükség. Előtérbe kell kerülnie
a színvonalas közösségi közlekedésnek és
az autómegosztási szolgáltatásoknak, el-

lenkező esetben a forgalom folyamatos
növekedése miatt ezekben a városokban
ellehetetlenül a közlekedés. „Hirtelen beleugrani viszont nem szabad egy váltásba,
az egyenlő lenne az öngyilkossággal, csakis
fokozatosan szabad átállni az új technológiákra” - fogalmazott.
A kerekasztal-beszélgetés másik témája az
önvezető autók, járművek fejlesztése, megjelenése volt. A Debreceni Egyetem műszaki karának dékánja szerint ezt az innovációt
egy közbülső lépés még megelőzi majd.
Husi Géza úgy véli: az önvezető autók elterjedése előtt még meg kell oldani azt, hogy
hogyan tudnak a járművek egymással és a
forgalmat irányító berendezésekkel kommunikálni. Ha a vezetőt segítő rendszerek
és a megfelelő jogi szabályozás is rendelkezésre áll, akkor jelenhetnek meg az utakon
az önvezető járművek – tette hozzá.
Kossa György szintén a nagy biztonságú
kommunikáció fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy nemcsak energetikai hálózatra, hanem nagy biztonságú kommunikációs hálózatokra is szükség lesz, olyanokra,
amelyek egyetlen pillanatra sem állhatnak
le, hiszen egy meghibásodás tragédiákhoz
vezethetne. Abban viszont biztos, hogy az
emberi élet fontossága, a biztonságra törekvés kikényszeríti ezeket a megoldásokat,
újításokat. Hogy ez mennyi időt vesz majd
igénybe, azzal kapcsolatban nem bocsátkozott jóslásokba, ugyanakkor megjegyezte: az
első olyan hálózatok, ahol önvezető autók
közlekedhetnek, valószínűleg az autópályák
lesznek, mert ott viszonylag könnyen kiépíthetők az ehhez szükséges rendszerek.
Az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója az
innováció mellett legalább ilyen fontosnak
tartja a jogi szabályozást. Kiemelte: a jognak
választ kell adnia például arra a kérdésre,
hogy ennek a nagyon összetett rendszernek
a működtetése során ki vállalja a felelősséget, a jármű gyártója vagy a kommunikációs
hálózat üzemeltetője.

Takács Tibor

hirdetés 11

12 szemüveg

A besúgó: kicsit hamis,
kicsit felszínes, de a mienk
Felemás, ám mindenképp
pozitív és hiánypótló az új
magyar sorozat.
Önmagában esemény, és minimum jó előjel, amikor az HBO berkein belül magyar
sorozat készül, gondoljunk csak a Terápiára (2012-2017) vagy az Aranyéletre (20152018). Az április elején az HBO Maxon
debütált A besúgó (2022-) című sorozatra
azonban nemcsak ezért, hanem a tematikája miatt is azonnal felkaphatta a fejét a
magyar közönség. A széria ugyanis egy – a
magyar közéletben és filmes berkekben –
gyakorlatilag soha fel nem dolgozott időszakkal és problémával foglalkozik: a késő
Kádár-korszakkal, valamint az ügynökkérdéssel. A besúgó viszonylag sikeresnek
tekinthető, témája a közbeszédnek, még
akkor is, ha negatívumként jön fel a történelemábrázolás.
Ebben a kritikában elsősorban filmes eszközökről és hatásmechanizmusról lesz szó. A
sorozatot nézve arra lehetünk figyelmesek,
mintha a cselekményben, a forgatókönyvben fellelhető hibák, egyszerűsítések komoly összefüggésben lennének a vélt történelemábrázolási gondokkal.

Örök dilemma
a történelemábrázolás
Egy sorozat, egy film képtelen visszaadni
egy az egyben a valóságot, de ez ugyanúgy
vonatkozik a dokumentumfilmekre vagy
dokumentumsorozatokra. A rendező minden igyekezete ellenére sem adhat objektív
képet a valóságról, mivel a kamera azt behatárolja, így csak szubjektív kép rajzolódhat
elénk. Örök vita, mennyire kell megfelelnie
egy adott produktumnak az általa ábrázolt
történelmi korszaknak.
Ez a dilemma persze soha nem fog feloldódni. Az egyszerűség kedvéért érdemes
talán a történeti hitelességet számon kérni
egy sorozaton vagy egy filmen, vagy azt,
mennyit „áldoztak be” a valóságból csak
azért, hogy izgalmas alkotást hozzanak létre. A besúgó esetében erre is látunk a példát.
Az új sorozat 1985-ben játszódik. Főhőse
Demeter Gergely (Váradi Gergely), aki
Veszprém mellől utazik az egyik budapesti
egyetemre tanulni. A fiú utazását megzavarja Kiss Imre (Thuróczy Szabolcs) rendőr,
aki már a vonaton magához hívatja, és azt
kéri tőle, jelentsen neki egy Száva Zsolt (Patkós Márton) nevű diáktársáról, akit egy ideje
megfigyel a titkosszolgálat. Demeter nem
akarja vállalni, azonban Kiss megzsarolja azzal, hogy elintézi azt, hogy a fiú öccse ne
kapjon gyógyszert a betegségére. A fiatal



végül elvállalja az ügynöki szerepet, innentől pedig felbolydul az élete.

Eszeveszett tempót diktál
A besúgó több műfajt és témát próbál felölelni, amelyek közül van, amit jól, és van,
amit kevésbé megfelelően tud megoldani.
Alapvetően a sorozat egy kémthriller dramaturgiáját követi, vagyis a beszervezés
után az látható, ahogyan a botcsinálta kém
különböző nehézségű feladatokat végez el:
beépül, szorult helyzetbe kerül, de fifikásan
mindig sikerül kijutnia ezekből. Ami szembetűnő ennek a megvalósításában, az indokolatlanul gyors tempó.
Demeter gyakorlatilag a sorozat első tíz perce után ügynökké válik, és már a második
részben autós üldözésben vesz részt. Hibája
a sorozatnak, hogy nem visz be eléggé az
ügynöklét igazi, megterhelő részeibe, azaz
megpróbálja, csak irgalmatlan sebességgel
– mintha annyi lenne a koncepció, hogy
gyorsan túl legyenek rajta a készítők. Holott
vannak erőteljes pillanatai Demeter beépülésének: látjuk a szenvedését, mégsem mélyülünk el benne egészen.
A környezetépítés korrekt. Alapvetően minden, a korszakra jellemző tárgy, film, ruházat megjelenik, de néhol művinek hat az
ábrázolás, semmint plasztikusan megadná
az 1980-as évek hangulatát.
A besúgó hollywoodi forgatókönyv-mintázatot igyekszik követni mind karakterábrázolásban, mind cselekményvezetésben,
mind fordulataiban, ezekből viszont következik, hogy elveszti autentikus és történelmi
jellegét. Azt érezni, hogy ennek a hozzáál-

Fotók: Kotschy Gábor / HBO

lásnak köszönhetően a forgatókönyv több
ponton suta. A szenzáció és a látványos fordulatok miatt feláldoznak számos elemet,
például jól felépített karakterek nevetségesen kezdenek el viselkedni.
Emellett aki látott már hollywoodi filmet,
könnyen kitalálhat számos fordulatot, akár a
cselekményben, akár a karakterek döntéseiben. Mintha mindenre rá akarnának pakolni
még egy fordulatot, pedig már nem kéne,
és ez hiányérzetet okoz. Sőt, a hihetőség
kérdőjeleződik meg. A sorozat így néhol
elcsúszik, mivel egyszerre szeretne állítani
valamit a korszakról, beszólni a mai berendezkedésnek, történelmileg hiteles lenni,
miközben olyan elemekkel akarja ezt megvalósítani, amelyekkel ez ugyan nem kivitelezhetetlen, de nagyon nehéz.

Jól fogja meg a korszak légkörét
Mindezen negatívumok ellenére számos
pozitív eleme van A besúgónak. A széria
felvonultatja a fiatalok közötti érzelmeket,
egy fiatal ellenzéki csoport szervezkedését,
ügynök és tartótiszt viszonyát, valamint a
Kádár-rendszer mindennapjainak kiábrándultságát, élhetetlenségét. Vagyis sok regiszteren mozog.
A leginkább sikerült szál a Demeter és Kiss
Imre közötti viszony bemutatása, amely
nyilvánvalóan túlzásokkal él, mégis érezni a
tétet, valamint a két karakter közti dinamika
szépen épül. Ugyanez igaz Demeter és Száva kapcsolatára is.
Alapvetően egészen jó karakterek és karakterívek jellemzik a sorozatot, néhol elrugaszkodnak a valóságtól, mégis végig érde-
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kesek és jól működnek. Ehhez kapcsolódik,
hog� a színészek is remekül fogják meg saját figuráikat – a Demetert játszó Váradi Gergel�, a Száva Zsoltot alakító Patkós Márton
vag� a Barnát megformáló Leng�el Benjámin. Mellettük az idősebb színészek közül
kimagaslik Thurócz� Szabolcs, akinek alakításában eg�szerre munkál a Kádár-korszak
szánalomra méltó kisembere és eg� aljas,
sun�i káder.
A besúgó mögött – minden hibája ellenére – érezhetően profi stáb állt. Az erős casting mellett számos emlékezetes jelenet (a
diktafon a harmadik részben vag� az utolsó rész tüntetése is feszült), beállítás, jó és
humoros szövegek is jellemzik a sorozatot.
Néha szárazon jön át a mondanivaló, mégis
üdítő hallani ol�an párbeszédeket, amel�ek
megpróbálják feldolgozni a mag�ar történelemnek ezt az időszakát.
A besúgót dicséri, hog� azt a fojtó légkört,
amiben bizalmatlanság, kétségbeesés és az
árulástól való félelem uralkodik, parádésan
fogja meg. Lehet élni ebben a rendszerben, de savan�kás, n�omasztó, és amikor
feltűnik néhol a szabadság szele, az mindig
örömteli.
Több archetípust, a mindennapokból ismerős karaktert ág�aztak bele nag�szerűen
a sorozatba, il�en például Dugovics Máté
(Varga Ádám) figurája, aki apja révén szinte
bármit be tud szerezni. Dugovics az, aki már
érzi az új idők szelét, ezért próbál lavírozni
az oldalak között.

Kisebb szerepben, de feltűnik a provinciális
(Kiss Imre felesége) és a rendszerbe beletörődő (Demeter édesapja) Mag�arország
képe is, igaz, mindkét figura kevés szerepet
kap. Vag� ott van az eg�ik legjobb karakter,
Barna, aki talán a legrétegzettebb és legjobb
hátteret kapja, és akinek talán a legélhetőbb
és leghitelesebb a drámája az egész sorozatban (igaz, éppen az ő szálát rontják el
talán a legjobban).
Pörgős, fordulatos, izgalmas sorozat A besúgó, ami tén�legesen leköti az ember
fig�elmét, bátran vág bele sok témába, és
érezhetően mer és akar mondani valamit az

adott korszakról. Tökéletesen ezt nem sikerül megvalósítani ug�an, viszont a dicséretet megérdemli, mert hián�pótló, és mert át
tudja adni annak az időszaknak a kilátástalan
világát.
Jól jellemzi a sorozatot, amikor két karakter
megnézi a moziban a mag�ar kultúra eg�ik
legnag�obb teljesítmén�ét, a Macskafogót.
Az alkotók jó érzékkel kiválasztották a zseniális rajzfilmet, vag�is mindez az ízlésüket
dicséri, csak van vele eg� kis probléma: a
Macskafogót 1986-ban mutatták be, a sorozat pedig 1985-ben játszódik.
Gaál Csaba
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Hová tűnt, és mi lesz a
debreceni Mackós-kúttal?
Sokakat foglalkoztat, hogy
vajon mi lesz a sorsa a debreceni Sas utcáról eltűnt
Mackós-szobornak.
Mint ismert, a városháza mögötti parkoló
hel�én mél�garázs épül, a népszerű alkotás pedig eg� ideje már nincs a hel�én. A
kérdéssel megkerestük a polgármesteri
hivatal sajtóosztál�át, ahonnan megn�ugtató válasz érkezett a szobor sorsát illetően. Ug�anis azt írják: a Régi Városháza Sas
utcai épületszárn�a előtt lévő Mackós-kutat
a mél�garázs kivitelezési munkálatainak
megkezdése előtt elszállították, és a beruházás elkészültéig megőrzik, azt követően
pedig eredeti állapotában visszakerül a régi
hel�ére. A szobor és a kút átmeneti otthona
a városháza felújítását végző cég, a HAJDU-ALU Építőipari és Fémszerkezetg�ártó
Zrt. telephel�e lett.

Az eredeti nem itt van
A debreceni Mackós-kút medvéje eg� másodpéldán� – az eredetit, Medg�ess� Ferenc szobrászművész alkotását 1957-ben
Budán, a Vízivárosban állították fel – tudtuk
meg Fodor Éva Iréntől, a Déri Múzeum főmuzeológusától. A művészettörténész elmondta: a budapesti és a debreceni mackó
teljesen eg�forma, mindkettőt ug�anazon
gipszszobor alapján készítették a kőfaragók. A városháza mögött felállított szobor
azonban már nem viselhette az alkotó keze
n�omát, hiszen a mackó jóval a művész
1958-ban bekövetkezett halála után készült
el, és 1990-ben került a Sas utcai kis
parkba – hangsúl�ozta Fodor
Éva Irén.

Kedvelte az állatábrázolásokat
Hozzátette: megoszlanak
a vélemén�ek arról, hog� a
kőfaragók menn�ire végeztek
jó munkát, ug�anakkor vitathatatlan, hog� a forrás
Medg�ess�, a szobor
az ő ötletét, formálókészségét őrzi. A művész életmű-katalógusában 1926-ban már

Fotók: Lukács Tihamér

szerepel eg� kút terve medvével, ag�agból,
amel�et a Déri Múzeum őriz. Medg�ess�
Ferenc eredeti elképzelése eg�ébként az
volt, hog� a Mackós-kút a szülővárosában,
Debrecenben álljon köztéri szoborként, ám
az alkotást végül a főváros rendelte meg,
és Budapesten állították fel – mondta a főmuzeológus, aki megjeg�ezte: Medg�ess�nek több köztéri szobra áll Debrecenben,
példaként említette a Déri téri fekvőszobrokat, amel�ek meghatározó emlékei a két
világháború közötti mag�ar képzőművészetnek.
Fodor Éva Irén elmondta azt is: Medg�ess�
Ferenc nag�on szerette az állatábrázolásokat, az eg�ik legismertebb ezek közül a
Hortobág�i bika, de számos szobrot készített lovakról is. Ezeket a kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész debreceni
életmű-kiállításán jelenleg is megtekinthetik az érdeklődők, akárcsak a
Mackós-kút medvéjének kisméretű
változatát, amel� önálló körplasztikaként jelenik meg a tárlaton.

Orvosnak tanult
Medg�ess� Ferenc 1881. január 10-én
Debrecenben született. Gimnáziumi tanulmán�ait a Református Kollégiumban
végezte. Orvosnak tanult a fővárosban,
majd művészeti képzésen Párizsban,
Firenzében töltött rövidebb-hosszabb
időt. Debrecennel soha nem szakadt
meg a kapcsolata. Inspirációul az
itt szerzett g�ermek- és ifjúkori élmén�ek szolgáltak
számára. A Százados úti műtermében született
alkotások
eg� része szülő-

városának közterületein látható. Legjelesebb műalkotásainak vázlatai a debreceni
Medg�ess� Ferenc Emlékmúzeum „Önéletrajz mit lapozni sem kell” című kiállításán tekinthetők meg. A Petőfi-szobor, a Déri téri
szoboreg�üttes, a Református Kollégium
épülete, a Nag�erdőn elhel�ezett Szoptató
an�a és még lehetne sorolni megann�i művet, amel�ek idézik nap mint nap a város híres szülöttjének művészi nag�ságát. Fodor
Éva Irén hangsúl�ozta: hosszan lehetne értekezni a szobrászt Debrecenhez fűző hol
harmonikus, hol kisebb konfliktussal terhelt
kapcsolatáról, a beszélgetés zárásaként
azonban inkább a művész által megfogalmazott gondolatot osztotta meg:
„…Én szeretem szülővárosomat. Tudom
azt is, hog� hoztam onnét hazulról valamit, aminek örülök, hog� hozhattam. Sőt,
megg�őződésem szerint csakis onnét
hozhattam. Ha nézegetem ug�anis a Debrecen- és körn�ékbeli díszítő művészetet,
annak puritán, eg�szerű formáit és vonalait,
rálelek a mentől eg�szerűbb formákra való
törekvésemben – saját magamra.”
Ez az eg�szerű tömbszerűség jellemző a
Mackós-kút medvéjének kialakítására is –
fűzte hozzá a főmuzeológus.
A Sas utcai mél�garázst a hel�i Hunép Építőipari Zrt. építheti meg. A n�ertes pál�ázó
és a debreceni önkormán�zat képviselői
április 7-én írták alá a munkáról szóló vállalkozói szerződést. A 2 127 nég�zetméteres
területen eg� nég�szintes, 6 971 nég�zetméter hasznos alapterületű, 207 parkolóhel�es mél�garázst hoznak létre 12 méter
mél�en. A beruházás megvalósítására 13
hónap áll rendelkezésre, azaz ha minden
a tervek szerint alakul, a Mackós-kút 2023
májusában visszakerülhet eredeti hel�ére.
Takács Tibor
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A családi sportág, melyet
sokan ismernek, de nem elegen
Bemutatjuk a karatét és a hozzá kapcsolódó debreceni és vámospércsi lehetőségeket.

Fotók: Tokaji Norbert

Tokaji Norbert debreceni karateedző által
nyertünk betekintést a karate és Ázsia rejtett világába, mely számunkra sokszor távolinak tűnik. Vagy mégsem? Lássuk, mit
lehet tudni a sportágról, a szokásokról, a
náluk uralkodó hierarchiáról.
– Nálam a karatéhoz való vonzódás hétéves koromban kezdődött, csodálatos
gyerekkort adott ez a sportág – kezdte
gondolatait a mester.
Azt is megtudtuk, hogy ikertestvérével
nem voltak éppen jó gyerekek, ezért a szülők íratták be őket karatéra, hogy levezessék a feszültséget.
– Sokat köszönhetek a szüleimnek, a kyokushin karate kapcsán fegyelmet, tiszteletet, megértést, szófogadást tanultam –
mondta Tokaji Norbert.
Az már a diákolimpián is látható volt, hogy
a karatékák nagy tisztelettel vannak egymás iránt, a mester elárulta, ez nem ázsiai jellegzetesség, ha van, aki megtanítsa a
gyerekeknek.
Hajlamosak vagyunk azt hinni, ez a fajta
tiszteletadás Ázsiából jön, és onnan vehető át. Való igaz, hogy ott már gyerekkoruktól másként viszonyulnak a fiatalok a
szüleikhez, mint itthon, de ez tanítható, a
gyermekek pedig nevelhetők, ennyi a kulcsa – mondta.
A tréner azt is elárulta, szerinte fontos volt
gyerekkorában az, hogy első komoly versenyén rögtön harmadik helyezést ért el,
majd szépen lépegetett felfelé, megszerezve a színesebbnél színesebb öveket. De
hogy mik az első emlékei? – Olyan közegbe kerültünk, ahol embert faragtak belőlünk, nem veréssel, nem szidással, hanem
emberséggel – emlékezett vissza az edző.
Nézzük, hogy is vannak az övek?
– Fehér, kék, citromsárga, zöld, barna, fekete – ez utóbbin belül pedig jönnek sorra a danok – összegezte Tokaji Norbert.
Elmondása szerint ez mind a jártasságot

jelenti, nem az erőt. Azt is megtudtuk,
hogy ez évekkel, rutinnal, tapasztalattal
szerezhető meg, plusz az övhöz kötött
egyes feladatokkal. Vagyis nem feltétlenül úgy működik, ahogy azt az Arnold
Schwarzenegger főszereplésével készített Hull a pelyhes című karácsonyi film
bemutatja, ahol „mindössze” egy téglát
kell érte összetörni.
– A tégla összetörése külön műfaj: erőt, kitartást, megfelelő kéztartást, koncentrációt, bátorságot igényel, az övek színe nem
ahhoz van kötve, hogy ki mekkora téglát
bír összeroppantani, bár akár lehet ez is
egy feladat egy új szint eléréséhez – tudtuk meg a szakembertől.
Tokaji Norbert hosszú évekig minden versenyt megnyert, majd életbe lépett Murphy törvénye: pont a debreceni tornáján
kapott ki, és lett második, de ekkor sem
csüggedt, folytatta a kemény munkát,
mára pedig ő a vezetője a debreceni Kyokushin Hungary SE-nek. Tizenkét éve vannak jelen Debrecenben, és Vámospércsen
is működnek, bárki kipróbálhatja náluk a
sportágat, és akinek tetszik, marad, akinek
nem, otthagyja.

A mester elárulta, akár az egész család is
ott lehet a Böszörményi úti edzőteremben, de akár a vámospércsi edzéseken is
lehet ez egy családi program hétfőn, szerdán és pénteken is
– Anya, apa, és a gyermek is jár hozzánk,
és élvezik. Persze, ha őszinte akarok lenni, van olyan is, ahol az anya bevásárlásra használja azt az időt, amíg a gyermek
karateedzésen van. Minket ez utóbbi sem
zavar, de szeretjük, ha sokan vagyunk –
összegezte az edző.
Külön gyerekcsoportjuk és felnőttoktatásuk is van. Sőt arra is gondoltak, hogy aki
erőnlétben gyengébb, annak ott van a formagyakorlat, aki pedig erősebb, mehet a
küzdelembe. Innentől tehát csak a bátortalanságunk szabhat gátat annak, hogy elkezdjük-e a karatét, nem mellesleg a debreceni KHSE az ország első három legjobb
karateklubja közé tartozik.
Tokaji Norbert elmondta, önvédelemre
is jó a karate, de senki ne várjon csodát.
Ahogy ő fogalmaz, egy 50 kilós, csinos
hölgy hiába karatézik, nem valószínű,
hogy esélyes az utcán egy 100 kilós férfival
szemben. Legalábbis fizikai erővel nem, de
ez a sportág a szellemet is fejleszti, ami
viszont előnyünkre válhat sokféle helyzetben. Hozzátette, a karatékák nem supermanek, nem kell hiú ábrándokat kergetni,
de a a karate többféle szempontból is tanítja az embert. Vajon arra is megtanít-e,
hogy pontozásos sportágról lévén szó,
nem mindig igazságos?
– Valóban nem mindig igazságos, részben
függ a bíróktól is, de igen, el kell fogadni,
nem biztos például, hogy kikaptam azon az
ominózus debreceni meccsen, de túltettem
magamat rajta – mondta el végül kendőzetlenül a véleményét a debreceni karateedző.
Szeptember 17-én jön a Debrecen Kupa,
amelyen joggal várható hazai éremeső.
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