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RABLÓBÓL LETT PANDÚR, 
ÉS MÉG SIKERES 

VÁLLALKOZÁST IS VEZET
(8. oldal)

A BÍRÓ IS EMBER
INTERJÚ 

VEIZER ROLANDDAL
(12-14. oldal)

JÖN A TISZA VIZE 
DEBRECENBE!
(4. oldal)

DEBRECEN KAPUJA 
MEGÚJULT
(5. oldal)



2 Rövid híRek

A szakma és a vendégek ér-
tékelése is szerepet kapott a 
díjátadón.

Debrecen nyerte el az Év Turisztikai Te-
lepülése 2022 díjat Szeged és Zalakaros 
előtt a Szallas.hu november 24-i díj-
átadóján, ahol számos elismerést adtak 
át. Az Év Szállása 2022 fődíjat a négy-
csillagos Colosseum Hotel Mórahalom 
kapta; a Hungarospa Hajdúszoboszló 
harmadik helyezést ért el a vendégérté-
kelések szerinti Év Turisztikai Attrakciója 
2022 versenyében. A szakmai zsűri által 
értékelt Év Turisztikai Attrakciója 2022 
versenyben a Bükki csillagda lett a má-
sodik.
A vendégértékelések alapján a 4-5 csil-
lagos hoteleknél – 70 szoba felett – a 
Hotel Délibáb Hajdúszoboszló a harma-
dik helyen végzett; a 70 szoba alattiak-
nál a Hotel Bodrog Wellness & Elix Spa 
Sárospatak az első, a Calimbra Wellness 
és Konferencia Hotel Miskolctapolca a 
második lett.
A szakmai zsűri is értékelt, náluk a 4-5 
csillagos hoteleknél – 70 szoba alatt – a 
nyíregyházi Sziget Hotel és a Pangea Ho-
tel nyerte el az első és a második helyet.

Turizmus: Debrecennek is jutott elsőség

Fotó: Debrecen város/Facebook

Debrecen, Kálvin tér 7.
Debrecen, Egyetem sgt. 50.

Debrecen, Angyalföld tér 11.
www.solisundebrecen.hu

Kifinomult illatok
télen is!

15 ml - 2.190 Ft
50 ml - 5.290 Ft

100 ml - 9.300 Ft

Kifinomult illatokKifinomult illatok

Debrecen, Angyalföld tér 11.
Debrecen, Egyetem sgt. 50.

Debrecen, Angyalföld tér 11.
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A 2 milliárd euró értékű befektetéssel vég-
rehajtandó profilbővítés 500 új munkahely 
létrehozását is jelenti – jelentette be novem-
ber 25-én Debrecenben Milan Nedeljkovic. 
A vállalat termelésért felelős igazgatója azt 
mondta, az akkuk és az autó gyártása azonos 
időben, 2025-től indul. A lépést a rugalmas-
ság, a hatékonyság és az erőforrások jobb ki-
használásával indokolta. A hatodik generációs 
akkuktól azt várják, hogy 30 százalékkal nö-
velik az elektromos meghajtású járművek ha-
tótávolságát, miközben ugyanilyen arányban 
csökkentik a töltésre fordítandó időt.  
Megerősítette: a BMW a világon elsőként 
Debrecenben hoz létre „i-factoryt”, azaz totá-
lisan a digitalizációra és a megújuló energia-
forrásokra épülő „okosgyárat”. A létesítmény 
működtetése során egyáltalán nem használ-
nak majd fosszilis energiát.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyi mi-
niszter kiemelte: a magyar kormány évekkel 
ezelőtt felismerte, hogy a korszak egyik nagy 
trendje a járműipar átállása lesz az elektromos 
meghajtásra. – De nemcsak jól számítottunk, 

hanem az iparág nyugati és keleti főszereplő-
ivel is szövetségre léptünk, miközben az adó-
zás tekintetében vonzóvá tettük Magyaror-
szágot a befektetők számára. Az elektromos 
autóipari átállásban hazánk Európa-bajnok, 
miközben a világbajnoki címet is megcélozza 
– méltatta a tárcavezető az elmúlt évek ered-
ményeit, megjegyezve, a három nagy német 
prémium autóipari vállalat (Audi, BMW, Mer-
cedes) Németországon és Kínán kívül egye-
dül Magyarországon van jelen gyárral. Szijjártó 
Péter közölte: a kormány 13,5 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a BMW 
most bejelentett beruházásához.
A miniszter kijelentette: 2030-ra a világon el-

érheti a 300 milliót az elektromos járművek 
száma, az új autóeladások 60 százalékát már 
ezek fogják kitenni, így az elektromos akku-
mulátorok iránti kereslet 2030-ra hozzávető-
leg 5600 gigawattórára nőhet a 2021-es 340 
gigawattóráról. Közölte, 2022 első nyolc hó-
napjában 61 százalékos növekedéssel elérte 
a négymilliárd eurót az elektromos akkumu-
látorok exportja, így ez lett a csúcsokat döntő 
magyar kivitel elsőszámú terméke. Az esemé-
nyen Papp László, Debrecen polgármestere 
egyebek mellett arról beszélt, hogy évente 
száz középiskolásnak már van lehetősége 
betekinteni a BMW által is alkalmazott jármű-
gyártási folyamatokba. RaL

Akkut is gyárt a BMW Debrecenben
Nemcsak elektromos gépjárműveket, hanem hatodik generációs, magasfeszültségű akkumulátorokat is 
gyártanak majd a debreceni BMW-gyárban.

Fotó: MTI
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Advent első vasárnapján a művelődési központ melletti téren Czeglédi Gyula polgármester meggyújtotta az első 
adventi gyertyát, s kigyúltak a fények a parkban álló élő karácsonyfán is. Ünnepi köszöntőjében a város polgármes-
tere Tőkés László püspököt idézte, mely szerint „advent idején az emberek vessék le rossz szokásaikat, legyen úrrá 
lelkükben a hit, remény, szeretet, és örömmel várják Jézus születését”, a „külsőségek helyett a lélek ékességére van 
szükség”.  Gondolatai között továbbá visszatekintett a 2022-es évre, a város működésére.
Hajdúszoboszlón a pandémia okozta gondok után újra fellendült és szárnyalt a turizmus. Csodálatos örömhír, hogy 
már októberben elérte az itt eltöltött vendégéjszakák száma az egymilliót. Az idén megünnepelték a fürdő fenn-
állásának 95. évfordulóját. Európa legnagyobb fürdőkomplexumában minden évszakban megtalálják a vendégek 
a számukra megfelelő, kedvükre való szolgáltatásokat. A fürdőzők száma meghaladta az egymillió-egyszázezret, 
s több mint másfél millió szolgáltatást vettek már igénybe. Más fürdőkkel szemben itt folyamatosan biztosítják a 
nyitva tartást, a fedett uszodában és az Aqua-Palace-ban a szokásos karbantartási napok kivételével.
A jégkorcsolyapálya ebben a szezonban három hónapig fogadja a látogatókat, szintén advent első napjától mű-
ködik. A nyitva tartáshoz hozzájárult nemes gesztusával a polgármester, aki háromhavi jutalmáról lemondott a cél 
érdekében.
Hajdúszoboszlón érdemes felkeresni a felújított sétányt, a főteret, a Fejedelmi Kincstárat is az ünnepváróknak.  
Az évet a nagy hagyományú csergetéssel búcsúztatják december 31-én.

Hajdúszoboszlói ünnepvárás egy sikeres év után!
A fürdővárosban is kigyúltak az ünnepi fények, az ünnepi időszakra készülődnek. Hajdúszoboszló gyönyörű karácsonyfája közelében kinyitott  
a korcsolyapálya. A Hungarospa Hajdúszoboszló állandó nyitvatartású egységei itt nem zártak be, várják a látogatókat.
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Fotó: TIVIZIG

Bemutatták a munkálatok 
folyamatát, részleteit.

Félidejénél tart a Civaqua-program első üte-
mének megvalósítása Debrecenben. A 15,748 
milliárd forintos vissza nem térítendő európai 
uniós és hazai támogatásból zajló Civaqua-Tó-
có projektről tartottak bemutató rendezvényt a 
Debreceni Egyetem Innovációs Központjában. 
A munkálatok előrehaladását Kincses Dániel, 
a TIVIZIG igazgatója mutatta be. A tavaly ősz-
szel a tervezéssel megkezdődött kivitelezési 
munkálatok jó ütemben haladnak, egy évvel 
a tervezett befejezés előtt 50 százalékos a ké-
szültség – hangzott el a projektbemutató ren-
dezvényen Debrecenben.
Debrecen és környéke vízhiányának mérséklé-
sére, illetve a vizek térségben tartására irányuló 
törekvések évtizedekre nyúlnak vissza. Ennek 
egyik legjelentősebb állomása a Keleti-főcsa-
torna megépítése volt (átadása: 1956. július 
14.), amely a Tisza vizét, ha nem is Debrecen-
be, de elérhető közelségbe (18-20 km) hozta. 
Ennek a távolságnak a leküzdésére indult el a 
Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rend-
szer (HTVR) kiépítése a ’70-es évek elején, de 
a beruházást gazdasági okok miatt a ’80-as 
években leállították. Az elmaradt műszaki be-
avatkozásokból fakadó hátrányokat célozza 
felszámolni a Civaqua-program. Ez egy olyan 
térségi fejlesztést jelent, amely egyszerre bizto-
sítja a vízgazdálkodás és a természetvédelem 
igényeinek kielégítését.
A mostani projekt keretében megtörténik a 
rendszer vízellátását a Keleti-főcsatornából 
biztosító HTVR szivattyútelep felújítása egy  
új szivattyú beépítésével, valamint az ehhez 
kapcsolódó új udvartéri nyomócsövek kiala-
kításával. A munkálatok mind az udvartéren, 
mind a gépteremben folyamatban vannak. H-II 
és H-II/A néven egy méter átmérőjű nyomó-
vezeték épül összesen csaknem 13 kilométer 

hosszban. A Keleti-főcsatorna vize ezen az új 
nyomóvezetéken keresztül jut el a szivattyúte-
leptől a szintén a projekt keretében megépülő 
háromezer köbméter térfogatú vasbeton ki-
egyenlítő tározóhoz, amelyet a térségi magas 
ponton alakítanak ki Debrecen-Józsa fölött, a 
Bodai bekötőút közelében. A rendszerben ez a 
feladat jelenti a legnagyobb kihívást, mivel a Ke-
leti-főcsatorna és a kiegyenlítő tározó közötti 
szintkülönbség 63 méter. Az egy méter átmé-
rőjű nyomóvezetékből több mint 10 kilométert 
már lefektettek, a kiegyenlítő tározó kiviteli ter-
veinek készítése még folyamatban van.
A vizet a kiegyenlítő tározótól az ugyancsak 
most megépülő, mintegy két km hosszú, 600 
mm átmérőjű gravitációs vezeték (H-II/B) jut-
tatja majd el a Tócó forrásvidékére, a Mélyvöl-
gyi-érbe. Innen egy csaknem egy kilométer 
hosszú nyílt földmedrű árok vezeti a vizet a 
Tócóba. A gravitációs vezetékből 1,6 kilométert 
már lefektettek. Az összességében 15 km-es 
vezetékrendszer működtetéséhez elenged-

hetetlen 20 vasbeton akna megépítése. Ezek 
kivitelezése a vezetéképítéssel összhangban 
történik, eddig 13 készült el.
A projekt fontos eleme a Tócó-völgyi felső víz-
ellátó útvonal kiépítése. Ennek érdekében a 
Tócó mentén megépül 14 duzzasztó műtárgy 
és négy fenéklépcső. Megtörténik a Tócó 
medrének rehabilitációja a Józsai városrész 
mellett, valamint megépül egy 23 ezer köb-
méter térfogatú tározó a debreceni Vezér út 
térségében. Ennek a tározónak a kivitelezése 
már elkezdődött, jelenleg a töltésépítés zajlik, 
miközben a Tócó műtárgyépítések előkészí-
téseként a cserje- és fairtási munkák is meg-
indultak.
A fejlesztést az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
konzorciuma valósítja meg, a debreceni ön-
kormányzattal együttműködve. A kivitelező a 
hajdúszoboszlói AQUA-GENERAL Kft. A pro-
jekt fi zikai befejezésének tervezett határideje: 
2023. november 30.

Így hozzák el a Tisza vizét Debrecenbe!

4024 Debrecen, Csapó utca 43. Nyitvatartás: hétfő-péntek: 10:30-17:30 óráig. 
Tel.: +36 30 214 1006 www.aranyviragekszer.hu

A nálunk vásárolt ékszer szeretet – egy kis dobozba zárva.
MINŐSÉGI, KÜLÖNLEGES ARANY és EZÜST ÉKSZEREK  

az Aranyvirág ékszerboltban.

Látogasson el személyesen vagy webáruházunkon keresztül is rendelhet.

EZÜST  
ékszerek  

30-50% 
kedvezménnyel.

webáruházunkon keresztül is rendelhet.

kedvezménnyel.

webáruházunkonwebáruházunkon

30

webáruházunkonwebáruházunkon keresztül is rendelhet.

kedvezménnyel.

ArAnY és  
DráGAkÖVeS ékszerek

A KC I Ó I N K :

20%
kedvezménnyel.
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Átadták a felújított Petőfi 
teret.

Várospolitikai szempontból is rendkívül fontos 
beruházás valósult meg, hiszen ha megérke-
zik egy vendég a Nagyállomásra, akkor onnan 
kilépve ezzel a térrel találkozik elsőként, és itt 
szerzi meg az első benyomását a cívisvárosról 
– kezdte beszédét Papp László polgármester, 
amikor a körzet két képviselőjével hivatalosan 
is átadta a felújított Petőfi teret.
Maga a tér 1,7 hektárt ölel fel, de a felújítás na-
gyobb területet érintett, hiszen a környékét is 
rendbe kellett tenni, azaz megújultak a gyalo-
gos zónák a park két oldalán – jegyezte meg 
a város első embere, aki a számokról is szót 
ejtett: a beruházás 900 millió forintba került, 
teljes egészében uniós fejlesztési forrásból va-
lósult meg, és egy év alatt készült el vele a kivi-
telező. A játszótérrel, egy kisebb tóval és hely-
történeti sétánnyal gazdagodott Petőfi tér még 
nincs teljesen kész – emelte ki Papp László –, 
hiszen a tó mellé tervezett grillterasz a követke-
ző esztendő feladata lesz, az egy külön beru-
házás, közbeszerzési eljárás keretében valósul 
meg. A Petőfi tér neuralgikus pontjáról, a köz-
biztonságról szólva pedig elmondta: tizennégy 
kamerát helyeztek ki, így a téren zajló mozgást 

éjjel-nappal figyelik majd. Sok pénzbe került, vi-
gyázzunk rá! – zárta beszédét a polgármester.
Orosz Ibolya Aurélia önkormányzati képvise-
lő gyermekvédelmi munkatársként fejezte ki 
örömét, hogy a terület egy szép játszótérrel is 
gazdagodott, és reményét fejezte ki, hogy ta-
vasztól egy igazi közösségi térré is válik a Petőfi 
tér, mert a térkamerák kihelyezésével a közbiz-
tonság javulására számít. Hetei József, a körzet 
másik önkormányzati képviselője pedagógus-
ként, történelemtanárként a várostörténeti tan-
ösvény fontosságát emelte ki, amellyel megi-
dézik a Petőfi tér régi, második világháborús 
bombázások előtti hangulatát. Hidat képez-
tünk a múlt, a jelen és a jövő között – fogalma-
zott a képviselő, aki szerint ezzel a beuházással 
a Petőfi tér visszakapta azt a rangját, amit ko-

rábban a város történetében kiérdemelt. Papp 
Lászlóhoz és Orosz Ibolya Auréliához hasonló-
an ő is arra kérte a debrecenieket, hogy jövőbe 
tekintő, felelős és kulturált használattal vegyék 
birtokba a teret. BeA

Debrecen kapuja megújult, vigyázzunk rá! 
– kérték a tóparti beszédekben

Fotók: Cívishír
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szél-szabó 
erzsébet 

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

csengeri 
imre 

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

szombati 
ildikó

 + 36 30 341 4372
 ildiko@kiss-gabor.hu

Hirdetési 
lehetőségekért, 
megjelenésért,

egyedi 
ajánlatokért

KERESSE 
KOLLÉGÁNKAT:

CÍVISHÍR

www.civishir.hu

(el)Végre 
hírportál!

H Nemesfém foglalatú ásványékszerek
H Különféle ásványékszerek készítése
H Fűzött nyakláncok készítése, javítása
H  Természetgyógyászatban használható 

kövek forgalmazása
H Horoszkóp szerinti szerencsekövek
H Féldrága- és drágakövek
H Bizsu és ezüst kellékek

Debrecen, Széchenyi u. 1 Tel.: +36/30-205-7358
www.asvany-ekszer.hu

Kató Éva és Kató K. Attila drágakőszakértők

Hegyikristály
ÁsvÁny-, Ékszer-, AjÁndÉküzlet

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

• 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

Vizsgálat és  
szemüVegkészítés  

egy helyen
Nagyerdei reNdelő  

és Optika
Debrecen, Géresi u. 9.   
Tel.: +36 (52) 324-341

Rendel: Dr. Pólik Teréz  
szemész főorvos

BelvárOsi Optika
Debrecen, Csapó u. 37.  

Tel.: +36 (52) 420-223
Vizsgál: Dr. Egriné Bán Marianna
Diplomás optometrista-kontaktológus

www.juniOrOptika.hu
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Mellette sikeres vállalkozást 
is vezet.

Vidéki gyerekként került a nagyvárosba, ma 
pedig már villamosmérnökként egykori isko-
lájában tanít, miközben saját vállalkozását is 
sikeresen vezeti. A 26 éves Márkus József Sár-
rétudvariban él, ahonnan az általános iskola 
elvégzése után került Debrecenbe. Noha az 
elektronika mindig is érdekelte, feltett szándé-
ka volt, hogy szakács lesz. Az írásbeli felvételije 
azonban nem sikerült túl jól, így nem vették 
fel. A második opciója az volt, hogy fogtech-
nikusnak tanul, ám erről a tervéről is le kellett 
mondania, a képzés ugyanis megszűnt. Kö-
zépiskolai tanulmányait végül a Beregszászi Pál 
Szakközépiskola és Szakiskolában (ma Debre-
ceni SZC Beregszászi Pál Technikum) kezdte 
meg 2010-ben. – Akkor nem voltam boldog 
ettől a helyzettől, ma már viszont azt mond-
hatom, hogy egyáltalán nem bánom, hogy így 
alakult. Ahogy haladtunk előre a képzésben, 
egyre jobban érdekelt az elektronika világa, és 
már azt tervezgettem, hogy egyetemre me-
gyek.
József elképzelése azonban ekkor újra „gellert 
kapott”, a tanulást ebben az időszakban a ma-
gánélet megelőzte, a barátnője mellett fino-
man fogalmazva is elhanyagolta az iskolai te-
endőket, és ennek később meg is lett a böjtje. 
– Az utolsó, negyedik évet tulajdonképpen az 
előző három tanévben megszerzett tudással 
csináltam végig, és az év végi jegyeimmel nem 
is volt gond, viszont a matematika érettségit 
elszúrtam, nem is vettek fel az egyetemre – 
magyarázza. – Döntenem kellett, hogy mihez 
kezdek, és úgy határoztam, hogy maradok a 
Beregszásziban, és megcsinálom a technikusi 
képzést is. Akkor ennek nem nagyon örültem, 
de utólag be kell látnom, hogy jó döntés volt, 
később nagyon sok hasznát vettem ennek a 
két évnek.

Alig maradt le Abu-Dhabiról
József elmesélte, hogy a Beregszásziban töl-
tött hat év, különösen az utolsó kettő, amikor a 
technikusi végzettséget szerezte meg, rendkí-
vül széleskörű tudással vértezte fel. – Elektroni-
ka, elektrotechnika, digitális technika, műszaki 
ábrázolás, irányítástechnika, PLC-programo-

zás, pneumatika, hidraulika, analóg áramkörök 
– sorolta a teljesség igénye nélkül a középisko-
lában tanult tantárgyakat. Mivel jó tanuló volt, 
részt vehetett több szakmai versenyen is. Ezek 
közül kiemelte a Festo Kft. rangos mechat- 
ronikai megmérettetését, amelyen tovább 
szélesíthette tudását. A csaknem két évig tartó 
verseny során rendszeresen járt a cég buda-
pesti központjába, ahol az elméleti feladatok 
mellett szerelni, programozni kellett, míg vé-
gül társával egészen a párosverseny döntőjé-
ig jutott, ahol a második helyen végeztek, így 
ugyan lemaradtak az Abu-Dhabiban rendezett 
világbajnokságról, de az ott szerzett tapaszta-
latait, kapcsolatait a mai napig kamatoztatja. 
Például azzal, hogy a Festo Kft. felkérte, külső 
szakemberként vegyen részt cégek tovább-
képzésében, így a többi közt PLC-programo-
zást oktat, elsősorban a régió vállalkozásainál 
dolgozó szakembereknek. Amire még nagyon 
büszke, hogy idén tavasszal, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Mérnöki Kamara új székházának átadásán 
egy igencsak rangos elismerésben részesült: 
átvehette a kamara diplomadíját, amelyet az 
alapítás óta eltelt 24 évben mindössze 15-ször 
ítéltek oda.

„Csuklóból” ment az egyetem
De ugorjunk még egy kicsit vissza az időben! 
József a technikumot kiváló eredménnyel 
végezte el, automatikai technikus lett, és miu-
tán matematikából is sikerült egy jó érettségit 
írnia, felvették a Debreceni Egyetemre, ahol 
villamosmérnöknek tanult. A Beregszásziban, 
különösen a technikusi évek alatt „magába 
szívott” tudásnak és a Festo Kft-nél eltöltött 
sok-sok gyakorlati órának az egyetemi évek 
alatt vette az igazi hasznát. Mint mondta, a vil-
lamosmérnöki szakot szinte játszva elvégezte, 
ahogy fogalmazott, olyan szakmai alapokkal 
rendelkezett, hogy alig kellett valamit tanulnia. 

A mondás szerint rablóból lesz a legjobb pan-
dúr, hogy ez József esetében igaz-e, az idő 
majd eldönti, mindenesetre már az egyetemi 
évek alatt visszatért a Beregszásziba, ahol esti 
tagozaton óraadóként oktatott. Két évvel ez-
előtt, 2020 szeptemberében pedig már dip-
lomával a zsebében főállásban helyezkedett 
el az intézményben, és a nappali tagozatos 
diákokat igyekszik bevezetni az elektroni-
ka, az elektrotechnika és digitális technika, a 
PLC-programozás, az analóg áramkörök és az 
irányítástechnika laikusok számára érthetetlen 
világába. Az órákat próbálja minél érdekeseb-
bé, interaktívabbá tenni, de, ahogy mondja, 
manapság nincs könnyű helyzetben az a tanár, 
aki megpróbálja felkelteni a fiatalok figyelmét, 
érdeklődését.
– Mindig vannak kivételek, de az a tapasztala-
tom, hogy a többség minél kevesebb energiát 
akar a tanulásba fektetni, pedig ezzel a hozzá-
állással manapság már nem sokra lehet jutni 
– jegyzi meg. – Időnként már nem is tudom, 
hogy ebben a digitális világban mivel lehetne 
elérni az ingerküszöbüket. Sokszor az az ér-
zésem, hogy számukra minden unalmas, ami 
nem hasonlít egy jól megszerkesztett Youtu-
be-videóhoz .József ennek ellenére imád taní-
tani, nem munkának éli meg a diákok oktatá-
sát, miközben Püspökladányban a vállalkozását 
is működteti, amelyet elsősorban mobiltelefo-
nok javítására hozott létre, de tulajdonképpen 
foglalkoznak mindennel, ami elektronikával 
kapcsolatos. És hogy kinek ajánlja a DSZC 
Beregszászi Pál Technikumot? Mindenkinek, 
aki szívesen dolgozna egy modern, 21. szá-
zadi gyárban. Szerinte az iskolában elsajátított 
tudással biztos megélhetést nyújtó szakmák 
közül válogathatnak a fiatalok. Egy ügyes kar-
bantartóra, egy jó villanyszerelőre manapság 
különösen nagy szükség van – tette hozzá.
 Takács Tibor

Rablóból lett pandúr a Beregszásziban 
tanító villamosmérnök

Fotók: Magánarchívum
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Fotók:  fifa.com

A Netflix a katari labdarúgó-világbajnokságra időzítve mutatta be 
négyrészes dokumentumfilmjét arról, hogy a világ legnagyobb 
sporteseményét is meg lehet venni, mégpedig a szavazásra jo-
gosult végrehajtóbizottsági tagsággal együtt. A történet vége pe-
dig letartóztatások, ítéletek, de nincs remény a megtisztulásra.
A dokumentumfilm a nemzetközi szövetség hetvenes évekbeli 
átváltozásával indít, majd felidézi, hogy a brazil Joao Havelan-
ge miként csinált dollármilliárdos vállalkozást a FIFA-ból, amely 
addig – anyagi szempontból – egy jelentéktelen szervezet volt 
egy zürichi irodával, és csak annyi dolga akadt, hogy négyévente 
odaítélje a világbajnokság rendezési jogát, de akkoriban eviden-
ciának számított, hogy csak nagy futballmúlttal rendelkező or-
szágok pályázhatnak.
A foci azonban rohamos fejlődésen esett át Havelange elnök-
sége alatt, az egész világ első számú szórakozásává vált, egyre 
többet értek a marketingjogok, és egyre többen tömték degesz-
re magukat az innen-onnan áramló bevételekből. Mert ahol a 
pénz megjelenik, ott a keselyűk és hiénák is megérkeznek előbb-
utóbb a pénzszagra.
Felidézik azt is, hogy a regnálása idején nagy tiszteletnek ör-
vendő Joao Havelange is a korrupcióba bukott bele, véletlenül 
ugyanis nem neki, hanem a FIFA-nak utalt másfél millió dollárt 
az Adidas és annak vezére, Horst Dassler. Ezzel a kínos üggyel 
zsarolta őt, majd késztette lemondásra 1998-ban a nemzetközi 
szövetség éléről a svájci sportdiplomata, Sepp Blatter, aki át is 
vette a helyét a milliárdos üzlet élén.
A dokumentumfilmben megszólalnak egykori FIFA-alkalmazot-
tak, végrehajtóbizottsági tagok, akik mind korrupciót emleget-
nek a katari pályázat sikere kapcsán, és egészen hihető sztorikat 
adnak elő tárgyalásokról, szállodákban vándorló, készpénzzel teli 
borítékokról, a katariak azonban mindent következetesen tagad-
nak, és már a kérdés is sérti őket, noha úgy sikerült világbajnoki 
pályázaton diadalmaskodniuk, hogy az eredmény kihirdetésekor 
egyetlen stadionjuk sem állt, és csak maketteket mutogattak. 
Emlékeznek, ugye? Magyarország ugyanezt tette két EB-pályá-
zat alkalmával is, körbe is röhögtek minket az UEFA-nál. Igaz, 
nekünk sem földgáz-, sem kőolajkészletünk nincs akkora, mint 
Katarnak...
Elhangzik, a katari emír fia kilenc nappal a szavazás előtt Sarkozy 
francia elnöknél ebédelt az Élyseé-palotában, majd érdekes mó-
don – de lehet, mindez csak a véletlen műve – a katariak meg-
vették és azóta is pénzzel tömik a PSG-t, továbbá a katari légierő 
francia harci gépekkel gazdagodott mintegy 14,6 milliárd dollár 
értékben.
A dokumentumfilm egyik legérdekesebb megszólalója Phaedra 
Al-Majid, a katari pályázat volt alkalmazottja, aki kitálalt a brit saj-
tónak, miután menesztették. Elmondta – többek között – azt is, 
hogy pontosan melyik szállodában ígértek fejenként másfél mil-
lió amerikai dollárt a katariak három afrikai szövetségi elnöknek, 
akik szavazati joggal bírtak a FIFA-nál.
A naiv amerikaiak azt hitték, elég nekik Bill Clintont és Barack 
Obamát bevetniük a kampányban, és máris megkapják a 2022-es 
rendezés jogát. Akkora pofáraesés volt számukra az eredmény-
hirdetés, hogy így utólag már kezdi sajnálni őket az ember, ha 
nézi a Netflix-filmet. Mert bár az amerikai külpolitikát érheti sok 
kritika és bírálat, egyet nem lehet elvitatni: sportesemények ren-
dezésében és sportinfrastruktúrában USA a világ legjobbja.
Ha még bárkinek is kétsége lenne a FIFA korrupciójáról, a Net-
flix-dokumentumfilm negyedik része azt is eloszlatja. Abban 
ugyanis bemutatják, hogy az FBI éveken át tartó nyomozása ré-
vén milyen terhelő adatokra, bizonyítékokra bukkantak több ma-
gas rangú FIFA-taggal kapcsolatban, és közülük tizennégyet le is 
tartóztattak.
A sok botrányba végül belebukó, de máig mindent tagadó Sepp 
Blatter volt tanácsadója a végén levonja a következtetést: a világ 
legnépszerűbb sportjának legfelső vezetése a velejéig züllött, és 
miután a kicsik is ugyanannyit érnek a tisztújításon, mint a na-
gyok, vagyis az ötszörös világbajnok Brazíliának vagy a négysze-
res világbajnok Németországnak és mondjuk Barbadosnak vagy 
Trinidad és Tobagónak is egy-egy szavazata van, az esély, hogy a 
FIFA megváltozik, megtisztul, egyenlő a nullával! BeA

ha még bárkinek is egy kis  
kétsége lenne a FiFA  

korrupciójáról, a netflix- 
dokumentumfilm azt is  

eloszlatja.

A velejéig  
korrupt FIFA, 

avagy így lehet 
vb-rendezést 

venni
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Cél a párizsi olimpia!

A kaposvári rövidpályás úszó országos 
bajnokságon a DSI Debrecen kiválósága 
24.56-os idővel védte meg címét. Az ob 
második versenynapján joggal reményked-
hettünk, hogy meglesz az első cívisvárosi 

érem, hiszen Senánszky Petra címvédő-
ként ugrott vízbe a délelőtti programban 
az előfutamok során. A párizsi kvalifikáció 
érdekében immár kizárólag a medencés 
úszásra koncentráló uszonyos úszó világ-
bajnok a legjobb idővel kvalifikálta magát 
az esti döntőbe (24.76). Petra a fináléban 

rátett még egy lapáttal, és magabiztos, erő-
től duzzadó úszással, tovább faragva idején 
szerezte meg újabb bajnoki címét (24.56) 
a nyíregyházi Sztankovics Anna (25.10) és 
Ugrai Panna (HÓD Úszó SE 25.31) előtt.
Három további úszónk a ,,B” döntőkben 
volt érdekelt. Koch Zita 200 pillangón a 
nyolcadik, Holoda Péter 50 gyorson első, 
míg Zombori-Szalontai Ferenc 200 pillan-
gón harmadik, 100 vegyesen pedig az ötö-
dik helyen végzett.
„A versenyszám előtt eltört az orrcsi-
peszem – mert egyébként Sarah Sjöström 
is ezzel ússza a számait huszonötös me-
dencében –, így egy picit izgultam. Ez az 
ob eddig nem úgy megy, ahogy terveztem, 
de végre sikerült egy aranyérmet nyernem. 
Most teljesen átállok a rendes medencés 
úszásra az olimpia érdekében, és tudtam, 
hogy egy picit most nehezebben fog men-
ni, mert kizárólag az úszásra koncentrálok 
– de most új célok vannak, azaz egy nehéz, 
hosszú útnak vágok neki.”
– nyilatkozta Senánszky Petra a Magyar 
Úszószövetség honlapjának.

A debreceni sellőlány uszonyok 
nélkül is a leggyorsabb

A hazájában több ezer éves múltra vissza-
tekintő, éppen ezért hatásosságában már 
sokat bizonyított hagyományos kínai orvos-
lást hozta el Debrecenbe Wang Yu Cai több 
mint egy évtizeddel ezelőtt. És hogy tisztá-
ban legyünk, ki is érkezett akkor Debrecenbe, 
Wang doktorról érdemes tudni, ő az európai 
hagyományos kínai orvoslás akupunktúra 
egyesületének elnöke. A doktor úrnak a kínai 
és az európai orvoslásból is van diplomája. 
Vallja, teljesen mindegy, hogy valaki a keleti 
vagy a nyugati medicina szerint kezeli bete-
geit, hiszen a cél mindkét esetben azonos: 
egészséget kell adni a betegeknek, meg kell 
gyógyítani őket. És Wang doktor ezt miként 
teszi? Mivel hagyományos orvoslásról van 
szó, pontosan úgy, ahogyan azt ezer, kétezer 
vagy akár ötezer évvel ezelőtt is tették szak-
mai elődei. Ugyanazok a kézmozdulatok, a 
vizsgálati módszerek, amelyeknek alapja az, 
hogy a testet nem lehet széttagolni csak láb-
ra, fejre, kézre, hanem minden alkalommal az 
egész embert vizsgálja meg, hiszen minden 
mindennel összefügg.
– A hagyományos kínai orvoslás a diagnosz-
tikában alapvetően a megfigyelésre támasz-
kodik, míg a gyógyítás a betegséget kiváltó 
ok megszüntetésére irányul – avat be a tevé-
kenységébe Wang doktor. – Ha a rendelőmbe 
megérkezik egy ember, nézem a járást, a test-

tartását, a mozdulatait, majd ha leült, a tekin-
tetét, a bőrét, a pulzusát, ami nagyon sok min-
dent elárul az illető egészségi állapotáról, de 
még a betegsége eredetéről is. A diagnosztika 
fontos módszere a testtájak érintése, amivel a 
bőrön, a bőr alatt kitapintható elváltozásokat 
elemzem annak elhelyezkedése, nagysága, 
alakja és állaga alapján. Ha megvan a beteg-
ség és feltártam annak okát, akkor kezdődik 

a gyógyítás, legtöbbször akupunktúrás keze-
léssel. Mivel a kiváltó okot szüntetem meg, a 
gyógyulás hosszú távra, akár egész életre is 
szólhat. Mindez káros mellékhatások nélkül.
Visszajárók? Természetesen vannak! Mégpe-
dig főleg azok, akiket Wang doktor már kigyó-
gyított egy betegségből. És ha újabbal szem-
besülnek, bizalommal keresik fel Debrecen 
kínai orvosát. (x)

Végleges gyógyulás mellékhatások nélkül
Wang doktor betegei közül sok a visszajáró, és akad köztük orvos is.

Fotó: musz.hu

Fotó: Wang Yu Cai
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A Cívishír szerkesztőségében láttuk vendégül 
Veizer Rolandot, akiben az elmúlt két évtized 
legmagasabban jegyzett debreceni játékve-
zetőjét tisztelhetjük, megjárta az NB I-et és a 
nemzetközi porondot, nyáron azonban szögre 
akasztotta a sípot, és – az apaságra készülve – 
immár a civil életben boldogul.

 Cívishír: Emlékszel még az első élményedre 
a futballal kapcsolatban?
Veizer Roland: Nagyvárad a helyszín, ott 
születtem, és nőttem is fel. Az udvarban, ahol 
laktunk egy idősebb szomszéd srác vitt a nagy-
váradi Bihar FC mérkőzéseire, majd átvette ezt 
a szerepet keresztapám. Az udvaron és a park-
ban a gumilabdát természetesen állandóan 
rúgtuk a szabadidőnkben, pedig én nem fociz-
tam versenyszerűen, hanem úsztam, hiszen 
apám vízilabdázott, félig én is az uszodában 
nőttem fel. 

 Cívishír: A Bihar FC-nek volt bármi köze a 
Nagyváradi AC-hoz, amely a második bécsi 
döntés után a magyar bajnokságot is meg-
nyerte, és az első vidéki bajnokcsapataként írta 
be magát a történelembe Magyarországon?
Veizer Roland: Semmi közük egymáshoz. A 
Trianon előtt, 1910-ben alapított Nagyváradi 
Atlétikai klub a hatvanas években megszűnt, 
mint ahogyan az ötvenes években alapított FC 
Bihart is utolérte a végzet 2017-ben, de érde-
kes módon mindkettőt újraélesztették. Előbbi 
ötödosztályú, utóbbi pedig most a harmadosz-
tályban szerepel.

 Cívishír: Debrecen mikor vált az új ottho-
noddá?
Veizer Roland: Az 1989-es romániai forrada-
lom után a szüleim elváltak, majd 1990-ben 
édesanyámmal és testvéremmel Debrecen-
be költöztünk, amikor én 11 éves voltam. Itt 
folytattam az úszást, de már egyáltalán nem 
motivált, így inkább focizni kezdtem, és lettem 
igazolt labdarúgó. A futballkarrierem a megyei 
bajnokságokra korlátozódott.

 Cívishír: Isteni sugallat, vagy mi kell ahhoz, 
hogy valaki bíráskodásra adja a fejét, és felvál-
lalja mindazt, ami ezzel jár?
Veizer Roland: Egy gyerek sem úgy nő fel, 
hogy focibíró akar lenni, én sem arról álmo-
doztam. A nyolcvanas években engem az AC 
Milan ragadott magával, Marco van Basten 
akartam lenni. Húszévesen azonban a megyei 
bajnokságban annyira elégedetlen voltam a 
játékvezetés színvonalával, hogy azt mond-
tam magamnak: ezt én sokkal jobban tudnám 
csinálni! Éppen akkor indult egy játékvezetői 
tanfolyam, amire beiratkoztam. A debreceni 
városi bajnokságban kezdtem kispályán, illetve 
a körzetiben is jutott szerep. Már az első meccs 
után elment a kedvem az egésztől, már azon 

gondolkodtam, hogy a bírómezt és a felsze-
relést kinek adjam. Aztán adtam még egy le-
hetőséget magamnak, majd még egyet, és fél 
év után már azt a visszajelzést kaptam, hogy 
komolyabban kellene ezzel foglalkozni, mert 
megy nekem.

 Cívishír: A debreceni kispályás bajnokság jó 
iskola lehetett, hiszen alig van olyan bírói ítélet, 
amit ne kommentálnának így vagy úgy a játé-
kosok…
Veizer Roland: Az biztos, hogy a városi dü-
höngőben a toleranciát és türelmet lehet fej-
leszteni! Egyébként minél magasabb a szint, 
annál könnyebb a játékvezetés, hiszen egy bi-
zonyos szint fölött már lehet olvasni a játékot, 
tudatosan zajlik minden – más szempontokból 
meg természetesen nehezebb: tv közvetí-
tés, külső „nyomás”, nagyobb tét, stb. Alsóbb 
szinten nem csak fizikálisan, hanem fejben is 
sokkal képzetlenebbek a játékosok, hamarabb 
elszabadulnak az indulatok. Egy profi sportoló 
háromszor is meggondolja, mit tesz a bíróval, 
vagy mit mond neki, hiszen az állásával, az eg-
zisztenciájával játszik. A megyei bajnokságok-
ban, vagy a kispályás amatőr fociban ebből a 
szempontból nincs vesztenivaló, és sokszor 
nincs szabály, vagy törvény sem. Olyan, mint 
az utca, megnevel.

 Cívishír: Falusi meccsen kaptál monoklit, 
vagy kergettek meg?
Veizer Roland: Nem kaptam, de volt rá szán-
dék. Azt a meccset be is szüntettem. Hajdú-
szováton beszaladt egy néző, és meg akart 
ütni, pedig a szabályoknak megfelelő döntést 
hoztam, amikor nem szakítottam meg a játé-
kot tétlen les miatt, felülbírálva a partjelzőmet. 
A helyzetből gól született, amit egy hazai szur-
koló nehezen viselt, berohant a pályára, nagy 
lendülettel jött felém, és meg akart ütni, de én 
elhajoltam, utána pedig már lefogták, kivitték. 

Én mindenesetre azt a meccset az eset után 
lefújtam.

 Cívishír: Hajdúszovát kapcsán nem csak 
bíróverésre, hanem tömegverekedésre is em-
lékszünk.
Veizer Rolnad: Nem csak ott, máshol is ért 
atrocitás játékvezetőket. Egy barátomat Nagy-
rábén ütöttek ki úgy, hogy a mentőben tért 
magához.

 Cívishír: Egy focibírónak milyen eszköze le-
het arra, hogy féken tartsa az indulatokat?
Veizer Roland: Nem az a jó játékvezető, aki 
úgy osztogatja a lapokat, mint a Mikulás a sza-
loncukrot, hanem meg kell találni a hangot a 
játékosokkal, el kell fogadtatni magad velük, 
éreztetni kell, azért vagy jelen, hogy segítsd a 
játékot, persze nem árt, ha eltalálod a helyes 
ítéletet. Rengeteg pszichológia van ebben a 
szakmában, hiszen nincs két egyforma játékos, 
mindenkivel máshogy kell szót érteni.

 Cívishír: A megyei bajnokságból milyen ké-
pességek által emelkedtél ki, és léptél feljebb a 
ranglétrán? Vagyis mi a jó focibíró erénye?
Veizer Roland: Egy barátommal eljátszottunk 
a gondolattal, hogy kézilabda-játékvezetőnek 
kellene menni, mert ott jó csajok vannak, de 
miután legfeljebb általános iskolában kézi-
labdáztam, vélhetően nem tudtam volna ott 
kiteljesedni. Futballistaként ugyan nem vittem 
sokra, de az az én közegem, ismerem a lég-
kört, milyen az öltöző szaga, a játékosok gon-
dolkodása. Az a játékvezető tud együtt élni a 
játékkal, aki ezt mind tudja, aki egy öltözőből 
jött. Bennem egy idő után nagy akaraterő is 
munkálkodott, rögös volt az út, de 2003-ra el-
értem az NB III-at, 2005-ben pedig már az NB 
II-es keret tagja lettem, az első NB I-es meccse-
met pedig 2007 nyarán vezettem, nyolc évvel 
azután, hogy elkezdtem ezt a szakmát.

Veizer Roland visszavonult, és van 
mit mesélnie az elmúlt két évtizedről

A debreceni focibíró összességében elégedett, de azért van hiányérzete és önkritikája.

Fotók: Cívishír
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 Cívishír: Vonj mérleget!
Veizer Roland: Az NB I-ben 75 mérkőzést 
vezettem, további 26 élvonalbeli találkozón 
voltam tartalék- vagy alapvonali asszisztens, 
ahogy mostanában nevezik, tehát 101 NB I-es 
meccsen működtem közre. Az NB II. eseté-
ben ez a szám több mint 240, ebből 161-et 
vezettem.

 Cívishír: A számok tükrében elégedettség-
gel nyugtázod a karriered?
Veizer Roland: Van bennem hiányérzet, lehet-
nének a számok – különösen az NB I-é – ma-
gasabbak, hiszen én tényleg mindent a játékve-
zetésnek rendeltem alá. Előfordult, hogy csak 
azért mondtam fel a munkahelyen, mert nem 
akartak elengedni egy hétközi kupameccs- 
re. Amikor közölték, hogy nem mehetek el 
korábban, beadtam a felmondásom, tíz perc 
múlva már kocsiban ültem, és tartottam a hely-
szín felé.

 Cívishír: Megérte?
Veizer Roland: Azt hiszem, összességében 
megérte. Ha azt vesszük, hogy egyszerre mint-
egy 3500 labdarúgó-játékvezető tevékeny-
kedik az országban, és én hét éven keresztül 
nagyjából a legjobb 16 tagja voltam, akkor arra 
büszke lehetek. Vagy arra is, hogy az NB II-es-
sel együtt tizenhét évig körülbelül a legjobb 
negyven magyar játékvezető között tartottak 
számon.

 Cívishír: A magasabb NB I-es számot ho-
gyan érhetted volna el?
Veizer Roland: Nyilvánvalóan velem is volt 
gond, nem csak a körülményekkel. Amikor 
szűkítették az NB I-es keretet, és kimaradtam, 
az nagyon megviselt, talán túl könnyen felad-
tam azt, hogy visszakerülök. Egy pszichológus 
talán segített volna, de már mindegy. Az sem 
vált a javamra, hogy később egy kispályás fo-
cin elszenvedett keresztszalag-szakadás miatt 
kivontam magam a forgalomból úgy másfél 
évre. Háromszor műtöttek.

 Cívishír: Azt ugye ki lehet jelenti, hogy szű-
kebb pátriánk legmagasabb jegyzett bírója te 
voltál az elmúlt két évtizedben?
Veizer Roland: A derecskei Sápi Csabával 
képviseltük a régiót az NB I-ben, de ahogy ő 
2008-ban kiszállt, azóta igen, én voltam a leg-
magasabban jegyzett játékvezető. Azért említ-
sük meg Berettyán Pétert, aki asszisztensként 
vitte egészen sokra a nemzetközi porondon is, 

és az én NB I-es mérkőzéseimnek is legalább 
a 80 százalékán lengetett. Egy játékvezetőnek 
nagyon nagy szüksége van jó asszisztensekre.

 Cívishír: Apropó, Berettyán Péter! Ő szép 
nemzetközi karriert is befutott partjelzőként. 
Neked ebből mennyi adatott meg játékveze-
tőként?
Veizer Roland: Az első nemzetközi tétmecs-
csem egy U21-es portugál-angol volt, igaz, 
csak tartalékként, de akkor is nagy élményt 
jelentett. Összesen 25 alkalommal működtem 
közre a nemzetközi porondon, volt ebben 
olyan Európa-liga csoportmeccs, mint a Ju-
ventus-Manchester City vagy a Bilbao–Madei-
ra. Utóbbin Michel Platini, akkori UEFA-elnök 
be is jött az öltözőnkbe üdvözölni minket. Tö-
rökországban Roberto Carlosszal találkoztam, 
aki akkor a Fenerbahce játékosa volt. Bajnok 
Ligája-mérkőzés is megadatott, mégpedig egy 
Marseille–Zsolna találkozó, de több válogatott 
mérkőzésen is jártam.

 Cívishír: Jelenleg debreceni bíró esélyes 
arra, hogy bekerüljön az NB I-es keretbe?
Veizer Roland: Hajdú-Biharból utoljára én ve-
zettem NB I-es meccset. NB II-ben vannak ket-
ten, Nazsa Tamás és Nagy Norbert. Én személy 
szerint egyiküket alkalmasnak találom arra, 
hogy az élvonalban is vezessen, ahol jelenleg 
asszisztensként a debreceni Horváth Róbertet 
foglalkoztatják.

 Cívishír: Régen a megyei bíróbizottság év-
záró bulijain megválasztották viccből a legna-
gyobb bakikat. Te mivel kerültél volna be a cit-
romdíjasok közé? Nevessünk egy kicsit!
Veizer Roland: Egy Nagyhegyes–Sárrétudvari 
meccset vezettem a Megye I-ben. Jobbról jött 
a nagyhegyesi kontra, a kiugratás, és a nem túl 
sportos alkatú kolléga lemaradt. Középen is ér-
kezett egy támadó, és én jobban figyeltem a 
lesre, mint a lényegre, a szemem sarkából, úgy 
a periférián azt láttam, hogy gól, meg is adtam, 
miközben fölé lőtték. A kapus el akarta végezni 
a kirúgást, én meg mutattam a középkör felé, 
hogy gól. Nem értették, mi történik, és kezd-
tem érezni, hogy itt valami baj van. Ilyenkor mit 
csinál egy bíró? Kimegy az asszisztenséhez, 
mert majd ő segít! Ki is mentem, kérdeztem, 
mi történt, mire jött a válasz: nem tudja. Már 
a kétségbeesés kerülgetett, de szerencsére a 
partjelző válla felett átnézve kiszúrtam az el-
lenőrt, aki diszkréten jelezte, hogy nem gól. 
Visszavontam, de lépni alig tudtam a szégyen-
től. A Sárrétudvariból többen is játékvezetők 
lettek később, azóta is emlegetik. Az NB I-ben 

egy komolyabb hibára emlékszem, már csak 
azért is, mert néhány hétig szabad hétvégé-
im voltak emiatt: egy Győr–Haladás meccsen 
nem adtam meg a vendégeknek a hosszab-
bításban egy nyilvánvaló tizenegyest, ráadá-
sul később kiderült, hogy a Haladás egyenlítő 
gólja lesből született. Mindez két percen belül 
történt. Már az öltözőben tudtam, hogy na-
gyot hibáztunk. A meccs után megkerestem 
Csertői Aurélt, aki akkor a Győr edzője volt, és 
elnézést kértem tőle. Úgy nézett rám, mintha 
földönkívüli lennék. 

 Cívishír: Halljunk egy játékvezetői bravúrt is!
Veizer Roland: Egy Siófok–Szeged meccsen 
megérzésből, illetve a védő testbeszédéből, 
a mimikájából következtetve adtam meg egy 
tizenegyest, mert nem láttam az esetet, hiába 
voltam közel. Takarásban történt a szabályta-
lanság, és azonnal nem is fújtam. A többiek 
reklamáltak, hogy nem tizenegyes, de én lát-
tam a védőn, hogy „bűnös”. Két ütemmel ké-
sőbb megadtam a tizenegyest! Mint később 
kiderült, jogosan.

 Cívishír: A VAR-ról mi a véleményed?
Veizer Roland: Győrben nekem sokat segített 
volna! Nagyon hasznosnak tartom azzal együtt 
is, hogy vannak gyerekbetegségei, hiszen új-
donság még. Szerintem sokkal igazságosabb 
így a labdarúgás. Természetesen mindig lesz-
nek véleményes szituációk, mondjuk olyan 
szabálytalanság, amire tízből öt ember piros 
lapot adna, a másik öt pedig csak sárgát. 

 Cívishír: Egzisztenciát tudtál teremteni a já-
tékvezetésből?
Veizer Roland: Ma már tudnék, hiszen ahogy 
a labdarúgók, úgy a játékvezetők is lényege-
sen többet keresnek, mint amikor én az NB 
I-es keret tagja voltam. Ma már hivatásos bírók 
tevékenykednek az NB I-ben, mi pedig csak  
meccspénzt kaptunk. 2007-ben, amikor én 
kezdtem, ez az NB I-es mérkőzés esetében 
bruttó 50 ezer forint volt.

 Cívishír: Egy kezdő pedagógus majd’ teljes 
havi bére volt ez akkoriban!
Veizer Roland: Tudom, és nem panaszko-
dom, csak azt mondom, hogy arányaiban ma 
jobban keresnek a játékvezetők. Különösen a 
nemzetközi porondon dotálják jól a bírókat. 
Amikor először szembesültem azzal, hogy 
mennyit kerestünk egy Bajnokok Ligája- vagy 
egy Európa-liga mérkőzésen, tátva maradt a 
szám, még álmomban sem gondoltam akko-
ra összegre. Anyagilag megéri játékvezetőnek 
lenni, maradjunk ennyiben.

Fotók: Magánarchívum
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 Cívishír: Mindennek ára van! Mekkora autót tudnál most venni, ha 
annyi egy forintod lenne, ahányszor elküldtek melegebb éghajlatra?
Veizer Roland: Nagyon nagyot, és minden bizonnyal neked is vehet-
nék egyet!

 Cívishír: A futballbíró is ember – amikor éppen nem a pályán dirigáltál, 
akkor miként teltek a napjaid?
Veizer Roland: A legtöbbet kereskedelemben dolgoztam, de szállo-
daigazgató is voltam Nyíregyházán. Ahogy említettem, mi még nem 
profi ként fújtuk a sípot, mint a maiak, és elég nehéz volt a munkát ösz-
szeegyeztetni a játékvezetéssel. Nemcsak a meccsek vannak ugyanis, 
hanem egy NB I-es, NB II-es bírónak edzenie is kell, és meló után este 
még elmenni futni – különösen télen – nem mindig felemelő érzés, rá-
adásul ott vannak még az edzőtáborok, évközi felmérések. Az összes 
szabadságom ráment ezekre mindig. Megkönnyebbülés is, hogy ma 
már nincsenek ilyen gondjaim, jelenleg egy cseh multinacionális cég-
nek vagyok a régiós képviselője.

 Cívishír: Ki mástól tanulhatnának a fi atal hajdú-bihari focibírók, mint 
attól, aki az NB I-et és a nemzetközi porondot is megjárta? Vannak pe-
dagógusi ambícióid?
Veizer Roland: Sokáig aktív tagja voltam a megyei játékvezetői bizott-
ságnak, de néhány éve személyes okok miatt eltávolodtam. Az utolsó 
mérkőzésemet követően Hanacsek Attila elnök úrral, az MLSZ Játék-
vezetői Bizottságának első emberével volt egy beszélgetésem, ahol 
felmerült ez a kérdés, és azt mondtam, hogy ha a megyében van rá 
igény, akkor kötelességem és szívesen segítek. Most éppen játékvezetői 
ellenőrként járom a megyét, nemrég kezdtem, mindenre nyitott vagyok. 

 Cívishír: A gyerekedet támogatnád abban, hogy futballbíró legyen?
Veizer Roland: Ráerőltetni nem fogom, de ha ő erre adja a fejét, akkor 
természetesen támogatom. Különösen akkor, ha látom rajta, hogy szív-
vel-lélekkel csinálja, mert igazán csak így van értelme. Egyébként nem-
sokára megszületik a gyerekem.

 Cívishír: Előre is gratulálok! Nem kapkodtad el a családalapítást!
Veizer Roland: Idén töltöttem a 43-at, kétségtelen, hogy nem siettem 
el, de kérdem én, hány nő viseli el azt, hogy a párja hétvégén soha sincs 
otthon? Lehet, van olyan, aki örülne ennek, de ilyenre én nem találtam. 
Volt olyan párom, élettársam, aki azt mondta, hogy házasodjak össze az 
MLSZ-szel. A játékvezetői pálya, különösen akkor, ha az ember mindent 
feltesz rá, mint én – nem éppen párkapcsolatbarát tevékenység, hogy 
szépen fogalmazzak. Egy NB I-es edzőtáborban egyszer összeszámol-
tuk, hogy a többség elvált.

 Cívishír: Zajlik a labdarúgó-világbajnokság. A lázában égsz?
Veizer Roland: Régen egy percet sem hagytam ki egy világbajnokság-
ból, de ez ma már nincs így, a munka és a család miatt nyilván nem 
tudom mindegyiket megnézni, de remélem, hogy azért a többségét 
sikerül. Most leginkább a nagykárolyi Kovács Istvánnak szurkolok, az 
egyedüli magyarnak, aki pályára lép, de azért vannak örökös kedves csa-
pataim. Gyerekkorom óta a németeknek és a hollandoknak szurkolok, 
ha már a magyarokért nem szoríthatok.

 Cívishír: 1986-ban hétéves voltál, amikor a magyarok utoljára világ-
bajnokságon szerepeltek. Mit gondolsz, hány éves leszel, amikor ismét 
kijutnak?
Veizer Roland: Amikor a szülővárosombeli Jenei Imre lett a szövetségi 
kapitány, komoly reményeket fűztem a magyar válogatott szereplésé-

hez, de nem lett belőle semmi. Az idő múltával aztán elvesztettem a 
lelkesedésemet is, bár kétségtelen, hogy az elmúlt néhány évben szem-
mel látható a fejlődés. Kérdés, hogy ez lendület kitart-e addig, hogy a 
következő világbajnokságra kijusson a csapat? Egy vb-re ugyebár sokkal 
nehezebb kijutni, mint egy Európa-bajnokságra.

 Cívishír: A következő, amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű 
világbajnokságot már 48 csapat részvételével rendezik a mostani 32 
helyett!
Veizer Roland: Akkor legyünk optimisták, 2026-ban kijutunk a világbaj-
nokságra!

 Cívishír: A Lokiért dobban a szíved?
Veizer Roland: Nemcsak a Lokiért, hanem mindegyik debreceni csa-
patért dobban, sportágtól függetlenül. Mint ahogyan minden nagyváradi 
csapatért is. Egy kicsit bánom, hogy soha nem vezethettem tétmeccset 
a DVSC-nek, mert debreceniként nekem ezt eleve kizárták, de némi vi-
gaszt jelent az, hogy barátságos, felkészülési mérkőzésen többször fúj-
tam a Lokinak. Sőt, egyszer még egy DVSC-Nagyvárad meccs is mega-
datott! Akkor dobbant ám nagyot a szívem, pedig csak egy felkészülési 
mérkőzés volt.

 Cívishír: Az „utolsó szó jogán” mit mondasz?
Veizer Roland: Köszönöm, hogy gondoltatok rám a visszavonulásom 
alkalmából! Remélem, nem kell szégyenkeznie senkinek miattam sem 
itthon, sem külföldön! Gondolok a szüleimre, más hozzátartozóimra és 
azokra, akik szorítottak értem. Néhányakat én motiváltam abban, hogy 
játékvezetőkké váltak, ami megtisztelő, de azt üzenem a fi ataloknak, 
hogy inkább sportolók legyenek, mint bírók. Köszönettel tartozom a tá-
mogatásért, bizalomért az MLSZ JB vezetőinek, Puhl Sándornak, Vágner 
Lászlónak, Hanacsek Attilának, a megyei vezetőknek, Divinyi Bélának, 
Németh Vilmosnak, a segítő kollégáknak, Kiss Jánosnak, Szabó Imrének 
és Székely Ferencnek. A játéktéren igyekeztem felelősségteljesen rászol-
gálni a bizalomra. Cs. Bereczki Attila
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