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EGYSZER MINDEN PUTRIBA 
BE KELL KOPOGTATNI – 
INTERJÚ ABA-HORVÁTH 
ISTVÁNNAL
(4-5. oldal)

IDE SÜSS! – 
A TIKTOK-SZTÁR TÉSZTA
(6. oldal)

NEM MINDENNAPI 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 

ZAJLIK DEBRECENBEN
(12. oldal)

A DVSC-VEL HÁROMSZOROS 
BAJNOK SPITZMÜLLER 

ISTVÁNNAL BESZÉLGETTÜNK
(14-15. oldal)



2 HirdetÉs

Csárdafesztivál 08.18–21.
Szent István-napi Retró Tabán 08.18–21.

Aranyvonat-kiállítás 08.19–21.
Hold-Fény-Mesék 08.19.
Időkapszulák	 08.19–21.
Magyar Ízek Utcája 08.19–21.
Mandoki	Soulmates	koncert	 08.19.
Mesterségek Ünnepe 08.19–21.
Művészkert	 08.19–21.
Operett Korzó 08.19–21.
Pannónia hajó 08.19–21.
Panorama	Classical	 08.19–21.
Szabadrét Fesztivál 08.19–20.
Utcazene	Fesztivál	és	Food	Truck	Show	 08.19–21.
Városok Sétánya 08.19–21.

Magyar Honvédség Légi Parádé 08.20.
Díszünnepség és Tisztavatás 08.20.
Szent Korona-látogatás 08.20.
Ünnepi	szentmise	és	Szent	Jobb-körmenet	
a Szent István-bazilikában  08.20.
Tűz	és	fények	játéka	 08.20.

Divat & Design Fesztivál 08.20–21.
Hősök	Útja	 08.20–21.
Kapisztrán	téri	programok	 08.20–21.
Road Movie Live 08.20–21.
Sporthősök	 08.20–21.
Varázsliget 08.20–21.

Augusztus 18-21.
TALÁLKOZZUNK MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJÁN, 
A BUDAPESTI PROGRAMSOROZATON!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A Google Play és 
a Google Play-logó a Google LLC védjegyei. Az App 
Store® és az Apple® az Apple Inc. védjegyei.

TÖLTSD LE A SZENT ISTVÁN NAP 
APPLIKÁCIÓT, HOGY KÖNNYEDÉN 
ELIGAZODJ A PROGRAMOK ÉS 
HELYSZÍNEK KÖZÖTT! 
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Július utolsó napján megnyílt az egész évben ingyenesen látogatha-
tó tematikus játszótér, a Sziget-kék. A Szabó Magda ifj úsági regénye 
ihlette park „kulcsát” Papp László polgármester adta át a gyerekeknek, 
akik örömujjongások közepette azonnal birtokba is vették a játékokat.
A Sziget-kék (korábbi nevén Ötholdas Pagony) területén szociális 
blokk, büfé, baba-mama szoba és rendezvényterem is helyet kapott. 
A játszótéren KRESZ-park, bicikli- és versenypálya, számos csúszda, 
hinta, és egy nem mindennapi, ötszintes élménytorony várja a kicsi-
ket. A parkban, a Nagyerdő fái alatt piknikezésre és sárkányeregetésre 
is lehetőség van.
A fejlesztés 1 milliárd 130 millió forintból valósult meg. Az önkor-
mányzat közleményében azt írja, hogy nagyon sokan kíváncsiak a 
parkra, napi mintegy 5 ezer belépést számlálnak. Ez azonban azt is je-
lenti szerintük, hogy óriási a terhelés a játékelemeken, ráadásul több 
alkalommal tapasztalták már, hogy a vendégek nem a látogatási sza-
bályzatban leírtaknak megfelelően használják a különböző játékokat.
a játszótér szabályzata a többi között előírja: 
- tilos a játszótéri elemeket felnőtteknek használni,
-  a játszótéren található játékeszközök kizárólag saját felelősségre hasz-

nálhatók, állandó felügyeletet nem biztosítanak,
-  a gyermekek testi épségéért minden esetben szüleik, felnőtt kísérőik 

felelnek - azért is, hogy rendeltetésszerűen használják a játékelemeket.

A gyerekek birtokba vették 
Debrecen legújabb látványosságát

Megnyitott a Sziget-kék.

Fotó: Cívishír

A Vekeri-tó átka elérte a Hármashegyi-tavat is, ezzel pedig odaveszett 
az erdőspuszták utolsó vizes látványossága is. Az utóbbi évek száraz 
időjárásának áldozatául esett már szinte az összes mesterséges tó 
Debrecen környékén.
A Hármashegyi-tó végében lévő kevés kis vízben a rengeteg tetem 
között egy-két hal próbál levegőhöz jutni. Körülötte szemét, törött sö-
rösüveg, autógumi és rengeteg cipő. Az oszlásnak indult állatok miatt 
elviselhetetlen a bűz. Legutóbbi ottjártunkkor több család is szomo-
rúan szemlézte, mi maradt az egykori tóból, aminek medrében ma 
hosszú sétát lehet tenni. Az Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál 
felidézi, hogy a Hármashegyi-tó medrét 1980-ban ásták ki a Zúgó-ér 
mocsaras árteréből. A nyolcvanas években csónakázótóként is funk-
cionált, mellette pedig honvédelmi park üzemelt, ahol leselejtezett 
harcijárműveket lehetett megtekinteni. A kilencvenes években már 
elsősorban horgásztóként tartották számon. Ezekben az években is 
megszenvedte egyszer az extrém szárazságot, de teljesen ekkor még 
nem száradt ki, és a halállomány is megmaradt. Tavasszal eddig mindig 
feltöltődött, ez a tél azonban annyira csapadékhiányos volt, hogy nem 
maradt esély a túlélésre. A Hármashegyi-tó jövője kilátástalan, a föld-
rajzi elhelyezkedése miatt a tervezett Civaqua-program részeként sem 
kaphat vízutánpótlást.  Cívishír

Fotók: Fogarasi Renáta

A Vekeri után a Hármashegyi-tó 
is kiszáradt. Élt 42 évet…

Debrecenből egyszer sivatag lesz?
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Interjú a debreceni önkor-
mányzat esélyegyenlőségi 
referensével, Aba-Horváth 
Istvánnal.

A nyíradonyi cigánytelepről indult, onnan 
küzdötte fel magát. Az elmúlt csaknem har-
minc évben több pozícióban is dolgozott a 
cigányság helyzetének javításán.

 CívisCafé: 1995 óta vállal szerepet ilyen-
olyan módon a roma felzárkóztatásban. Vál-
tozott valami?
Aba-Horváth István: Ha a hétköznapokat 
nézzük, akkor nem sok minden. A cigányság 
akkor is a falnál volt, és most is ott van. A világ 
ugyan nagyot változott, de a romák minden-
napjai nem igazán. Sőt, lehet, hogy még rosz-
szabb is lett a helyzet, mert mondjuk a 2000-
es évek elejéig komoly kisebbségi jogvédő és 
konfliktuskezelő hálózat működött az ország-
ban, és ezek a szervezetek legalább segítettek 
a cigány életérzés feldolgozásában. Most az 
ingyenes jogsegély van, meg a nép ügyvédje, 
ami közel sem nyújt akkor védelmet azoknak, 
akik a származásuk miatt szenvednek el sé-
relmeket. Ha egy cigányt ér ma olyan meg-
különböztetés, amit kézzelfoghatóan azért 
szenved el, mert cigány, akkor szinte sehova 
nem fordulhat segítségért.

 CívisCafé: Mondjon erre egy példát!
Aba-Horváth István: Megfigyelhető ez az 
oktatásban. Örvendetes, hogy egyre több is-
kolát vesznek át az egyházak az államtól, de 
az már nem, hogy kiválogatják a tehetősebb, 
jómódú családok gyerekeit, akik aztán minő-
ségi oktatáshoz jutnak, a diákokat felkészült 
pedagógusok tanítják, akik nincsenek kiégve. 
Ilyen oktatási intézménybe cigány gyereknek 
viszont nem sok esélye van bekerülni. Még a 
szegény nem cigány gyereknek sem.

 CívisCafé: A büdös cigányozás ma is egy 
bevett fordulat, bizonyos körökben minden-
napos jelző a romákra…
Aba-Horváth István: A magyar társada-
lom nagy része szerintem befogadó, nem 
rasszista. Egyes körökben a büdös cigány 
kifejezés még a finomabbak közé tartozik. 
A magyar közéletben a zsidózás, a cigányo-
zás, a cigánybűnöző kifejezés olyan kártya, 
amit, ha az érdek úgy kívánja, mindig elő 
lehet venni. El lehet vele terelni a figyelmet 
a valós problémákról. A magyar kormány el-
kötelezett a kisebbségek felkarolása mellett, 
viszont úgy látom, ez a kisebbségi politika 
nem ér el a falvakba, azokhoz a közösségek-
hez, ahol leginkább elszenvedik az emberek 
a verbális atrocitásokat, például a büdös ci-
gányozást.

 CívisCafé: A magyar azt mondja, a cigány 
nem akar dolgozni, inkább bűnöző lesz, a ci-
gány szerint meg a magyar nem akarja befo-
gadni, még az esélyét sem adja meg, hogy 
egy roma rácáfoljon a sztereotípiákra.

Aba-Horváth István: Van ilyen, de általáno-
sítani nem lehet. Ott, ahol van szándék egy-
más megismerésére, ilyen probléma nincs. 
Ez a jelenség ott viszont tényleg nagyon erő-
sen él, ahol társadalmi és gazdasági szem-
pontból magasabb szintűnek érzik magukat 
a magyarok.

 CívisCafé: Hajdúhadházon például az egy-
más megismerésének szándéka valahogy 
nem halad…
Aba-Horváth István: Hajdúhadház az állat-
orvosi ló ebben a kérdésben. Minden olyan 
probléma jelen van a városban, ami a cigány-
ság és a magyarság viszonyát jellemzi. A la-
kosság majdnem egyharmada cigány, akik 
alacsony iskolázottsági szinten vannak, több-
nyire alkalmi munkákból élnek. Eddig még 
senki sem vette komolyan, hogy ezeknek az 
embereknek legalább egy igazi esélyt adjon a 
felzárkózásra. Ez a rendszerváltozás óta reg-
náló összes kormány nagy adóssága. Nem 
csak Hajdúhadházon.

 CívisCafé: Elképesztően sok pénzt költött 
az ország különböző roma felzárkóztatá-
si programokra. Vajon miért nem változott 
semmi?
Aba-Horváth István: A papír mindent elbír, 
közben a legtöbb esetben mutogatják a nagy 
semmit. A mai napig keresem, hogy ennek az 
irdatlan mennyiségű pénznek milyen pozitív 
hatása volt a cigány közösségre, de nem ta-
lálom. Lehet, hogy bennem van a hiba, hogy 
nincs egy olyan lámpásom, ami megmutatná 
az eredményeket, vagy legalább becsapna, 
hogy úgy lássam, tényleg történt előrelépés.

 CívisCafé: Azt nyilatkozta több helyen is, 
hogy a Nagysándor-telepen kicsiben sikerült 
megcsinálni azt, amit nagyban eddig még 
nem. Miben más ez a program, mint az ösz-
szes többi?
Aba-Horváth István: Először is nem fogal-
mazunk meg irreális célokat, lépésről lépésre 
haladunk. Mindenkinek segítünk egy lépcső-
fokot feljebb lépni arról a szintről, ahol az 
induláskor volt. Szerencsés helyzetben va-
gyok, mert olyan emberekkel dolgozhatok, 
akik szívükön viselik a hátrányos helyzetűek 
sorsát. Rácz Róbert, Kósa Lajos, Papp László 
és Széles Diána világossá tették az együttmű-
ködésünk kereteit, a munkámhoz megadtak, 
megadnak minden lehetőséget, cserébe el-
várják, hogy térdig járjak a saját közösségem 
között. Gyűjtsem össze a problémákat, tár-
jam eléjük, és közösen keressünk rájuk meg-
oldást. Ahol ilyen vezetők vannak, ott lehet 
eredményeket elérni, szerintem ez a titka 
annak, hogy a Nagysándor-telepen válaszo-
kat találunk a szociálisan hátrányos helyzet-
ben élők problémáira. Nemcsak a cigányo-
kéra, hanem a nyugdíjasokéra, a fogyatékkal 
élőkére, a nagycsaládosokéra és a szegény, 
de nem cigány emberekére is. Felismerte a 
városvezetés, hogy Debrecen nem lehet si-
keres, ha csak a gazdaság fejlesztésére fóku-
szál, miközben nyílik az olló, és sokan egyre 
inkább leszakadnak. Ez a felismerés nemcsak 
esélyegyenlőségi tervekben nyilvánul meg, 
hanem a város a költségvetéséből komoly 
forrást is biztosít az ilyen programokhoz. A 
Nagysándor-telepen rendbe teszik a saját 
környezetüket a cigányok, erdőket takaríta-
nak, illegális szemétlerakókat számolnak fel, 
ami a magyarok körében is elismerést vált ki. 
Egyesületünk rengeteg rendezvényt szervez 
a Pósa utca 1. szám alatt, ezeken magyarok, 
cigányok közösen vesznek részt, unokák jön-
nek a nagyszüleikkel. Itt se cigánykérdés, se 
generációs kérdés nincs, ezt állíthatom.

Egyszer minden putriba  
be kell kopogtatni

Fotók: Facebook
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 CívisCafé: Ha ez így van, akkor tényleg so-
kat léptek előre. Emlékszem, amikor a Pósa 
utcai egykori általános iskola épületébe köl-
töztek, elég nagy ellenszenvvel fogadták az 
egyesületet. Önnek személyesen egy falfel-
irattal is üzentek.
Aba-Horváth István: Cigány g.ci Pista! Va-
laki ezt írta fel a falra. Nem állítom, hogy az-
óta nincsenek olyanok, akiknek nem tetszik 
a működésünk, sőt a cigányok között is van-
nak, akikkel egyszerűen nem lehet kijönni, 
de alapvetően a telepen remek közösséget 
alkotnak a magyarok és a cigányok. A gyere-
kekkel együtt megyünk strandra, játszóházba, 
a nyári táborban egy asztalnál, közösen reg-
geliznek, ebédelnek és uzsonnáznak, és ez 
így természetes. A nyugdíjas közösségünk a 
legaktívabb. Most is nyaggatnak, hogy men-
jünk kirándulni.

 CívisCafé: Hogyan lesz a közmunkás gye-
rekéből több, mondjuk egy jó szakmunkás?
Aba-Horváth István: A lassan három évti-
zedes tapasztalatom azt mondatja velem, 
hogy több részre kell bontani a cigányság 
és a hátrányos helyzetűek jövőjének építé-
sét. Először is meg kellene határozni, hogy 
a cigány óvodások és általános iskolások is 
hozzájussanak a minőségi oktatáshoz. Minél 
tovább bent kell tartani a roma gyerekeket 
az iskolai fala között, hogy akiben megvan 
a hajlandóság, az akarat, az megtanulhas-
son egy jó szakmát, és nem ártana hozzá 
egy idegen nyelvet is elsajátítaniuk. Azok a 
képzések, átképzések, amelyek most is fut-
nak, csak arra jók, hogy lobogtatni lehessen 
a papírokat, miközben valós felzárkóztatás-
ra ezek a programok többnyire nem alkal-
masak. Négy-öt-hathónapos képzésekkel 
semmire sem mennek, ezekkel a munka-
erőpiacon senki nem veszi komolyan őket. 
Aztán ott van az úgynevezett aktív korosz-
tály, a 18 és 55 év közötti cigányság, nekik 
szintén olyan átképzési programokat kellene 
indítani, amelyeket ha elvégeznek, tényleg 
lehet esélyük normális munkát találni. És 
akkor még nem beszéltünk a magatehe-
tetlen, beteg emberekről, akiket közösen, a 
társadalom szerencsésebb sorsú tagjainak 
kellene eltartaniuk. A felzárkóztatási pénzek 
sok esetben eltűntek, mint a kámfor, más-
kor meg olyan programok valósultak meg az 
elnyert forrásokból, amelyeknek a cigányság 
semmi hasznát nem látja. Önkormányzati 
dolgozók, pedagógusok érzékenyítésére, 
hivatali dolgozóknak léleksimogató masz-
százsra, de mondhatom a kisvárdai roma 
közösségi ház esetét is, ahol az NB I-es 
kézilabdacsapat szokott erőnléti edzéseket 
tartani. Ezek olyan történelmi bűnök, amely-
nek az árát közösen fogjuk megfizetni. A ci-
gányok ugyan megszokták, hogy mindig a 
fal mellett állnak, de eljön majd az az idő, 
lehet, nem is olyan soká, amikor másoknak 
is hátrébb kell lépni egyet vagy kettőt, mert 
a világ éppen afelé megy, hogy egyre nehe-
zebb lesz sokak megélhetése. És akkor azok, 
akik most a falnál állnak, próbálnak életben 
maradni, és nem fogják szótlanul tűrni, hogy 
összepréseljék őket. Egyszer minden putriba 
be kell kopogtatni, nem lehet megspórolni. 

El kell mondani, hogy milyen lehetőségek 
vannak, és megkérdezni mindenkitől, akar-e 
az életén változtatni vagy sem. És ha akar, 
akkor célzott munkaerőpiaci képzéssel kell 
segíteni. Hajdúhadházon ne Budapestről 
mondják már meg, hogy mire van szüksége 
a helyi cigányságnak! Aki világ életében az 
építőiparban dolgozott, annak a képzése is 
igazodjon ehhez, aki pedig mindig is föld-
műveléssel foglalkozott, annak mezőgazda-
sági képzést kell biztosítani. Amíg ez a szem-
lélet nem érvényesül, minden más csak lufi. 
Nem lehetünk erős, győztes nemzet, amíg 
többmillió szegény él az országban. Súlyos 
konfliktusok előtt állunk, és a szegény em-
ber hangja sajnos nem jut el a legmagasabb 
szintig. Tisztelem annyira Orbán Viktor kor-
mányfőt, hogy ezt neki is elmondanám, ha 
lehetőségem lenne rá, mert ez a valóság. 
Ha a miniszterelnök birtokában minden in-
formáció hitelesen ott lenne, meggyőző-
désem, hogy olyan projektek valósulnának 
meg, amelyeknek az unió is csodájára járna. 
Újra kell tervezni a felzárkóztatást. Ahogy 
most megy, az nem vezet hosszú távon jóra.

 CívisCafé: Miért nem mondja el a minisz-
terelnöknek?
Aba-Horváth István: Mert már régen kiszo-
rítottak az Országos Roma Önkormányzat 
(ORÖ) közeléből, de nemcsak engem, ha-
nem sok más olyan cigány szakembert is, 
akiknek rengeteg jó ötletük lenne, évtizedek 
óta a terepen dolgoznak, pontosan tudják, 
hogy mire lenne szüksége a cigányságnak 
a felzárkózáshoz. A regnáló cigány vezetők 
soha nem fogják engedni, hogy bárki is fel-
nőjön mellettük, aki veszélyt jelenthet a po-
zíciójukra.

 CívisCafé: Ha már az ORÖ-t említette! Ott 
aztán állandóan megy a „műsor”. Hol az on-
nan csak úgy eltűnt forrásoktól, hol egyéb 
balhéktól hangosak a hírek. Csoda, ha az em-
berek azt mondják: mit akarnak ezek, hát még 
egymással sem tudnak kijönni?
Aba-Horváth István: Az ORÖ-ben szakma-
iságról nem beszélhetünk, elcsámcsognak a 
forrásokon, és közben a diófa effektus érvé-
nyesül: senki sem nőhet fel alattuk! A regná-
ló cigány vezetők soha nem fogják engedni, 
hogy bárki olyan labdába rúgjon mellettük, 
aki mást akar, mint ők, ezáltal veszélyt jelent-
het rájuk. 

 CívisCafé: Tízgyermekes családban szüle-
tett Nyíradonyban. Ön volt a tizedik gyerek. Mit 
hozott magával a hátizsákjában?
Aba-Horváth István: Az én hátizsákom tele 
van szegénységgel, kirekesztéssel, olyan lelki 
fájdalmakkal, amelyeket Isten segítségével si-
került átalakítanom erősségekké. Újat nekem 
ebben a témában nem igen tud mondani sen-
ki. A legértékesebbek ebben a hátizsákban az 
édesanyámtól kapott érzékenység, a segítő-
készség és a teremtő Istenbe vetett hit, amely 
nagyon sok nehézségen segített át. Ezért tu-
dom szeretni, elfogadni, megérteni és segíteni 
az embereket.

 CívisCafé: Hányszor lehet még ma is hallani 
egy-egy bűnügyi hír kapcsán, hogy ja, hát biz-
tos cigány volt ez elkövető…
Aba-Horváth István: Ebben ötven száza-
lékban van igazság, a másik ötven százalék 
viszont önfelmentés. Ha megnézzük a sta-
tisztikákat, akkor azt láthatjuk, hogy az azonos 
szociális, társadalmi helyzetben lévő cigányok 
és magyarok között nem nagyon van különb-
ség az elkövetett bűncselekmények számá-
ban. A hétköznapi ember viszont ezt nem 
látja, így könnyen általánosít, és felül azoknak 
a hangoknak, amelyek cigánybűnözésről szól-
nak. Pedig cigánybűnözés nincs! Ez egy jól 
hangzó politikai szólam, amellyel meg lehet 
szólítani a szélsőséges nézeteket vallókat. Arra 
kiváló, hogy azoknak a pártoknak, amelyek ez-
zel kampányolnak, szavazatokat hozzon.

 CívisCafé: Nincsenek cigány barátaink, és 
a cigányoknak sincsenek magyar cimboráik…
Aba-Horváth István: A saját bőrömön is ta-
pasztalom, hogy csak azért, mert cigánynak 
születtem, eleve van egy ellenszenv velem 
szemben. Sokszor átéltem ezt gyerekkorom-
ban, de felnőttként is mind a mai napig vannak 
ilyen „élményeim”. Szándékosan akadályoz-
zák a munkámat, lassítják a folyamatokat pél-
dául azzal, hogy nem kapom meg időben a 
szerződéseket. Egyszer egy hivatalvezető azt 
mondta nekem: István, nem bíznak benned a 
kollégáim, mert cigány vagy. Az előítélet, az ál-
talánosítás a magyar nemzet olyan gyengéje, 
amin ha nem változtatunk, végképp tragédi-
ába torkollanak a társadalmi kapcsolataink. A 
hátrányos helyzet nem identitásfüggő, nem 
bőrszínfüggő, hanem mindenkinek egy há-
tizsák, ha idős, ha fiatal, ha fehér, ha fekete.
 Takács Tibor 



6 ide süss!

Fotó: Magánarchívum

Elkészítése: 180 fokra előmelegítjük a sütőt. Míg felmelegszik, 
megmossuk a paradicsomokat – ha nagyobbak, négyfelé vágjuk 
őket, ha koktél, maradhatnak egyben. Egy tűzálló tál közepére 
fektetjük a fetát, körberakjuk paradicsommal, sózzuk, borsozzuk, 
kevés olívával meglocsoljuk, majd sütni kezdjük. Nagyjából 20 

perc elteltével egy 
villával a megolvadt 
sajtot és a paradi-
csomokat összetör-
jük, elkeverjük pár 
levél apróra vágott 
friss bazsalikommal. 
Pár perc alatt még 
összesüthetjük, de 
ez el is maradhat. 
A szószt a kifőzött 
kagylótésztával ösz-
szekeverjük, és tálal-
hatjuk is hat gyerek 
vagy négy felnőtt 
részére.  Jó étvágyat!

TikTok-sztár tészta
A TikTokon több millió megtekintésnél jár az a hús nélkül készü-
lő, nyári egytálétel, amihez csak néhány hozzávaló szükséges, 
és kezdő háziasszonyok, de akár nagyobb, a konyhai eszközök-
kel biztonságosan bánó gyerekek is nekifoghatnak.

Hozzávalók:  fél kg kagylótészta (lehet penne vagy durum is) 
fél kg koktélparadicsom vagy  
5 db közepes méretű paradicsom 
néhány levél friss bazsalikom, 3 gerezd fokhagyma 
20 dkg feta, só, bors, olívaolaj

Bankkártya+Pay Pass, SzéP-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadóhely

Álló- és fekvőszoláriumok,
UV-mentes barnulás

Barnulást elősegítő kozmetikumok
EU-konform szolárium

Prémium kategóriás csövek

NaPkEltE
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Magyarországon Már

praktizáló és  
szakmai  

tapasztalattal rendelkező
hagyoMányos kínai orvoslás.

Bejelentkezés: +36 30 450 6070
www.kinaigyogymod.hu

ingyEnEs állaPoTFElMÉrÉs!

Akupunktúra, kínai hagyományos  
orvoslás és gyógyszerészet stb.

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

Dr. Wang yu Cai
ÚJ CÍME:

ÚJra rEndEl!

30 éve
42 éves

KÍnaI  
orvosi rEnDElŐ

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

GYÓGY- és DIABÉTESZCIPŐ-  
KÉSZÍTÉS 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

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

ESKÜVŐK,

CÉGES RENDEZVÉNYEK, 
CSAPATÉPÍTŐ BULIK,

BALLAGÁS, SZÜLETÉSNAP,

LEGÉNY- ÉS LÁNYBÚCSÚK,

ESKÜVŐI FOTÓZÁS,

EGYÉB CSALÁDI 
RENDEZVÉNYEK

TELJES KÖRŰ 
LEBONYOLÍTÁSÁT 
VÁLLALJUK.

TÜNDÉRKERT

ELÉRHETŐSÉGEK: TARR KRISZTINA 06 30 830 3460
 TÜNDÉRKERT - DEBRECEN-PALLAG

TÜNDÉRKERT ESKÜVŐI RENDEZVÉNYHELYSZÍN 
 TUNDERKERT21

TÜNDÉRKERT

ELÉRHETŐSÉGEK: TARR KRISZTINA 06 30 830 3460

• 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

SVÁJCI ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ, 
NAGY PRECIZITÁSÚ KIVEHETŐ FOGSOROK
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Fotó: UIP-Duna Film

Akár lehetett volna egy másik 
klasszikus mondattal is illet-
ni a filmet, de az nem tűrne 
nyomdafestéket.

A Jurassic Park-filmek jó értelemben vett 
szórakoztató alkotások. Az első rész számító-
gépes trükkjeivel, Steven Spielberg értő ren-
dezésével a mai napig fontos mérföldköve a 
filmtörténetnek, a két folytatás pedig a maga 
nemében vérbeli kalandfilm.
2015-ben aztán jött a Jurassic World című 
film, majd 2018-ban a második része, amelyek 
a mostani hollywoodi trendeknek megfelelő-
en abban gondolkodtak, hogy még egyszer 
megpróbálnak kisajtolni dollármilliókat, dol-
lármilliárdot egy olyan franchise-ról, amelyet 
egyszer már sikerre vittek. A recept nagyjából 
ugyanaz volt, mint ahogy azt megszokhat-
tuk: a készítők jórészt átvették az előző filmek 
elemeit, sokszor kikacsintottak a nézőkre és 
nosztalgiáztak, ahogy a csövön kifért. Az em-
berek pedig tódultak ezekre.
Annak ellenére is, hogy az első nagyjából 
lemásolta a Jurassic Parkot, a második pedig, 
a Jurassic World: Bukott birodalom (Jurassic 
World: Fallen Kingdom) viszont már egyér-
telmű bugyutaság volt, a végén megmagya-
rázhatatlannak tűnő és paródiába illő jelene-
tekkel. Kénytelen vagyok leírni a befejezést, 
ugyanis ez a butaság adja a harmadik rész 
felvezetését: a második részben kiengednek 
számos dinoszauruszt a ketrecükből, amik el-
lepik a világot.
A harmadik etap, a Jurassic World: Világu-
ralom innen, pontosabban 4 évvel az előző 
rész után veszi fel a fonalat, de nyilván meg-
kerülhetetlen lesz benne, hogy az őslények 
kint élnek a szabadban. (Vagy mégsem. Erre 

még visszatérünk). A film két szálon fut: az 
egyikben Owen (Chris Pratt) és Claire (Bryce 
Dallas Howard), az előző részek főszereplői 
elszigetelve élnek az előző etapban megis-
mert klónozott kislánnyal. Utóbbit a Byosin 
nevű vállalat főnöke elraboltatja, mivel szeret-
ne hozzáférni a lány DNS-láncolatához.
Eközben a másik szálon visszatérnek a régi 
szereplők: Ellie Satler (Laura Dern), Alan Grant 
(Sam Neill) és Ian Malcolm (Jeff Goldblum) 
egy ökológiai katasztrófát akarnak megaka-
dályozni, amelynek köze van a Byosin nevű 
nagyvállalathoz.

Semmi nem derül ki belőle
A Jurassic World: Világuralom (Jurassic Wor-
ld: Dominion, 2022) cím valami olyasmit sej-
tet, mintha itt a dinoszauroszok uralkodnának 
a bolygón. Nos, enyhén szólva nincs így, rög-
tön a film elején megmutatják, hogy nagyon 
kevés számú őslény él szabadon, és folyama-
tosan befogják azokat. De bárcsak ennyi baj 
lenne ezzel az alkotással!
A film gyakorlatilag semmilyen elemében 
nincs rendesen kidolgozva.
A forgatókönyvírói blamák arcpirítóak (például 
szabadon, a város közeli erdőben élő raptor is 
van a történetben), tele van logikátlanságokkal 
az alkotás, ezenfelül eléri azt a bravúrt, hogy 
hiába majdnem két és fél órás a játékideje, 

mégsem tud egyik témából sem kihozni sem-
mi érdemlegeset.
A klón kislány identitásából, az ökológiai ka-
tasztrófa veszélyéből és következményeiből, 
a karakterek közti viszonyokból sem derül ki 
semmi. Szörnyű azt látni, hogy a dialógusok 
sem tudnak többet hozzáadni a cselekmény-
hez, egész egyszerűen tényleg nem tudni, 
mit akar közölni a film, és miközben nézi az 
ember, végig azon kattog: mi végre készült ez 
el egyáltalán?

Nosztalgia feltekerve
A film halad jelenetről jelenetre, mindenféle 
izgalom nélkül, mivel nincs kibontva semmi, 
így nincs is miért izgulni. Gyakran azt érezni, 
nincs koherencia a jelenetek között. Persze, 
arra van ideje a Jurassic World: Világuralom-
nak, hogy szemérmetlenül átvegyen pillana-
tokat, elemeket, sokszor képről képre lemá-
soljon jeleneteket a korábbi sikeres Jurassic 
Park- epizódokból, csak közben a cselekményt 
ez semmiben sem befolyásolja, mindössze a 
nosztalgia iránti vágyat elégíti ki.
Mindehhez jön a színészek teljesen közepes 
játéka, egyedül mintha Laura Dern vette vol-
na kicsit komolyabban a szerepét, rajta kívül a 
többiek amúgy sem kiemelkedő képességűek 
(Chris Pratt, Bryce Dallas Howard), vagy ép-
pen nagyon unták a saját szerepüket (Sam 
Neill, Jeff Goldblum). Utóbbi kettő érthetet-
len, minek vállalta el a visszatérést, ha látható-
lag semmi kedvük nem volt az egészhez.
A Jurassic World: Világuralom hiába lett ki-
ábrándító, semmitmondó alkotás, mégis 
magabiztosan termeli a pénzt a stúdiónak. 
Ebből kiindulva, és a film végét elnézve, való-
színűleg jön a következő rész. Hogy az milyen 
lesz ezek után, talán jobb bele sem gondolni. 
 Gaál Csaba

Nem spóroltak semmin, mégis  
kiábrándító a Jurassic World: Világuralom

A társaság vezetése minden korosztálynak kínált programot. Külön öröm, hogy Az utazó magazin közönségszavazatai alapján 
a Hungarospa Hajdúszoboszló lett az év fürdője 2021-ben. Az erről szóló tanúsítványt a születésnap előtti héten vette át Czeg-
le-Pinczés Enikő vezérigazgató. 
Számos szolgáltatással várja látogatóit a több mint 30 hektáron található Hungarospa Hajdúszoboszló. 1925 októberében szén-
hidrogén-kutatások eredményeképpen hozta fel a földgáz a hévizet, Pávai Vajna Ferenc főgeológus és munkatársai kitartásának 
köszönhetően. A város akkori vezetése még abban az évben fürdő építése mellett döntött, mert hamar kiderült, hogy a Bá-
nomkertben szertefolyó 73 Celsius-fokos aranybarna, különleges illatú víznek köszönhetően enyhülnek a reumatikus fájdalmak, 
hamarabb gyógyulnak a sebek. 1927-ben, a fürdő hőskorában az agyaggödrökből összeegyengetett medencében nyílt meg 
a fürdő, ami már akkor nagy látogatottsággal büszkélkedhetett. A kutatások eredményeként igazolódott a triász kori tengervíz 
gyógyhatása, és minősített gyógyvize lett Hajdúszoboszlónak. Érdekesség, hogy a tudósok, szakemberek kutatómunkája nap-
jainkban is tart. Évtizedek nehézségei és sikerei közepette a hajdúszoboszlói fürdő időről időre fejlődött. Napjainkban hatalmas 
strand csónakázótóval, prémium strandfürdő,  több mint 40 féle kezelést kínáló gyógyfürdő, többszintes fedett élményfürdő, 
csúszdapark extrém zónával, szálloda, fedett uszoda, árnyas kemping, sőt ásványvíz-palackozó is szolgálja a vendégek igényeit. 
A fürdő népszerűsége a pandémia után újra a 2019. évivel vetekszik – mondta a születésnapon a vezérigazgató. Mindez Pávai 
Vajna Ferenc közel évszázados, féltve őrzött öröksége, aki többek között arra buzdított:  „Tegyük hazánkat fürdőországgá, ahová 
más országok betegei hozzák a pénzüket, s nem mi megyünk a külföld drága fürdőibe”.

95 éves a Hungarospa Hajdúszoboszló!
Születésnapot ünnepelt Európa legnagyobb fürdőkomplexuma júliusban, ugyanis az eladott jegyek szerint 1927. július 26-án nyílt meg elődje,  
az úgynevezett fövenyfürdő.
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Fotók: Ásztai Csaba

10 Hajdú-biHar

A nádudvari  
keramikus,  

akinek  
a slambucáért  

is sorban állnak

A nádudvari K. Nagy József két dologról is híres. Egyrészt az általa ké-
szített kerámiákról, másrészt a bográcsban főzött, pirított slambucáról. 
Mindkettőt művészi szinten űzi, és egy tányér slambucért ugyanúgy 
eljönnek hozzá külföldről, ahogy egy szép aratókorsóért is. Szerinte 
mindkét tevékenységnek akkor van értelme, ha a vevők boldogok, elé-
gedettek.
K. Nagy József 1948-ban született, és kis túlzással már akkor el is dőlt, 
hogy fazekas lesz, hiszen a családban csaknem 300 éve apáról fiúra 
száll a mesterség. Mint mondja, már az üknagyapjának a nagyapja is ez-
zel foglalkozott. Megtudom tőle, hogy a fazekasság azért éppen Nádud-
varon honosodott meg, mert a faluban (Nádudvar csak 1989. március 
elseje óta város) és a környékén kiváló minőségű az agyag. – Debrecen-
ben híresek voltak a pipakészítők, de arrafelé nem volt ilyen jó az agyag, 
ezért az ottani mesterek is innen, a Kösely-szegből vitték a munkájukhoz 
– magyarázza. – Az agyagot mindig be kell iszapolni, majd egy nagyon 
sűrű szitán át kell szűrni, és amikor szikkad, mehet a pincébe, akár több 
évre is. Annál jobban, szebben lehet vele dolgozni, minél tovább pihen 
a felhasználás előtt. A nagyapámról halvány emlékeim vannak csupán, 
hiszen nagyon kicsi voltam, amikor meghalt, arra viszont már jól emlék-
szem, ahogyan az apám készítette a kerámiákat, tőle lestem el az apró 
fogásokat.
Édesapja egyébként azt szerette volna, ha cserépkályha-készítő lesz, 
ezért József Debrecenben kitanulta a szakmát, utána hazament Nádud-
varra, és nappal virágcserepeket készített, este pedig cserépkályhákat ra-
kott. – Mindkettőre hatalmas igény volt, alig győztük a munkát – meséli. 
– Abban az időben, a hatvanas évek végén még nem volt műanyag vi-
rágtartó, a virágcserépért szinte sorba álltak az emberek, és nagy keletje 
volt a cserépkályhának is, egészen addig, amíg nem terjedt el a gáz- és 
a központi fűtés.

Mitől lesz fekete?
A kályhakészítésnek tehát egy idő után leáldozott, maradt a fazekasság, 
amit persze egyáltalán nem bánt, hiszen rengeteget, szinte mindent en-
nek a mesterségnek köszönhet. Nádudvaron háromféle, natúr, mázas 
és fekete kerámiát készítenek. Házigazdámtól megtudom, hogy a natúrt 
csak egyszer égetik ki, a mázast kétszer, először még natúrként, majd 
miután bemártották a mázba. A technológia fejlődése ezt a szakmát 
is elérte, manapság már elektromos kemencét használnak, nem úgy 
a híres fekete kerámiánál, amelyet továbbra is kizárólag hagyományos 
módon, fatüzelésű kemencében égetnek ki. De hogy mitől lesz fekete? 
– Amikor kiég a cserép, a kemence tetejét letapasztom, és a tűzteret 
megtömöm szalmával, majd azt is lezárom, és a tökéletlen égés követ-
keztében a korom beleég a kerámiába, ez adja a fekete színét – válaszol-
ja. – Az elkészült kancsókról, edényekről, csuprokról letöröljük a kormot, 
és parafinnal kifőzzük, hogy víztaszító bevonatot kapjanak. 
A nádudvari kerámiák másik különlegességét pedig a díszítés technoló-
giája adja: kaviccsal végzik el az úgynevezett sikálást, és így varázsolnak 
csodaszép mintákat a termékekre, mindezt még az égetés előtt. K. Nagy 
József töredelmesen bevallja, hogy ez általában a női kezek feladata, hi-
szen az aprólékos művelet finom mozdulatokat igényel. Miközben erről 
beszélgetünk, átmegyünk a műhelybe, ahol vendéglátónk rövid bemu-
tatót tart nekünk a korongozásból. Elővesz egy darab agyagot, aminek 
az állaga a gyurmához hasonló. Az asztal fölé görnyedve kézzel elkezdi 

K. nagy józsef a titkos  
receptet is elárulta.
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gyúrni, hogy a legapróbb levegőbuborékok is 
eltűnjenek belőle. A művelet pár percig tart, 
és komoly erőt igényel, meg is állapítjuk, hogy 
derékfájós ember ne menjen fazekasnak. A 
gyúrás után a korongot bevizezi, hogy a ráhe-
lyezett agyagtömb odatapadjon, majd ezután 
indulhat is az anyag megmunkálása. Az áram-
mal hajtott korong forogni kezd, K. Nagy Jó-
zsef pedig iszonyatos erővel ragadja meg két 
kezével az agyagot, hogy el ne mozduljon kö-
zépről, ellenkező esetben az egészet kezdhet-
né újra. És a csoda igazából ekkor kezdődik: a 
hozzáértő kezek között a massza egyszer csak 
kezd életre kelni. A folyamatos forgás közben 
a mester egyszerűnek tűnő mozdulatokkal 
újra és újra húzza fel, formálja az agyagot, és 
a szemünk láttára lassan az egybefüggő tömb-
ből egy kecses váza alakja körvonalazódik. Mi-
nél többször nyúl bele, és húzza a kezeivel az 
agyagot, annál vékonyabb lesz a készülő kerá-
mia fala. Szerinte ez az egyik fokmérője annak, 
hogy milyen minőségű a termék. Minél véko-
nyabb, könnyebb a megmunkált tárgy, annál 
jobb a végeredmény.  

Több mint 40 éve a Hortobágyon
Ugyanezt persze meg lehet csinálni a lábbal 
hajtós korongon is, csak sokkal nehezebben. 
Aki kíváncsi rá, hogyan készülnek a különbö-
ző kerámiák a hagyományos módon, kora 
tavasztól késő őszig azt is megnézheti Horto-
bágy-Mátán, K. Nagy József fazekasműhelyé-
ben. – Március közepétől november végéig 
minden nap ott vagyok. Nem is tudnám már 
elképzelni az életem a Hortobágy nélkül, ahol 
1978 óta árusítok. Előbb a vásártéren voltam, 
nagyjából harminchárom éve pedig a má-
tai műhelyemben dolgozok. A bemutatókon 
mindig lábbal hajtom a korongot, és mivel úgy 
lassabban forog, talán szebb darabokat is lehet 
készíteni – mondja. – Van úgy, hogy éppen 
csak lábujjheggyel kell hajtani, hogy alig forog-
jon. Sokan odajönnek, hogy szívesen megta-
nulnák, de amikor kipróbálják, a legtöbben 
igencsak meglepődnek, hogy milyen nehéz 
munka ez.
A korongozásról kívülállóként azt gondol-
hatnánk, hogy a kézügyesség a legfonto-
sabb hozzá. K. Nagy Józseftől azonban 
megtudom, hogy az erő, a nagyon erős kar 
legalább annyira lényeges. – Már az agyag 
begyúrása is komoly fizikai erőt igényel – 
magyarázza. – Azt szoktuk mondani, hogy a 
paraszt csak megkapálja, mi meg is gyúrjuk a 
földet. Gyenge fazekas nem sokra megy eb-
ben a szakmában.
József szerint a legnehezebb az aratókorsó 
készítése, mert öt darabból áll: először a testét, 
majd a nyakát kell megformázni, aztán megy 
bele egy szűrő, utána a fül, végül a „csecs”, 
amin át a gyerekek ittak az aratáskor.
Az évek során változtak az igények, mosta-
nában nagy a keletje a fecskefészeknek és a 
kacsaitatónak. Rengeteg megrendelést kap, 
de egyáltalán nem érzi tehernek a munkát. 74 
évesen is olyan derűvel és lelkesedéssel beszél 
a szakmájáról, hogy tényleg azt érzi az ember, 
mintha egy, a pályája elején járó mesterrel be-
szélgetne. A kerámiák iránti keresletet persze 
ma már össze se lehet hasonlítani a korábbiak-
kal, némi nosztalgiával, de nem panaszkodva 

mondja, hogy a fénykorban, a hatvanas-hetve-
nes, de még a nyolcvanas években is óriási volt 
a termékek iránti érdeklődés. Egy-egy nőnapra, 
nagyobb ünnepre több ezer fekete tányért ké-
szítettek, és adtak el.

Az a híres K. Nagy-féle slambuc
És ahogy beköszönt a tavasz, a korongozás 
mellett egyre nagyobb szerep jut a slambucfő-
zésnek. K. Nagy József több mint harminc éve 
készíti a pásztorok kedvelt ételét. Akárcsak a fa-
zekasság, a slambuckészítés csínját-bínját is az 
édesapjától leste el, aki a kemencéből minden 
egyes égetés után kivett egy darab parazsat, 
és azon főzte meg az ebédnek valót. Számos 
híresség megfordult már nála: politikusok, szí-
nészek, művészek ették, eszik a főztjét. – A leg-
híresebb vendégem talán az osztrák milliárdos, 
Julius Meinl volt, aki a kávéjáról és az élelmi-
szerüzleteiről lehet ismert idehaza – emlékszik 
vissza. – A két fia és ő is külön repülővel érke-
zett, kimentek egy lovastúrára, nekem pedig a 
pusztában, egy halászkunyhóban kellett elké-
szítenem a slambucot. Ez vagy harminc éve 
történt, de úgy emlékszem, elégedettek voltak 
a főztömmel.
K. Nagy József egy szezonban annyi meg-
rendelést kap, hogy szinte nincs olyan nap, 
hogy ne főzne legalább egy bográccsal. A re-
formátusoknak egyszer 700 adagot készített, 
egyszerre 5 bográcsban rotyogott a slambuc. 
Tavaly több mint 5 mázsa lebbencstésztát 
használt fel. 
De miért is ilyen különleges és népszerű az ál-
tala készített étel? Kérem, hogy ne csak erre vá-
laszoljon, hanem ossza meg velem a receptet 
is. K. Nagy József szerint az egyszerűségben 
rejlik a titok. A hortobágyi slambucban nincs 
hagyma és piros paprika sem, egyszerűen 
azért, mert nem való bele. A pásztorok ugyanis 
kinn a pusztán csak olyan ételt készítenek, ami 
sokáig eláll, azaz nincs benne romlandó „alkat-
rész”.
– Tíz kiló krumplihoz kell egy kiló szalonna, le-
het mangalica is, de ne legyen húsos, viszont 
nem baj, ha egy kicsit avas, mert az jó ízt ad a 
slambucnak – kezdi a receptet. – A bográcsba 
három kanál zsírt adok a szalonna mellé, majd 
amikor megsült, beleteszem a tíz kiló karikára 
vágott burgonyát. Megdinsztelem, sót is rakok 

rá, és felöntöm annyi vízzel, hogy háromujjnyi 
magasan ellepje a krumplit, majd amikor meg-
fő, ráteszek 5 kiló lebbencset. Egyáltalán nem 
baj, ha a krumpli teljesen eltűnik az ételben, 
nyugodtan lehet olyan, mint amilyen állaga a 
pogácsában van. Csak akkor kezdem kavarni, 
amikor az étel teljesen elfőtte a levét, mert az 
nem jó, ha a tészta hamarabb a bogrács aljára 
kerül. Ezután folyamatosan kavarom, hogy le 
ne ragadjon, és amikor már megáll benne a 
kanál, akkor kezdem el forgatni.
A legenda szerint 32-szer kell megforgatni a 
slambucot, K. Nagy József ehhez a szabályhoz 
azonban annyira nem ragaszkodik. Azt mond-
ja, mivel szinte minden krumpli más, így két 
slambuc sem egyforma, az egyiket lehet, hogy 
meg kell forgatni 32-szer, a másiknak elég lehet 
10-12 forgatás is. És ami még nagyon fontos: a 
pirult részeket mindig belenyomja a slambuc 
közepébe, majd amikor már szép piros a te-
teje, és úgy néz ki, mint egy házikenyér, akkor 
készen van az étel. A K. Nagy-féle slambucot 
a főzés végén szinte egyben ki lehet venni a 
bográcsból, tényleg olyan, mint egy cipó. Az 
íze miatt az ország másik végéből is felkere-
kednek az ínyencek, hogy aztán még haza is 
vigyenek egy bográcsnyit. – Becsomagolom 
zsírpapírba és alufóliába, aztán lefedem egy 
konyharuhával, és mehet a kosárba – meséli. 
– Öt óra múlva, Sopronban is forró lesz még 
a slambuc.
Bár érzi már az idő múlását, se a slambucfő-
zésről, se a korongozásról nem akar lemonda-
ni, amíg örömét leli bennük, és bírja is, csinálni 
szeretné. Nagy álma, hogy egy negyven literes, 
teli bográcsban egyszer még megforgassa a 
slambucot.
Mielőtt elköszönünk, még megjegyzi, hogy jó 
korongosból már egyre kevesebb van. Karca-
gon, Nádudvaron, Mezőtúron és Sárospatakon 
dolgoznak még olyan fazekasok, akik a fekete 
kerámia hagyományait őrzik. A többiek „felül-
tek a modernizáció mozdonyára”, és gipszfor-
mába öntik a tárgyakat, a kézi nyújtás helyett 
gépet használnak, ennek pedig már nem sok 
köze van a mesterséghez. Az utánpótlás a 
családban egyelőre biztosított, hiszen a fia és 
a lánya is kitanulta a szakmát, és van három 
unokája is, akik egyszer talán szintén a K. Nagy 
família hírnevét öregbítik majd.  Takács Tibor
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A Pharmaflight Zrt. kifejlesztette a PHAPA 
(Pharmaflight Aviation Physiological Analysis) 
névre keresztelt eszközt és módszertant a kü-
lönösen nagy stresszel járó feladatokat ellátó 
légi személyzet számára. A program célja a 
pilóták és a légiforgalmi irányítók teljesítőké-
pességének, fáradtságának mérése, elemzése 
által a teljesítőképességük optimalizálása. A 
debreceni székhelyű cég felkért három helyi 
vállalkozást, a Koroknai Autósiskolát, a DKV-t 
és a Trans-Spedet, hogy a PHAPA közúti jármű-
vezetők számára adaptált változatát közösen 
továbbfejlesszék, optimalizálják. Fontos terület 
a kutatásban a koronavírus-járvány során kiala-
kult, a gépjárművezetést esetlegesen befolyá-
soló élettani hatások vizsgálata, elemzése.
A programról Győri Gyulával, a Pharmaflight 
Zrt. kutatási program vezetőjével és Koroknai 
Imrével, a Koroknai Autósiskola tulajdonosával 
beszélgettünk.
– A légiközlekedésben ismert fáradtsági té-
nyezőkből adódó légikatasztrófák vitték arra 
a nemzetközi szervezeteket, hogy magával 
a fáradtsággal is foglalkozzanak valamilyen 
módon. Ez a fatyque risk management, 
vagyis a fáradtság-kockázatelemzés szintjén 
valósult meg, vagyis minden légitársaságnak 
és repüléssel foglalkozó szervezetnek önálló 
programot kellett kidolgoznia a fáradtságke-
zelésre – kezdte Győri Gyula. Ismertette, ezt 
a döntést azért hozták meg, mert senki nem 
tudott egységes megoldást kínálni a fáradtság 
kezelésére, ugyanis azt eddig nem lehetett 
mérni, csupán hosszú vizsgálatsorozat után 
következtethettek az okokra az orvosok. – A 
mi tudományunk az, hogy megszerkesztet-
tünk egy olyan, korszerű technikára alapuló 
értékelőbázist és szoftvert, amivel egy hat-
perces nyugalmi vizsgálat után megállapítjuk 
a teljesítőképességet, a pillanatnyi fáradtsági 
szintet, továbbá az illető alapképességeit is. 
Szellemit és fizikait egyaránt. A módszer kidol-
gozására az ENSZ felügyelete alatt működő 
repülési világszervezettel (ICAO) kötöttünk 
exkluzív megállapodást, az első fejlesztéseket 
2019-ben reprezentáltuk – mondta.
Kiderült, azóta folyamatosan fejlesztették a 
technológiát és a rendszereket is, így kialakí-
tották a közúti közlekedésre is alkalmas mérési 
protokollt. A Koroknai Autóiskolával, a DKV-val 
és a Trans-Speddel közös munkát jelenleg ku-
tatási szinten kezelik, bár nemzetközi szinten is 
elfogadott a módszer.
Ez év januárjában Houstonban, a Texas állam-
ban működő szakmai szervezetek vezetőinek 
mutatták be a közúti közlekedés számára kiala-
kított szoftvert és annak használatát, eredmé-
nyeit. – A mostani pilot programnak a lénye-
ge, hogy mi adjuk a tudományos hátteret, a 
partnerszervezetek pedig a hasznosíthatósági 
részét, így közösen felépíthetjük a módszer-

tant. Ehhez mindössze egy hatperces vizsgá-
latra van szükség. Felmérjük az adott korban 
lévő személy alapképességeit és azt is, hogy 
jelen állapotával milyen teljesítményre képes, 
valamint javaslatot teszünk állapota optima-
lizálására. Ma már ott tart a fejlesztés, hogy a 
vizsgálatot követő pár percen belül elkészül az 
eredmény – tudatta Győri Gyula.
Amit születésünktől kezdve hozunk magunk-
kal, az az alapképességünk. – Mi az illető élet-
tani, antropometriai adottságát, képességeit 
mérjük fel – jegyezte meg, hozzátéve, ennek 
a módszernek a kezdeti alkalmazásával és 
kutatásával az 1980-as években kezdett fog-
lalkozni sportolóként. Akkor a Budapesti Hon-
védban egy tudományos csoport tagjaként 
kezdték vizsgálni a versenyzők képességeit, 
ennek köszönhetően kimagaslóan nagy-
számú mérési eredményük van. – Mindig a 
legfejlettebb technikákat vesszük alapul. Álta-
lában olyan korszerű eszközöket használunk, 
amelyeket a  fejlesztőmérnökök sok esetben 
más, magas szintű technológiák kiszolgálásá-
ra optimalizáltak. Számos esetben a munka-
társainkkal közösen teszik alkalmazhatóvá a 
rendszerünk számára. A PHAPA a betegségek 
megelőzésére is használható. A rendszerünk 
nem pótolja a speciális orvostudományt, hisz 
ha eltérést látunk, a mi orvosaink is specialis-
tához irányítják a vizsgált személyt. Azt próbál-
juk elérni, hogy az embereknek ne a fáradtság 
határozza meg a mindennapos tevékeny-
ségüket, hanem apró változtatásokkal jobbá 
tehessük az átlagos teljesítőképességüket, és 
ezzel csökkenthessük a fáradtságot, vagy akár 
növelhessük a stressztűrő képességüket. Ezé 
a területé a jövő, észrevétlenül segíthetünk 
másokon – mondta. Fontos, hogy a mérés 
végeztével az ember tisztában lesz a teljesítő-
képességének korlátaival, így nem fog túlzott 
elvárásokat támasztani önmagával szemben. 
A rutin természetesen képes a teljesítőképes-

séget korrigálni, de csak akkor, ha megfelelő 
alapképesség társul mellé.
– Amiben mi tudunk segíteni az autósiskolának, 
jelenleg az oktatóknak, de nem kizárt, hogy ké-
sőbb a tanulóknak is, az az, hogy optimálisan 
bírják a terhelést, elkerüljék a szélsőségeket. Ez 
nagyon jól menedzselhető. Az emberi szerve-
zet hamarabb megmutatja a problémákat, mint 
ahogy érezzük – fogalmazott Győri. Kifejtette: 
a fáradtság érzése szubjektív, hiszen olyankor a 
szervezet gyakran nem fáradt el, csak lehetnek 
olyan tényezők, amikor ezt úgy érzékeljük. Ám 
ez nem jelenti azt, hogy a képességeink ekkor 
romlottak volna.
– Tizenhét oktatónkon végezték el eddig a vizs-
gálatot. Az állományunk időközben bővült, így 
még öt munkatársunkon a napokban végzik el 
a méréseket – vette át a szót Koroknai Imre, 
hozzátéve, a vizsgálatokat negyedévente kell 
elvégezni, hogy hosszútávú következtetéseket 
tudjanak levonni. – Mi, a megye legnagyobb 
autóiskolája örömmel csatlakoztunk ehhez a 
programhoz, és óriási megtiszteltetés, hogy 
részesei lehetünk egy új rendszer kialakításá-
nak. Nagyon jól tudjuk, hogy nem mindegy, 
kik és milyen módszerekkel tanítanak, ahogy 
az sem, milyen állapotban vannak az oktatók. 
A kollégáim is nyitottak voltak a lehetőségre, és 
nagy izgalommal várták a mérést – fogalma-
zott az autósiskola tulajdonosa.
Kiemelte, az oktatók vizsgálatának eredmé-
nyét a jogszabályi előírások miatt nem látta, de 
egyes kollégái örömmel osztották meg vele 
tapasztalataikat, észrevételeiket.
– Erre a szakmára nagyon jellemző a kiégés. 
A vizsgálatsorozat végén pontosabb képet 
kaphatunk arra vonatkozóan, hogy hol fej-
leszthetünk, mennyire terhelhető a társaság, 
és a kollektívára nézve szükséges-e bármiféle 
változtatás. Legfontosabb célunk a közlekedés 
biztonságának javítása, reméljük, mi is hozzájá-
rulhatunk ehhez.  Fogarasi Renáta

Nem mindennapi kutatás- 
fejlesztés zajlik Debrecenben

Együttműködés keretében vizsgálják a gépjárműoktatók mentális egészségét és teljesítményét.

Fotó: Pharmaflight Zrt.
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A focinak azonban nem  
fordít hátat.

Spitzmüller István az előző idény végén 
szögre akasztotta a futballcsukát, azaz 28 
év után először nem játékosként kezdte el 
a nyári felkészülést. A DVSC-vel korábban 
négyszeres bajnok labdarúgó most a DEAC-
nál lelt otthonra.

 CívisCafé: Az elvonási tünetek már jelent-
keznek?
Spitzmüller István: Még nem. Éppen be-
széltük minap a párommal, Evelinnel, hogy 
majd vélhetően akkor jelentkeznek, ha majd 
beindul a nagyüzem, azaz a bajnokság, és 
jönnek sorban a meccsek. A felkészülést, a 
sok futást, nyári gyötrelmet könnyebb elen-
gedni.

 CívisCafé: Az „örökkévalóság” óta focizol!
Spitzmüller István: Nyolcévesen kezdtem, 
és most 36 éves vagyok, ami azt jelenti, hogy 
összesen 28 szezont húztam le. Már tavaly is 
játékosedzőként szerepeltem a DEAC-ban, 
de az edzői munkára sajnos nem sok időm 
jutott, mert szinte az egész szezont végig kel-
lett játszanom. Igazán nem tudtam a szakmai 
munkában hasznára lenni Sándor Tamásnak 
és Györky Gábornak, azon túl, hogy a mecs-
csek vagy edzések előtt és után mindent 
megbeszéltünk. Arra készültünk a szezon 
előtt, hogy a pozíciómra valakit beépítünk, de 
ez nem sikerült, így inkább a pályán, a csa-
patban hárult rám nagyobb szerep, mint az 
edzői stábban.

 CívisCafé: Sándor Tamás pályaedzőjének 
lenni igazán megtisztelő lehet!
Spitzmüller István: De még mennyire az! 
Tobe csapattársam is volt a Lokiban, már ak-
kor bálványoztam.

 CívisCafé: Akkoriban sokak tették ezt a le-
látón is!
Spitzmüller István: Rám egyértelműen ő 
volt a legnagyobb hatással a pályafutásom 
alatt. Egyszerűen lenyűgözött a játékintelli-
genciája. Dzsudzsák Balázs például barátom, 
szobatársak voltunk, nagyszerű futballista, de 
nálam – ha a debreceni vagy a magyar lab-
darúgásról van szó – Sándor Tamás állt és áll 
mindenki előtt és fölött.

 CívisCafé: Edzőként mit lehet tanulni tőle?
Spitzmüller István: Mindent, ami a labda-
rúgásnak csínja-bínja. Annak idején is azért 
látott a pályán, mert a vérében van a foci, 
minden játékelem. Itt ugyanakkor meg kell 
említenem Györky Gábor szakértelmét is, 
szerintem kevés olyan felkészült edző van 

Magyarországon, mint ő. Szóval a Sándor 
Tamás-Györky Gábor duó mellett dolgozni 
igazán felemelő érzés.

 CívisCafé: Az első emléked mikori a fut-
ballról?
Spitzmüller István: Tisztán emlékszem, 
hogy ötévesen kaptam egy labdát, és más-
sal utána már nem akartam foglalkozni. Ha 
később húsvétkor elmentünk locsolni, és 
kaptam egy kis pénzt, abból mindig labdát 
akartam venni. Hiába ajánlottak nekem mást 
a szüleim, nekem csak focilabda kellett. Nem 
érdekelt a haligali és a dodzsem sem, mint 
más korombelit.

 CívisCafé: Itt még Hajdúnánás a helyszín, 
igaz?
Spitzmüller István: Igen, és Hajdúnánáson 
is kezdtem el csapatban futballozni, mégpe-
dig Spitzmüller nagypapámnak köszönhe-
tően, akinek barátja volt Nagy Misi bácsi, a 
tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt 
válogatott játékos, Nagy Norbert édesapja, és 
aki megtűrt a négy évvel idősebbek között, a 
nagypapámra való tekintettel.

 CívisCafé: Idézzük fel a Debrecenbe költö-
zést, a klubváltást is!
Spitzmüller István: Egyszer Berettyán Pé-
ter édesapjának, Berettyán Gyula bácsinak a 
csapatával játszottunk egy mérkőzést, és ő 
figyelt fel rám. Végül a DSI-ben Szabó Béla 
csapatába kerültem, és a régi Nagyerdei Sta-
dionban játszottunk. Eleinte ingáztam Deb-
recen és Hajdúnánás között, majd kollégista 

lettem. Onnan kerültem fel a DVSC-be, de 
közben még Katona Zoltán is volt edzőm.

 CívisCafé: Az első NB I-es meccs élénken 
él még az emlékezetedben?
Spitzmüller István: Egy jó sztori miatt sose 
felejtem el. Siófokon történt. Akkoriban hord-
tam egy gyűrűt, amit elfelejtettem a meccs  
előtt levenni, márpedig gyűrűs ujjal ugye 
nem szabad pályára lépni. Miközben zajlott 
a meccs, a játékvezető többször is odajött 
hozzám, és úgy figyelmeztetett, hogy „Herr 
Spitzmüller! Herr Sptizmüller!” Szatmári Csa-
ba ezt egyszer megunta, és rászólt a sporira: 
„Magyarul mondjad neki, hát magyar gyerek!”

 CívisCafé: A neved eredetéről mit tudsz?
Spitzmüller István: Igazából semmit, nem 
tudom, melyik német felmenőtől örököltem. 
A családfában visszavezethető Spitzmüllerek, 
a nagyapám, az ő nagyapja – és így tovább – 
mind magyar identitásúak voltak. 

 CívisCafé: Bár nem számítottál alapember-
nek, azért szerencsésnek tarthatod magad, 
hiszen minden idők legsikeresebb Lokijában 
futballozhattál sok-sok éven át!
Spitzmüller István: Ez egyszerre volt a sze-
rencsém és a balszerencsém. Az első évben 
például Sándor Tamás játszott a posztomon, 
mit tehettem volna? Még nem született meg 
az az ember, aki őt kiszoríthatta volna a csa-
patból. Bár sokat ültem a kispadon, nagyon 
sok jó képességű játékos volt csapattársam, 
és tőlük rengeteget tanultam. Mint ahogyan 
Kondás Elemértől is sokat tanultam, tőle kap-

A DVSC-vel háromszoros bajnok 
Spitzmüller István visszavonult
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tam a legtöbb lehetőséget, és leginkább ő 
befolyásolta a pályafutásomat. 

 CívisCafé: No de ha eligazolsz, most nem 
60 NB I-es meccsed lenne, hanem 260! 
Megfordult a fejedben?
Spitzmüller István: Akkor nem lennék 
négyszeres magyar bajnok és háromszoros 
kupagyőztes. Egyébként két év után akartam 
váltani a több játéklehetőség érdekében, és 
akadtak is komoly kérők, de mindig élő szer-
ződésem volt a DVSC-vel, és nem engedtek. 
Kettős érzés kavargott bennem, az egyik a 
csalódottság, a másik a büszkeség, hogy Szi-
ma Gabi bácsi szeret és ragaszkodik hozzám, 
azaz kiegészítő emberként szükség van rám 
a Lokiban.

 CívisCafé: Minden bizonnyal vontál már 
mérleget a futballkarrieredből. Mi az ered-
mény? Röviden összegezd nekünk!
Spitzmüller István: Egy szóban is tudom: 
büszkeség! A DVSC-nek tagja lenni minden 
körülmények között felemelő érzés, de hat-
ványozottan akkor, amikor a csapat zsinór- 
ban nyeri a bajnoki címeket, és toronymaga-
san a legjobb magyar klubcsapatnak számít. 
Nekem ez magadatott, erre mindig nagyon 
büszke leszek. Úgy gondolom, a játékoskarri-
erem végét is méltóképpen zártam le, hiszen 
az NB III-as DEAC-ban góllal búcsúztam.  
A feleségem is megfogalmazta: ilyenkor kell 
abbahagyni, méltósággal!

 CívisCafé: Apropó, család! Egy lányod van, 
neki kell az apa nyomdokaiba lépnie?
Spitzmüller István: Lana lányom jól focizik, 
de nem készül focistának.

 CívisCafé: Nocsak, miért?
Spitzmüller István: Nem látom a jövőt a női 
fociban.

 CívisCafé: Sok nő nem is pénzért focizik, 
hanem élvezetből!
Spitzmüller István: Úgy lehet, és ha a lá-
nyom focizni akar, természetesen nem fo-
gom eltiltani tőle, de a női focira egy életet 
feltenni szerintem nem érdemes. Vannak 
sportágak, amelyek sokkal több lehetőséget 
kínálnak a nőknek. Egyébként bármit választ, 
támogatni fogom!

 CívisCafé: Közel 30 év focival sikerült ösz-
szehozni az egzisztenciát?
Spitzmüller István: Mindenki számára más 
jelentéssel bír az egzisztencia.

 CívisCafé: Egyszerűsítsük le! Nagy ház, jó 
autó…
Spitzmüller István: Megvagyunk, köszö-
nöm! Játékosként jól éltem, jobban kerestem 
az átlagnál, de már több mint tíz éve a felesé-
gemmel együtt építjük az egzisztenciát. Most 
már a családi vállalkozásban is dolgozom, az 
exportra termelő cég ügyeit intézem, azaz 
próbálok levenni valamennyi terhet apósom 
és a sógorom válláról. Azt hiszem, elégedet-
tek velem. Én mindenesetre örömöm lelem 
abban a munkában is, noha semmi köze a 
focihoz. 

 CívisCafé: Egy volt bokszoló lányát vetted 
feleségül. A vasárnapi ebéd közben kivel be-
széled meg a súlyos focis ügyeket?
Spitzmüller István: Apósommal mindent 
meg lehet beszélni, mert mindenről van vé-
leménye.

 CívisCafé: Egyszer láttunk iskolázni bok-
szedzésen. Egész ügyesen ütöttél!
Spitzmüller István: Imádom az ökölvívást, 
és régebben jártam apósommal bokszolni, 
ami keresztsportágnak a lehető legjobb.

 CívisCafé: Bunyósnak is mehettél volna!
Spitzmüller István: Ahhoz én túl félős va-
gyok!

 CívisCafé: Hidd el, egy bokszkesztyűs po-
fonnál sokkal jobban fáj az, amikor erőből síp- 
csonton vagy bokán rúgnak!
Spitzmüller István: Az lehet, de ha utána 
szerzel egy gólt, elmúlik minden fájdalom.

 CívisCafé: Edzői ambícióid egyébként mi-
óta vannak?
Spitzmüller István: Amióta a visszavonulás 
gondolata elkezdett foglalkoztatni, tudniillik 
semmiképpen sem akartam elszakadni a fut-
balltól. Sándor Tamás és Györky Gábor mel-
lett pedig öröm ezt a szakmát gyakorolni. 

 CívisCafé: A DEAC-ban otthonra találtál?
Spitzmüller István: Teljesen! Magával ra-
gadott a klub szellemisége, be is iratkoztam 
sportszervezői és sportmenedzseri szak-
ra, hogy még inkább részese legyek a nagy 
DEAC-családnak, az egyetemi miliőnek.

 CívisCafé: A DVSC-nek a jövőben is szük-
sége lesz jó edzőkre, csakhogy provokáljunk 
egy kicsit!
Spitzmüller István: Sosem voltan nagyravá-
gyó, nem álmodoztam például a Real Mad-

ridról gyerekfejjel sem. Most számomra nincs 
képben a DVSC, csak a DEAC-ra figyelek, 
ahol rengeteget tanulhatok és fejlődhetek. 
Most éppen semmilyen kapcsolatom nincs 
a Lokival.

 CívisCafé: Meccsre azért jársz?
Spitzmüller István: Rendszeresen nem, de 
ennek különleges oka van, és nincs benne 
semmi neheztelés vagy sértődöttség a klub 
irányába. Egyszerűen nincs időm a DEAC-
os munka és a család mellett. A hétvégéim 
rendkívül zsúfoltak. A fontosabb meccsek-
re kijárok, még akár idegenbe is elutazunk. 
Máskor megnézem a tévében a Lokit. Vagy 
ha éppen nem tartózkodom tévéközelben, 
akkor nézem a DVSC-meccseket telefonon 
vagy iPad-en. 

 CívisCafé Nyilván a válogatott-mérkőzése-
ket is követted? Tőled is megkérdem azt, amit 
a közelmúltban a szintén DEAC-os Benczik 
Zsolttól: fejlődött a magyar foci, vagy a nyár 
eleji sikereket könyveljük el úgy, hogy volt né-
hány szép esténk?
Spitzmüller István: Mindenképpen fejlő-
dött a válogatott, de annyira azért nem, hogy 
Anglia ellen továbbra is favoritok legyünk. Bár 
nagyszerű élményben volt részünk, nem az a 
realitás, hogy idegenben négy góllal jobbak 
vagyunk Angliánál. Az azonban benne van 
a pakliban, hogy bárkit meg tudunk lepni, és 
már a legnagyobbaknak sem ajánlott ellenünk 
a C-sorral kiállni. A fejlődésnek egyébként az 
a záloga, hogy most már komoly Bundesli-
ga-csapatokban játszik a válogatott fele.

 CívisCafé: A lelki szemeiddel milyennek lá-
tod magad tíz múlva?
Spitzmüller István: Látok egy gyönyörű 
családot egy szép és nagy lánnyal, és látok 
egy ütőképes, NB II-es DEAC-ot is!
 Cs. Bereczki Attila




