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A HÍRES PÁSZTOR,
KOSINA PÉTER
MESÉLT NEKÜNK
(4-5. oldal)

BEMUTATJUK
A DEBRECENI ÓRIÁST,
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Önkéntes katonákat toboroznak Debrecenben is
Stabil ﬁzetést és lakóhelyhez közeli munkavégzést ígérnek.
Szeptember 5-én újra elindul az önkéntes katonai szolgálat a Magyar Honvédségnél. Valamennyi 18 és 65 év közötti magyar állampolgár jelentkezését várják, aki rendelkezik bejelentett belföldi
lakóhellyel, erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai
végzettséggel.
Ez a szolgálati forma ugródeszka lehet a felsőoktatásba azok számára, akik egy ideig szüneteltetik tanulmányaikat, hiszen a féléves
szolgálatért akár 32, az egyéves szolgálatért akár 64 többletpont is
járhat a felsőoktatásba való bekerülésnél.
Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a megyeszékhelyek toborzóirodáiban – tájékoztatott az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Hadkiegészítő és Toborzó Irodája.

Fotó: hmzrinyi.hu

Elegáns parti és vacsora, Debreceni bánat: volt
ilyen volt a DEAC-évzáró egyszer egy Vekeri-tó...
A Debreceni Egyetem klubja több sportágban is sikert sikerre halmozott.

Fotó: Kovács Péter

A DEAC újabb sikeres szezonját ünnepelték meg egy elegáns vacsora keretében a Debreceni Egyetem, valamint a szakosztályok vezetői,
edzői, sportolói.
A Hallban rendezett ünnepségen feleleveníthették a női futsalcsapat NB I-es címvédését és az újabb Magyar Kupa-győzelmét, a fiúk
bronzérmét a bajnokságban és ezüstjét a kupában. A jégkorongozók
megvédték címüket a Magyar Kupában, majd magyar bajnoki ezüsttel zárták a szezont. A női teniszcsapat visszajutott a Szuperligába, és
azt is megemlítették, hogy a cheerleaderekért az Európa-bajnokságon szoríthattunk, de a vívók, valamint lovasok is rendre kiváló eredményeket értek el. Az utánpótlás is biztosított, elég csak megemlíteni
a kosárlabda U23-as gárda, valamint az ifjúsági kézilabda- és a korosztályos focicsapatok sikereit.
Az est fénypontja a díjátadó ceremónia volt.
BeA

Szomorú látványt nyújt ma.
Debreceniek kedvelt pihenő- és kirándulóhelye volt a Vekeri-tó és
környéke. A fiatalok talán már nem is tudják, hogy télen-nyáron egyaránt megtöltötték az Erdőspuszták ezen részét a cívisvárosiak, nyáron
piknikeztek és pecáztak, télen a tó jegében gyönyörködtek, a bátrabbak pedig még csúszkáltak is rajta.
Mára minden csak emlék. Szomorú látni, hogy a hosszú évek óta tartó csapadékmentes időjárás áldozatává vált a tó, amely mára szinte
teljesen kiszáradt. A képen az látszik, hogy már csak egy kisebb tócsa
maradt az egészből. Mint ahogyan az egész Debrecen környéki tórendszer megsemmisült...
A Vekeri-tó (vagy Kati-tó, vagy Alsó-Paci-víztározó) létrehozását a FEFAG (Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság, a Nyírerdő Zrt. jogelődje) 1974
januárjában rendelte meg a TIVIZIG-től. Eredetileg egy 4 hektáros és
egy 5 hektáros tavat terveztek, amelyeket egy földcsatornával kötöttek volna össze. A kivitelezés vezetője, Papp Ferenc, a TIVIZIG igazgatója azonban egy jobb, rögtönzött tervvel állt elő, és ennek köszönhetően egy 18 hektáros tó, valamint egy 1 hektáros kis tó megépítése
mellett döntöttek. Az akkori TIVIZIG-nek akkora befolyása volt erre a
projektre, hogy még egy ekkora „manőverhez” sem kellett újra járni a
bürokrácia, a tervengedélyezés útvesztőit.
A tó vízutánpótlását a Kati-éren keresztül biztosították. A Vekeri-tavi
pihenőközpontot 1976. április 30-án ünnepélyes keretek közt nyitották meg a látogatók előtt. A teljes költség 3,6 millió forint volt, de már
akkor vészjóslatok láttak napvilágot a vízügyi szakemberek részéről,
hogy ha a Kati-ér elapad, akkor kiszárad a tó – derül ki az Erdőspusztai
Horgász és Turisztikai Portál cikkéből.
BeA

Íme, a 2021-2022-es szezon legjobbjai:
Az év szakosztálya:

Futsal

Az év sportolója:

Hetényi Zoltán

Az év meglepetéscsapata:

Kosárlabda, U23-as csapat

Az év ﬁatal tehetsége:

Battai Sugár Katinka

Az év legnépszerűbb szakosztálya:

Jégkorong

Az év csapata:

Labdarúgócsapat

Az év edzője:

Quirikó Vivien

Az év feltörekvő sportága:

Cheerleaders

Az év utánpótláscsapata:

Ifjúsági kézilabdacsapat
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Az apám azt tanította: nemhogy
lefeküdni, de leülni sem szabad
A híres pásztor, Kosina Péter a szürke marhákról, a meglöttyenő gulyáról, a Hortobágy szeretetéről mesélt.
Úgy terveztem, hogy kint a pusztában
beszélgetünk majd, gondoltam, miközben körülöttünk a szürke marhák legelnek, lesz idő mindenről szót váltani, ami
csak eszünkbe jut. Az ötlet azonban nem
aratott sikert vendéglátómnál. - Ne haragudjon, de csak kimondom. A legelőn
a kutyámon kívül senkit sem tűrők meg
magam mellett, a tanyán viszont szívesen fogadom. Jöjjön oda! – válaszolta a
telefonba. Irány tehát a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. darassai telephelye, amely
Balmazújváros és Tiszacsege között van.
Nem sokkal előtte, az út mellett áll a híres
Kishortobágyi csárda, amelyet 1740 körül
építettek, és állítólag a betyárok kedvelt
találkozóhelye volt. Jó húsz éve, hogy
utoljára vendégeket fogadott, pedig egy
jó bográcsgulyásért, egy kis cigányzenéért vagy egy látványos csikósbemutatóért
sokan az ország másik végéből is ideutaztak.
Kosina Péter számadó gulyás légvonalban talán két kilométerre él a csárdától,
a darassai telephelyen lévő nem túl nagy,
de otthonos házban. Csengő nincs, a
házőrző kutyák, van belőlük jó néhány,
viszont azonnal jelzik, hogy idegen érkezett. A házigazda felesége, Kosina Péterné Marika fogad, és invitál a lakásba, ahol
szinte minden a pásztoréletre emlékezteti
a betérőt. Mintha egy kisebb múzeumban
járnánk: pásztorbotok, kalapok, szűrök,
megannyi kolomp, a falakon pedig fotók és egy hatalmas, díszes szürkemarha-szarv, amiről később megtudom, hogy
vendéglátóm az ötvenedik születésnapjára kapta a munkáltatójától.
Egy nap után otthagyta az iskolát
A konyhában ülünk le beszélgetni, és
szinte azonnal megdől az a teóriám,
hogy a pásztorok csak saját magukkal
szeretnek társalogni. De az is lehet, hogy
Kosina Péter kivétel. Mindenesetre elmeséli, hogy 1963 augusztusában született
a Hortobágyon, a Kadarcsi csárda közelében lévő Kertész tanyán. Bábaasszony
segítette a világra, és, ahogy mondja,
szerencsére megtartotta jó szokását, azóta sem volt kórházban. Édesapja az állami gazdaságban juhászként dolgozott,
Péter pedig hároméves volt, amikor a
hortobágyi halastó mellé költöztek, majd
1976-ban, a jobb megélhetés reményében, a családfő a debreceni Kossuth Tszben lett juhász. Kapcsolatuk a pusztával
azonban ekkor sem szakadt meg, hiszen
a tsz nyári legelője a Hortobágy legszebb

Fotók: HNPI

részén, a Pentezugban volt, így tavasztól
őszig ott legeltették a birkákat. Az általános iskola elvégzése után a szülők unszolására továbbtanult. – Szerették volna,
hogy karosszérialakatos legyen belőlem –
emlékszik vissza. – Az első nap rájöttem,
hogy ez nem való nekem. Mindenről volt
ott szó, csak a jószágról nem. Többször
nem is mentem be az iskolába, inkább
beálltam dolgozni a tsz-be, abban az időben 14 évesen ez még minden probléma
nélkül megoldható volt. 1978-tól 2003-ig
ott dolgoztam mint juhász. Amikor jött
a rendszerváltás, a tsz-t megvette egy
maszek, és onnantól kezdve az ő juhaira
vigyáztam. Közben 1992-ben megnősültem, 93-ban megszületett a fiunk, 96-ban
pedig a lányunk.
Kosina Péter annak idején 800 juhot legeltetett, váltótársa pedig a saját felesége lett, aki talán az egyetlen női gulyás
az országban, bár ezt megerősíteni sem
ő, se a férje nem tudta. Így végül abban
maradtunk, hogy ez akkor is kuriózumnak
számít, ha esetleg valahol mégis lehet
egy hölgy, aki hasonló pályát választott
magának. Aztán 2003-ban munkahelyet
váltottak, azóta a nonprofit Kft. alkalmazottjai, és akkor lettek juhászból gulyások,
a birkákat magyar szürke marhákra cse-

rélték, miközben a két gyerek nevelését is
meg kellett oldaniuk a darassai tanyáról.
– Vittük őket az iskolába, a buszhoz, aztán
Debrecenbe karateedzésre, néptáncra –
meséli. – Ha kellett hajnalban indultunk,
ha úgy adódott, éjfélkor mentük értük.
Arra törekedtünk, hogy sose érezzék a
hátrányát annak, hogy tanyán élnek.
A gyerekek lassan felnőttek, és immár a
Kosina család mind a négy tagja a nonprofit Kft. alkalmazottja: fia csikós számadó lett az anyakancaménesnél, lánya pedig a Mátai Ménesnél telepvezető.
Szerinte pásztorembernek születni kell.
Ritka, hogy megragad itt valaki, aki oldalról csak úgy belekap ebbe az egészbe, de
korábban a családjában nem volt semmilyen hagyománya a pásztoréletnek. - Sokan azt hiszik, hogy ez csak az ünneplőruháról, meg a bemutatókról szól, de
ez köszönőviszonyban sincs a valósággal
– teszi hozzá. - Itt január elsejétől december végéig talpon kell lenni, és aztán kezdődik az egész elölről. Nincs hétvége, se
húsvét, se karácsony.
Legeltetni csakis egyedül
Azt a felvetésemet, hogy a pásztorok maguknak való emberek hírében állnak, Kosina Péter nem cáfolja, de hozzáteszi, ő
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például szereti a társaságot, az összejöveteleket, de mindent csak a maga idejében. Legeltetés közben például nem
tudja elképzelni, hogy valaki ott toporog
mellette, esetleg még beszél is hozzá. –
Sokan szerettek volna már kijönni velem a
legelőre, hogy megnézzék a munkámat,
de nem csak magának, másoknak is azt
mondtam: olyankor a kutyákon kívül senkit nem viselek el magam mellett – vágja
rá határozottan. – Nem szégyellem, de
a gyerekeimet se vittem ki soha. Nem figyelhetek olyankor arra, hogy mikor szúrja meg a vadrózsa, vagy mikor mászik fel
egy villanyoszlopra, amivel megzavarja az
akkor éppen legszebben legelő gulyát.
Ismerek persze olyan pásztorokat is, akik
szeretnek komázni, én nem ilyen vagyok.
Nekem úgy telik el az egész nyár, hogy a
legelőszomszédommal egy szót sem váltunk, távolról intünk egymásnak, de hogy
én leálljak vele beszélgetni, az elképzelhetetlen.
Péter hű társa a munkában két kutyája,
Vitéz és Figura. Szigorú nevelést kaptak,
a legelőn szinte állandóan a sarkában
vannak, nem bóklásznak összevissza.
Szükség is van a fegyelmezettségre, hiszen 137 anyatehenet és a szaporulatát,
nagyjából kétszáz jószágot kell összetartani. – A kutyának fogni kell, azaz, ha a
marha el akar kószálni, akkor bele kell harapnia a lábszárába, a térdébe – meséli. –
Ilyenkor könnyen megrúghatja egy szürke, vagy akár a szarvával fel is dobhatja.
A legnagyobb segítséget akkor jelentik,
amikor feljön egy hatalmas vihar, csörög,
csattog, villámlik, olyankor a kutyák tartják
össze a megriadt gulyát.
És hogy hogyan telik egy átlagos nap?
Péter negyed ötkor kel, és a tanya körüli
teendőkkel kezd, hiszen mindig van mit
csinálni. Nyáron, a nagy melegben hatkor már indítja a gulyát a legelőre. Előtte
bepakolja a tarisznyába a harapnivalót,
sült vagy nyers szalonnát, esetleg száraz
kolbászt vagy szalámit, és az elemózsia
mellé egy üveg víz is kerül. A délelőtti legeltetés nagyjából 12-ig tart, addigra viszszajön a gulyával a telepre, majd, ahogy a
pásztorok mondják, „feliszik” a jószág. Aztán, amíg a marha pihen, kérődzik, jöhet
az irodai munka, meg az egyéb feladatok,
délután négykor pedig ismét indulás a
legelőre. Nyáron fél tíz-tíz tájékán érnek
haza, majd újabb itatás következik, és a
pásztor is elfogyasztja a megérdemelt vacsoráját.
A villanypásztor áll nyerésre
Azzal kapcsolatban, hogy van-e utánpótlás, lesz-e, aki tovább viszi a hagyományokat, nem túl derűlátó. Mint mondja, egyre
kevesebb a jelentkező, és az elkötelezettség sem a régi már. – Sokan a gyenge
kezdés után erősen visszaesnek, és már
csak azt veszi észre az ember, hogy egykét nap után el is menekültek – kesereg. –
A rendszerváltozás utáni években nagyon
sok remek pásztor elkallódott, és ők aztán
később sem találtak vissza a szakmához.

Mostanában azok a 30-40 közöttiek próbálkoznak, akiknek a felmenői között is
voltak pásztorok. A fiatalok nemigen ragadnak meg itt, a telefon nyomkodása,
meg a hétvégi bulik érdeklik őket. A pásztorkodást kicsit megölte a technika fejlődése is. A mostani vállalkozók, tisztelet a
kivételnek, inkább körbekerítik a legelőt
villanypásztorral, csakhogy ne kelljen fizetni a gulyás vagy a juhász bérét. Igaz,
azzal nem számolnak, hogy a villanypásztor nem veszi észre, ha valamelyik jószág
beteg, és meggyógyítani sem tudja.
De vajon mivel telik az idő egész nap a
legelőn? A városi ember fejében talán
él egy olyan kép, hogy a pásztor egy fa
alatt fekszik a hűvösben, halkan szól a
táskarádió, és időnként esetleg még el is
bóbiskol a jó levegőn. Kosina Péter szerint van ilyen is, de az igazi pásztorra ez
nem jellemző, ráadásul legeltetni mindig
kell, nemcsak olyankor, amikor jó idő
van. – Ha esik, ha fúj, menni kell velük.
Ha cigány gyerekek potyognak az égből,
akkor is – hangsúlyozza. - Az apám azt
tanította: nemhogy lefeküdni, de leülni sem szabad. Hatéves lehettem, amikor már 500 birkát legeltettem egyedül.
Apám bent dolgozott, de közben a hodálykapun ki-kinézett, hogy hol vagyok,
nincs-e valami bajom. Ha álltam, akkor
látta, hogy minden rendben van, azóta is
így legeltetek. Járkálok, sétálok, időnként
a boton támaszkodok, de leülni, lefeküdni sose szoktam. Közben figyelem a jószágokat, mert mindig lehet róluk tanulni valamit. Fülszám alapján meg tudom
mondani, hogy melyik a hosszú derekú,
a tulipánállású, és melyiknek van fehér
szarva. Nincs két egyforma nap. A szürkék például akkor legelnek a legszebben,
ha a Nap majdnem lecseppen az égből,
olyankor semmi dolgom velük, a borongós, szeles idő viszont nagyon zavarja
őket, mennének összevissza, elkél a kutyák segítsége is, hogy egyben tartsam a
gulyát.

Amikor meglöttyen a gulya
Beszélgetésünk ideje alatt Kosina Péter jó
néhányszor említette a szépen legelő gulyát. De hogy ez pontosan mit jelent, azt
nem sikerült megfejtenem. Arra kértem,
mondja el, milyen az, amikor a szürke
marhák tényleg szépen legelnek. – Például ha már az elindulástól kezdve esznek,
nem pedig felszegett fejjel rohannak vagy
egy kilométeren át. Az nem legeltetés,
hanem jártatás – magyarázza. A legelőre
nem azért megyünk ki, hogy csavarogjanak, mert az idő telik, és a végén éhesen jönnek haza. Szép legelés az is, ha a
pásztor a gulya előtt megy, a jószágok pedig nyugodtan mennek utána, és közben
esznek. Aki igazán ért a pásztorkodáshoz,
hagyja, hogy a gulya megterüljön, meglöttyenjen a legelőn. Olyankor közé lehet
látni, de azért egyben van az állomány,
ugyanakkor mégsem egy kupacban, egymás hegyén-hátán legelnek. Amikor hazafelé megyünk, akkor is időt kell hagyni,
hogy kényelmesen, legelve érjenek be a
szállásra. Ha délre akarok velük visszaérni, akkor a legelő túlsó végéről nem elég
háromnegyed tizenkettőkor elindulni. Annak semmi értelme, hogy magam elé kapom a gulyát, és gyűröm befelé, mintha
a tiszafüredi vásárba hajtanám őket. Úgy
mondjuk, haza kell legeltetni a jószágot,
hogy ne felhevült testtel menjenek az itatóra. Apró trükkök ezek, amelyek nélkül
nem lesz hatékony a legeltetés. Egyébként az óra a tehén gyomrában van, ha
jól lakott, és szomjas, szinte magától elindul haza.
Bár sokáig juhászként dolgozott, mára
megszerette a szürke marhát is. – Nem
olyan, mint egy húsmarha, kihívás vele
foglalkozni – így Péter. – Tekintélyt parancsoló állat, talán a hatalmas „gallya” miatt.
Igazi szilaj jószág, van benne vadvér bőven. Ha úgy érzi sarokba szorították, támadhat is, olyankor ki kell térni előle, vagy
fel kell ugrani a karámra, szerencsére eddig még mindig sikerült.
Takács Tibor
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A debreceni óriás, ahonnan
a hegyekig is ellátni
Több mint ötven éve áll a
pallagi tévétorony.
Több mint 113 méter magas, a Nagyállomásnál lévő toronyház a maga 79
méterével szinte eltörpülne mellette,
mégis valahogy megbújik a Nagyerdő
fái között. Messziről jól látható, ha valaki
viszont az erdőben sétál, leginkább már
csak akkor veszi észre, amikor egészen
közel jár hozzá. A debreceniek pallagi tévétoronyként ismerik, pedig először rádióadást sugárzott. Az Antenna Hungária
Zrt. üzemeltetésében lévő tornyot csak
úgy nem lehet megközelíteni, kerítés veszi körül, kamerák pásztázzák a területet.
Kísérőm, idegenvezetőm, Sajó Sándor
híradástechnikai szervizmérnök fogad,
és rövid adategyeztetés után kezdődhet
is a látogatás.
A torony belső átmérője mindössze 5
és fél méter, benne egy lift, és ha valamiért a felvonó éppen nem működne,
akkor ott vannak a betonfalba erősített
létrák, amelyekkel ugyancsak fel lehet
jutni. Mi mindenesetre a liftet választjuk,
amely szép komótosan halad felfelé a
hideg, rideg toronybelsőben, és mindezt a liftajtón lévő ablakon át a kis kabinban utazó végig láthatja is. Aki nem
annyira bírja a bezártságot, annak elég
lassan telik az idő, míg végre megállunk,
és kiszállhatunk. Sajó Sándor „megnyugtat”, hogy még egy szinttel feljebb is
megyünk majd, de előbb nézzünk szét,
hogy milyen a kilátás több mint 80 méteres magasságból. A panoráma tényleg
lenyűgöző!
A kicsit párás időben is jól kivehető a
távolban a Nagytemplom, közelebb a
Nagyerdei Stadion és egészen közel a
gyógyszergyár, ami így felülről már nem
is tűnik olyan nagynak. A másik irányban,
szinte alattunk a pallagi nemzetközi iskola, kicsit balra, távolabb Józsa is feltűnik,
és ha az ember egészen messzire tekint,
akkor mintha az Északi-középhegység
körvonalai is felsejlenének. Sajó Sándor
ehhez még hozzáteszi, hogy tiszta időben kiválóan látszik a toronyból a romániai Bihar-hegység is. Miután eleget
gyönyörködtünk a tájban, a lift még egy
szinttel feljebb visz bennünket, a végállomás 90 méteren van. Itt is, akárcsak
az előző szinten, legfeljebb a felszerelt
antennák zavarják valamelyest a kilátást.
Egy tévécsatorna és hatszáz
telefonvonal
A pallagi tévétorony története a hatvanas évek elején indult. A Magyar Posta
rádió és televízió műszaki igazgatósága

Fotók: Magánarchívum

1961-ben bízta meg az Út-, Vasúttervező
Vállalatot, hogy készítse el a létesítmény
terveit. A munkálatok 1962-ben kezdődtek, és 1964-ig kialakították a szükséges
infrastruktúrát, ami abban az időben természetesen még csak földkábeleket és
telefonvonalakat jelentett. Ekkor készült
el az a földszintes épület is, ahol az irodák és a diszpécserközpont kapott helyet. A torony építése 1965-ben kezdődött, és 1967-ben fejeződött be, feladata
pedig az Újszentmargitától Nagyváradig
terjedő mikrohullámú szakasz „lefedése”
volt. Ami a műszaki paramétereket illeti:
a 96 méteren lévő vasbeton tetőszintre jött még egy 17 és fél méter magas
acélfelépítmény, erre a tartószerkezetre
kerültek fel a rádióantennák, így a torony
teljes magassága 113 és fél méter. Külső
átmérője 6, a belső pedig 5 és fél méter,
a bejárati ajtón belépve pedig szinte úgy
érezheti magát az ember, mintha egy
csőben lenne.
A kezdetekkor a torony melletti épületben kialakított gépterem fő berendezése
egyszerre egy tévécsatornát és 600 telefonvonalat tudott átvinni. Ez ma már
megmosolyogtatónak tűnik, de ez a kapacitás akkor bőségesen elegendő volt.
És azt azért tegyük hozzá mindenképpen, hogy 1967-ben még csak egyetlen
magyar csatorna volt, és az is heti öt napon sugárzott műsorokat. A heti hatnapos sugárzásra 1968. január elsejével tértek át, akkortól pénteken is volt mit nézni

a „magyar egyesen”, és csupán hétfőn
volt adásszünet, olyankor itt, a keleti végeken a román adót nézték az emberek.
A technikai fejlődés innentől kezdve viszont megállíthatatlan volt, és 1973-ban
egy modernebb berendezésre cserélték az addigit, amely elméletileg akár 3
tévécsatorna és a kezdeti 600-nál jóval
több telefonvonal egyidejű átvitelére volt
képes. Ez az analóg, de rendkívül megbízható eszköz egészen 2002-ig üzemelt.
Kísérőm a torony életének következő
fontos eseményeként emlékszik vissza
1988-ra, amikor a Danubius Rádió sugárzása megkezdődött a 103.5 MHz-en.
Ehhez a technikai hátteret egy magyar
gyártmányú rádióadó biztosította, amelyet aztán 1997-ben egy modernebb,
nyugati berendezésre cseréltek. Ezzel
egyidőben elkezdődött az adók számának bővítése, és ma már a Kossuth, a
Bartók, a Petőfi, a Dankó és a Retro Rádió is a pallagi tévétorony segítségével
jut el sok-sok háztartásba.
Analóg helyett digitális
A tudomány piros betűs ünnepnapja volt,
2008. december 16-a, amikor is megtörtént a digitális átállás, az addigi földfelszíni analóg tévéadások helyébe a sokkal
jobb minőségű, műszakilag is megbízhatóbb digitális sugárzás lépett. Akkoriban
Pallagon két multiplex berendezés üzemelt, de az igények folyamatos növeke-
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dése miatt a kapacitást bővíteni kellett,
így ma már hat multiplex adó működik a
toronyban, ami több mint 100 tévécsatorna sugárzását teszi lehetővé.
Kísérőmet arra kértem, magyarázza el
a műszaki érzékkel, ismerettel kevésbé
felvértezett laikusoknak, hogy hogyan is
működik a műsorsugárzás, mi a szerepe
ebben a folyamatban a toronynak, egy-

általán hogyan jut el az otthonunkba a
hang vagy a kép, aminek a jelenlétét ma
már ugyanolyan természetesnek veszszük, mint amikor a csapból egy mozdulattal ivóvizet töltünk a poharunkba.
Sajó Sándor egy példával szemléltette
a folyamatot. Ha a Kossuth Rádió egyik
stúdiójában a bemondó híreket olvas, az
ő hangja először egy Budapesten lévő

úgynevezett fejállomásra kerül, onnan
pedig mikrohullámú hálózaton az adás
eljut a toronyig, ahol az adóberendezés jelentősen felerősítve felküldi a jelet
a tornyon lévő antennára, amely aztán
ezt kisugározza. A bemondó megszólalása és a hangnak a rádiókészülékbe jutása közötti idő persze csupán a pillanat
műve, hiszen a hang a rádióhullámok sebességével, azaz fénysebességgel terjed.
Sajó Sándortól megtudtuk azt is, hogy
viharos időben azért elég rendesen „közlekedik” az épület az ember talpa alatt,
de szerinte ez idővel megszokható, bízni
kell a vasbetonszerkezetben.
A toronyban korábban működött diszpécserszolgálat is, de a technika fejlődésével az emberi tényező egyre inkább
háttérbe szorult. Még a kilencvenes évek
elején is az ott dolgozó szakemberek feladata volt a többi között az, hogy a különböző híranyagok, tudósítások, képes
összefoglalók Debrecenből eljussanak
Budapestre, hogy aztán az esti híradóban
már az egész ország láthassa, mi történt
a cívisvárosban. Ma már a helyszínen emberi beavatkozásra szinte egyáltalán nincs
szükség, a rendszer részben automatikus, részben távolról kezelik, így például
ha valamilyen ok miatt a rádió- vagy tévéadó meghibásodna, egy tartalék azonnal üzembe állna, és ha ezzel is történne
valami, akkor a komádi torony venné át a
pallagi szerepét.
Takács Tibor
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Ha nyár, ha koncertek, akkor is Hajdúszoboszló!
Fürödni lehet az idén a Szoboszlói Nyár programkínálatában, mert mindenkit szeretettel vár a fürdőváros szórakoztató rendezvényekkel.
Fókuszáljunk most a hazai hírességek könnyűzenei koncertjeire!

Fotó: Ovi D. Pop

Népszerű rendezvényeink, fesztiváljaink mellett ezen a nyáron a József Attila utcai szabadtéri színpadra a magyar zenei
élet színe-javából érkeznek hozzánk fellépők. Énekes testvérpárokat hívtunk meg, és lesznek nosztalgiakoncertek is. Remek szórakozást kívánok! – köszönti Önöket, Titeket Czeglédi Gyula polgármester.
Az esti könnyűzenei koncertek között július 15-én Vastag Csaba és Vastag Tamás várja a közönséget. Csaba, mint tudjuk,
az első magyar X-Faktor győztese, Tamást szintén az X-Faktor versenyzőjeként ismerte meg az ország. Másnap, azaz szombaton nosztalgiabuli lesz, Soltész Rezső ad nagykoncertet, jubileumi turnéja, a Soltész77 első állomása Hajdúszoboszló.
Augusztusban, először 19-én, egy nagyon romantikus koncertre várják a közönséget, Máté Péter és Cserháti Zsuzsa emlékének tisztelegnek a gyönyörű dalaikból összeállított programmal Szinetár Dóra, Csengeri Attila, Homonnay
Zsolt és Győrvári Leslie előadóművészek, zenekari kísérettel. Augusztus 26-án pedig Zenevonat szuperkoncert lesz az
LGT sztárjaival! A rendkívüli koncert a legendás együttes életművét vetíti a közönség elé. A produkcióban részt vesz
Karácsony János James, Solti János, továbbá Szirota Jennifer és Heincz Gábor Biga, valamint az Abrakazabra zenekar.
A koncertek nyarát augusztus 27-én operettgálával zárja a hajdúszoboszlói szabadtéri színpad. A legismertebb
musicalekből és operettekből részesül a nagyérdemű Miller Zoltán, Peller Anna, Peller Károly és Fischl Mónika előadásában.
Jegyek a helyszínen és előzetesen is megvásárolhatók: http.//tixa.hu vagy a Tourinform irodában – Szent István park
vagy a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban

Most tiéd a konyha!
Mert a Vegasziget nem lakatlan
A debreceni szerző szakácskönyve hiánypótló gyerekek és szülők számára is.

Fotók: Magánarchívum

Belevaló fiataloknak írt vegetáriánus, vegán
szakácskönyvet a debreceni Dankóné Reisinger Magdolna, és a szerző biztos, hogy
nem a levegőbe beszél, hiszen a saját bőrén
tapasztalta meg, milyen sokat jelent a tudatos
táplálkozás. A többdiplomás, sokrétű külföldi
munka- és élettapasztalattal rendelkező fiatal
anyuka a közelmúltban súlyos betegséggel
szembesült, akkor döntött úgy, hogy átvezeti magát a vegetáriánus konyhából a vegán világába. Bár nem állítja, hogy kizárólag
az életmódváltásnak köszönhetően, de láss
csodát, meggyógyult. Az étkezéssel, főzéssel
kapcsolatos gondolatait blogján dokumentálta, amiből aztán kézbe vehető, gyönyörűen
illusztrált, praktikus könyvek nőttek ki.

A Most tiéd a konyha! ezúttal kamaszoknak
szól, akik nem esznek húst. Egyúttal azoknak
a szülőknek is, akiknek fejtörést okoz, hogy
a kamaszuk nem eszik húst, hiszen a helyes
fehérjepótlás dilemmáján túl ott a kihívás lelki oldala is:
• hogyan ne nyomasszuk a gyereket az
evéssel?
• hogyan ne legyen stressz a táplálkozás
számára?
• hogyan lehet elérni, hogy élvezze az
ízeket?
• hogyan gondoskodhatunk róla jól?
Remek ötlet, egyben válasz a kérdésekre:
főzzön ő maga. Dankóné Reisinger Magdolna kötetében egyszerűen, rövid idő alatt el-

készíthető, tápanyagokban és ízélményben
gazdag fogásokat találnunk, amik nem igényelnek mély gasztronómiai háttértudást és
konyhai gyakorlatot – kezdők is bátran belevághatnak. Külön öröm, hogy a receptekben
valójában nincs semmi extra, nem fordítják
ki magából a világot, legfeljebb nélkülözik a
húst. Olyan, a fiatalok körében népszerű ételek is helyet kaptak a gyűjteményben, mint a
rakott krumpli, a wrap, a hamburger, a chips,
a bundás kenyér, a KFC saláta és a muﬃn –
kicsit, de tényleg csak kicsit másképp. Van itt
minden: tízórai és ropogtatnivaló, sütemény,
levesek és frissítő italok is. Egy kis akarás és
egy éhes kamasz kell hozzá! Jó étvágyat!
BCSH
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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
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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

TÜNDÉRKERT
ESKÜVŐK,
CÉGES RENDEZVÉNYEK,
CSAPATÉPÍTŐ BULIK,
BALLAGÁS, SZÜLETÉSNAP,
LEGÉNY- ÉS LÁNYBÚCSÚK,
ESKÜVŐI FOTÓZÁS,
EGYÉB CSALÁDI
RENDEZVÉNYEK
TELJES KÖRŰ
LEBONYOLÍTÁSÁT
VÁLLALJUK.
ELÉRHETŐSÉGEK: TARR KRISZTINA 06 30 830 3460
TÜNDÉRKERT - DEBRECEN-PALLAG
TÜNDÉRKERT ESKÜVŐI RENDEZVÉNYHELYSZÍN
TUNDERKERT21

ÚJra rEndEl!
Magyarországon Már

30 éve praktizáló és
42 éves szakmai

tapasztalattal rendelkező
hagyoMányos kínai orvoslás.

KÍnaI
orvosi rEnDElŐ

Dr. Wang yu Cai
ÚJ CÍME:

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

Akupunktúra, kínai hagyományos
orvoslás és gyógyszerészet stb.
ingyEnEs állaPoTFElMÉrÉs!

Bejelentkezés: +36 30 450 6070

www.kinaigyogymod.hu

VIZES, NEDVES,
SALÉTROMOS
lakások, pincék, teraszok
utólagos szigetelése,
injektálása.
Pince szigetelése esetén
nem kell megvárni
a víz elszívódását.
Az injektálás kiválóan
alkalmazható vizes, salétromos
lakások esetén
(kő, vályog, vegyes falazat)

Profi anyagokkal,
nagy szakmai
gyakorlattal!

06-70-333-4804
06-70-333-4814

SVÁJCI ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ,
NAGY PRECIZITÁSÚ KIVEHETŐ FOGSOROK
• Természetes kialakítás
• Fémkapocs nélküli rugalmas fogsorok
• Rugalmas alábélelés • Fémmentes kerámia
• Különleges minőségű lenyomatvételi eljárás
• Fogsorok felújítása, pótlások készítése

KISS TAMÁS fogtechnikus mester
Debrecen, Munkácsy M. u. 3.
Tel: 52/416-688 • 06 20 965 2168
www.dentomi.hu
Dentomi Fogtechnika

10 szemüveg

Fotók: UIP-Duna Film

Nem vagyok Top Gun-rajongó. A második részre készülve újranéztem az évekkel előtte látott
elsőt, és jobb hatással volt rám, mint először, de
újra rá kellett jönnöm, hogy nem az én mozim.

Eláll a
lélegzet
a Top Gun:
Mavericktől
Tom Cruise,
36 évvel később.
Ez a férfi elnyűhetetlen.

Ellenben a másodikkal, amely minden várakozásomat felülmúlta,
és amely egy kiváló akciófilm lett.
A Top Gun: Maverickben Pete „Maverick” Mitchell századost (akit
az első részhez hasonlóan az elnyűhetetlen Tom Cruise alakít)
felkérik, hogy mint oktató térjen vissza az elit pilótákat foglalkoztató Top Gunhoz. Maverick vonakodva vállalja a fiatal pilóták
oktatását, ugyanis ott van köztük az első részben elhunyt barátjának, Goose-nak (Anthony Edwards) a fia, Bradley ‚Rooster’
Bradshaw (Miles Teller). Mavericket azóta is lelkiismeret-furdalás
gyötri, de végül vállalja a pilóták felkészítését a szinte öngyilkossággal felérő küldetésre.
Az első rész az akkoriban trendivé váló videóklip-esztétika egyik
ékköve: sok és gyors vágás, lassítások, harsány és élénk színek
jellemzik, valamint tele van remek zenékkel – Tony Scott rendezőnek ez a stílus a későbbiekben egyértelműen a védjegye lett,
és végig érezni a Top Gunon a keze nyomát. Ehhez jön hozzá az
első film erős patriotizmusa, a szentimentális hangvétel, valamint
a túltolt macsóskodás. Nem csoda, hogy a film után megugrott
a pilóták jelentkezésének aránya.
A Top Gun egyértelműen magán hordozza az 1980-as évek
stílusát; igazi korszaklenyomat. Az új rész ezzel szemben vis�szavesz az első harsányságából, és sokkal erőteljesebben épít
magára a történetre. Teszi mindezt úgy, hogy számos ponton
megidézi azt.
A megidézést szó szerint kell venni: a film intrója, valamint két-három emlékezetes jelenete szinte egy az egyben ott van benne,
valamint Maverick ugyanazt a dzsekit és motort hajtja még mindig, mint több mint 30 éve. Ezek apróságok, túl lehet rajtuk lépni,
mégis érezni, hogy itt felszáll a nosztalgiavonatra a film.
De szerencsére a film innentől mindent „kijavít”, amit az elsőben hibának érezhettünk. A Top Gun: Maverick egyik erőssége a
története és a cselekményvezetése. Már a legelején tisztázódik,
milyen szerepet szánnak Mavericknek, és mi lesz a küldetésük a
pilótáknak.
Ennek megfelelően a narratíva úgy épül fel, hogy mindent tudunk a misszióról, végigkövetjük a gyakorlatokat, megismerjük a
figuráinkat, és remek érzékkel vezetnek be a küldetésbe. A film
ezzel éri el, hogy – az elsőtől eltérően – itt érezzük a tétet, átéljük
a repülésnek és magának a küldetésnek a veszélyét.
Joseph Kosinski rendezőt dicséri az alkotás felépítése, aki vérbeli
akciófilmet készített. A Top Gun: Maverick hiába kiszámítható a
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legtöbb ponton, hiába építkezik a hollywoodi sablonok szerint,
végig patikamérlegen kiszámolt benne minden, és ízléses a tálalása. Kosinski lefarag azokból az elemekből, amelyeket az első
filmben láttunk: itt is van hősködés és megy a szájkarate, de nem
túlzóan; előjön a szerelmi szál, azonban végig földhözragadt; jellemzi humor is az alkotást, de nem erőltetetten.
Ezen kívül érdemes megjegyezni, hogy a film fő érzelmi vonulatát adó, Maverick és Rooster között húzódó, lelkiismereti és haragos konﬂiktus végig visszafogott, nincs előtérbe tolva, de végig
érezni a levegőben. Mindezek mellett jól épülnek a karakterek,
személyiséget kapnak, megjegyezhetők, amely rendkívül fontos,
hiszen a Top Gun: Maverick egyik különlegessége, hogy itt – a
verseny mellett persze – a csapatösszhang kialakulása a tét.
Akciófilmként kiemelkedő az alkotás, hiszen a tét folyamatos
éreztetése miatt az akciók akkor is feszültek, amikor tudjuk, csak
gyakorlatról van szó. De nem csak ebből a szempontból, esztétikailag is kifogástalanok a jelenetek: remekül vágottak, izgalmasak, és ami a legfontosabb: végig követhetők a vásznon látott
események.
A Top Gun: Maverick azért is különleges, mert talán ez az első
film, amiben Tom Cruise a figuráján keresztül elismeri, hogy öregszik – erre több poén is épül. Valljuk be, eddig ilyennek ismertük
a filmsztárt, sokkal inkább önteltnek, magamutogatónak például
azért is, mert kaszkadőr – és veszélyérzet – nélkül forgat, csak
azért, hogy megmutattassa, számára semmi sem lehetetlen.
Tom Cruise legyen ilyen vagy olyan, egy valamit el kell ismerni:
elképesztően profi filmes. Ebben az alkotásban pedig az érzelmes jelenetekben is jó, és bizony, több jelenetben jelzésértékűen
átadja a helyet a fiataloknak. Persze, ez ne tévesszen meg senkit: ez egy Tom Cruise-film, amiben még mindig ő a főszereplő.
Mellette a Goose fiát, Bradley ‚Rooster’ Bradshaw-t alakító Miles
Teller is jó, de kiválóan alakít Jennifer Connelly és Glen Powell is.
A Top Gun: Maverick unikális darabnak tekinthető, hiszen hiába
folytatás, mégis önálló filmként is nagyszerűen megállja a helyét.
Igazi profi hollywoodi mű, minőségi rendezéssel, igényes forgatókönyvvel, fantasztikus akciójelenetekkel. Ezek mellett újfent bizonyítja, hogy Tom Cruise napjaink talán utolsó valódi filmsztárja.
Gaál Csaba
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Továbbra is a nemzetközi
elitben a Debreceni Egyetem
A világ legjobb 700 felsőoktatási intézménye között
szerepel.
A londoni székhelyű Quacquarelli Symonds
(QS) 2004 óta állítja össze a felsőoktatási intézmények világranglistáját. A június 8-án publikált
QS World University Rankings 2023 rangsorhoz a QS 2462 felsőoktatási intézményt vizsgált, és közülük 1422 egyetemet rangsorolt,
közülük 124 első alkalommal szerepel a listán
– közölte az unideb.hu.
A Debreceni Egyetem a 651-700. helyet szerezte meg, ezzel a rangsorolt intézmények
legjobb 46 százalékában van. Az intézmény
akadémiai megítélésében és a külföldi oktatók
arányában tudott javítani, és továbbra is őrzi a
második helyét a magyarországi egyetemek
között.
– A korábbi évekhez hasonlóan a külföldi
hallgatók arányában továbbra is kiemelkedően szerepelünk, a 161. helyet szereztük meg
a nemzetközi összehasonlításban – mondta
Pintér Ákos rangsorokért felelős rektori biztos.
- Emellett az intézmény javított az akadémiai



szféra megítélése, valamint a külföldi oktatók
aránya tekintetében is. A rangsorok arra is alkalmasak, hogy felmérjük, miben kell erőteljesen
javulni. Különösen fontos paraméter a tudományos tevékenység, ezen belül is jelentősen
növelni kell az egyetemhez köthető minőségi publikációk és hivatkozások számát – tette
hozzá a rektori biztos.
A 2023-as rangsort az intézmény tengerentúli partnere, az egyesült államokbeli Massachusetts Institute of Technology (MIT), a

Fotó: Cívishír

University of Cambridge és a Stanford University vezeti. Hazánkból a Debreceni Egyetem mellett a Szegedi Tudományegyetem,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi
Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Széchenyi
István Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem
és az Óbudai Egyetem került fel a nemzetközi
listára. 
unideb.hu
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Szerezz be Te is mindent, ami a villanyszereléshez
szükséges lehet a Daniella Villamosság webáruházában –
regisztrálj és vásárolj rendszeresen a www.daniella.hu
webshopon és vidd haza értékes nyereményeinket is!
Fődíj: Új Mercedes-Benz Citan haszongépjármű a Pappas Auto jóvoltából!
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Földindulás a DVSC-nél – az
örmények elhozzák a Kánaánt?
Bemutatkozott a DVSC új
menedzsmentje.
Megtörtént a nagy váltás a DVSC labdarúgócsapatánál. Az örmény befektetők
képviseletében a francia Ike Thierry Zaengel lett a piros-fehér együttest versenyeztető DVSC Futball Zrt. igazgatósági
elnöke.
Az előzmény
A DVSC két éve került úgynevezett közösségi tulajdonba, de ez a működési forma
nem vált be, mert a debreceni gazdasági
élet nagy szereplői közül kevesek érzik
sajátjuknak a cívisvárosi foci ügyét. Ami
működik Münchenben, Barcelonában
vagy Madridban, kudarcot vallott Debrecenben. A klubot versenyeztető cég, a
DVSC Futball Zrt. nagy adósságot görget
maga előtt, a hazai átigazolási piacnak
is meglehetősen passzív szereplője az
anyagi helyzete miatt. A csapat éppen
kiharcolta a bennmaradást a legutóbbi
szezonban, de a jövő ezekkel a feltételekkel nem ígért jót. Néhány hete jelent
meg a színen az örmény hátterű Noah
Group, amely élénk érdeklődést mutatott a DVSC iránt, de sokan kételyekkel
fogadták a hírt, hiszen a kaukázusiak eddigi, európai szerepvállalásai nem éppen
a sikerekről szólnak. Debrecenben mindenesetre bizalmat adnak nekik.
Új korszak, új arcok
„Lezárult egy korszak a DVSC történetében, és kezdődik egy új!” – jelentette be

Fotók: Cívishír

Kósa Lajos azon a sajtótájékoztatón, ahol
a váltást hozták nyilvánosságra. A DVSC
egyesület elnöke szerint a város és az
egyesület önmagában nem tudja előteremteni ahhoz az anyagi lehetőségeket,
hogy a csapat visszatérjen a nemzetközi
porondra, ezért befektető partner után
kellett nézni, és megtalálták! Kósa megköszönte Tőzsér Dániel sportigazgató,
Ábrók Zsolt és Szabó Péter cégvezetők,
valamint az edző, Joan Carrilló eddig
végzett munkáját. „Vasárnap meghoztuk
a döntést: őrségváltás lesz a DVSC Fut-

ball Zrt-nél, az igazgatóság új elnöke Ike
Thierry Zaengel. A célkitűzés az, hogy az
európai kupaporond résztvevője legyen
a Loki, mégpedig úgy, hogy továbbra is
a saját nevelésű játékosokra alapozzon.
Nem járható út légióshaddal feltölteni a
keretet. Fontos cél továbbá a nézőszám
növelése a duplájára, de leginkább a triplájára” – fogalmazott Kósa Lajos, aki azt
is megnevezte, kik lesznek a DVSC Zrt.
új igazgatósági tagjai: Ticz Balázs menedzser, Roy Charles Henry, aki Ike Thierry
Zaengel küldötte, Szabó Miklós korábbi
igazgatósági elnök és Sásdi András, aki
korábban szintén igazgatósági tag volt.
Cégvezető: Makray Balázs.
Komoly erősítés érkezik –
ígéri az új főnök
Ike Thierry Zaengel székfoglalójában azt
mondta, hogy két éve kacérkodik a DVSC-vel, de különböző okok miatt csak
néhány hónapja találkozott a DVSC illetékeseivel, és sok tárgyalás és munka
árán sikerült egyezségre jutni. Hozzátette: a legnagyobb befektetést a labdarúgó-utánpótlásban kell megvalósítani, hiszen nincs olyan nagy futballklub
a világon, amely az utánpótlása nélkül
sikeresen működne. A DVSC új főnöke
nevekkel még nem szolgált, de sejtette,
hogy „nagyon komoly erősítés” érkezik a Debreceni Labdarúgó Akadémiára.
Magáról elmondta, hogy a labdarúgás
mellett a rögbit is szereti, így abban a
sportágban is vannak érdekeltségei. A
Noah csoportról megjegyezte, hogy ér-

sport 15
dekeltségei vannak a PSG-nél, nemrég
megmentette a csődtől a Siena csapatát
az olasz harmadosztályban.
„A debrecenit fontos, hosszú távú befektetésnek tekintjük” – jegyezte meg
az új DVSC-főnök, aki nem sokkal később bemutatta az új edzőt, a portugál
Joao Janeirót és a stáb tagjait, akikkel
szemben az az elvárás, hogy látványos,
technikás futballt játsszon a csapat. Arra
nem adott konkrét választ, hogy mennyi
pénzt fektetnek a DVSC-be, elmondása
szerint erről még korai lenne beszélni, de
a tervekről szólva elmondta, két év alatt
akarják visszajuttatni a Lokit a nemzetközi porondra.
Ki Ike Thierry Zaengel?
A DVSC-től kapott sajtóanyag szerint
nemzetközileg ismert üzletemberről van
szó. Tranzakciós tanácsadó, akinek fő
szakterületei a szálloda-, a szórakoztató-, a média- és a sportipari befektetések. 2002-től a globális befektetői piac
legnagyobb szereplőinél dolgozott vezető beosztásokban, A Qatar Investment
Authority-nél eltöltött időszakában közel
600 millió euró értékű befektetést felügyelt, mindezek mellett közeli, bizalmi
tanácsadójává vált több globális befektetői csoportnak, köztük számos közel-keleti uralkodócsaládnak is, jelenleg pedig
Párizs és Budapest között felváltva tölti
idejének jelentős részét – olvasható a
DVSC sajtóanyagában.

Az NB I. 2022/2023-as szezonjának
1-2. fordulója:
1. forduló:
07.29. péntek
20.00 Budapest Honvéd – ZTE FC
07.30. szombat
17.45 Kecskeméti TE – Vasas FC
20.00 Újpest FC – Mezőkövesd
Zsóry FC
07.31. vasárnap:
15.45 Kisvárda Master Good – DVSC
18.00 Paksi FC – Mol Fehérvár FC
20.30 Ferencvárosi TC – Puskás
Akadémia FC
2. forduló
08.05. péntek
20.00 Vasas FC – Paksi FC
08.06. szombat
17.45 ZTE FC – Ferencvárosi TC
20.00 DVSC – Kecskeméti TE
08.07. vasárnap
15.30 Kisvárda Master Good –
Mezőkövesd Zsóry FC
17.45 Puskás Akadémia FC – Újpest FC
20.00 Mol Fehérvár FC – Budapest
Honvéd

Papp László: az eredmények fognak
minket igazolni
Az önkormányzat a csapat mellé állt,
amikor a kiesés után új utakat kellett keresni. A folyamatos fejlődés miatt most
megint új utakat kellett keresni, mert
ahhoz, hogy fel tudja venni a DVSC a
versenyt az európai futballal, az egyesület és a város gazdasági ereje együtt
is kevés, csak vegetálásra elég, de arra
ki kíváncsi? – tette fel a költői kérdést a
polgármester, aki bevallotta, hogy nagy
vívódás előzte meg a döntést, de úgy
ítélték meg, hogy az új üzleti partnerrel
való együttműködés nagyobb esélyt kínál a fejlődésre.
„Optimista vagyok, de nyilván az eredmények fognak majd minket igazolni. Hiszem,
hogy ezzel a döntéssel el tudjuk vinni a
futballt oda, ahová a legtöbbször tartozott
az elmúlt 15 évben” – így Papp László.
Kiderült: a klub finanszírozását az Ike
Thierry Zaengel nevével fémjelzett NSE
Kft. vállalja magára. Ez a cég egyelőre a
klub 13 százalékát vásárolja meg, majd
év végén, ha minden rendben van, megszerezheti az DVSC egyesülettől a részvények többségét. A város a 24 százalékos érdekeltségét nem kívánja eladni
– emelte ki a polgármester, aki szerint az
önkormányzat számára megfelelő pénzügyi biztosítékok is rendelkezésre állnak
az üzlethez.
Makray: megjött a pénz első része
Cégvezetőnek Makray Balázst nevezték
ki, aki húsz évvel ezelőtt már ellátta ezt a
pozíciót a Lokinál.
„Mindenki eltökélt annak érdekében,
hogy a DVSC széles összefogással eredményesebb legyen. A hosszú távú partnerség a várossal és az egyetemmel a
befektetők első számú szempontja. Hozzátette: a befektetők meggyőződhettek
arról, hogy Debrecenben minden infrastrukturális lehetőség adott a minőségi
szakmai munkához, és a megállapodásban vállaltak szerint a pénz első részlete
már meg is érkezett, amivel megkezdő-

dött az átadás-átvétel procedúrája” – fogalmazott Makray, aki újságírói kérdésre
nem tudta megmondani, pontosan mekkora költségvetéssel vág neki a klub a következő futballszezonnak, de nagyobbal,
mint legutóbb – jegyezte meg.
Tőzsér utódja, vagy mégsem
Hajk Hovakimjan, aki a szakmai munkáért felel, székfoglalójában elmondta, két
hete tartózkodik Debrecenben, és még
ismerkedik a várossal, a futballközeggel.
Az infrastruktúráról csodálattal beszélt,
elmondása szerint nagy lehetőség rejlik Debrecenben az utánpótlásnevelés
szempontjából. Tudja, hogy a legutóbbi
szezonban nyújtott teljesítménnyel senki sem volt elégedett a cívisvárosban. A
jövőben sokkal magasabb célokat fogalmaznak meg mindenki számára, konkrétan azt, hogy a DVSC a nemzetközi kupaszereplésért küzdjön.
Hajk Hovakimjan nem tekinthető Tőzsér
Dániel utódjának, a sportigazgatói állás
ugyanis megszűnt. Hovakimjan sokrétű
feladattal megbízott klubigazgató, aki
jelentős nemzetközi tapasztalatokkal bír
– mondta Makray a 28 éves örményről.
Janeiro: a 100 százalék kevés!
A DVSC-vel egy plusz egy éves szerződést aláíró Joao Janeiro kifejtette:
örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy
a DVSC edzője lehet, hiszen jól ismeri
a klub sikerekben gazdag történetét. Kiemelte: egyedinek számít az európai fociban, hogy a keret zömét helyi nevelésű játékosok alkotják, és meggyőződése
szerint ezt az állapotot a jövőben is fenn
kell tartani.
„Mindenkinek kétszáz százalékot kell
nyújtani!” – felelte a portugál arra a kérdésre, hogy mit vár a játékosoktól. Hozzátette: a jó nem elég, annál mindig több
kell. A Loki korábbi teljesítményéről nem
kívánt nyilatkozni, tiszteletlenségnek tartaná azt elődje, Joan Carrillóval szemben. Elmondása szerint ő csak a jövőre
koncentrál.
Cs. Bereczki Attila

