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TERMÉSZETI CSODA 
A HORTOBÁGYON

(10-11. oldal)

A FOCI-VB 
MENETRENDJE

(14. oldal)

A FÓRUM LENYOMJA 
A RONCSBÁRT
(2. oldal) 

PAPP LÁSZLÓ 50!
RENDHAGYÓ INTERJÚ 
A POLGÁRMESTERREL
(6-7-8. oldal)
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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

A hónap legszerencsésebb 
időszaka, összesen  

90 millió forint pénznyereménnyel!

LEGYEN NEKED IS MALACOD! NOVEMBER 4-12.

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 5 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

Részletek a lottózókban  
és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

#maradjonjáték
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A debreceni közgyűlés október 27-én meg-
szavazta a helyi építési szabályzat – a Csapó 
és Blaháné utcák közötti tömbre vonatko-
zó – módosítását, így a maga részéről zöld 
lámpát adott a Fórum bevásárlóközpont 
bővítésének. Az elfogadott előterjesztés 
egyebek mellett 16 méteres magasságot 
is lehetővé tenne a Fórum második épü-
lete számára, a két plázát pedig híddal – a 
Csapó utca felett – és a felszín alatt is ösz-
szekötnék. Mindez azt jelenti, hogy Roncs-
bárnak költöznie kell.
Mint a Cívishír megtudta, a Roncsbár tulaj-
donosai az önkormányzat cégétől, a Cívis 
Ház Zrt.-től bérlik az ingatlant; információ-
ink szerint a Fórum tulajdonosa által kisze-
melt másik három ingatlan is a Cívis Házé. 
A szórakozóhely 2022-ben még biztosan a 

megszokott módon üzemel, mert a pláza-
építést megelőző hatósági engedélyezési 
eljárások időbe telnek. A Roncsbár tulajdo-
nosai előtt nem volt ismeretlen a Fórum bő-
vítésének szándéka, de azt is tudták, hogy 
az indulásukat követő 6-7 évben ennek 
még nem nagyon van realitása (így a be-
fektetésük megtérülhet). Most majd persze 
sokmilliós közműfejlesztések válnak a bon-
tás martalékává, de például a koncertterem 

technikai felszerelését vihetik tovább. Em-
lékeztettek arra is, hogy a 2012-ben nyi-
tott Roncsbárral Kelet-Magyarország egyik 
legnagyobb és legnépszerűbb szórakozó-
helyét teremtették meg, amelyet a Forbes 
úgy aposztrofált: „permanens Woodstock 
a pusztában”… Több mint 1500 élőzenei 
koncertjük volt az elmúlt tíz évben, a vállal-
kozás több mint negyven ember számára 
nyújt megélhetést.

A Fórum lenyomja a Roncsbárt
Költöznie kell a népszerű szórakozóhelynek.

Fotó: Cívishír
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Így takarékoskodik Debrecen 
az energiaválságban!

Nem elég meghúzni a nadrágszíjat, teljesen 
újra kellett gondolni a debreceni intézmé-
nyek működtetését – közölte október 20-án 
Papp László polgármester, aki a megszorító 
intézkedések hosszas sorolása közben ki-
emelte: noha intézmények zárnak be vagy 
kényszerülnek üzemszünetre, az önkor-
mányzat senkit, egyetlen alkalmazottját sem 
bocsátja el. Az intézkedési csomag hatásá-
ra sikerül elérni azt, hogy az energiaválság 
nem megy a fejlesztési program rovására 
– mondta a polgármester, hozzátéve, nem 
égethetik el a fejlesztésre szánt pénzt. A ve-
zérelv az, hogy a szükséges és elégséges 

szolgáltatásokat az önkormányzat tovább-
ra is biztosítsa. Idén már nettó 900 milliós 
költségnövekedést kell kigazdálkodnia az 
önkormányzatnak a költségvetési stabilitás 
megőrzéséhez – jelentette ki a polgármes-

ter, kiemelve, a jelenlegi árazás alapján 10 
milliárd forintnyi energiaköltség-növekedés-
sel kellene számolni a 2023-as teljes eszten-
dőre. Hozzátette, a felsorolt intézkedésekkel 
ezt a növekményt 4,2 milliárd forintra tudják 
leszorítani.
Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt 
a sportélet hozza a legnagyobb áldozatot. 
A legfontosabb: bezár a Zákány utcai spor-
tuszoda, amelynek csak a távfűtése mintegy 
700 millió forint lenne a jelenlegi árak mellett, 
a villanyszámlával együtt pedig egymilliárdra 
rúgna a fenntartása – érvelt Papp László.
A polgármester kiemelte: a rezsicsökken-
tés nem érinti a bölcsődéket, az óvodákat, 
a bentlakásos szociális intézményeket, azaz 
ott nem írnak elő hőmérséklet-csökkentést.

Az energiatakarékossági intézkedéscsomag főbb elemei, ahol kü-
lön nem említjük, a lépések november 1-től jövő április 15-ig élnek:
•  a sportuszodában december 15-ig a két kisebb medence (a bemelegí-

tő és a 25 méteres) még üzemel az iskolai úszásprogram miatt, utána 
már azok sem. Bezárnak a tanuszodák is;

•  az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban a fűtést lekapcsolják, egy speciá-
lis hőbefújó rendszerrel csak a DEAC élvonalbeli kosárlabdacsapatának 
mérkőzéseire fűtik fel; a csapat valamelyik iskolai tornateremben edz 
tovább; az atlétikapálya melletti irodaházat kiürítik, a dolgozók átkölt-
köznek a sporthotelbe, a sportorvosi szolgáltatás marad;

•  a Derék utcai jégcsarnok december 31-ig biztosan üzemel, de ha a 
város nem kap támogatást a szövetségtől, akkor januártól más városba 
kell költöznie az Erste Ligás jégkorongcsapatnak és az utánpótlásának. 
Az edzőcsarnok már október elsejétől zárva van;

•  a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén ezen a télen nem lehet 
majd korcsolyázni, de a Kossuth téren az iskolai téli szünetben felállítják 
a mini jégpályát, ahol a diákok délután kettőig ezúttal is ingyenesen 
korcsolyázhatnak;

•  a Főnix Arénában csak abban az esetben lesznek programok, ha az 
adott rendezvényszervező vállalja a fűtés többletköltségét;

•  ugyancsak üzemszünetet rendelnek el a Kölcsey Központban is április 
15-ig, a debreceni közgyűlés a megyeházába költözik;

•  a közvilágítás megmarad az egész városban, de az ésszerűség határán 
belül korlátozzák. A város legnagyobb rezsiköltsége a közvilágítás: 8 
millió kilowattóra évente;

•  a karácsonyi vásárt megtartják, ünnepi díszkivilágítást ezúttal csak a 
Piac utca kap, és minden nap 22 órakor lekapcsolják;

•  az épületvilágításokat lekapcsolják.
•  a Kodály Filharmónia a Csokonai Fórumba költözik, szerdánként lép fel, 

csütörtöktől vasárnapig pedig a Csokonai Színház tartja az előadásait;
•  öt telephelyen (Erzsébet, Víztorony, Szabó Kálmán, Pósa és Süveg ut-

cák) szünetelteti tevékenységét a Városi Szociális Szolgálat, de a nap-
pali ellátást biztosítják a család- és gyermekjóléti központban (Thomas 
Mann utca 2.);

•  három háziorvosi rendelést összevonnak más ilyen szolgáltatási hellyel, 
azaz a Sámsoni út 81. szám alatti a Szabó Pál utca 59. alá, a Thomas 

Mann utcai gyermekorvosi rendelés a Hadházi út 9. alá, míg a Kin-
cseshegy utcai háziorvosi rendelés a Süveg utca 5. szám alá költözik 
a fűtési szezonra;

•  a Déri Múzeum vasárnap és hétfőn zárva lesz, a nyitvatartást korlá-
tozzák;

•  a Vojtina Bábszínház a Kossuth utca 1. szám alá költözik, az előadá-
saikat ott tartják;

• a MODEM felső szintjét bezárják;
• a DEMKI közösségi házai közül több is bezár;
•  az Apolló mozi nagytermét lezárják, a Méliusz könyvtár egyes telep-

helyei bezárnak;
• a belvárosi Nagypiac 14 óráig tart nyitva;
•  a szökőkutat májustól szeptemberig üzemelnek majd.

Elhangzott: ha az energiaárak nem állnak vissza tolerálható szintre, az 
intézkedéseket akár meg is hosszabbíthatják. Nem elképzelhetetlen, 
hogy 2023-ban a város hitelt vesz fel a közvilágítás LED-es fejlesz-
tésére, valamint folytatják a közintézmények energiakorszerűsítését. 

Debreceni megszorítások: 
a sportélet hozza a legnagyobb áldozatot

Fotó: Debreceni Sportcentrum

Ez a létesítmény méltán képviseli Hajdúszoboszló turizmusa megújulásának folyamatosságát. Hajdúszoboszlónak még 
mindig a fürdő a fő vonzereje, ám legalább annyira fontos itt a közterületi környezet XXI. századhoz méltó megújulása. 
A város vezetése törekedett arra, hogy ez a projekt önmagában is egy önálló élményelemet képezzen – hangsúlyozta 
Czeglédi Gyula polgármester az október 21-ei avatóünnepélyen. Egy évnyi időtartam alatt valósult meg a nagyszabású 
fejlesztés Hajdúszoboszlón a Magyar Állam támogatásával. 
A strand főbejárata előtt egy ritkán látható gőzszökőkút szimbolizálja a gyógyvizet, szélében egy szoborpár időzik. A Ha-
rangház szimbólummal szemközti szökőkút helyén immár egy színváltós látványszökőkút várja az arra járókat. A látvány-
elemek a nagy szállodák sétánya felé haladva sűrűsödnek. A gyógyfürdő előtt Pávai Vajna Ferenc, a gyógyvíz „atyjának” 
bronzszobra álldogál. 
A fürdő előtti parkba kishajóúsztató medencét építettek be a gyermekeknek, a közelben pihenőalkalmatosságok, s a Föld 
hangja attrakció található. A 3D felfestés a több mint ezer méter mélyről feltörő vízre utal. A Hajdúszoboszló kaput követően 
áthaladva a sétányra további élménypontok várják a látogatókat. Ezek között a Debrecen kapu egy 3D lenyomatú tábla 
árnyjátékával utal a cívisvárosra. Beljebb haladva a pásztor, juh, pulikutya szoborcsoport Hortobágyot szimbolizálja, hátrébb 
pedig a Tisza-tó, a nádasok képeződnek le. A teljesen átalakult, igazi promenádon a vendégek, arra járók apraja-nagyja talál 
magának érdekességet. Az új sétány, elhaladva Európa legnagyobb fürdőkomplexumának főbejáratai előtt, illeszkedik a 95 
éves Hungarospa Hajdúszoboszló küldetéséhez. 

Élménysétány vár mindenkit Hajdúszoboszlón!
Átépült a közterület, látványos, szórakoztató, játékos és megpihenésre is lehetőséget kínáló  promenádot avattak fel a fürdővárosban. A strand  
főbejáratától a Mátyás király sétány végéig ráadásul nemcsak Hajdúszoboszlót, hanem Debrecent, Hortobágyot és a Tisza-tó térségét is szimbolizálják.



4 rÖVid hÍreK

A debreceni adventi vásár november 26-án nyitja meg kapuit, és 
december 23-ig tart – közölte a Főnix Rendezvényszervező Köz-
hasznú Nonprofi t Kft. A négy hét alatt vásár, gasztronómia, sza-
badtéri koncertek, kézműves foglalkozások és jégpálya várja a 
látogatókat.
A Piac utcai, a Kossuth téri és a Dósa nádor téri vásári korzón mo-
dern és tradicionális termékek egyaránt várhatóak: helyet kapnak 
a torontáli szőnyegek, a kelim szőttesek, a cserépedények, a má-
zas bögrék, a kézzel készült fajátékok, a mézeskalácsok, a hargitai 
gyógyfüvek, ezernyi féle tea, karácsonyi díszek és szaloncukrok.
Több mint 90 ünnepi, feldíszített stand kínál hagyományos kéz-
műves termékeket, szezonális ajándékokat, és közel 30 faház 
nyújtja ínycsiklandó fi nomságok, különleges kulináris élvezetek 
széles választékát.
A szervzők közleményükben tudatták, a 750 négyzetméteres jég-
pálya mindennap nyitva tart, és a különböző tematikájú esteken 
jégdiszkóval várják a korizókat.
A programkínálatban gyerekek és felnőttek számára szóló ese-
mények váltják egymást a színpadokon: a városba érkezik 
többek között Csemer Bogi, Gájer Bálint és a HoneyBeast, fel-
lép a Kodály Filharmónia és a Szent Efrém Férfi kar, a gyereke-
ket a Garagulya Gólyalábas, a Langaléta, a Lángoló Csigák és 
az Agyagbanda szórakoztatja. A Kossuth téren található majd az 
Adventi Kuckó, ahol bárki felfedezheti a kézzel készített ajándé-
kok csodáját.

Idén is megrendezik 
az adventi vásárt Debrecenben

Több mint 90 ünnepi, feldíszített stand kínál hagyományos kézműves termékeket.

Fotók: Cívishír
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Fotók: Fogarasi Renáta/Cívishír

 CívisCafé: Ötven! Mérföldkő? Vagy „útelága-
zódáshoz” érkezett, hogy egy magyar klasszi-
kust idézzünk?
Papp László: Nyilván átfut az ember fejében 
az ötven év, mi van mögötte és mennyi van 
még előtte. Felmerül a gondolat, hogy húsz 
évvel ezelőtt harminc voltam, húsz év múlva 
pedig már hetven leszek. Ebbe egy kicsit be-
leborzongok, de valahogy nem az jár folyton 
a fejemben, hogy „Úristen, ötven!” Bizonyos 
értelemben ma is kölyöknek érzem magam. 
A folyamatos munka, a stressz, a kihívások 
mellett nincs idő a korral sokat foglalkozni. Ter-
mészetesen tudom, hogy telik az idő, de nem 
vagyok kétségbeesve.

 CívisCafé: Nem is lehet, mert ha tükörbe 
néz, nem egy klasszikus ötvenest lát. No de 
testben mit érez?
Papp László: Igazából semmit – azon túl, 
hogy nemrég volt egy kisebb lábműtétem, és 
még nem tudok igazán sportolni, ami azért 
nagyon hiányzik. A sport ugyanis gyerekkorom 
óta része az életemnek. A futball a legnagyobb 
szerelem. Az 1985-86-os tanévben például a 
porcsalmai általános iskola csapatából a ma-
gyar serdülőválogatottba fociztam be magam. 

 CívisCafé: Ezt eddig miért titkolta?
Papp László: Nem került még szóba. Nagyon 
érdekes része volt ez az életemnek. Akkoriban 
egy nagyon jól felépített rendszerben verse-
nyeztették az általános iskolás csapatokat, 
majd a járási válogatottak meccseltek egymás-
sal, és közben kiválogatták a legtehetségesebb 
gyerekeket. Így jutottam el a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei válogatottig. Éppen Haj-
dú-Bihart kaptuk párba, játszottunk két mérkő-
zést, és mindkettőn rúgtam gólt, Debrecenben 
kettőt is. Ezután a két megyei csapat legjobbjai 
Szentesen is megmérettetek az országos ki-
választón, és nagy büszkeséggel tölt el a mai 
napig, hogy a két megyei csapatból egyedül én 

kerültem be a serdülőválogatottba, mégpedig 
jobbszélső támadóként. Csakhogy jött a nagy 
dilemma: foci vagy tanulás, vagyis Nyíregyházi 
Sportiskola vagy Pannonhalmi Bencés Gimná-
zium. Utóbbit választottam, ami aztán ott ma-
radt az életemben egy nagy kérdőjelként.

 CívisCafé: Kár érte! Magyarországon jó fo-
cista kevesebb van, mint jó polgármester.
Papp László: Most azért fociban nem állunk 
rosszul, azt hiszem, ez kijelenthető, mint ahogy 
polgármesterek is vannak tehetségesek.

 CívisCafé: Egy Szatmár vármegyei kis tele-
pülésről az ország második legnagyobb váro-
sának éléig jutott. Nem panaszkodhat, ha visz-
szatekint az elmúlt ötven évre!
Papp László: A szakmát, a munkát mindig 
sikerre vittem, bármibe is kezdtem, tehát va-
lóban nem panaszkodhatok. Igaz, hogy mesz-
sziről jöttem, de Debrecenhez mindig is na-
gyon szoros kötődésem volt. A családom egy 
részét – köztük dédszüleimet, nagyszüleimet 
is – kitelepítették annak idején, a Hortobágyra 
hurcolták őket, az egyik dédnagyapám ott is 
halt meg, és még a koporsóját sem engedték 
vissza a szülőfalujába. A családtagjaim közül 
sokan – miután 1953-ban felszabadult a mun-
katábor – már nem tértek vissza Szatmárba, 
hanem Debrecenben telepedtek le. Így aztán 
kiskoromtól kezdve nagyon sok időt töltöttem 
itt. Tisztán emlékszem, hogy kisgyerekként eu-
forikus érzés kerített hatalmába, amikor a szü-
leim közölték, hogy megyünk Debrecenbe. 

 CívisCafé: Ha tudta volna akkor, hogy egy-
szer polgármestere lesz ennek a nagyváros-
nak!
Papp László: Én akkor sem gondoltam, hogy 
főállású politikus leszek, amikor 1998-ban ön-
kormányzati képviselőnek választottak. Még 
akkor is elképzelhetetlennek tartottam, hogy a 
munkámat, a jogi pályát feladjam.

 CívisCafé: A születésnapjához, október 13-
hoz igazán sok esemény fűződik a magyar- és 
a világtörténelemben – derül ki az esemény-
naptárból. Játszhatunk egyet?
Papp László: Vágjunk bele!

 CívisCafé: Kronológiai sorrendben haladva: 
Krisztus után 54-ben, október 13-án adta vissza 
a lelkét a teremtőjének Claudius császár. A ró-
mai jog megy még betéve?
Papp László: Hosszú lesz ez a játék, ha az 
ókori Rómánál kezdtünk! Természetesen nem 
megy már a római jog betéve, hosszú idő telt 
el azóta, pontosan 30 év, bár mostanában a 
fiam hasonló tanulmányai révén van lehető-
ségem ismét betekintést nyerni a rejtelmeibe. 
Egyébként szenzációs tanárom volt római 
jogból, Zlinszky János alkotmányjogász, az Al-
kotmánybíróság tagja, aki nagyon nagy hatást 
gyakorolt rám egyetemista koromban. 

 CívisCafé: Ügyvéd ismerősöktől hallom, 
hogy a római jog kétfelvonásos horror a jogász 
szakon. 
Papp László: Ez a tárgy valóban megvá-
lasztja, hogy kiből lesz jogász, és kiből nem. 
Leginkább azért nagy próbatétel, mert első 
évben kell megbirkózni vele, és korábban 
az ember tanulmányai során ekkora meny-
nyiségű tananyaggal nem találkozik, még 
fizikailag sem. Később még nagyobb, még 
komolyabb vizsgaanyagokat kell elsajátítani, 
de azokhoz már hozzászokik a joghallgató. 
A római jog az első nagy feladat. Én abszolút 
jó érzéssel tekintek rá vissza, hiszen az a va-
rázslata, hogy az európai jogrendszer ma is a 
kétezer éves intézményeket használja, vagyis 
azok az alapjai. 

 CívisCafé: Egy aranyköpés szerint jogi ka-
ron az ötös vizsgának három feltétele van. 
Első a szerencse, második a fenék, és csak 
harmadik a fej.

A polgármester is ember – 
ötvenéves Papp László

Rendhagyó interjúra kértük az október 13-án ötvenéves Papp László polgármestert, mert ilyet 
még nem adott a sajtónak, amióta Magyarország második legnagyobb városát vezeti. Születés-
napja alkalmából beszélgettünk.
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Papp László: Van benne igazság, de azért 
nem mindenkire igaz. Édesanyám mesélte, 
hogy amikor állapotos volt velem, egy cigány-
asszony elkapta a kezét, hogy jósoljon, és azt 
mondta: „a maga fia nagyon szerencsés lesz, 
vagy nagyon szerencsétlen.” Ha e két véglet van 
az életben, akkor egyértelműen az első verzió 
jött be nekem, azonban én soha nem bíztam 
magam a szerencsére a tanulás helyett. Ahogy 
az életben általában, úgy a tanulmányokban is 
igyekeztem magamtól megkövetelni a maxi-
mumot. Mindig úgy mentem vizsgázni, hogy 
történjen bármi, lelkiismeret-furdalásom nem 
lesz, mert ami tőlem tellett, azt megtettem, 
megtanultam. Megesett azonban kétszer is, 
hogy utóvizsgára kényszerültem. Egyszer 
magyar jogtörténetből, bár azóta sem értem, 
hogy elsőre miért nem sikerült, de már mind-
egy is. A második utóvizsgám polgári jogból 
volt másodévben, de azzal, hogy elvágtak elő-
ször, egyben megadták nekem életem legna-
gyobb vizsgaélményét. Az utóvizsgán ugyanis 
Novotni Zoltán professzor úrhoz kerültem, aki 
a jogi kar dékánja volt, és mindenki azért imád-
kozott, hogy elkerülje. Az a hír járta, hogy nem 
szereti az utóvizsgára kényszerülő hallgatókat, 
és amikor bementem, engem is rideg távolság-
tartással kezelt, de ahogy a vizsga ment előre, 
úgy oldódott fel. A vége már egy rendkívül jó 
hangulatú tanár-diák meccs lett. Nem engedte 
a tételeket végigmondani, hanem mindenféle 
gyakorlati jogesetekkel bombázott, és ötössel 
jöttem ki tőle.

 CívisCafé: A péntek 13 babonája is a szüle-
tésnapjával kapcsolatos: 1307-ben október 13-
ra péntekre esett, amikor IV. Szép Fülöp francia 
király a templomos lovagrend kétezer tagját 
kivégeztette. Babonás? Vagy van valamilyen 
rigolyája?
Papp László: Mindig jobb lábbal kelek fel, 
bármilyen helyzetben is feküdjek az ágyban, 
a küszöböt is mindig jobb lábbal lépem át, és 
soha nem tévesztem el. Hívő ember vagyok, 
reggel és este is imádkozom, a babonákban 
nem hiszek, inkább csak megszokás ez. Ha a 

focipályára lépek, akkor is jobb lábbal lépem át 
az oldalvonalat.

 CívisCafé: Október 13-án koronázták meg 
IV. Bélát, akit a legnagyobb uralkodók közé 
sorolunk, második honalapítónak nevezünk. 
Az Árpád-ház a mi nemzeti mesénk, amiben – 
világnézeti, politikai hovatartozástól függően – 
újraértelmezzük a múltat? Ön hogy értelmezi?
Papp László: Szent István az alap, mert nem-
zetünk történelmének legidőtállóbb alkotása 
az övé, de az egész Árpád-ház teljesítménye 
lebilincselő. Nekem II. András az egyik nagy 
kedvencem az Árpád-házi uralkodóink közül, 
és nem amiatt, mert éppen most van az Arany-
bulla 800. évfordulója, hanem azért, mert kül-
politikájának köszönhetően európai nagyha-
talommá tette a magyar királyságot, de Szent 
Lászlót vagy Könyves Kálmánt a jogrendszer 
megszilárdításáért is említhetem. Gyerekko-
romban faltam a Régi magyar mondák című 
könyvet, amely a magyar történelem évszáza-
dain vezet végig.

 CívisCafé: 1917-ben ezen a napon, október 
13-án ezrek „látták” Szűz Máriát a portugáliai Fá-
timában. Apropó! Vall a vallási hovatartozásáról 
a népszámlálási íven?
Papp László: Természetesen. A minap töl-
töttük ki online, mindannyian – a feleségem 
és a gyerekeim is – görögkatolikus vallásúak 
vagyunk. Én nem tartozom azon politikusok 
közé, akik mindennap deklarálják istenhitüket, 
ezt igazán belül éli meg az ember. Rendsze-
rint minden vasárnap elmegyek templomba, 
de mindig hátul foglalok helyet a hívek között, 
pedig ülhetnék előre is, hiszen képviselőtagja 
is vagyok az Attila téri egyházközségnek. Sze-
rintem a vallásosságát élje meg az ember a 
maga szerénységével. Gyerekként nagyon 
erős vallási neveltetést kaptam. Nagy hatással 
volt rám – majd később a politikai identitásom 
kialakításában is fontos szerepet játszott – az 
apai nagyapám, akinek a házához közel volt a 
templomkert, ahol nagyon sokat fociztam, ját-
szottam. Ministráltam is a porcsalmai görögka-
tolikus templomban. A vallás mindig része volt 
az életemnek, és azt azóta sem engedtem el.

 CívisCafé: A Facebook most tele van ate-
ista szervezetek hirdetéseivel, arra buzdítanak, 
hogy ne valljunk a vallási hovatartozásunkról a 
népszámláláskor. Ez dühíti?
Papp László: Egyáltalán nem. Egy vallásos 
emberről az ilyen lepereg. Aki keresztény em-
bernek tartja magát, akár jár templomba, akár 
nem, de elfogadja Isten létét, annak bármit 
mondhat egy ateista. Akikről egyébként min-
dig az jut eszembe, amit Fülöp atya is mondott 
nemrég, hogy amíg nincs baj, addig érthető az 
ateizmus, de amikor baj van, mindenki a Jóis-
tenhez fordul.

 CívisCafé: Nem akarok ünneprontó lenni, 
de 1944. október 13-án a magyar kormány 
felhatalmazta a városi tanácsokat, hogy fűtés 
nélküli napokat rendeljenek el…
Papp László: Nekünk is meg kellett hoznunk 
majd a szükséges intézkedéseket, mert most is 
háborús helyzet van. Meggyőződésem szerint 
spekulatív jelleggel úgy szálltak el az energiaá-

rak, hogy ha nem nyúlunk hozzá a rendszer-
hez, akkor finanszírozhatatlan lesz. Egy biztos: 
a bölcsődék és az óvodák esetében nem ter-
vezünk semmiféle korlátozást.

 CívisCafé: Tudta, hogy egy napon született 
Margaret Thatcherrel, a 20. század legbefolyá-
sosabb nőjével? 
Papp László: Nem, de az ötven évemnek az 
az egyik előnye, hogy jól emlékszem Marga-
ret Thatcherre mint aktív politikusra, ugyanis 
korán, 13-14 éves koromban kezdtem aktívan 
érdeklődni a politika, a közélet iránt. Margaret 
Thatchert egy nagy formátumú politikusnak 
tartottam, mert szilárd meggyőződéssel állt 
ki az általa meghatározott irányvonal mellett, 
attól nem tágított, és a történelem őt igazol-
ta. Nagy-Britannia nagyon jelentős külpolitikai, 
gazdasági és társadalmi fejlődésen ment ke-
resztül a nyolcvanas években.

 CívisCafé: Mégis a brit politikatörténet leg-
megosztóbb alakja, mert a roppant kemény 
megszorító intézkedései a legszegényebb 
társadalmi csoportot, a munkásságot sújtották 
leginkább.
Papp László: Egy politikusnak tudni kell a 
jövő érdekében negatív döntéseket is hoz-
ni, ami adott pillanatban rossz lehet bizonyos 
embereknek, akiknek egyébként nem dolguk 
feltétlenül jövőbe tekinteni, stratégiát vizsgál-
ni. Margaret Thatcher éppen azért volt nagy 
formátumú politikus, mert ezeket a döntéseket 
soha nem habozott meghozni a jövőbeni jó 
érdekében.

 CívisCafé: 1964-ben ezen a napon, októ-
ber 13-án buktatta meg a Szovjet Kommunista 
Párt Központi Bizottsága Nyikita Hruscsovot 
Moszkvában. Ez mire emlékezteti?
Papp László: Az antikommunizmus a zsigere-
imben van. Nagyapám rengeteget mesélt az 
életéről, a megpróbáltatásairól, hogyan sem-
mizték ki a kommunisták, hogyan államosítot-
ták a földjét, és hogy a még megmaradt három 
holdnyi parcellát is be kellett adni a tsz-be. A 
tanácselnök pedig aljasságból, miután aláírta a 
papírokat és hazafelé baktatott, hangosbemon-
dón eljátszotta a nótáját. Nagymamám testvé-
rét 1951-ben elvitték, mert volt egy zendülés a 
faluban. Kistarcsán raboskodott évekig. Az ilyen 
történetek nem múlnak el nyomtalanul az em-
berből, különösen egy nyíló lelkű fiatalban. 
Ezek a történetek határozták meg a világlátá-
somat abban az időben. Emlékszem például 
Brezsnyev temetésére, 1982-ben fekete-fehér 
tévén néztük, majd Andropov és Csernyenko 
után jutottunk el Gorbacsovig, akire érdekes 
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módon nem mint szovjet pártfőtitkárra tekin-
tettem akkor sem, hanem mint arra az em-
berre, aki kiszabadítja Magyarországot abból 
a rémálomból, amelynek akkor már negyven 
éve része volt. Még egy Gorbacsov-poszter is 
díszítette a szobám falát. A középiskolás éveim 
ebből a szempontból rendkívüli izgalmak kö-
zepette teltek el. Említettem a beszélgetés ele-
jén Pannonhalmát, amely egy nagy kérdőjel az 
életemben. Nos, két hét után a honvágy miatt 
otthagytam az iskolát, akkor még nem tudtam 
elszakadni az otthontól, de ott találkoztam elő-
ször Mensáros Laci bácsival, és az ’56-os forra-
dalom hatvanadik évfordulóján pedig azzal az 
unokájával, aki annak idején évfolyamtársam 
volt Pannonhalmán. Mátészalkán, a gimnázi-
umban egy párttitkár történelemtanárom volt, 
akivel nagyokat vitatkoztunk az órákon. Amikor 
a lányok nem akartak felelni, akkor megkértek, 
hogy dobjak be valami témát. Rendszerint sike-
rült – bár szerintem tudta, hogy mire megy ki a 
játék –, és képesek voltunk egész órán keresz-
tül vitatkozni a rendszerről.

 CívisCafé: A rendszerváltást hogyan élte 
meg?
Papp László: Azt nem is tudom szavakba ön-
teni, egyszerűen szárnyaltam. Soha életemben 
nem fogom elfelejteni, szünetet rendeltek el 
az iskolában, hogy tévén nézhessük, amikor 
Szűrös Mátyás 1989. október 23-án kikiáltotta 
a köztársaságot. Az egész folyamat lázában 
égtem.

 CívisCafé: Kinek szurkolt a rendszerváltó 
pártok közül?
Papp László: Az első választáson még nem 
szavazhattam, hiszen 1990-ben csak október-
ben töltöttem be a tizennyolcat, de a kopog-
tatócédula gyűjtéséig azért eljutottam. Két párt 
állt közel a szívemhez, az MDF és a Fidesz, az 
ő jelöltjeiknek gyűjtöttem kopogtatócédulát, 
végül az MDF-es nyerte a választást abban a 
körzetben.

 CívisCafé: Ekkor még ég és föld a különbség 
az MDF és a Fidesz között!
Papp László: Igen, de a kommunizmus meg-
ítélésében alapvető különbség nem volt közöt-
tük. A törésvonalak a választások után alakultak 
ki, de továbbra is mindkét párttal szimpatizál-
tam. Az azonban nekem mélységes csalódást 
okozott, amikor a Fidesz 1990. június 4-én 
kivonult a parlamentben a trianoni megem-
lékezésről. Az egyetem után ügyvédjelöltként 
dolgoztam Debrecenben, és akkor, 1997-ben 
gondoltam, hogy ha mindig nagyon érdekelt 
a politika – az egyetemen is óriási csatákat 
vívtunk, de természetesen csak retorikailag –, 
akkor elkötelezett jobboldaliként komolyabban 
kéne vele foglalkoznom. Akkoriban jött fel a 
Fidesz – ugye meg is nyerte az 1998-as válasz-
tásokat –, én azonban az MDF-hez kopogtam 
be, mert nem akartam, hogy azt mondják rám, 
ez itt szerencselovag. Makay Zsolttal együtt 
vettek fel, aki később az MDF elnöke is lett. 
Később a párt kezdett eltávolodni a jobboldali, 
konzervatív irányvonaltól, ezzel együtt kezdett 
eltávolodni tőlem is, ezért 1999-ben átigazol-
tam a Fideszbe, akkor már önkormányzati kép-
viselőként.

 CívisCafé: Október 13-án született Nana 
Mouskouri, Paul Simon a Simon & Garfun-
kelből, Robert Lamm a Chicagóból, Sammy 
Hagar a Van Halenből, de még Mary Zsuzsi is. 
Hátha megismerjük a zenei ízlését is…
Papp László: Igazából egyikük zenéje sem áll 
közel hozzám, mert én a dzsessz nagy rajon-
gója vagyok. Kikapcsolódás gyanánt is gyakran 
hallgatom, főleg a dallamosabb változatait. Ha 
előadót kell mondanom, akkor Nat King Cole, 
Sammy Davis Jr., Louis Armstrong, Ray Charles 
található a legnagyobb kedvenceim között. A 
swinget is meghallgatom, akárcsak a latinos gi-
tárzenét. Santanát is nagyon kedvelem.

 CívisCafé: Ne mondja, hogy tinédzserként, 
a rendszerváltás hajnalán swingpartikon tom-
bolt!
Papp László: Nem, de a dzsessz már akkor is 
levett a lábamról. A magnókazettákat rongyos-
ra hallgattam.

 CívisCafé: A brit Sacha Baron Cohen – aki 
Boratként borzolja az idegeket, különösen az 
amerikaiakét – szintén október 13-i születésű, 
csakhogy rátérjünk vizuális műfajra. Nagy fil-
mes?
Papp László: Igen, és az egész család az. 
Rendszeresen járunk moziba, bár a korona-
vírus ezt az örömöt sokáig elvette tőlünk. Ha 
már az ókori Róma szóba jött, akkor a Gladiá-
tor című filmet kell megemlítenem mint egyik 
nagy kedvencet. Ha sorozat, akkor újabban 
tetszett Az utolsó királyság, de a Vikingeket is 
végigküzdöttem. Mindkettőt érdekesnek talál-
tam, azzal együtt is, hogy csak érintőlegesen 
van közük a történelmi hűséghez. A fantasyk 
sem állnak távol tőlem, A gyűrük ura soroza-
tot például bármikor meg tudom nézni. Gye-
rekkoromban – mint akkoriban a legtöbb fiú 
– nagy Star Wars-rajongó voltam, de ezt már 
kinőttem. A Szemtől szemben zseniális film 
zseniális színészekkel, akárcsak az Ördög ügy-
védje, amelyben rengeteg olyan dilemma van 
a hivatás és a magánélet vonatkozásában, ami 
a politikusok számára is óriási kihívás. 

 CívisCafé: A gasztronómiai harmóniát elő-
csalogató október 13-i eseményre nem buk-
kantam a világhálón, így jobb híján egész konk-
rét a kérdés: köröm- és csülökpörkölt vagy 
cézársaláta? 
Papp László: Á, ez nem is kérdés, az első! Ér-
dekes módon az egész családom ilyen, tehát 
nemcsak a feleségem és a 23 éves Gergő fiam, 
hanem még a tízéves kislányom is! Az egyik 
kedvencünk a Látóképi csárda, ahová nem a 
fine diningért járunk, hanem zúzapörköltért és 
csülkös pacalért. Kipróbálok egyébként min-
dent, de ha választani kell, akkor a magyarosra 
voksolok.

 CívisCafé: A szülinapi partin mi lesz a menü?
Papp László: Nem tudom pontosan, mert a 
feleségem szervezi, de most csak családi kör-
ben ünneplünk. Az étterem jellege alapján arra 
következtetek, hogy nem magyaros.

 CívisCafé: Sör, bor, pálinka – mi lesz a sor-
rend a szülinapi buliban? Egyszer ötvenéves az 
ember!
Papp László: Főleg bor, ritkán pálinka. Nem 
vagyok sörös. Ha bor és a pálinka mellé valamit 
választani kell még, akkor azt mondom, hogy a 
jó rum, amely kevésbé édes, nem émelyítő. A 
Dictador 2 Masters igazán különleges ital.

 CívisCafé: Emlékszik még, mi történt 2019. 
október 13-án?
Papp László: Az élet különös játéka volt, ak-
kor kaptam második alkalommal bizalmat pol-
gármesterként, és érdekes módon 2024-ben 
is október második vasárnapjára esik a szüle-
tésnapom, de már biztosan nem lesz részem 
hasonlóban, ugyanis májusban rendezik az 
önkormányzati választásokat.

 CívisCafé: Egyáltalán indul újra a polgármes-
terségért?
Papp László: Azt hiszem, még nem végez-
tem el azt a munkát, amit elterveztem. Édes-
anyám azzal a mondással indított útnak Pan-
nonhalmára, hogy „követeld meg magadtól 
a kifogástalan munkát, mert tartozol ezzel 
Istenednek, hazádnak és családodnak”. Ezt 
valahogy megmaradt a fejemben, és amikor 
polgármester lettem, elterveztem magam-
ban, hogy honnan hová szeretnék eljutni a 
város polgáraival. Ennek az útnak 2024-ben 
még nem érünk a végére, így újabb ciklusra 
szeretném kivívni a debreceniek bizalmát és 
támogatását.

 CívisCafé: A lelki szemei előtt hogyan látja 
Debrecent tíz év múlva? 
Papp László: Gazdaságilag nagyon erős vá-
ros, infrastruktúrájában a jelenleginél sokkal 
fejlettebb és kulturálisan is sokkal izgalmasabb. 
Tíz év múlva ez a város majdhogynem annyi 
lehetőséget tud nyújtani az itt élőknek, mint 
a főváros. Sokkal nemzetközibb lesz Debre-
cen, hiszen a gazdasági beruházásoknak ez a 
következménye, de közben a kulturális örök-
séget, a hagyományokat megőrizzük. Ez egy 
nagyon fontos kihívás, érzem is a terhét: úgy 
fejlődjünk, hogy közben egy pillanatra se en-
gedjük el a város tradícióit. 
 Cs. Bereczki Attila
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Fotók: Cívishír

A Nádudvar és a 33-as út közötti, akkor még rendkívül rossz állapotú 
köves úton luxusbuszt értünk utol autónkkal az október végi naplemen-
tében, néhány évvel ezelőtt. Nem előztük meg a járművet, tisztes távol-
ságból követtük. Kisvártatva az út menti bokrok takarásában lévő kuko-
ricatarló előtt megállt, a jármű belsejéből pedig jól öltözött, távol-keleti 
idős emberek óvatoskodtak ki, mindegyikőjüknél fényképezőgép. Igye-
keztek nesztelenül elrejtőzni a facsoport mögött, majd ki-ki a maga esz-
közével fotózta az éjszakázóhelyükre készülődő hatalmas darucsapatot.
Igen, ilyen látványosság ősszel a hortobágyi daruvonulás, amikor az 
Észak-Európából délre költöző darvak néhány hetet eltöltenek, töltekez-
nek, erőt gyűjtenek a hátralévő úthoz. Távoli kontinensekről is vonzanak 
vendégeket. Nem csoda, hiszen Európában a Hortobágyon pihennek 
meg legnagyobb számban ezek a nemes madarak.

Már Magyarországon is fészkel
– A nálunk is ismert daru – más néven szürke daru – önálló faj, amelyik 
nemcsak Európában él, hanem attól keletre, egészen a Távol-Keletig. 
Nyilván mi az európai állomány tagjaival találkozunk. A szürke daru egy 
gázlómadár, erre utal a külleme. Otthonosan mozog például mocsa-
rak, lápok, vizenyős területek környékén, és részben a táplálékát is innen 
szerzi, főképpen a költési, fészkelési időszakban – válaszolta a Cívishír 
kérdésére Juhász Lajos egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Ter-
mészetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási tanszékének vezetője. – A 
vonulási időszakban Magyarországra kerülő darvak jobbára a Baltikum-
ban, Skandináviában, ott is főleg Finnországban és Oroszország európai 
részén költenek. De vannak kisebb költőállományok Belgiumban, Len-
gyelországban és a Brit-szigeteken is. Sőt, az utóbbi időben már a cseh-
országi állományt is meg kell említeni. A fészkelése tehát dél felé ter-
jeszkedik, olyannyira, hogy 2015-ben Magyarországon is megfigyeltek 
egy fészkelő párt a Marcal-medencében. Egy költés azóta is volt. Persze, 
hogyha visszanézünk a történelmi időkre, elsősorban a hazai folyósza-
bályozások előtti időszakra, a leírások szerint – Herman Ottót idézve – 
„Magyarország a madarak nagy tanyája” volt. Akkor a daru rendszeresen 
fészkelt hazánk területén is. Miután azonban a számára kedvező élőhe-
lyek, a hatalmas kiöntések, mocsarak eltűntek, egészen az utóbbi évekig 
fészkelőként visszaszorult hazánkból – mondta.
Juhász Lajos hangsúlyozta, hogy a darvak családcentrikus madarak, a 
darupár éveken keresztül együtt marad. A teljes fészekalj két tojás, és 
többnyire két fiókát is nevelnek. Ezeket a fiókákat még repülős koruk 
után, az első őszi vonulás közben is vezetik. Ilyen darucsaládok jutnak 
el hozzánk az őszi időszakban. Egy-egy darucsalád viszonylag könnyen 
megfigyelhető, hiszen a két szülő és az 1-2 felnőtt fióka gyakran a na-
gyobb csapattól külön mozog táplálkozás közben. Ezt nemcsak láthat-
juk, hanem hallhatjuk is, mert amíg az öreg madarak hangja a tipikus 
krúgatás, addig a fiókák vékony, sipító hangot hallatnak.
A darvak táplálkozása különböző a fészkelési és a vonulási időszakban. 
Tőzegmohalápok, égerlápok zsombékos kiemelkedéseire helyezik a 
fészküket, és kisebb halakkal, rovarokkal, növények hajtásaival táplálkoz-
nak. Vonuláskor azonban nálunk elsősorban a kukoricatarlókat járják, 
és az elszórt kukoricaszemeket szedegetik föl. De akár gabonatarlókon 
is keresgélhetnek, és emellett rágcsálókkal, rovarokkal is táplálkoznak. 
Az őszi időszakban a táplálkozásuk azért is irányul leginkább a takar-
mánynövények magjaira, döntően a kukoricára, mert ebből viszonylag 
nagyobb mennyiség áll rendelkezésre, és tartalékot tudnak képezni a 
vonulás további részére. Gyakorlatilag az itt lévő darvak nálunk töltik föl 
a „raktáraikat”.

Csend, nyugalom és a táplálék
A madárvonulás legfontosabb kiváltó oka –  nemcsak a darvaknál – a 
táplálékhiány. A darvak esetében a költőterületek az időjárás szempont-
jából kedvezőtlenné válnak. A hótakaró, a jég megakadályozza a táplál-
kozásukat, azért vonulnak délebbre, hogy táplálékhoz jussanak, közben 
pedig megfelelő pihenő- és éjszakázóhelyeket keresnek. Itt, a Hortobá-
gyon, nagyon látványos a daruvonulás. Adódik a kérdés, mi vonzza a 
darvakat a Hortobágyra?
– Egyrészt a háborítatlan vizes élőhelyek, itt elsőként a félig lecsapolt 
halastavakra kell gondolni – kezdi válaszát az egyetemi oktató. – A daru 
nagyon óvatos madár. Itt biztonságban éjszakázhatnak, benn állnak a 
térdig, azaz csüdig érő vízben. A sekély vízborítás az éjszaka sötétjében 
nagyobb védelmet adhat az emlős ragadozóktól. A Hortobágy, a Haj-
dúság térségében a számukra másik vonzó tényezők a nagy kukorica-

csodálatos, soha nem feledhető 
látványt nyújtanak alkonyatkor 

az éjszakázóhelyükre behúzó 
darucsapatok.

Hortobágy,  
a darvak  

őszi otthona
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tarlók. Ez az év abban a tekintetben különleges 
lehet, mert tudjuk jól, hogy mekkora aszály 
pusztított hazánkban, főleg az Alföldön, és na-
gyon sok kukoricatáblát már korában besilóz-
tak, levágtak. A darvak a táplálkozásukban nyil-
ván azokra a helyekre fognak koncentrálódni, 
ahol volt valamennyi termés, vagy pedig válta-
nak a gyepekre, és ott rovarokkal, kis rágcsálók-
kal táplálkoznak. Ezt majd meglátjuk. Vélhető, 
hogy valamilyen szinten azért a daruvonulást a 
táplálkozási lehetőségek csökkenése befolyá-
solni fogja – mondta Juhász Lajos.
Az északi populációk tagjai Európában két úton 
vonulnak. Nyugati irányban Franciaország – 
Spanyolország érintésével –, míg a Baltikum 
felől Magyarország a másik vonulási irány, és 
ebbe esik bele a Hortobágy. Az azonban bi-
zonyos, hogy a legtöbb európai daru ősszel a 
Hortobágy térségében tartózkodik. A szakem-
berek százezret meghaladó állományokat is 
tapasztaltak már. Az időjárás kedvezőtlenebbé 
válásával tovább mennek délre, akár Észak-Af-
rikáig. De eljuthatnak a Nílus mentén Szudánig, 
Etiópiáig is. A tavaszi vonulás során is láthatunk 
rendezetlen, kisebb csapatokat, de amíg ősszel 
akár hosszabb ideig is tartózkodhatnak nálunk, 
addig a tavaszi vonulás gyorsabb, rövidebb, a 
madarak igyekeznek vissza a költőterületekre, 
nincsenek is akkora összetömörülő állomá-
nyok, mint ősszel. Az utóbbi években nálunk 
áttelelő példányok is vannak, ami azt jelenti, 
hogy a gyenge teleket képesek átvészelni, ha 
megfelelő éjszakázóhelyet, táplálékot találnak. 
Erre az utóbbi években mindig volt példa.

Biztos pont a halastavak környéke
– A darvaknak megvan a maguk napi életrit-
musa, és aki szeretné megfigyelni e pompás 
madarakat, annak tudnia kell, hogy melyik 
napszakban hol keresse őket – tér rá a madár-
megfigyelőknek praktikus tanácsokra Juhász 
Lajos. – Az éjszakázóhelyen lévő darvak a nap-
felkelte körül megélénkülnek, és egyre másra 
kezdenek kihúzni a táplálkozó területükre. Itt 
szedegetnek úgy késő délelőttig, ezután visz-
szarepülnek inni, pihenni. Ezt követően megint 
történik egy kisebb kihúzás a táplálkozó terü-
letekre, és az alkonyat beálltakor, sokszor már 
sötétben húznak vissza az éjszakázóhelyükre.  
Sokszor azt is meg lehet figyelni, hogy délutá-
nonként a darvak már kint vannak a pusztán, 
gyülekeznek, és az alkonyati időhöz közeledve 
– mintegy adott jelre – egyszerre kerekednek 
fel, kisebb-nagyobb csapatokban. Az idősek 
krúgatva, a fiatalok sipákolva húznak az éppen 
aktuális éjszakázóhelyre, leggyakrabban a fé-
lig leeresztett halastavak medrébe. A mostani 
szeptember úgy látszik, igyekezett bepótolni 
az éves csapadékhiányt, így sokfelé vannak 
kisebb-nagyobb vizek, pusztai elöntések, ezért 
most jobban szétszóródtak az éjszakázó dar-
vak, mint máskor. Éppen ezért számos daru-
vonulási megfigyelőhelyet lehet találni. A 33-as 
út és a nádudvari út mellett napközben is le-
het látni madarakat, és ezek környékén igazán 
látványos a reggeli és alkonyati húzás. A hor-
tobágyi öreg halastavak mindig nagyon jó ki-
indulási pont lehet a madarak megfigyelésére 
– sorolta.
A darvak az év folyamán először – visszaútjuk-
ban – március végén, április elején jelennek 

meg térségünkben, de akkor csak rövid ide-
ig tartózkodnak itt. Hamar felkerekednek, és 
szállnak tovább, észak felé. Érdekes azonban, 
hogy az utóbbi években több száz daru nyaralt 
át hazánkban, de vélhetően ezek a madarak 
még nem ivarérettek, tehát fiatal, facér darvak. 
A maradásukhoz persze megfelelő táplálkozá-
si lehetőségek kellenek. A madarak megfigye-
lésére a legjobb az őszi időszak szeptember 
második felétől, de az igazán darvas hónap az 
október. Ekkor gyűlik össze a legtöbb madár a 
régiónkban, a pusztán, és aztán ezeket lehet 
megfigyelni még novemberben is. A továbbin-
dulásuk függ az időjárástól. Innen további gyü-
lekezőhelyekre vándorolhatnak, mint Kardos-
kútra, vagy a szegedi Fehér-tóra, majd zömük 
elhagyja az országot.

Lehetnek-e még többen?
Európában az utóbbi években a legnagyobb 
daru gyülekezőhely a Hortobágy volt, al-
kalmanként akár 100 ezer madárnál is több 
koncentrálódott ebben a térségben. A hagyo-
mányos kukoricatarlók mellett a puszta is ad 
táplálékot a madaraknak, rovart, rágcsálókat, 
növényi magvakat. Ilyen módon tehát a darvak 
kihasználják ezt a lehetőséget is. Mindehhez 
társul a háborítatlanság. A nemzeti park sokat 
tesz azért, hogy a daruállomány minden évben 
otthonra találjon vonulás közben egy-másfél 
hónapra.
– A tendencia az, hogy az utóbbi két és fél 
évtizedben az ide vonuló darvak száma folya-
matosan növekedett, és mintha egyre hama-
rabb érkeznének. Azt, hogy az érkező madarak 
száma meddig növekszik, nem lehet pontosan 
tudni. Annál is inkább nem, mert a rendszere-
sen itt lévő 100-120 ezer példány az európai 
daru népességnek már nagyon jelentős része 
– beszél a madarak számáról az egyetemi do-
cens. – És van-e a létszámban ciklikusság? Erre 
a mostani év adhat választ azzal, hogy az előző 
évekénél kevesebb a kukoricatarló. És ez pe-
dig a darvak számára miképpen fog hatni, azt 
ezután fogjuk csak látni. A vonulási útvonalak 
genetikailag meghatározottak, ugyanakkor van 
benne része a tanulásnak is. Az irányt nappa-
li mozgóknál a Nap, az éjjeleknél a csillagok 
mutatják, esetleg a Föld mágneses tere is ered-
ményezheti. Emellett azonban a tapasztalat 
az, hogy az öreg madarak biztosan átadják a 
„tudásukat” a fiatalabbaknak. Tehát a genetikán 
kívül a tanulásnak és a tapasztalatnak óriási je-
lentősége lehet. A darvak vonulásában olykor 
megfigyelhető az a klasszikus V-alak, amely a 

vonuló lúdfajoknál nagyon jól látszik. Általában 
ha egy darucsapatot látunk mozogni, akkor 
azt többnyire egy idősebb példány vezeti, de 
a darvak gyakran – főleg amikor a táplálkozó-
hely és az éjszakázóhely között vonulnak – az 
egyébként nem nagy, 10-20 kilométeres távon 
eléggé laza csapatokban repülnek. A darvak 
lassabban mozognak akkor, amikor csak a 
táplálkozóhely és a pihenőhely között re-
pülnek. De amikor elindulnak a finnországi 
költő- és gyülekezőhelyekről, akkor több 
ezer méter magasra is felemelkedhetnek, 
kihasználva a termikeket. Mivel a daru nagy 
termetű madár, az evezőszárnyú repülés 
mellé a vitorlázórepülést is beiktatja, mert ez-
zel rengeteg energiát tudnak megtakarítani. 
A madarak sebessége függ a légáramlatoktól 
is. Tehát, hogyha ráfekszenek egy északról 
érkező, viszonylag gyorsabban fújó szélre, 
akkor akár 40-50 kilométer/órával is képesek 
repülni, de egyébként viszonylag komóto-
sabban haladnak. Ám az is igaz, hogy akár 
pár napot tudnak úgy repülni, hogy közben 
nem is táplálkoznak. Egy-egy felszállás alkal-
mával akkor több száz kilométert is megtesz-
nek naponta – mondta Juhász Lajos.
Nem hagyhattuk ki a kérdést: van, vannak-e 
ellenségei a darvaknak? – Mint a legtöbb ma-
dárnak, így a darunak is vannak ellenségei. A 
nagytestű ragadozó madarak a sérült vagy 
nehezebben mozgó, kimerült fiatal madarak-
ra rácsaphatnak. Például a rétisas, parlagi sas. 
Az emlős ragadozók közül a tapasztalatlanabb, 
fiatalabb madarakat akár egy róka is abajgathat-
ja. Habár ha csapatban vannak, akkor a többi 
madár megvédi őket ezektől a ragadozóktól. 
Az északi költőhelyen a szürke farkas előfordul, 
az a fészkelő párokat esetenként veszélyeztet-
heti. A daru azonban egy nagyon éber, okos, 
óvatos madár a természetes ellenségekkel 
szemben. A legnagyobb problémát számukra 
az emberek okozzák. Egyrészt az élőhely-át-
alakítással, mint például a Kárpát-medencében 
a folyószabályozással. Másrészt pedig biztos 
vagyok benne, hogy van olyan régió a vonulási 
útvonalon, ahol akár lelőnek egy-egy példányt 
élelmezési célból. Ilyen módon vélhetően az 
emberi tevékenység a legnagyobb veszélyez-
tetője; a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai 
mellett – zárta szavait. A daru nemzetközi vi-
szonylatban még a nem veszélyeztetett fajok 
csoportjába tartozik, de ettől függetlenül bár-
mikor történhet baj a darvak költőhelyén vagy 
a vonulási útvonalukon – ami az állományuk 
csökkenéséhez vezethet.  T. T.
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Először rendeznek konzervatív 
muszlim országban vb-t.

November 20-án kezdődik a 2022-es lab-
darúgó-világbajnokság. A Perzsa-öbölben 
La’eebnek nevezték el a vb hivatalos kabalá-
ját. A kis figura neve egy arab szóból szárma-
zik, amely annyit jelent: tehetséges játékos. 
La’eeb – ahogy azt várni lehetett – a legin-
kább túlöltözött kabalafigura a világbajnok-
ságok történetében, hiszen disdását visel, 
vagy ahogy a keresztény világban viccesen 
nevezik: arabus lepedőt. A figura aranyos, de 
ami a katari világbajnokság mögött van, már 
kevésbé az.
Egyelőre talány, látunk-e klasszikus és önfe-
ledt vb-hangulatot, lengén öltözött európai 
és dél-amerikai szurkolóhölgyeket, a katari 
öltözködési szokások ugyanis a muszlim vi-
lágét követik, vagyis a helyi „divat” tiszteletére 
ösztönzik az országba látogató külföldieket 
is, és a katari alkotmány egyik cikkelye is elő-
írja minden helybéli és látogató számára a 
nemzeti tradíciók és bevett szokások tiszte-
letben tartását.
Fürdőruhát például a hotelek medencéinél 
lehet viselni, de a nyilvános strandokon már 
nem, ahogyan a városban sem. Így boríté-
kolható, hogy a meccsre előszeretettel me-
rész fürdőruhában érkező brazil hölgyeknek 
akad néhány konfliktusuk a szervezőkkel és 
Allahhal. Vagy ha még be is jut a stadionba 
nyakig felöltözve, és csak a lelátón vetkőzik 
melltartóra néhány fanatikus szurkolóhölgy, 
hogy ezzel is jobb teljesítményre sarkallja 
kedvenceit, ahogy az rendszerint előfordul 
a világbajnokságokon, akkor majd az egész 
világ szeme láttára rádobnak egy lepedőt, és 
kivezetik a katari biztonságiak?
Továbbá nemhogy a csók és az ölelkezés ti-
los a stadionokban, hanem már a flörtölés és 

kacérkodás is – ez a világbajnokság az első, 
amelyet muszlim országban rendeznek, rá-
adásul konzervatív muszlim országban.
A gazdag európai turistákhoz hozzá van-
nak szokva a katariak, hiszen sokan keresik 
fel évente az Öböl-menti országot – Buda-
pestről is napi több járat indul Dohába –, 
de a futballszurkolóké merőben más világ. 
Elsősorban azért, mert a többségük alko-
holt fogyaszt, nem is keveset. Egy muszlim 
országban azonban hiánycikk az alkohol, 
vagyis szigorúan ellenőrzött a fogyasztása. 
Katarban a vb-n a mérkőzések előtt három 
órával kezdődik, majd utánuk egy óráig tart 

az italárusítás a belépőjeggyel rendelkező 
drukkerek számára, de csak szigorúan a 
szurkolói zónákban, és a meccsek alatt, a 
stadionokban is tilos a sörfogyasztás. Pe-
dig a helyszínek közelsége miatt – Katar ki-
sebb, mint Hajdú-Bihar és Szabolcs megye 
együtt – a szurkolóknak az utazással sem 
kell sokat vesződniük, lenne idő jó európai 
szokás szerint meccset elemezni valamelyik 
dohai kerthelyiségben a 25-30 fokos katari 
télben…

Drága, és még büntetnek is
Aki nyilvános helyen részegedik le, akár hat 
hónapra is bezárhatják – hívták fel az euró-
paiak figyelmét többször is a katari hatósá-
gok. Mindenesetre az árakkal is szeretnék 
visszatartani a focihíveket a túlzott alko-
holfogyasztástól, egy korsó sört ugyanis 
mintegy 11,5 angol fontért (5400 forintért) 
mérnek majd a szurkolói zónában. Minden-
nek ellenére az érdeklődés óriási, az első je-
gyértékesítési szakaszban 800 ezer belépő 
talált gazdára. A katariak összesen 1,5 millió 
szurkolót várnak a november 20-án kezdő-
dő világbajnokságra.

Foci délelőttől estig
A csoportkörben naponta négy mérkőzést 
rendeznek: közép-európai idő szerint 11 óra-
kor kezdődik az első, 14 órakor a második, 17 
órakor a harmadik és 20 órakor a negyedik. 
A 12 napon át tartó csoportkör utolsó fordu-
lójában, valamint az egyenes kieséses sza-
kaszban 18 órakor és 22 órakor kezdődnek 
a találkozók.

„Elvettek az életünktől egy foci-vb-t!” – 
mondogatja keserűen a debreceni edző

Fotók: qatar2022.qa
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Mivel a katari esemény nemcsak abból a 
szempontból kuriózum a világbajnokságok 
1930 óta íródó történetében, hogy először 
rendezik muszlim országban, hanem azért 
is, mert először játszanak télen foci vb-t, az 
európai vendéglátósoknak és sörbarát szur-
kolóknak egyenes átok. Ennek a foci-világ-
bajnokságnak a találkozóit ugyanis nem le-
het baráti körben, sörrel a kézben, valamelyik 
csehó kerthelyiségében megtekinteni, a de-
cemberi időjárás ugyanis még a globális fel-
melegedéssel együtt sem teszi ezt lehetővé.

A magyaroknak átok
„Elvettek az életünktől egy foci-vb-t!” – mon-
dogatja keserűen baráti társaságban Katona 
László, a széles körben ismert debreceni fut-
ballszakember, a DEAC Megye I-es csapatá-
nak edzője, amióta Katar a korrupció súlyos 
gyanújával megszerezte a 2022-es labdarú-
gó-világbajnokság rendezési jogát. – Átok a 
vendéglátóhelyeknek, mert nem keresnek 
pénzt, és átok nekünk, sörfogyasztó futball-
rajongóknak, mert ki a fene ül ki egy teraszra 
decemberben? – teszi hozzá Katona László, 
aki a bejelentés, azaz 2010 óta dühös azokra, 
akik így rendelkeztek. Nem alaptalanul!
Katarnak labdarúgó-vb? Ez viccnek durva 
lenne, tehát komoly! – kaptunk a fejünkhöz, 
amikor 2010-ben Sepp Blatter FIFA-elnök be-

jelentette azt, hogy – a várakozásokkal ellen-
tétben – nem az Egyesült Államok, hanem a 
Perzsa-öbölben fekvő Katarnak ítélték oda a 
2022-es labdarúgó-világbajnokság rendezési 
jogát.
Bár a katariak minden vádat mindig is ta-
gadtak, a FIFA-nál vizsgálatot indítottak 
Sepp Blatter ellen, aki aztán a ránehezedő 
nyomás miatt 2015. június 2-án lemondott 
elnöki tisztségéről. Blattert végül 2028-ig 
eltiltották a labdarúgással kapcsolatos min-
dennemű tevékenységtől, de belebukott az 
ügybe a UEFA-elnök Michel Platini is, akinek 
a szavazás előtt két nappal Blatter kétmillió 
svájci frankot utalt át. A francia legenda 2019-
ben előzetes letartóztatásba is került emiatt. 
Egyébként nagy támogatója volt a katari pá-
lyázatnak, majd a döntés után a közel-keleti-
ek beszálltak a Paris Saint-Germain csapatá-
ba, amely azóta a világ leggazdagabb klubja. 
Lehet, hogy ez csak véletlen, mindenesetre 
nehéz hinni a katari pályázat tisztaságában, 
arról nem is beszélve, hogy Mohamed bin 
Hammam, a FIFA végrehajtó bizottsági tagja, 
az Ázsiai Labdarúgó-szövetség katari elnöke 
életfogytig tartó eltiltást kapott a FIFA-tól az 
„etikai normák megszegése” miatt.
A katariak azonban mit sem törődnek a sötét 
ügyekkel, a foci-vb lázában égnek, ha már 
pénzt és emberéletet sem sajnálva – a brit 

The Guardian szerint 6500 külföldi vendég-
munkás halt meg az építkezések során – fel-
húztak rekord idő alatt hét szuperstadiont, és 
ahogy közeledik a nyitány, már egyre keve-
sebbet hallani, olvasni arról, hogy az Egyesült 
Államok Igazságügyi Minisztériuma konkrét 
bizonyítékokkal is előállt arról, miként fizet-
ték le a közel-keleti pályázat képviselői a FIFA 
végrehajtó bizottsága tagjainak többségét. 
Ez a testület 22 emberből áll, és közülük csak 
hat nem volt „sáros” az amerikaiak szerint, 
vagyis velük kapcsolatban nem találtak ter-
helő bizonyítékot.
A katari rendezésre tehát sok árnyék vetül, 
már csak azért is, mert beleköp a nemzeti 
szövetségek (bajnokságok) levesébe, továb-
bá a Bajnokok Ligája és az Európa-liga lebo-
nyolításába is. A fotelszurkolók azonban – ha 
már az élet így hozta – el tudnak vonatkoz-
tatni mindentől, és átadják magukat az élve-
zetnek, hogy egy hónapig pattog a labda a 
sivatagi országban. A katari sok tekintetben 
első a vb-k történetében, de egyben utolsó 
is: a következő, 2026-os világbajnokságot 
már a mostani 32 helyett 48 csapattal ren-
dezi meg az Egyesült Államok, Kanada és 
Mexikó. Ott már kényelmesre vetkőzhetnek 
a nők, és alkoholból sem lesz hiány. Meg re-
mélhetőleg magyar futballistákból sem!
 Cs. Bereczki Attila
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A 2022. évi labdarúgó- 
világbajnokság programja
A XXii., katari labdarúgó-világbajnokság menetrendje a csoportok szerint:
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