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Till Attila Debrecenben inspirál
Till Attila
1994 óta az
egyik legismertebb médiaszemélyiség,
közismert
műsorvezető,
elismert filmrendező.
Az elmúlt tíz évben számos újító kulturális műsort és nagy nézettségű tévéshow-t vezetett. A
reklámszakmai díjakat odaítélő
Cool Brand Hungary a „legkúlabb” médiaszemélyiségnek választotta 2006-ban. Propaganda
című riportműsora 2003-ban
Pulitzer-emlékdíjban részesült.
Első játékfilmjét, a Pánikot, 2008ban mutatták be, a Csicska című
első kisfilmje 2011-ben meg-

Rió!

nyerte a Magyar Filmszemle
kisfilm-nagydíját, ugyanebben
az évben a cannes-i filmfesztivál
is bemutatta az alkotást, 2012ben a mű Európai Filmakadémia-jelölést kapott. Idén április
28-án mutatták be a mozik a
Tiszta szívvel című gengszterfilmet. Tudatosan épített, kiforrott
alapelvek és izgalmas alapértékek mentén haladt és halad előre, ezek „élményanyagáról”beszél hallgatóságának. Jövőképek,
haladási irányok, gondolatok,
amelyek újszerűen hatnak, frissítik az egyén magáról és a világról alkotott képét.
Inspiráció - az élménysorozat
Till Attila előadása
Június 13., 19 óra, Lovarda

Hat magyar játékos szerzett kvótát a Rio
de Janeiró-i paralimpiára (szeptember
7–18.). A nőknél a 8-as kategóriában
induló Arlóy Zsófia képviseli majd az
országot, míg a férfiaknál Major Endre
(1-es kategória), Csonka András (8-as
kategória), Zborai Gyula (8-as kategória), Pálos Péter (11-es kategória)
és a debreceni Berecki Dezső (9-es
kategória). A cívisvárosi sportoló már
a londoni paralimpiára is kijutott, ahol
egyéniben és csapatban egyaránt az
ötödik helyen végzett.  Fotó: MTI, Czeglédi Zsolt

Jézus és a Meseautó
is Debrecenbe jön!
A Nagyerdőn és a
Főnixben a Madách
Színház szuperprodukciói.
Legnagyobb sikereit mutatja
be a debreceni közönségnek a
Madách Színház a Főnix Rendezvényszervező
Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel való új
együttműködésben, amelynek
keretében közös produkciók
létrehozását is tervezik. Idén a
Jézus Krisztus szupersztár című
rockoperát– és közös produkcióként – a Meseautó című új musicalt mutatják be Debrecenben.
A musicalkomédiát Vadnay
László és Vitéz Miklós – a Meseautó című filmforgatókönyve alapján – Galambos Attila és
Szente Vajk írta, zenéjét Bolba
Tamás szerezte. Az előadásban

Nagy Sándor, Molnár Nikolett,
Magyar Attila, Dobos Judit, Simon Kornél, Szerednyey Béla,
Trecskó Zsófia és Barabás Kiss
Zoltán fog játszani.
Andrew Lloyd Webber és
Tim Rice Jézus Krisztus szupersztár című rockoperáját
november 18-án és 19-én a
Főnix Csarnokban adják elő.
A Madách Színházban 2010ben non-replica változatban
– vagyis saját alkotói koncepcióval – bemutatott, két évad
óta nem játszott Jézus Krisztus
szupersztár a Főnix Csarnokban a nagyobb színpadhoz és
nézőtérhez alkalmazkodik. A
Szirtes Tamás rendezte darabban – többek között – Feke
Pál, Serbán Attila, Gallusz Nikolett, Sasvári Sándor, Csonka
András és Kőrösi András lép
színpadra.
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Professzionális

ás

szőnyegtisztít
Debrecenben!sal is.
Házhoz szállítás

nyeg.hu

www.varazsszo

Sokszínű nyári élmény: jön a Campus Fesztivál
A legnépszerűbb hazai előadók
mellett a Grammy-díjas Clean Bandit, a fantasztikus
tehetségű brit énekesnő, Jess
Glynne, a prémium kategóriás DJ producer, Netsky, a
bécsi Camo&Krooked duó,
valamint a legendás északír
Therapy? és a holland indie-rock Kensington is biztosan itt lesz. Az Artisjus-díjas
rendezvény hazai viszonylatban a legszínvonalasabb fesz-
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tiválhelyszín, ahol tavaly több
mint 84 ezren buliztak. A programkínálatban olyan ismert hazai előadók szerepelnek, mint
a Kowalsky meg a Vega,
a Halott Pénz, Majka&Curtis, a Wellhello. Nagyszabású koncertet ad a Tankcsapda, a 25 éves Quimby,
érkezik az Animal Cannibals, Palya Bea és a belga
Yves Van Geertsom (Yves
V). A zenei színpadok kínálata

mellett látványosabb formában
újra felépül az „Egyetem tér”. A
Debreceni Egyetem különleges
aktivitásokkal mutatja be az
egyetemváros sokszínűségét. A
Víztorony Pódium a Nagyerdei
Víztorony mellett kétségtelenül a Campus Fesztivál egyik
legkülönlegesebb
helyszíne.
Idén is izgalmas aktualitások,
és változatosság jellemzi majd a
Campus programját, július 20.
és 24. között.

Db., Füredi dúvtar)98.
(Medicor-u

Telefon:

06-20/950-55-15
(el) Végre hírportál!

Cívishír
www.civishir.hu

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecen területén | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | E-mail: csak.helga@civishir.hu
02/06/16 00:23
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civiscafe.hu, szerkesztoseg@civishir.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 28/C. 1. em. 14-15. | Telefon: 06 52
954-948
Fotók: Miskolczi János | Értékesítés: 06 20 420 4332; 06 30 648 5874
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay

4 interjú

Geszti
Péterrel
az ügyekről,
a megmondásról,
az apaságról
és minden
másról…
Az egyik legjobb magyar
ARC-cal beszélgettünk,
közvetlenül a debreceni
fellépése előtt.

CívisCafé

CívisCafé: Debrecen – mi jut
eszedbe erről kapásból?
Geszti Péter: Először az, hogy volt
egy debreceni csajom, de ne hozzuk
őt kellemetlen helyzetbe, ne áruljuk
el a nevét, egyébként ma már nem
is Magyarországon él. Aztán jól emlékszem A dzsungel könyve debreceni bemutatójára, továbbá az elmúlt
évben háromszor is tartottam itt
előadást. Kétszer a Debreceni Egyetemen, előbb az intézmény különböző munkatársainak, majd a hallgatóknak kommunikációból. Ezekre
az egyetemen tanító Dávid Imre
pszichológus barátom hívott meg,
és még a National Instrumentsnél is
tartottam egy inspirációs előadást.
Most már végre jó lenne koncertezni
is Debrecenben!
CívisCafé: Egyet megígérhetek: ha
lesz debreceni Geszti-koncert,
negyvenes nők fognak tombolni az
első sorban. Néhányan a lelkemre
kötötték, hogy kérdezzem meg:
összeáll még egyszer a Rapülők?
Geszti Péter: Mondd meg nekik,
hogy vannak remények. Nincs kizárva. Indulhat még járat!
CívisCafé: Folytatva a „debreceniséget”: mentorod volt egy debreceni
tehetség, aki nem váltotta valóra az
álmait, vagy legalábbis nem futotta be
azt a karriert, amit jósoltatok neki az
X-Faktor zsűrijében. Mi ennek az oka?

Geszti Péter: Nyugodtan kimondhatom azt, hogy Krasznai Tünde
az egyik legtehetségesebb énekes volt
az X-faktoros pályafutásom során, és
ezt a mai napig fenntartom. Ő azonban egy furcsa viszonyban van a saját
tehetségével. Az a fajta örvénylő lélek,
ami benne kavarog, nem ad rálátást
arra, hogy miként is kéne bánni ezzel
a tálentummal. A X-Faktor után is
adtam neki tanácsokat, konkrét ötletet, egy ismerős zenész kezdte menedzselni, de ő hol dzsesszt, hol popot
akart énekelni, ez a bizonytalanság
pedig nem fér bele ebbe a szakmába.
CívisCafé: Tündét elvesztettük;
lemondtál róla?
Geszti Péter: Szó sincs erről!
Bármikor leülök vele beszélgetni,
ha keres, ahogy a többi mentoráltammal is.
CívisCafé: Olvastam az !nspiráció
című előadásod kapcsán azt, hogy
beszélsz sikerről és kudarcról
egyaránt. A kudarcnál megálltam egy
pillanatra, és azt kérdeztem magamtól: Geszti Péter vajon honnan tudja,
mi a kudarc? Ász, Rapülők, Jazz+Az,
Gringó Sztár, Arc, Nemzeti Vágta –
csupa siker az életed!
Geszti Péter: Ez egy zsurnaliszta
klisé. Nekem sok kudarcom volt, csak
azokról az emberek nem okvetlenül
értesültek, mert nem mindig a leglátványosabb projektjeimben értek.

Interjú 5

CívisCafé
Egyet kivéve. A Nemzeti Vágta például rögtön egy óriási kudarccal indult.
Szinte senki nem tud arról, hogy az
első próbálkozásom totális kudarcba
fulladt. Ez az életem egyik legnagyobb
traumája, ugyanakkor egy nagyon tanulságos történet is egyben, ami arról
szól, hogy kell felállni a padlóról. Aztán voltak elszúrt reklámkampányaim,
rossz üzleti döntéseim, ezekről is beszélek Debrecenben.
CívisCafé: Mi vagy te? A Wikipédia
szerint dalszövegíró, reklámszakember,
énekes. Fejezd ki egy szóban!
Geszti Péter: Most azt akarod, hogy
cimkét ragasszak magamra?
CívisCafé: Igen, azt! Játsszunk!
Geszti Péter: Nekem van egy
szoftver a fejemben, ami több fajta
hardveren futtatható, tehát mindig
ugyanazzal foglalkozom, ami engem
a legjobban érdekel, és szerencsémre
meg is találtam azt az életemben, ezáltal meg is tudom határozni azt, hogy
ki vagyok. Egyszerűen hatással akarok
lenni az környezetemre az alkotásaimon keresztül, és az most mindegy,
hogy Rapülők, Jazz+Az, A dzsungel
könyve, Arc vagy bármi. Tehát a műfaj
nem számít, nekem az a fontos, hogy
hatást tudjak gyakorolni az emberekre. Ezt nehéz foglalkozási ágként megnevezni, de nem térek ki a válasz elől.
Ha iskolás lennék, azt mondanám,
hogy hangulatfelelős. Furán hangzik,
de most azt mondom: konstruktőr vagyok. Ugyanis szellemi konstrukciókat hozok létre, ami lehet egy dal, egy

kiállítás, egy fesztivál. Ezeket ugyanúgy kell megtervezni és felépíteni,
mint egy épületet.
CívisCafé: A menekültügyben tett
kirohanásod is nagy hatást váltott ki a
Facebookon, meg azon túl is. Kaptál is
érte hideget-meleget. Megérte, érdemes
volt megszólalni egy ilyen „kényes”
ügyben?
Geszti Péter: Ez nem a megéri-e
vagy sem kérdése, hanem az önazonosságé. Hirtelen az jutott most eszembe,
hogy írjuk A Pál utcai fiúk musicalt, és
ugye Nemecsek Ernő is belehal az önazonosságba, a grund, a haza ügyébe. Az
egyik legégetőbb és a legfájóbb kérdés
ma Magyarországon a menekültügy, és
nekem megvan a véleménynyilvánítási
jogom a Facebookon, mint mindenki
másnak. Az a fajta politikai elmebaj,
ami Magyarországot hatalmába kerítette, arra késztetett, hogy elmondjam
a véleményem az ügyben, még akkor
is, ha tudom, hogy ez nem kifizetődő.
Úgy gondolom, minden ismert embernek el kellene mondani, még ha nekik
sem kifizetődő. Amit akkor leírtam, azt
ma is vállalom. Egyébként nem bánom,
hogy időnként kapok hideget-meleget,
mert aki nem bír, az akkor sem fog bírni, ha kussolok.
CívisCafé: Talán a mi debreceni
ikonjaink, a tankcsapdások teszik a
legjobban, hogy nem nyilvánulnak meg
közéleti, politikai ügyekben. Ne szólj
szám, nem fáj fejem!
Geszti Péter: Mindenkinek a maga
döntése, hogyan viselkedik. Abszo-

lút megértem Lukácsékat; ők mindig
nagyon vigyáztak arra, hogy semmibe se keveredjenek bele, féltve őrzik a
brandjüket. Én más utat választottam,
de nem tartom ezt helytelennek. Nagyon tisztelem azt, amit a tankcsapdások csinálnak, és remélem, ez fordítva
is így van.
CívisCafé: Mint tévés arc, mit gondolsz
arról, hogy a fiúk nem hajlandók
kereskedelmi tévében szerepelni?
Geszti Péter: Váljék egészségükre!
Az egész marketingjük arra épül huszonakárhány éve, hogy a vidékiségnek
a stigmáját hordozzák magukkal, ebből
épült ki az közönségük, és ebből a fajta
„nem veszünk részt a multik és a médiagenyák világában” attitűdből csatlakozott hozzájuk az évek során egy óriási
tömeg. Szerintem nagyon jól csinálják.
CívisCafé: Most éppen lemédiagenyáztad saját magad.
Geszti Péter: Engem sokan tartanak
médiagenyónak, de én úgy gondolom,
hogy egy jó kereskedelmi televízióval
semmi baj sincs, vagy legalábbis sokkal
kevesebbet árt, mint a politika. Egy kereskedelmi tévét nézni nem feltétlenül
jelenti a kulturális lealacsonyodást. Az
X-Faktor például egy rohadt jó műsor,
ezt a nézettségek adatok is alátámasztják. Ugyanakkor olyan énekeseket találtunk, mint Oláh Gergő vagy Kocsis
Tibi – és még sorolhatnám –, akik tehetségesebbek, mint sokan azok közül,
akik befutottnak számítanak a magyar
popszakmában.



Cs. Bereczki Attila

Szakmát szeretne tanulni?
Sohasem késő!

Érettségi utáni szakképesítések a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben
2016/2017. tanévben:

Autóelektronikai műszerész • Automatikai technikus • Autószerelő • CAD-CAM informatikus • Divat- és stílustervező
Egészségügyi asszisztens • Elektronikai technikus • Épületgépész technikus • Erősáramú elektrotechnikus • Faipari technikus
Fitness-wellness instruktor • Fogtechnikus gyakornok • Gazdasági informatikus • Gépgyártástechnológiai technikus
Gyakorló ápoló • Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló • Gyógypedagógiai segítő munkatárs • Idegenvezető
Informatikai rendszergazda • Informatikai rendszerüzemeltető • IT biztonságtechnikus • Kereskedő
Kiadványszerkesztő technikus • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző • Magasépítő technikus • Mechatronikai technikus
Mélyépítő technikus • Műszaki informatikus • Nyomdaipari technikus • Pedagógiai és családsegítő munkatárs
Pénzügyi-számviteli ügyintéző • Postai üzleti ügyintéző • Szoftverfejlesztő
Vegyésztechnikus • Vendéglátásszervező •Villanyszerelő
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Debreceni Szakképzési Centrum | 4030 Debrecen, Fokos u. 12. | Tel.: 52/ 437-311 | www.dszc.hu
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Íme, a
debreceni
retro
borbély
Nagyapai örökségből lett
gyűjtőszenvedély.

Eszenyi Márk a debreceni Telegdi
Kata Szakiskola és Szakközépiskolában tanulta a fodrászat csínját-bínját,
de szakmájában sosem ragaszkodott
a klasszikus női vonalhoz. Még nem
tudta, hogy borbély szeretne lenni,
csupán abban volt biztos: a férfi szekcióban akar elindulni. Bár akkoriban
egyáltalán nem volt divat a szakállnövesztés, amint levizsgázott, megkapta
nagypapája szettjét, és ez annyira megtetszett neki, hogy úgy gondolta, ő is
elkezdi gyűjteni a hasonló darabokat.
Márk azóta saját szalont nyitott: már
évekkel ezelőtt is 250-300 vendége volt.
A műhely különös atmoszférája azonnal megfogja az embereket: koncentrált
a retro hangulat. A munkaeszközöket,
kiegészítőket tulajdonosuk az 1800-as
évekig visszamenőleg kategorizálta. Saját bevallása szerint azzal próbál jobb

minőséget nyújtani, mint egy átlagos
fodrász, hogy mindig hozzáad valami
pluszt – a korabeli miliőben a legjobb
mai eszközökkel, német márkával dolgozik úgy, hogy közben rendületlenül
gyűjti is a retro eszközöket, mert ezek
minőségi termékek; a mai napig kifogástalanul működnek. Márk elmondta,
ezernél biztosan több retro borbélykelléke van. Legnagyobb álma egy régi
fodrászszék.
A mai trendről úgy nyilatkozott, a szakáll és a borosta világát éljük, s akik
most kezdenek arcszőrzetet növeszteni,
jobbára tudatosak: kezdenek rászokni a
szakállápolókra és waxokra.
A szalonból a hölgyek, természetesen
,nincsenek kitiltva, de Márk azt tapasztalta, a srácok felszabadultabbak, ha
ha szépíkezés közben nincs ott anyuka
vagy a barátnő.

CívisCafé
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Szép hely,
finom ételek,
hatalmas
kivetítő,
foci, foci, foci
Kiváló passzt adunk:
nézze a futball Európa-bajnokság
mérkőzéseit a Hotel Divinus*****
teraszán!

A kiváló hangulatról gondoskodó társaságot kell csak a hónuk
alá csapni és magukkal hozni,
minden más adott az ideális
meccsnézéshez a Nagyerdőn.
Igazán igényes környezetben
várják a labdarúgás szerelmeseit a Hotel Divinus***** teraszán,
ahol hatalmas kivetítő üzemel
a kontinensviadal teljes hos�szában, azaz egy hónapon át. A
szurkolásban megszomjazó vendégek akciós áron kínált sörkülönlegességekből választhatnak,
ha pedig a kalóriát is „kiizgulták” magukból, könnyű, nyáresti
ételeket ajánl a grillkonyha.

Divinus Burger (1 db 18 dkg-os
házi készítésű húspogácsa: 80%
marhahúsból és 20 % sertéshúsból, fehérhagyma, paradicsom,
cheddar mártás, twister burgonya): 1900 Ft
Kentucky csirkeszárnyak csónakburgonyával: 1900 Ft
Spare Ribs fóliás burgonyával,
fokhagymás-tejfölös öntettel:
1900 Ft
Sörök akciós áron:
Csapolt Bitburger (0,4l): 950 Ft
Bitburger Pils (0,33l): 590 Ft
Csapolt belga Lindemans
meggysör: 950 Ft
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Gubicza Csaba,
a Hotel Divinus*****
séfje vasárnapi
menüt ajánl

Tzatzikileves
Hozzávalók 4 főre: 600 g kígyóuborka, 1 l görög joghurt, só, bors,
fokhagyma, oregano, menta.
Elkészítés: Az uborkát megmossuk, nagylyukú reszelőn lereszeljük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, fokhagymakrémmel,
valamint oreganóval, friss mentával tovább ízesítjük. A görög
joghurttal összekeverjük.

Sertésszűz
joghurtos, baconös
parázsburgonyával
Hozzávalók 4 főre: 800 g sertésszűz,1000 g parázsburgonya, 3 dl joghurt, 2 dl kefir, 1 citrom héja
lereszelve, leve kifacsarva, 200 g bacon, nagy csokor mentalevél finomra vágva, ízlés szerint só, fehér
bors, fokhagyma.
Elkészítés: A bacönt csíkokra vágjuk, lepirítjuk, zsírjából kiszedjük. A felfogott zsírban
a kb. 50 grammosra szeletelt, sóval, borssal
ízesített szűzérméket lassú tűzön megsütjük. A parázsburgonyát vajon, kevés vízzel
puhára pároljuk úgy, hogy a víz teljesen elpárologjon. A burgonyát, kefirt, joghurtot
a bacönnel és a fűszerekkel összeforgatjuk,
majd tálaljuk a szűzérmékkel.

Mentás
szamócahab
Hozzávalók 4 fő részére: 4 tojásfehérje,
50 g porcukor, 400 g szamóca, fél csokor
mentalevél,1 db lime.
Elkészítés: A mentát és a szamócát egy
lime levével, cukorral turmixoljuk, majd a
keményre felvert tojásfehérjével óvatosan
összekeverjük; figyeljünk, hogy a habot ne
törjük össze. Poharakba szedjük, tálalás
előtt egy-két órára hűtőbe rakjuk.

További érdekességek:

www.civishir.hu
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Gyerekek
arcára
varázsoltak
mosolyt
a debreceni
Gladiátorok
Nincs annál szebb látvány,
ha a gyermeket mosolyogni
látunk.

Ám vannak olyan fiatalok, akik nem
tudták a gyermeknapot a szabadban,
a vidámparkban, de még otthon sem
tölteni. Ezeknek a gyerekeknek az arcára varázsoltak mosolyt a debreceni
Gladiátorok. Az amerikaifocisok még
májusban indítottak jótékonysági gyűjtőakciót, amihez a város több vállalata,
cége (DKV, Aktív Fitness, Judy Gym)
és sportcentruma is csatlakozott. Az
akció során 8 darab 120 literes zsákot
töltöttek meg a felajánlott játékokkal és
édességgel. Voltak, akik május 29-én
a Klinikára is vittek játékokat. A gyerekek és a szülők boldogan fogadták
a Gladiátorokat és örültek az ajándékoknak, de szívesen próbálták ki azt is,
hogy milyen amerikaifocisnak lenni.
– Jobb adni, mint kapni! Ezzel a mottóval indítottuk az akciót, ami végül
nagy siker lett. Amikor szétosztottuk a
játékokat, jó volt látni a gyerekek szemében a boldogságot. De nemcsak ők,
hanem a szülők is örültek neki, hogy
gondoltunk rájuk. A csapatunkban is
vannak apák, akik tudják, mit jelent
szülőnek lenni és a gyerekek mindennapjait megszínesíteni. Mi a Klinikán a

gyerekeknek szerettük volna megmutatni, hogy milyen egy igazi amerikaifutballista. A klubnál nemcsak az utánpótlással fejezzük ki, hogy számunkra
ők fontosak, hanem az ilyen akciókkal,
továbbá hogy nyáron is sok táborba
megyünk bemutatót tartani. Nagyon
köszönjük a cégeknek és vállalatoknak, valamint minden adományozónak a segítségét, mert nélkülük nehéz
lett volna összehozni ennyi játékot és
édességet! – emelte ki Gerda Lajos,
a Gladiators elnöke.
A klub nyílt edzést és toborzót tart június 19-én 16 órától
a DEAC pályán.

Rajzold meg TE

a jövő otthonát!

Ha ovis vagy alsó tagozatos diák vagy, akkor nevezz:

SZERINTED kinézni
a JÖVŐ OTTHONA?
hogy fog

További információ: http://www.civishir.hu/dryvitrajzverseny oldalon
Beküldési határidő: 2016. szeptember 9.

Díjazás 500 ezer forint összértékben

A

jövő

SmArt Home

HázAinAk építője:

e-maIl: Info@dryvItprofI.hu
Web: WWW.dryvItprofI.hu
tel.: +36 52 782 994

Itt találhatsz hasznos InformácIót, hogy mItől okos egy lakás: Http://dryvitprofi.Hu/lAkAS-epiteS/
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Minden a
szül(et)ésről,
Debrecenben!
Június 13. és 19. között
szervezik meg Debrecenben
a Születés hetét.

CívisCafé

Tatár Marianna főszervező, jógaoktató, a Babamosoly vezetője a 2016-ban
új helyszínen jelentkező rendezvényről
elmondta: immár 14 éve – amióta országosan is létezik – Debrecenben is megszervezik minden évben a Születés hetét. Talán kevesen tudják, hogy ez nem
központilag szervezett esemény, hanem
civil kezdeményezésre (Miskovics-Kobza
Zsuzsanna alapításával) jött létre. Azóta
is az erre a célra létrehozott alapítvány a
központi szerv, aki az irányelveket adja, de
a vidéki helyszínek civil felelősei, csapatai
saját maguk találják ki és szervezik meg a
programokat. Tatár Marianna a kezdetek
óta résztvevő-szervező Debrecenben; még
a Turmalin Ház jógaoktatójaként csöppent bele a kezdeményezésbe. Mint ahogy
most is, évek óta Kunkli Anna kulturális
szervező is segítségükre van; az ő kezdeményezésére lesz az idei fő helyszín a Nagyerdei Víztorony. A mostani munkába
pedig nagy erőkkel bekapcsolódtak a
debreceni ReNatal csoport tagjai is.

Életre meghatározó élmény

A rendezvény fő irányvonala minden évben változatlanul a természetes szüléshez
/születéshez vezető irány, a szülés alternatív módjainak megismertetése. Ehhez
a szemlélethez kapcsolódik a programok
nagy része is.
A születés és szülés egy életre meghatározó, mély élmény akkor is, ha jó, és akkor
is, ha rossz – mondta Tatár Marianna. És
az a cél, hogy jó élmény legyen, sok mindenkit megmozgat. Az előadások és be-

mutatók látogatói főleg a várandósok és
a nemrég szült kismamák. Így a programok legtöbbje is az őket érintő témákról
szól, de a nagyobb gyerekek szüleinek is
lesznek előadások a természetes nevelés
kapcsán. Vannak évek óta vissza-vis�szatérő témák – hiszen a kismamák is
mindig „újoncok” –, de minden évben
vannak újdonságok is.
Igyekeznek olyan szakembereket is meghívni, akik Debrecenben és környékén
„hiányoznak”, kevésbé elérhetők. Idén
ilyen kiemelkedő programnak ígérkezik
például „Nandu” Noll Andrea Ajtóstól az
élet kapuján át – Gátmetszés pro és kontra
című és Bangó Krisztina Mi kell a nőnek?
Avagy a Holland a csoda című előadása,
de nagyon érdekes lehet az intézményen
kívüli szülés lehetőségeiről szóló előadás
is, amelyet egy szülész-bába, Németh
Mónika tart. Az alvás –altatás kérdése
is mindig foglalkoztatja a kismamákat:
ebben a témában egy egyedülálló szakembert hívtak idén a szervezők, aki nem
csak alvásszakértő, de szoptatási tanácsadó és a kötődő nevelésről szóló Ölbebaba Egyesület alapító tagja is.

Tanácsadás és próbaalkalmak

Több kismamajóga, torna, hordozós tréning és babakocsis edzés ingyenes lehetősége is várja a kismamákat egész héten,
valamint tanácsot is kaphatnak számos
témában. A hétvégén, vasárnap pedig
családi napon élvezhetik a Nagyerdei
Víztorony vendéglátását a résztvevők,
sok-sok szórakoztató programmal.
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Program
Június 13., hétfő
Nagyerdei Víztorony
9.00: Ringató (Horváth Zsuzsa)
10.00:	
Szülési terv készítése (Bangó Kriszta dúla, Ferenczi
Beáta pszichológus, Hornyák Cintia szülésznő)
11.00: Boiron: Szülés/születéstámogatás homeopátiával
12.00: A könnyű szülés titka – Hogyan lazíts a
szülőszobán? (Tatár Marianna: relaxációs
gyakorlatok, technikák)
15.00:	
A szülésfelkészítés színterei (szülésfelkészítő
Ferenczi Beáta pszichológus, dúlával)
15.00: Hordozós séta a megnyitóra a Nagytemplomtól
16.00:	
Nyakacska Fruzsina és Buzai Éva fotóművész
kiállításmegnyitója, egyben a programsorozat
megnyitója (kóstolók: Kis Padlizsán, Glulu, Borháló)
17.00:	
Fájdalomcsillapítás (dr. Gömöri Ádám aneszteziológus, Seprényi Laura szülésznő, Hornyák Cintia
szülésznő, Kovács Katalin dúla)
Mandala Jóga Debrecen
17.00: Ingyenes kismamajóga (Ilyés Zsófia)
Június 14. kedd
A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika programjai:
Debreceni Egyetem Klinika Központ Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika - Könyvtár
9.00: Megnyitó – Prof. Dr. Póka Róbert, klinikaigazgató
9.15: Teljes szülői élmény - Nagy Józsefné oktató
védőnő
9.45:	
Fájdalomcsillapítás - EDA, Homeopatia Dr. Fodor
Andrea aneszteziológus
10.15: Szünet
10.30:	
„Babamozi”, Dr. Orosz Gergő, Dr. Orosz László
szülész-nőgyógyász
11.00:	
Szoptatás a középpontban – Dr. Kovács Judit
neonatológus
12.00:	
Babahordozók bemutatása – Dr. Szeverényi
Csenge ortopédus, Tatár Marianna hordozási
tanácsadó
12.30: Szünet
13.00:	
Intim torna – Fehér Krisztina, szülésznő, intim
torna tréner
13.30:	
A szülőszoba megtekintése – Szabó Ágnes
osztályvezető szülésznő
Látogatás a gyermekágyas osztályon –
Kovácsné Fiák Katalin osztályvezető szülésznő
Mandala Jóga Debrecen
9.00: Ingyenes női jóga (Juhász Mária)

10.30:	
Női létezésünk kihívásai - Hogyan segíthet
a jóga a nőknek. Beszélgetés Ferenczi Beáta
pszichológussal, Juhász Mária és Ilyés Zsófia
jógaoktatókkal
Nagyerdei Víztorony
14.30:	
Miért fontosak az első pillanatok? Mit kell
tudnunk az újszülött ellátásról? (dr. Riszter
Magdolna neonatológus)
15.15:	
Aprók és még apróbbak: kerekasztal-beszélgetés a ReNatal szervezésében (Jakab Zsuzsa
és Papp Csilla, koraanyuk, dr. Riszter Magdolna,
Hofgárt-Ékes Noémi - ReNatal) kávézó
16.00: Kistestvér születik (dr. Balogh Klára, pszichológus)
17.00:	
Gyermekelsősegély (dr. Balázs Gergő, gyermekgyógyász)
Június 15., szerda
Nagyerdei Víztorony
10.00: FH Biobank, sejtbank
10.00:	
Mesék szerepe a gyermeknevelésben – Balogh
Zsuzsanna ( kávézó)
11.00:	
Homeopátiás segítség a gyógyításban
– Dr. Kósa Katalin
13.00:	
Anyává születni – Battainé Szabó Katalin
mentálhigiénés szakember
14.00:	
Az első egy év a védőnő szemével (Csordás
Ágnes elnök, MAVE)
15.00:	
A thai női- és kismama masszázs, mint a
szülészet egyik alternatív terápiája (Seprényi
Laura)
15.00:	
Ismerd meg önmagad! (szüléseiden keresztül)
Kerekaszta-beszélgetés Bódi Katalin irodalomtörténésszel (Víztorony kávézó)
16.00:	
Anyai saját élmények megjelenése az anyamagzat kapcsolatanalízisben (Végvári Edit)
17.00:	
A kapcsolaton keresztül gyógyító anya –
hogyan segíthetjük gyermekünket pszichés
sérülései, traumái oldásában (Ferenczi Beáta
pszichológus, dúla)
Ifjúsági ház
10.00: Babahordozó klub
10.30: Maminbaba
Mandala Jóga Debrecen
11.00: Ingyenes kismamajóga (Ilyés Zsófia)

Június 16., csütörtök
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Szülészeti Osztályának programjai
Nagyerdei Víztorony
9.30:	
Családi kapcsolataink rendszerébe születni,
a gyermek szerepe a családban (Szükné Streit
Mariann)
11.00:	
Probiotikumok a mindennapokban, Bonalact
(Nagy László)
14.30: Dévény-módszer (Becsky Orsolya gyógytornász)
15.30:	
A méhen belüli élet (Orosz Katalin pszichológus
és dr .Juhász Alpár Gábor szülész-nőgyógyász)
17.00:	
Ajtóstól az élet kapuján át – Gátmetszés pro
és kontra (Nandu Noll Andrea)
18.00:	
Amerikában jártam... Személyes benyomások
otthonszülésekről (Gardó Bea)
Mandala Jóga Debrecen
19.00: Ingyenes női jóga (Juhász Mária)
Június 17., péntek
Nagyerdei Víztorony
9.00: Kismama kundalini jóga (Venczel Zsuzsi)
10.00: Kanga babakocsis torna
10.30: Pocakfilm (Nagy Zsófi)
11.00:	
„Gyermekeink a csillagok szemével – előadás
a babahoroszkópokról (Oláhné Medgyánszky
Krisztina)
12.00:	
Szívhang monitorozás otthon – Magzatmentő
Program (Kálmánchelyi Balázs Baby Life Care)
13.00: 	Gyengéd szülés – gyengéd születés (Dr. Tornai
Péter szülész-nőgyógyász)
14.00:	
Aranyóra fontossága (Dr. Körözsi Tóth Ágnes
neonatológus)
15.00: Intézményen kívüli szülés
16.00:	
Hordozás tévhitek (Babahordozás eszközei,
melyik babának melyik a legmegfelelőbb?
Próbálhatsz, segítünk)
17.00:	
Mi kell a nőnek? Avagy a Holland a csoda
(Bangó Kriszta)
18.00:	
Miért nem mindegy, hogyan telik
a gyermekágy időszaka? (Gardó Bea)
Mandala jóga Debrecen
9.00: Ingyenes kismamajóga ( Ilyés Zsófia)

Június 18., szombat
Nagyerdei Víztorony
9.00:	
Ne izgulj, készülj! Előadás a szoptatásról
(Dr. Fehér Boglárka)
10.00: Anyatej klub (Dr. Fehér Boglárka) kávézó
10.00: Anyahajó
11.00:	
Egyszer császár mindig császár???? Ha másképp gondolod... (Schimcsig Nóra, Hofgárt–Ékes
Noémi, Sándor-Molnár Helga – ReNatal) kávézó
12.30: Hypnoszülés (Schimicsig Nóra)
15.00: A születés bölcsessége (Kocsis Zsuzsa dúla)
16.00:	
Ha jó lenne beszélni róla... Emma-vonal
(Ferenczi Gabi)
17.00:	
Tegyünk együtt Debrecenben a születés méltóságáért! A ReNatal összefogás beszélgetése
Június 19. vasárnap
Nagyerdei Víztorony
Családi nap 10 és 17 óra között
10.00: Kanga-bemutató
11.00:	
Kismama jóga a szabadban – Belső Csend
Jóga Tatár Marianna (Víztorony füves részén)
11.00: Babatorna
14.00: Kuckó Művésztanya Utcaszínház mesejátéka
14.30:	Közös tánc a Debreceni Népi Együttes
táncosaival
15.00:	
Debreceni Hordozós Klub játékai és hordozó
bemutató
16.00:	
A mi születéstörténetünk pályázatok
eredményhirdetése (IMAMI)
16.30: Slammel a DebreSlam csapata
Egész nap:
Vásár és kóstolók: Rádi Pékség, Kis Padlizsán Vegánkonyha, Glulu gluténmentes pékmanufaktúra
Kredenc: kézműveskedés
Mi legyen a kórházi csomagban? A mamamibolt
segítségével
Babakelengye – hogyan állítsuk össze ésszerűen a
babakelengyét?
Mamamibolt
CSOK információs pult
Amit olvasni érdemes: gyerekvállalás előtt, közben és
után –Könyvklub a ReNatal szervezésében
+ a Víztorony animátorai, diavetítés

MUNKÁRA TEREMTVE

OMP Autóház Kft.
Debrecen, Balmazújvárosi út 38.

• Tel.: +36 (52) 503-510
• Mobil: +36 (30)936-9565
• www.ompautohaz.hu

ISUZU fogyasztási paraméterei:
Üzemanyag-fogyasztás vegyes üzemben: 8,9 l/100 km
Kibocsátási rendelet: EURO 5b+ 715/2007/EK/195/2013
Károsanyag-kibocsátási szint: NO=176,3 mg/km: CO2 vegyes üzemben=234
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Cserfes gyermekműhely
A minőségi fejlesztés otthona

Mindenkinek lehetővé tesszük az egyéni fejlődést a készség-, képesség- és személyiségfejlődés terén.

Várjuk táborunkba a 6-12 éves gyermekeket.

Kreatív személyiségfejlesztő tábor
2016. július 25–29.

- népi kismesterségek
- kreatív készségfejlesztő játékok
- személyiségfejlesztő játékok

Testvérkedvezmény

Ára:

.
.000 Ft/fő

25

Angol- Montessori tábor
2016. augusztus 1–5.

- nyelvi fejlesztés Montessori módszerekkel
- kreatív készségfejlesztés
- kreatív személyiségfejlesztés

2 fő esetén: 45.000 Ft/2 fő

.
.000 Ft/fő

30

Német nyelvitábor

Ára:

Testvérkedvezmény

2016. augusztus 15-19.

55.000 Ft/2 fő

Ára:

Testvérkedvezmény

t/fő. 2 fő esetén:

25.000 F

Szívesen várjuk az
ételintoleranciával rendelkező
gyermekeket is.
A fejlesztéseket képzett
pedagógusok és
viselkedéselemző végzi.

- tanulási készségek fejlesztése
- személyreszabott tanulási technikák megkeresése
- a testhezálló módszerek elsajátítása
- kreatív készségfejlesztés
- játékos személyiségfejlesztés

t/fő. 2 fő esetén:

30.000 F

2 fő esetén: 55.000 Ft/2 fő

Sulira hangoló tábor

2016. augsztus 8–12.

- nyelvi kompetenciafejlesztés
- játékos szókincsfejlesztés
- nyelvi gondolkodás fejlesztése
- kreatív készségfejlesztés
- játékos személyiségfejlesztés

Testvérkedvezmény

Ára:

A foglalkozások mindennap
8 és 17 óra között történnek.
Napi háromszori étkezést biztosítunk.

45.000 Ft/2 fő

A jelentkezéseket
e-mailen vagy
telefonon várjuk!

Elérhetőségeink: 4024 Debrecen,

Szent Anna utca 35.
cserfesgyermekmuhely@gmail.com
+36-20/298-6272

cserfes 192x132.indd 1

2016.06.06. 11:32:12

festékstúdió

Debrecen, Füredi út 57-59.

Tel/fax: 52/249-972, +36-70/635-7140
Nyitva tartás:
h-p: 730-1730, szo: 730-1230

TEL.: 36-52-530-738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11.
Nyitva tartás: h-p: 700-1600, szo: 800-1200 • www.festeker.hu

Nagy
választékban
kaphatók:

kül- és beltéri falfestékek,
nemesvakolatok,
glettanyagok, ragasztók,
festéshez szükséges
szerszámok, díszlécek,
rozetták készletről.

Helyben számítógépes
színkeverés.

TAVASZI AKCIÓ!
Tilatex beltéri
falfesték 16 Lit.

5190 Ft

324,4 Ft/lit.
Düfa Putz nemesvakolat 25 kg.

5865 Ft
234,6 Ft/kg
Düfa homlokzatfesték HD80, 15 lit.
531,4 Ft/kg
7970 Ft
Projekt fagyálló
csemperagasztó 25 kg

1095 Ft

43,8 Ft/kg

Mezakron
mezőgazdasági
zománcfesték 2,5 lit.

9900 Ft-tól

Több színben!
(gyorsan száradó, rugalmas
zománcfesték)

3960 Ft/lit.

Zorka radiátorzománc
0,75 lit
2050 Ft 2733,4 Ft/lit.

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2016. 07. 14-IG
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Mert a szépet mindenki szereti
Villeroy & Boch AsztaliKultúra-Márka üzlet

Debrecen, Kossuth u. 8. • Telefon/Fax: +36-52/413-400 • Mobil: +36-20/260-3679 • E-mail: phome.deb@gmail.com
www.villeroydebrecen.hu • Facebook: Villeroy and Boch Debrecen
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ROY & BOCH idei BBQ Passion kollekciója
szintén elnyerte a „Az év konyhai innovációja”
díjat, csakúgy, mint a Pasta Passion.

„A minőség örök...”
n A VILLEROY & BOCH 268 éves múltra visszatekintő történetét számtalan nívódíj,
aranyérem és innovációs díj fémjelzi. A kezdeti
időkben fejlődését Mária Terézia is segítette,
meghódította az európai udvarházakat és a
nemességet. Már akkor a határokon túl is ismertté vált a ma is gyártott "Alt Luxemburg"
kollekció finom, szimbolikus mintázatával.

n A VILLEROY & BOCH meghódította a
világot, a prémium minőséget igazoló sikersorozat 1841-ben a Londoni Világkiállításon indult. Fejlődésének eredménye, hogy az asztali
kultúra mellett magas szinvonalon gyártanak
mozaikokat, padlólapokat, szanitereket is.
Az asztali kultúrában ma már különböző stílusokban mindenki megtalálhatja a neki tetsző
darabokat, szetteket, melyeket az egyéni igényekhez igazodva lehet összeállítani.
A VILLEROY&BOCH asztalikultúra-részlege újabb díjakkal büszkélkedhet, tovább bővűlt a márkavédett formák köre. Egyik ilyen
forma a már jól ismert NW család.
n Az új Pasta Passion és a BBQ Passion kollekciók termékeinek egyszerű, de mégis stílusos élvezetet kínáló elgondolásai nemcsak a

partnereket és vásárlókat, hanem a nemzetközi
versenyek bíráit is megörvendeztették.
A Food Specials sztárja a Pasta Passion kollekció, melyet 57 nemzet 5214 kiállított terméke
közül választott ki a nemzetközi zsűri, és a Red
Dot Awards-on a „Legjobb Termék Dizájn
2016” díját nyerte el, s a további díjnyertesekkel együtt kiállított darabja a Red Dot Design
Múzeumnak, ami körülbelül 150.000 látogatót vonz minden évben. Már 2015 decemberében a Design Plus Ambiente 2016 díjjal
tisztelték meg a Pasta Passion helytakarékos
kialakítású tálalóját, ami 176 kiállító 418 terméke közül került ki győztesen. Idén februárban az Ambiente 2016-on a közönség díjának,
a „Az év konyhai innovációja” és legjobbak
legjobbjának számító „Golden Award – Best
of the Best” elismerésében is részesült különleges minőségű újításaiért, funkcionalitásáért és
egyedi dizájnjáért.

n BBQ Passion, kollekció az elegáns grillezés
élvezetért, szintén neves formatervezési díjakat hódított el. 2015-ben a BBQ Passion kollekció a Red Dot Award-on kitüntetést kapott
Termék Desing kategóriában, melyet minőségtanusítvány jelez a termékeken. A VILLE-

Az innovatív elemekből felépülő BBQ Passion
sorozat különböző méretű és formájú tányérokból áll, külön felületet biztosítva a grillszószoknak és a köreteknek. Tartalmaz még
bőségtálakat és hűtő-melegítő tálat is. A szetthez tartozik fűszer-dressing kínáló, desszertes
tányér, mártogatós tálak és fából készült hordozó a szószos palackokhoz.
n „Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Food
Specials termékeink ilyen jó fogadtatásban részesültek mind a kereskedelmi szakértők, mind
a fogyasztók részéről” - mondta Laurent Turmes, a Villeroy & Boch Asztalikultúra Globális
Értékesítési Igazgatója. „A fantasztikus díjak és
kitüntetések azt mutatják, hogy teljesen jó úton
haladunk ötleteinkkel, melynek célja olyan innovatív és funkcióinak megfelelő termékcsaládok kifejlesztése, amelyek maximálisan kielégítik a jelenlegi étkezési trendeket.”
A harmónia és elegancia különleges darabjai a
prémium minőségű csontporcelánból készült új
Quinsai Garden kollekció, mely ötvözi a klasszikus és modern stílus elemeit. A báj és a ragyogás
keveredése varázslatossá teszi a terítéket.
n Üzletünkben az elegáns, klasszikus csontporcelán kollekciók mellett megvásárolhatók
a finomporcelánból készült country és metropolitán stílusú termékek, kristálypoharak és
evőeszközök, kiegészítők.
Szolgáltatásaink:
n egyéni igényekhez igazodó
vásárlási lehetőség;
n rendelés katalógusból;
n vásárlási utalványok;
n törzsvásárlói kedvezmény;
n nászajándéklista vezetés;
n céges és protokollcsomagok összeállítása;
n márkára jellemző díszcsomagolás.
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Vedd fel a magyar stílust!
A közelmúltban a ONE Fashion Debrecennel nemcsak elegáns üzlet nyílt a cívisváros
kellős közepén, egyszersmind lehetőség azok
számára, akik vidéken is hozzá szeretnének
férni magas minőséget képviselő, modern
darabokhoz.
A Hal közben ennek jegyében hat fiatal
magyar tervező – DORAABODI, ZIGI,
CAKÓ, 1975, THREEE, WILDPASTEL –
tárgyiasult álmait kínálják, ami több mint
divat, sokkal inkább életérzés. Az utcai és
alkalmi viseletek között 18-tól 50 éves korig
mindenki találhat a kedvére való, kényelmes, igényes modellt a legkülönfélébb fazonokban és színekben az aktuális mentától,

púdertől és rózsakvarctól kezdve a
szürkéig, derűs kékig. A kínálatban szintén
szereplő, változatos kiegészítők KARMAN,
DORIDEA és BALILLA munkái, az egészen
merész formavilágútól a klasszikus vonalig
felvonultatott táskák pedig AGNESKOVACS, ANNAMARIA PAP és DVA kreatív,
gondos kezei alól kerültek ki.
A ruhadarabok jellegzetessége, hogy egytől
egyig valamilyen ízléses különlegességgel
rendelkeznek – legyen az egy kis necc, csipke vagy bátor szabásvonal – és megfizethető
az áruk. Érdemes tudni, hogy egyes tervezők
holt szezonban akár rendelésre is dolgoznak: egyedi igényeket is kielégítenek, legyen
szó például menyasszonyi ruháról, vagy egy
csokornyi koszorúslány szettjéről. A ONE
Fashion Debrecen ezáltal is elkötelezett az

eredetiségük révén összetéveszthetetlen hazai divattervezők népszerűsítése mellett.
One Fashion Debrecen
Debrecen, Hal köz 3.
Telefon: 30/296 1808
Web: www.onefashiondebrecen.hu,
E-mail: info@onefashiondebrecen.hu

Facebook: ONE Fashion Debrecen

Nyitva tartás: kedd-péntek: 10-től 18 óráig, szombat: 10-től 13 óráig

Ásványgyapotos és habos
szendvicspanel gyártása egy helyen

Hazánkban az elmúlt években szigorodtak a tűzvédelemmel kapcsolatos előírások,
és egyre nagyobb figyelmet
szentelnek az építőipari szektor kifehérítésére. Ezeknek a
törekvéseknek köszönhetően
az új építésű ipari és lakossági
épületek műszaki átadás-átvé-

teli eljárásában egyre nagyobb
szerepet kapnak a magasabb
tűzállósági
teljesítménnyel
bíró termékek. Fontos piaci szerepet kaptak így az ásványgyapotos és PIR-habos
szendvicspanelek, amik már
képesek megfelelni ezeknek
az előírásoknak.

A magyar piacon egyedülálló,
hogy egy magyar székhellyel
rendelkező, magyar tulajdonú
vállalkozás egy helyen gyárt
szendvicspanelt ásványgyapot,
PUR-hab és PIR-hab szigeteléssel.
Debrecenben működik és folyamatosan fejlődik egy fiatal
vállalkozás a multinacionális,
idegen tőkével támogatott nagyvállalatok mellett, ami képes
felvenni a versenyt a Magyarországon működő szendvicspanelt gyártó és forgalmazó cégekkel.
A Metál-Sheet Kft. – nagy
alapanyagkészletének köszönhetően – folyamatosan tart
készleten előre gyártott szendvicspaneleket, továbbá rövid
határidővel képes gyártani
egyedi megrendeléseket. Deb-

recentől nem messze található
a telephely, ahol – maga a gyártás mellett – vevőkiszolgálás is
folyik, mindamellett közvetlenül Debrecen forgalmas főútja
mellett, a Mikepércsi úton bemutatóterem működik, ahol a
terméktájékoztatáson és rendelésfelvételen túl raktárkészletről
is vásárolhatnak az érdeklődők.
Amennyiben
szendvicspanel vásárlásán gondolkodik,
mindenképpen keresse fel a
Metál-Sheet Kft. munkatársait vagy a www.metal-sheet.hu
weboldalt.
Bemutatóterem
4030 Debrecen,
Mikepércsi út 106.
+36 70 771 7371
+36 30 985 4214
www.metal-sheet.hu
bemutatoterem@metal-sheet.hu

SPORT 19

CívisCafé

Irány a Barca-tábor!
Idén 192 gyermek számára nyílik lehetőség, hogy részt
vegyen Debrecen és az FC Barcelona közös nyári labdarúgó utánpótlás-táborában.
A két, egyhetes turnusból álló tábor
irányelveit és programját a katalán klub
dolgozta ki. Három barcelonai edző

érkezik, továbbá nyolc helyi szakember segíti a munkájukat, akik a DLA, a
DEAC és a DSI alkalmazottjai.

A helyi szervező cég a Debreceni Sportcentrum, együttműködő partnerei a
Debreceni Labdarúgó Akadémia és
a Debreceni Egyetem. A tábor egyik
legfontosabb célja, hogy átadja a fiatal
magyar labdarúgóknak azokat az értékeket, amelyeket az FC Barcelona képvisel. Az FC Barcelona hivatalos táborai lehetőséget nyújtanak a technikai és
taktikai alapelvek megtanulására, amit
az FC Barcelona fejlesztőcsapatainak
munkamódszertanán keresztül mutatnak be.
A részvételi díj 80 ezer forint, – amely
a képezés mellett – két készlet Nike-felszerelést és egy labdát, napi háromszori
étkezést, valamint szabadidős programokat tartalmaz. Debrecen városa
anyagilag is támogatja a táborok szervezését, és azt is magára vállalta, hogy
turnusonként 6, tehát összesen 12 hátrányosabb helyzetű helyi tehetség költségeit finanszírozza, összesen 1 millió
forint értékben.
Táborok
Június 20–24., Június 27–július 1.,
Helyszín: Debrecen-Pallag
Információ: www.fcbcampdebrecen.hu

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET

Stílus és Elegancia Önre szabva

Megvalósítjuk
álmai öltönyét!
Üzletünkben szatén díszítéses öltönyök, szettek, ingek
és kiegészítők széles választékával várjuk

az igazi stílusra vágyó férfiakat.
Esküvői öltönyöket is méretre készítünk!

A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.500 Ft-tól 30.000 Ft-ig.
LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET • 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 20 663 6240 • +36 20 433 3812

Minőség, versenyképes áron!

•Egyedi síremlékek készítése
•Akciós termékek
értékesítése
•Megdőlt síremlékek
helyreállítása, tisztítása
4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu
www.eme97.com
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Pulykalakoma
volt ez a javából
június első hétvégéjén 14. alkalommal
rendezték meg a Debreceni
Pulykanapokat
Az egészséges és tápláló szárnyasok dicsőséges mennybemenetelének lehettek tanúi mindazok, akik kóstolójegyet vásároltak, hiszen a levestől a göngyöltig, a nyárson forgatottól a
pörköltig megannyi változatos formában készítettek pulykából ebédet a főzőverseny résztvevői. A Cívishír és a CívisCafé
csapata – a Hotel Divinus***** hathatós közreműködésével
és Gubicza Csaba séf szakszerű irányításával – pulykaragulevest főzött rókagombával és baconös túrógombóccal, ám
a nagy üstnyi finomság olyan hamar elfogyott, hogy a szerkesztőségi tagokból és szállodai szakemberekből álló stáb vigasztalására oda kellett rittyenteni egy adag sertéspörköltet
is. Debrecen főterén a ragyogó időben mindenki jól érezhette
magát: a gyerekeket ugrálóvár, kirakodóvásár, a felnőtteket
koncertek szórakoztatták.
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ÚjDonságunk
PALEO & VEGÁN

fagylaltok

kókusztejből,
100%-ban
természetes
összetevőkből.

glutén-, tej-, cukor- és tojásmentes

PALEOLIT KÖZPONT, 4026 Debrecen, Péterfia utca 29.
Nyitva tartás: H-P.: 9-18 | SZ.: 8-12

Telefon: 06 30 655 4168 | 06 30 655 4145

E-mail: paleoimmun@gmail.com | www.paleoelelmiszer.hu |facebook.com/PaleolitKozpontDebrecen
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Debreceni 21-es:

Képíró János

5.

Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek,
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit
maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
1.

2.

Főrendező, gyepmester, biztonsági igazgató. Minek nevezzem?
Elsősorban biztonsági szakember,
de valóban széles a tevékenységi
köröm. Ha úgy tetszik, akkor fűmester is vagyok, van róla a papírom.
Most éppen az FC Barcelona pályagondnokát várom, Magyarországon
először Debrecenben próbáljuk ki
azt, amit a Barcelonában már megcsináltak, azaz a műfüvet fűvel keverjük, és az eljárás szebb és egyenletesebb játékteret eredményez.
A Nou Camp is ezt a technológiát
kapja.
Minálunk szép a fű, szép a stadion, csak egy „apró” szépséghibája van a háznak, kevés a néző.
Mint mindenkit, ez engem is nagyon
zavar és bosszant. A régi szurkolók,
a nagy öregek nem neveltek ki egy

3.

4.

újabb generációt, én ebben is látom
a probléma okát.
A szervezett szurkolói csoportok
ismét bojkottot hirdettek, folytatódik a nihil?
Ennek előbb-utóbb véget kell vetni,
mert ez az állapot senkinek sem
jó, nekik sem, ha szeretik a focit,
a csapatot. Aki kötődik egy csapathoz, rajong érte, az nem a stadionon
kívülről támogatja, hanem belülről.
A szurkolók a törvényhozókra és
a klubokra mutogatnak, és fordítva. Most akkor ki mond igazat?
A szurkolók aggályaiban van igazság, nem is kevés. Túl szigorúak a
törvények, nevezhetjük szurkolóellenesnek is. Amikor egy stadionban
van kétszáz kamera, és mindenki
mindent lát, ráadásul szinte minden
ultrát ismerünk személyesen, akkor

6.

7.

teljesen fölösleges regisztráltatni
őket.
A legnagyobb debreceni balhét
fel tudja idézni? Ha volt egyáltalán nagy.
Egyetlen egyszer fordult elő komolyabb rendbontás Debrecenben,
mégpedig az 1999 őszén, a váci kupadöntő után. A Tatabánya tíz perc
alatt háromgólos előnyre tett szert,
amit a B-közép nem tudott feldolgozni, és repültek a székek a pályára. Mi, biztonságiak sem voltuk kellően felkészülve egy ilyen balhéra.
Mi volt a legnagyobb kihívása a
20 éve működő biztonsági cégének?
Minden munka kihívás. Biztosítottuk a DVSC Bajnokok Ligája-mérkőzéseit, majd Európa Liga-találkozóit, a Debrecenben rendezett
válogatott meccseket, és még sok
más sporteseményt a cívisvárosban. 1999 februárja óta a DVSC valamennyi hazai és idegenbeli mérkőzését biztosítjuk.
Alex Ferguson, Bobby Charlton,
Maradona – csak néhány legenda, akikkel közös fotót készített
az utazásai során. Melyik a legértékesebb?
Mindenképpen a Maradonával való
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8.

9.

10.

találkozás jelentette a legnagyobb
élményt, hiszen a nyolcvanas
években engem lenyűgözött a játéka. A németországi világbajnokság idején találkoztunk a szállodában, nagyon kedves és közvetlen
volt. Ugyanakkor természetesen
Sir Bobby Charltonnal készült közös fotó is nagy becsben tartom,
akárcsak a Fergusonét, aki például
levett nekünk egy üveg bort, amikor az irodájában találkoztunk.
Szereti is a focit, vagy csak a
munkája részének tekinti?
Ha nem szeretném a focit, nem
ez lenne a munkám. Előbb volt a
foci szeretete, és utána jött vele a
munka. Én egy komoly vállalkozást
hagytam ott a fociért, a Lokiért.
Megértő asszony, család kell
otthonra annak, aki ennyit utazik, és ennyit van távol…
Szerencsémre a feleségem és
a lányom is szeretik a focit, így
valamennyire belelátnak abba a
munkába, amit a fiammal végzünk.
Még meccsre is járnak, nem csak
a hazaiakra, hanem a nagyobb idegenbeliekre is!
Debrecenben hány férfi lehet
még arra büszke, hogy hármas
ikrek nagypapája?
Nem tudom, hányan vagyunk, gondolom, nem sokan. Engem mindenesetre rajongással tölt el a
nagypapaság. Még ha egy unoka
volna, attól is elolvadnék, de képzeljék, egyszerre három született!
Ezt az élményt nem lehet elmondani. A hétvégén is nálunk aludtak,
a fürdetés, a fektetés, a közös reggelizés mind elképesztő érzés és
élmény.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

Sokan nem tudják, de létezik
palackozott Képíró pálinka. Miből főzi?
Csak saját gyümölcsből! Tokajhegyalján van egy kertem, oda
szoktam menni kiereszteni a gőzt,
van néhány meggy-, szilva- és barackfám. Egyenként válogatom ki
a gyümölcsöt, azaz csak épet teszek a cefrébe. Ez az én kikapcsolódásom.
Ha már itt tartunk, következzen
a rovat egyik kötelező kérdése:
sör, bor vagy pálinka?
A Tokaji Furmint a legnagyobb
kedvencem. A pálinkát csak főzöm,
de nagyon ritkán iszom. Igaz, bort
sem ittam legalább két hónapja.
Egyszerűen nem volt rá alkalom.
Cukkinis zabfasírt vagy körömpörkölt?
A feleségem töltött káposztája a
legfinomabb.
Mi a legjobb Debrecenben?
Tiszta, szép és élhető város.
Mi a legrosszabb?
A közlekedés. Több elkerülőre lenne szükség, mert túl sok autó halad át a városon.
Van az a pénz, amiért elhagyná
Debrecent?
Nincs.
Ki a legjobb fej Debrecenben?
A három unokám.
Melyik a legjobb hely Debrecen20.
ben?
A Viktória Étterem a Nagyerdőn.
Tizennyolc éve eszem a menüjét.
21.
Romantikus vígjáték vagy keserédes dráma?
Romantikus vígjáték, de nagyon
szeretem a történelmi témájú játékfilmeket, dokumentumfilmeket is. 

LAPTOPAKKUMULÁTOROK
raktárról

Debrecen, nyíl u. 6.

52/541-087
www.laptopakksi.hu

Deep Purple vagy Boney M.?
Illés és Omega a két legnagyobb
kedvenc, tehát a magyar retró.
Rendezzen-e olimpiát Magyarország?
Egyértelműen igen. Minden nagy
világverseny erősíti az országot.
Cs. Bereczki Attila

PALMER

INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
4028 DEBRECEN, KORPONAY U. 15/1.

Tel.:06-20-955-2411 • www.palmer.ingatlan.com

BRUTTÓ 2%

INGATLANVÉTELBEN, -ELADÁSBAN, -BÉRBEADÁSBAN,
KORREKT FELTÉTELEKKEL SEGÍTEK.
Közvetítői díj kizárólag eredményesség esetén.
Mindennapi munkám során
az egyik legfontosabb érték számomra az emberi kapcsolat,
a bizalom, mellyel az ügyfeleim megtisztelnek.
Mindig örömmel tölt el,
ha sikerül igazi otthont találni ügyfeleimnek.
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t h r e m a l

c a p m i n g

Átadási ünnepség
- családi nap
végleges programjai

2016. 06. 18.
8.00-8.30: REGGELI AEROBIKÓRA (Jégkarc társulat közreműködésével)

10.00: AZ ÚJ FÜRDŐRÉSZ
ÜNNEPÉLYES
ÁTADÁSA ÉS MEGNYITÁSA

BÁBSZÍNHÁZ, JÁTSZÓHÁZ, UGRÁLÓVÁRAK, GYERMEKFOGLALKOZTATÓ 13.00-ig
HANGFOGÓ BAND nyitókoncertje
14.00: BRUTI STAND UPJA (Showder Klub)
14.30: SIMONYI FERENC előadóművész
15.00: JAMBOREE ZENEKAR (Budapest)
16.00: KOROKNAI ÁRPÁD, P. BOX ZENEKAR
17.00: LISZTER SÁNDOR és a VADRÓZSÁK show
18.20: MAGYARORSZÁG - IZLAND focimeccs kivetítő
20.00: KERESZTES ILDIKÓ és zenekara koncert
21.00: aSeradus TŰZTÁNC SHOW

21.15:

BONNIE TYLER
23.00: TŰZIJÁTÉK

A rendezvény fővédnöke: Dr. Papp László polgármester
A rendezvény védnöke: Dr. Barcsa Lajos alpolgármester

Debrecen, Lomnic utca 1-3.

www.kerekesfesztival.hu
Jegyár: 3500 .-Ft • Elővételben június 10-ig: 2900.-Ft

