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Ingatlanbörze 

melléklettel

50 000
példányban

Társkeresők  
Debrecenben –  
a férfiak 
válogatósabbak 
 (4–5. oldal)

Ide süss! 
Négysajtos 
tészta 
 (6. oldal)

Interjú  
Kerekes Gréta 
gátfutóval 
 (18–19. oldal)

Debreceni 21: 
Burai Róbert 
 (23. oldal)
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Debrecenbe jön a Ryanair?
A Ryanair marketingért felelős vezérigazga-
tó-helyettesének tájékoztatása szerint az ír légi-
társaság tárgyalásokat folytat a Debrecen Airport 
illetékeseivel: elképzelésük szerint 2017 nyarától 
indulhatnak legkorábban az általuk üzemelte-
tett járatok a kelet-magyarországi légikikötőből. 
A vállalat 2012-es visszatérése óta – habár több 
területen is visszafogottabbá vált a Wizz Airhez 
képest – folyamatos növekedést ért el; a jelenlegi 
adatok szerint körülbelül 93 százalékos járattöl-
töttséggel üzemel. 

Debrecen legvagányabb  
kerthelyisége nyílik a Nagyerdőn
A valójában egymástól 
szét sem választható 
egyetemi és városi kul-
turális élet találkozik a 
felújított Nagyerdei Víz-
toronyban. 

Ez a kettősség – az üzemeltető  
Campus Kft. munkatársa, Süli And-
rás szavai és az elmúlt fél év tapasztalatai 
alapján – jót tett a többfunkciós létesít-
mény működésének, ahogy rendezvény-
helyszínként és turisztikai látványos-
ságként is maradéktalanul kiszolgálja a  
30 ezres hallgatói tömeget ugyanúgy, 
ahogy a városunkba látogató vendége-
ket. A jó idő új időt is jelent a Nagyerdei 
Víztorony életében: hamarosan igénybe 
vehetők a bérelhető elektromos riksák, 
és májusban nyílik a város leghangulato-
sabbnak ígért kerthelyisége és szabadidő-
parkja, ami a szórakozni és a kikapcsolód-
ni vágyó fiatalokat s a családokat is várja.

Kepes András író-újságíró
Desszerttől a Tövispusztáig címmel tart önálló 
estet a Lovardában március 19-én 18 órától. Fo
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Minőség, versenyképes áron!

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

•Egyedi síremlékek készítése
• Akciós termékek  

értékesítése
• Megdőlt síremlékek  

helyreállítása, tisztítása

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Stílus és Elegancia Önre szabva

Megvalósítjuk 
álmai öltönyét! 

LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET • 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 20 663 6240 • +36 20 433 3812

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. 
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Ha szorong 
a gyerek
Az óvoda és az iskola elkezdésekor a gye-
rekek élete fenekestül felfordul, megválto-
zik a napirendjük, idegen felnőttekkel és 
gyerekekkel kell megbarátkozniuk, emel-
lett számos elvárás is terheli őket. 

Az óvodában a szobatisztaság, a délutáni alvás, illetve az 
önálló étkezés és öltözködés tesz terhet a kicsikre, míg az 
iskolában háttérbe kell szorítaniuk fizikai szükségleteiket, és 
meg kell felelniük az intézmény, a tanítók és a szülők vára-
kozásainak. Nem csoda, hogy sok kisgyermeknek okoz gon-
dot az intézménybe kerülés vagy az intézményváltás; náluk 
gyakran fizikai tünetek formájában is megmutatkozik a lelki 

nyomás. Nekik és szüleiknek segít előadásával Krotos Haj- 
nalka pszichológus, hogy az enyhébb szorongást és tüneteit 
(bepisilés, dadogás, rémálmok stb.) hogyan lehet feloldani 
és megszüntetni, illetve mely esetekben kell szakemberhez 
fordulni.
Az előadás ingyenes. (A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött). 
Debreceni Pagony, Batthyány u. 11., március 17., csütörtök, 17 óra

ÚJDONSÁGUNK!ÚJDONSÁGUNK!

4026 Debrecen
Péterfia utca 29. 

(Péterfia és Egymalom utca sarok)

Nyitva tartás:
H-P.: 9-18, SZ.: 8-12

Telefon:
06 30/6554168, 06 30/6554145

E-mail:
paleoimmun@gmail.com

www.paleoelelmiszer.hu
facebook.com/PaleolitKozpontDebrecen

PALEO & VEGÁN 
joghurtok 
kókusztejből,
100%-ban 
t e r m é s z e t e s 
összetevőkből.

7-féle ÉLŐ & AKTÍV kultúrával és  prebiotikumokkal!

III. DebrecenI

ÁLLÁS-
BÖRZE
ÁLLÁS-
BÖRZE

A RÉGIÓ LEGNAGYOBB  
MUNKAADÓINAK RÉSZVÉTELÉVEL

2016. 04. 15.
Debrecen Plaza

www.debreceniallasborze.hu

BDR
Média

Adjon (új) esélyt magának!
Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!
Házhoz szállítással is. 

www.varazsszonyeg.hu

Db., Füredi út 98.
(Medicor-udvar)

Telefon:

06-20/950-55-15

Angol nyelvű  
állásinterjú-  

felkészítés
Telefon: 70 3663 147

Kreatív rajzolás
tanfolyam

Április 16-17 
és április 23-24!

CSAK
4 nap!

tandíj:
25.000 Ft

Helyszín: Debrecen, Pásti u. 1–3.
www.kreativrajzolas.ewk.Hu

06 30/753-6134
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Társkeresők Debrecenben  
– a férfiak válogatósabbak
egy igazán jó társra vágyakozunk, aki jóban-rosszban 
mellettük áll – ebben segít m. Pál Katalin. 
Aki csak keresgél, az nem mindig keres 
igazából - mondja M. Pál Katalin, a 
Cronos Társkereső Klub debreceni irodá-
jának vezetője, aki már több mint tíz éve 
segít párt találni a hozzá fordulóknak. Sok 
ember, ezáltal élet és sors ismerője, s állít-
ja, van esély megtalálni a szerelmet Deb-
recenben is.

CívisCafé: Több mint tíz éve Debrecen 
egyik – ha nem az egyetlen – „komoly” 
társkereső irodájának vezetője.

M. Pál Katalin: Véletlen folytán csöp-
pentem bele a szakmába. Megláttam vala-
hol egy érdekes hirdetést, amelyben fran-
chise-partnert, irodavezetőt kerestek. (Az 
persze nem volt odaírva, hogy társkereső 
irodáról lenne szó.) Bár nem kerestem 
munkát, kíváncsiságból mégis felhívtam 
a számot. A hívásra egy hölgy válaszolt, 
aki már a bemutatkozáskor mondta, hogy 
ez egy társkereső klub. Rögtön le akartam 
tenni a telefont, de a hölgy annyira kedves 
volt, hogy végül mégsem tettem le, és jót 
beszélgettünk. Nagyon meglepő volt az 
egész lehetőség, addig eszembe sem jutott, 
hogy akár csak hasonló dologgal foglal-
kozzam. Ennek idén már 11 éve.

CívisCafé: Azóta többször is megfordult 
a párkeresőkkel a világ...

M. Pál Katalin: Amikor elkezdtem ezt 
a tevékenységet, nagyjából akkor indultak 
az internetes társkereső oldalak, de még a 
hagyományos párkeresés volt előtérben. 
Aztán jött a nagy internetes „bumm”, és 
jó ideig ívelt felfelé az online társkeresés 
népszerűsége; de mára már sok ember 
rájött arra, hogy nagy csapdákat is rejthet 
ez a típusú ismerkedés. Sokan nem valós 
adatokat adnak meg, és otthon mindenki 
azt ír magáról, amit akar. Természetesen 
online is sokan találnak párt, és nyilván-
való, hogy ott sem mindenki kalandozni 
akar, de sokan igénylik újra a hagyomá-
nyos módszert. Ez persze korosztályfüg-
gő is, mert a legfiatalabbak továbbra is 
az interneten ismerkednek elsősorban. 

Aki azonban szeretne személyre szabott 
segítséget kapni ahhoz, hogy az érték-
rendjének, elvárásainak megfelelő társke-
resőkkel ismerkedhessen, az személyesen 
jelentkezik be hozzám.

CívisCafé: Sokféle emberrel 
találkozik a munkája során. 
Mi kell ahhoz, hogy 
sikeresen tudja 
segíteni őket?

M. Pál Katalin: 
Nyitottság. Oda-
figyelés. Em-
pátia. Türelem. 
Hogy bele tud-
jak helyezked-
ni az adott férfi 
vagy nő hely-
zetébe és vá-
gyaiba, és meg-
találjam azt, aki 
neki megfelelő 
partnerjelölt le-
het. Jó adag em-
berismeret sem árt. 
Én jó emberismerő-
nek tartom magam, de 
értek már meglepetések. 
Megfelelő időt is kell szán-
ni az emberekre.

CívisCafé: Életkor szerint más 
motiválja a párkeresőket. 

M. Pál Katalin: Az eddigi legfiata-
labb ügyfelem egy 21 éves fiatalember 
volt, a legidősebb pedig egy 83 éves 
férfi. (Mind a ketten találtak párt 
maguknak nálam.) A társkereső 
nők 30-35 éves, a férfiak 35-40 
éves kortól fordulnak inkább 
irodához. Ezekben az életsza-
kaszokban szoktak már komo-
lyan elgondolkodni az emberek 
a családalapításon. Az egy kicsi-
vel idősebbek közt már sok az elvált, 
aki újrakezdés előtt áll, a még idősebbek 
pedig sokan megözvegyültek. A függetle-

nek először általában az interneten pró-
bálkoznak, és sokan találnak is maguk-
nak párt. Többen vannak azonban, akik 
belefutnak valami „disznóságba”, vagy 
úgy érzik, csak megy el az idejük, és cél-
irányosan kellene keresni. Ők is szívesen 
jönnek az irodába, de a legtöbb irodai 

klubtag közép-
korú.
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CívisCafé: Megérzésből szokott 
embereket egymásnak ajánlani?

M. Pál Katalin: Amikor leülök valakivel 
beszélgetni, természetesen egyből az forog 
a fejemben, kit is mutathatnék be neki. Volt 
már olyan többször, hogy sikeres párkap-
csolat alakult ki egy-egy ilyen „bevillanás-
ból”. De az élet sajnos nem ilyen egyszerű, 
van, hogy hosszabb ideig kell próbálkozni. 
De arra is volt egyébként példa, hogy aki-
ket egymásnak ajánlottam, tetszettek is egy-
másnak, de egyikük még kicsit körülnézett 
volna, hátha jön jobb alapon, de végül visz-
szakanyarodott ahhoz, a k i t 
én ajánlot-
tam.

CívisCafé: A nők vagy a férfiak a 
válogatósabbak?

M. Pál Katalin: Nagyon általánosítva 
azt mondhatom, hogy a férfiak váloga-
tósabbak, a nők elfogadóbbak. Megjegy-
zem, nekik van nehezebb dolguk! A nők 
tudnak úgy gondolkodni, hogy ugyan ez 
a férfi most olyan, amilyen, de lelki sze-
meikkel már egy kicsit alakítottak rajta. 
Sok férfi viszont a hosszas válogatás után 
rádöbben, hogy lehet, jobb lenne leszállni 
a földre. Mindenkiben van egy kép, hogy 
milyen társat szeretne magának, és ezen jó 
esetben csak kicsit kell módosítani.

CívisCafé: Mire vágynak 
leginkább az emberek a 

párkapcsolat területén?
M. Pál Katalin: Leg-

inkább arra, hogy 
legyen egy igazán 

jó társuk, aki jó-
b an - ro s s z b an 
mellettük áll. A 
fiatalabbakat – 
legyenek füg-
getlenek vagy 
újrakezdők – a 
családalapítás 
vagy az újból 
családban élés 

vágya hajtja. 
A középkorúak 

szeretnék tartal-
masan eltölteni a 

szabadidejüket, ami-
kor a gyerekek már 

kirepültek, és végre 
saját magukra is jut ide-

jük. Az idősebbek a ma-
gánytól szenvednek, 

főleg télen. Sokan 
e l m on dj á k : 

napközben, 
a hétköz-
n a p o k o n 
megvannak 

m a g u k b a n , 
csak este vagy 

ünnep ne lenne soha.

CívisCafé: Sikertörténetek?
M. Pál Katalin: Szerencsére sok van, és 
mindig a legfrissebbek a legkedvesebbek. 
December 24-én csörgött a telefonom, 
egy férfi épp a lánykérés után hívott. Sze-
rette volna, hogy a résztvevőkön túl én le-
gyen az első, aki megtudja. Így én is velük 

örülhettem! A kedvenc történetem pedig 
2007-ből való: két pártfogoltam, hirte-
len, nagy egymásra találásuk után – ná-
luk minden egyértelmű volt, ők egymást 
keresték – nem sokkal összeházasodtak. 
Meghívtak az esküvőjükre, és pont ugyan-
azon a napon (persze sok-sok évvel ké-
sőbb) és ugyanazon a helyen házasodtak 
össze, ahol mi is a férjemmel. Azóta is 
minden évben kölcsönösen felköszöntjük 
egymást az évfordulón.

CívisCafé: Cikis helyzetek is adódhat-
nak.

M. Pál Katalin: Egyszer egy frissen el-
vált, de már lelkileg lenyugodott, párkap-
csolata újra nyitott férfi jött be hozzám. 
Elmondta, nagyon pontosan körülírva, 
hogy kit keresne, mi az elképzelése. A 
beszélgetésből kibontakozott, hogy kinek 
a fotóját mutatom meg neki, és ezen a 
fényképen bizony a volt feleség szerepelt. 
Szegény meg sem tudott szólalni. Aztán 
elmondta, tudják egymásról, hogy mind 
a ketten párt keresnek, csak nagyon meg-
lepődött, hogy pont őt ajánlottam neki… 
Egyébként több volt férj-feleség is volt 
már a társkeresőim között.

CívisCafé: Aki keres, az tényleg talál?
M. Pál Katalin: Aki tényleg keres, az 
nagy valószínűséggel talál, de aki keresgél, 
az nem mindig keres igazából. Azoknak, 
akik hozzám jönnek, mindig elmondom, 
hogy én próbálok segíteni, de ez nem 
mindig sikerül. Sok olyannal is találkoz-
tam, hogy amikor valódi lehetőség ala-
kulna ki egy párkapcsolatra, megijedtek 
az elköteleződéstől, pláne, ha már régóta 
éltek egyedül.

CívisCafé: Debrecen nagyváros; talán 
nem is olyan nehéz találni…

M. Pál Katalin: Nagyon sokan keres-
nek társat, így van esély megtalálni az igaz 
szerelmet itt a városban, de sok olyan eset 
van, amikor az ország másik végében lakik 
az „igazi”. Mivel a Cronos országos iroda-
hálózattal rendelkezik, ezért tapasztalat-
ból tudjuk, hogy a szerelem nem ismer 
(megye)határokat. Az is igaz azonban, 
hogy mindenki elsősorban a lakóhelyé-
hez közel szeretné megtalálni a párját. A 
lényeg az – és én ebben próbálok segíteni 
–, hogy az egymást kereső emberek talál-
janak mielőbb egymásra.

 sinka Judit
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Négysajtos tészta
Hozzávalók négy főre: penne tészta: 0,5 kg, lazacfilé: 0,4 kg, 
natúr sajtkrém: 0,15 kg, cheddar sajtkrém: 0,10 kg, kéksajt: 
0,15 kg, füstölt sajt: 0,1 kg, tej: 0,8 l, só: 5 gramm, fekete bors, 
őrölt: 2 gramm, fehér bor, száraz: 0,1 l, főzőtejszín: 0,2 l, citrom: 
1 db, olívaolaj: 0,1 l.

Elkészítés: A tésztát sós, forrásban lévő vízben kész-
re főzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük. A kéksajtot, a füstölt 
sajtot lereszeljük. A lazacot felkockázzuk, ízesítjük sóval, 
citromlével. A sajtkrémeket a reszelt sajtokat tejben felol-
vasztjuk, hozzáadjuk a főzőtejszínt, a fehér bort, ízesítjük 
sóval, fűszerezzük fekete borssal. Lassú tűzön forraljuk. A 
lazacot olívaolajon hirtelen megsütjük, félretesszük. Meg-
felelő méretű tárolóedénybe helyezzük a tésztát, meglo-
csoljuk a sajtszósszal, tetejére halmozzuk a megsült lazacot. 
Tetejére friss rukkolát teszünk.

Szakképzésé a jövő!
Állami támogatással ingyenesen megszerezhető a második szakképesítés is 2016. februárban is! 

KORSZERŰ KÉPZÉSI RENDSZER, MELY A TÁRSADALOM MINDEN TAGJÁT MUNKÁHOZ SEGÍTI,
ÉLETHELYZETHEZ IGAZODÓ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEK ESTI TAGOZATON IS!

Keresztfélévre meghirdetett INGYENES képzések:
Gépi forgácsoló • Hegesztő • Automatikai technikus • Pénzügyi-számviteli ügyintéző • Elektronikai technikus • Mechatronikai technikus  

Szállítmányozási ügyintéző • CAD CAM informatikus • Gyakorló ápoló • Fitness-wellness instruktor • Húsipari termékgyártó • Logisztikai ügyintéző  
Diétás szakács • Pincér • Szakács • Vendéglátó eladó • Női szabó • Gépgyártástechnológiai technikus  

Informatikai rendszergazda • Magasépítő technikus • Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő • Drog és toxikológiai technikus

Szakember-utánpótlás érdekében – tanulmányi eredménytől függően–, akár havi 10-30 ezer forint ösztöndíjjal támogatott 
hiányszakmát tanulhat tanulószerződéses juttatás mellett!

HIÁNYSZAKMÁK A 2016/2017-ES TANÉVBEN:
Ács • Bádogos • Épület- és szerkezetlakatos • Gépgyártástechnológiai technikus • Gépi forgácsoló • Gyakorló ápoló • Hegesztő • Húsipari termékgyártó 

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő • Ipari gépész • Nyomdaipari gépmester • Szociális gondozó és ápoló • Útépítő • Vegyipari technikus • Villanyszerelő

Debreceni Szakképzési Centrum | 4030 Debrecen, Fokos u. 12. | www.dszc.hu
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Ingatl an    börze
ház | lakás | ingatlan | albérlet | bank | hitel | biztosítás | tanácsadás | CSOK
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Köszöntő
A népszerű Debreceni Ál-
lásbörzét is jegyző BDR 
MÉDIA Kft. Ingatlanbörzét 
rendez március 18-án és 
19-én a Debrecen Plazá-
ban. 

A börzét – az ingatlanpiac érvényes 
tendenciáinak megfelelően – a poten-
ciális vásárlói igényekhez igazítjuk, 
éppen ezért a kiállítók körébe az  in-
gatlanfejlesztők, ingatlanforgalmazók, 
kereskedelmi bankok képviselői mellett 
egyéb szolgáltatókat is várunk, hogy a 
szektor résztvevői egy hétvégén át, ba-
rátságos helyszínen (ingyenes belépés, 
parkolás) közvetlenül találkozhassanak 
célközönségükkel. Elsődleges célunk, 
hogy a látogatók Debrecen, a megye és 
a keleti régió legátfogóbb ingatlankí-

nálatához, pontos információkhoz és a 
témakör valamennyi vetületét leképező 
szakmai tanácsadáshoz jussanak.
A helyszínként szolgáló Debrecen Plaza 
fiatalos, közkedvelt találkozási pont a 
városban, aminek köszönhetően olyan 
látogatókra is számítunk, akik egy in-
gatlanirodában nagy valószínűséggel 
nem jelennének meg, vagy nem hasz-
nálják kellő biztonsággal az internetes 
apróhirdetési felületeket.  
 Találkozzunk az I. Ingatlanbörzén!

készletről

minőség

szakértő eladók

kitűnő árak

látványtervezés

választék

m e g o l d á s  m i n d e n  i g é n y r e

Álomfürdőszoba a Gulyás Tüzépről

4034 Debrecen, Vámospércsi út 37. • 52/526-666 • www.gsv.hu • Nyitva tartás: H-P 7-17 óráig, Szo 7-13 óráig

w w w.fac e b o o k.co m/d e b r ec e n i i n gat l a n b o r z e

INGyeNes TANÁcsADÁs:
- csOK
- ÉRTÉKBecslÉs
- ADó
- jOG
- HITel
- eNeRGeTIKA

súlyPONTOK:
- HÁzÉPíTÉs
- lAKÁsVÁsÁRlÁs
- KORszeRűsíTÉs/felújíTÁs
- AlBÉRleT
- lízING
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Barna Bau Építőipari Kft.

4026 Debrecen,  
Péterfia 32. i/4.
06 52 416 297,  

06 30 273 4770, 06 30 995 5601
barnabau@barnabau.hu

www.barnabau.hu

Vállalkozásunk 1993-ban alakult akkor még egyéni vállalko-
zási formában, majd 2002-től jogutódként folytatva tevé-
kenységét Barna Bau Építőipari Kft. néven. 23 éve folyama-
tosan, megszakítások nélkül működik, fejlődik vállalkozásunk. 
VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A KIVITELEZŐTŐL! 

A debreceni Kishegyesi út 49-51. szám alatt exkluzív forma-
világú, két ütemben megvalósuló (A épület, B épület), zárt 
udvarral és parkosított kerttel rendelkező, energiatudatos, 
alacsony fenntartási költségű lakások kivitelezését végezzük. 
Földszinti lakások magánkerttel, penthouse lakások nagy 
méretű tetőterasszal, parkolási lehetőség biztosított felszíni 

parkolókkal és  teremgarázzsal, a kényelem  biztosítása ér-
dekében teremgarázsból induló lifttel, automata kapurend-
szerrel.
Lakásaink egyedülálló ár-érték arányt képviselnek (46 centi-
méteres, hőszigetelt falvastagság, 3 rétegű hő- és hangszige-
telő üvegezés, hanggátló, lakást elválasztó falak, energiata-
karékos lift) A lakások alapterülete 49-től 85 négyzetméterig 
terjed, a teraszok, loggiák 5 és 60 négyzetméter közöttiek.

További információk és egyéb referenciák megtekinthetők a 
barnabau.hu oldalon vagy a Barna Bau Kft irodájában: Deb-
recen, Péterfia u. 32. I/4. 

CasaMia ingatlaniroda

4034 Debrecen, 
VágóhíD utca 2. IV. ép. 1. em.

06 30 835 8722
Info@casamIa.hu

www.casamIa.hu

A dinamikusan fejlődő CasaMia Ingatlaniroda fiatalos csapa-
ta az ingatlanügyletekkel kapcsolatos teljes körű segítséget 
nyújtja Önnek. Bízza Ön is ingatlaneladását, - bérbeadását ta-
pasztalt, felkészült kollégáinkra, és válasszon helyi, debreceni 
céget!
Miért szeretnek velünk dolgozni mások?
•  Együttműködő partnerhálózatunknak köszönhetően kínála-

tunk vetekszik a franchise-cégekkel.
•   A legjelentősebb ingatlanhirdetési portálokon mind jelen 

vagyunk, széles körű, hatékony marketingtevékenységet 
folytatunk, elérve azt a vevőt, aki az Ön ingatlanát keresi.

•  Professzionális, gyönyörű ingatlanfotókkal hirdetjük házát, 

lakását! A külföldi vevőket is elérjük orosz, ukrán és román 
nyelvű hirdetési oldalakon.

•  Az ingatlanközvetítés mellett a CSOK és hitelügyintézés ter-
heit is levesszük válláról.

•  Elkészíttetjük Önnek energetikai tanúsítványát, és jogi hátte-
rünk kibogozza az összes jogi csomót az ingatlanügyek fonalán.

•  A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének tagja 
vagyunk, ennek révén országos adatbázist építünk, partner-
kollégát tudunk ajánlani Magyarország bármely pontján.

•  Garanciát adunk munkánkra!
Legyen egyéni, speciális igénye, rugalmasan megoldást találunk 
minden felmerülő problémára, keressen bátran bennünket!

Csempeház DebreCen

4025 Debrecen,  
Széchenyi u. 40.
06 52 785 492,  

06 70 316 5900
info@cSempe-cSempebolt.hu

www.cSempe-cSempebolt.hu

A Csempeház 2011-ben kezdte meg működését Debrecen-
ben a Széchenyi utca 40. szám alatt. A fő profilunk a bur-
kolatok mellett a szükséges kiegészítő termékek, szaniterek 
illetve fürdőszobai kiegészítők és bútorok forgalmazása. 
A célunk az, hogy a vásárlóinkat teljes körűen kiszolgáljuk, 
ezért termékeinket a Kész Házak kivitelezőivel komplett 
szolgáltatás keretében burkoljuk és beszereljük igény ese-
tén. Termékeink kiszolgálják az alapkategóriát kereső vásár-
lóinkat is, de a középkategóriás burkolatok mellett  az igen 
magas A kategóriás termékek is megtalálhatóak nálunk.
Kínálatunkban elsősorban a spanyol és olasz csempék felé 
nyitottunk, főbb beszállítóink a Baldocer, a Realonda és a 

Cifre, sok más gyártó mellett, de idén bővítettük palettánkat 
más európai burkolatokkal, így került be profilunkba az Apa-
rici, a del Conca, a Paradyz, a török Egeseramik és a magyar 
Zalakerámia gyár is. 2016-ban megjelentek kínálatunkban a 
lengyel BISK gyár stílusos fürdőszobai kiegészítői, így a ma-
gyar készítésű egyedi fürdőszoba bútorokkal teljessé vált a 
fürdőszobai design kialakítása.  A személyes jelenlét mellett 
az online értékesítést tartjuk a legfőbb erősségünknek, hi-
szen így az ország egész területén biztosítjuk vevőinknek a 
termékeink elérhetőségét. 
További információk: www.csempe-csempebolt.hu és  
06 70 316 5900

Dolo Mobili bútor outlet

4031 Debrecen,  
balmazújvárosi út 15.

06 30 931 5025
www.Dolo.hu

A Dolo Mobili Bútor Outlet 2010-ben nyitotta meg első 
üzletét Debrecenben. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
2016-ra már öt nagyvárosban – Debrecenben, Budapesten, 
Nyíregyházán, Székesfehérvárott és Pápán – várhatjuk az ér-
deklődőinket. 

Kezdetben kizárólag kárpitos bútorokat – ülőgarnitúrákat, 
kanapékat, fotelokat – forgalmaztunk, melyek az olasz és 
német bútoráruházak kifutó termékei, ezért tudjuk a mai 
napig is a bolti ár töredékéért kínálni vásárlóinknak. Később 
– felmérve a piaci igényeket – cégünk egyedi bútorok gyár-
tásba kezdett, így üzleteink – a fent említett outlet termékek 

mellett – már forgalmazzák a magyar kárpitos szakembereink 
által tervezett és készített kiváló minőségű, a mai divatirány-
zatokat, stílusokat, színeket is figyelembe vevő ülőgarni-
túrákat, franciaágyakat, kanapékat, puffokat. Ezzel párhu-
zamosan bővítettük termékeink listáját szekrénysorokkal, 
kiegészítő bútorokkal, gyermek és felnőtt hálószobabútorral. 

Célunk továbbra is, hogy kiváló minőségben, baráti kiszolgá-
lásban és – nem utolsósorban – a ma kapható bútorokhoz 
képest pénztárcabarát árkategóriában válogathassanak ná-
lunk a leendő és meglévő kedves vásárlóink, a legnagyobb 
megelégedettségükre.

Dryvit Profi Kft.

4028 Debrecen,  
Kassai út 12.

06 52 782 994 
info@Dryvitprofi.hu

www.Dryvitprofi.hu

A Dryvit Profi megalakulásakor 2005-ben azt a célt tűzte ki, 
hogy szakmai tudását, tapasztalatát felhasználva, az ügyfelek 
által megbecsült építőipari vállalattá váljon. 

Célunk, hogy élen járó technológia megoldásokkal, megújuló 
energiák alkalmazásával, rendkívül alacsony fenntartási költ-
ségű kiváló ár-érték arányú épületeket, otthonokat hozzunk 
létre.

Ennek szellemében építünk Debrecenben és Hajdúszobosz-
lón a régióban is páratlanul energiatudatos lakásokat. Me-
lyek gyermek és családbarát udvarral, tágas terekkel, nagy 

teraszokkal, magas minőségi színvonalon készülnek. Teljes 
körű CSOK és hitelügyintézéssel, hosszú távú garanciával 
várjuk kedves vásárlóinkat.

Smart Home a legjobb befektetés,válassza a minőséget, a 
garanciát közvetlenül a Dryvit Profitól!
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DUNA HOUSE, DEBRECEN, CSApó UtCA

4029 Debrecen,  
csapó u. 42.

06 52 789 505
csapo42@Dh.hu

www.Dh.hu

Magyarország piacvezető ingatlanközvetítő hálózatának 
egyik debreceni irodája a belváros szívében található, kar-
nyújtásnyira a Fórum bevásárlóközponttól, a Csapó utca 42. 
szám alatt.

Lokalizált, szakképzett értékesítőink ügyfélcentrikus és eti-
kus munkájának köszönhetően számos megbízó megelége-
désére értékesítettük ingatlanát, valamint megannyi vevőnek 
találtuk meg álmai otthonát. 
Ügyfeleinket a többéves tapasztalattal és helyismerettel 
rendelkező, lendületes, profi csapatunk az alábbi, sokoldalú 
szolgáltatásokkal várja:

• Lakóingatlanok, építési telkek értékesítése
• Kereskedelmi ingatlanok értékesítése
• Albérletek, kiadó ingatlanok közvetítése
• Hitelközvetítés, pénzügyi tanácsadás
• Energetikai tanúsítvány készítése
• Kapcsolt szolgáltatók közvetítése
• Ingatlanjogi tanácsadás

Amennyiben szeretné ingatlanügyeit egy helyen hatékonyan 
és egyszerűen intézni, ezzel pénzt, időt, energiát megtakarí-
tani, akkor bízza ránk magát, mert „Bízhat a piacvezetőben!”

Fest-É-Ker KFt.

4030 Debrecen,  
Monostorpályi út 9–11.

06 52 471 663
info@festeker.hu

www.festeker.hu

A Fest-É-Ker Kft. idén ünnepli 20. születésnapját. Az eltelt 
sikeres évek is bizonyítják, hogy a vevőink elégedettek, és 
folyamatosan visszatérnek hozzánk. 

Üzleteinkben – a minőség mellett – a vevőközpontú stra-
tégiát tartjuk szem előtt. Már két helyen működünk Debre-
cenben: a Monostorpályi út 9–11. szám alatt, hátul az ud-
varban a kis- és nagykereskedelmünk található meg közel 
800 négyzetméteren ahol, jól áttekinthető árukészletünkből 
válogathatnak vevőink, valamint a Füredi út 57–59. szám 
alatt, a Trilak Stúdiónkban 180 négyzetméteren találhatják 
meg a kívánt termékeket. Mind a két helyen nagy választék-

kal, eladóink kimagasló szakmai tudásával, valamint kedves és 
gyors kiszolgálással várjuk vásárlóinkat. A két debreceni üzlet 
mellett Balmazújvároson és Karcagon is rendelkezünk üzlettel.  

Állandó akciókkal kedveskedünk vevőinknek, ami idén a ke-
rek évforduló miatt duplán érvényesülni fog! Kínálatunkban 
megtalálható: Minőségi kültéri és beltéri diszperziós falfesté-
kek, nemes vakolatok, glettanyagok, vakolóanyagok, falazó - 
habarcs, csemperagasztók, fugázóanyagok, zománcfestékek, 
lazúrok, lakkok, díszlécek, falmatricák, bordűrök, tapéták, 
szerszámok, autóápolási cikkek, vegyi áruk. 
Helyben számítógépes színkeverés!

Glória inGatlanfejlesztési és Befektetési kft.

4032 Debrecen,  
nagyerDei körút 1. 

06 30 207 6207, 06 30 678 4820
info@gloriaingatlan.hu

www.gloriaingatlan.hu

A Glória Kft. 1989-ben alapított, száz százalékban magyar 
tulajdonú vállalkozás, ami – a Divinus-csoport tagjaként –  
főleg saját tulajdonú ingatlanok fejlesztésével, hasznosításá-
val, üzemeltetésével foglalkozik. 
Portfóliójában kezdetben kereskedelmi ingatlanok szerepel-
tek, de később szállodák, ipari és logisztikai fejlesztések is 
szép számban megjelentek. 

Debrecenben legismertebb projektünk a saját üzemeltetés-
ben működő és – többek között – Superbrands-díjas, ötcsil-
lagos Hotel Divinus. A hitel- és ingatlanválság közepette cé-
günk stratégiája, akkoriban szokatlan módon, a fejlesztések 

felpörgetése volt: nyitottunk a lakossági ingatlanfejlesztések 
felé. Ennek eredményeként született meg siófoki üdülő-
komplexumunk, az Arany Apartmanok. 

Az elmúlt időszak fejlesztései mellett telkes ingatlanjaink 
hasznosítása is előtérbe került. Ilyen jellegű projektünk a 
közművesítés alatt álló pallagi Divinus lakópark, vagy az elő-
készítés alatt álló Egyletkert lakópark, ahol közművesített 
építési telkeket alakítunk ki, majd értékesítünk. Ingatlanfej-
lesztéseink kapcsán 26 városban vagyunk jelen.

Gulyás Tüzép 

4034 Debrecen,  
Vámospércsi út 37.

06 52 526 666
marketing@gsV.hu

www.gsV.hu

Gulyás Tüzép – Partner az otthonteremtésben!

Otthonáruház 3000 négyzetméteren; óriási raktárkészlet! 
Építőanyagok, kádak, kabinok, festékek kis- és nagykereske-
delme. Rendkívüli burkolatválaszték! 
•  Szaktanácsadás, tervszámítás: építőanyag-, csempe- és 

festékosztályunkon felkészült tanácsadóink tájékoztatják 
az építőipari termékekről, burkolat- és szaniterkínálatról, 
segítséget nyújtanak az építési, felújítási problémák meg-
oldásában. 

•  Számítógépes festék- és vakolat-színkeverés: Festék- 
részlegünkön bel- és kültéri festékek, vakolatok színkeve-

rését is végezzük. Válasszon több tízezer festék- és több 
száz vakolatszínből! 

•  3D látványtervezés: vásárlóink díjmentesen igénybe ve-
hetik a fürdőszoba látványtervezést. Járja körbe leendő 
fürdőszobáját képzett látványtervezőink segítségével! 
Kontakt: 06 52 522 634 vagy 06 30 426 2146. 

•  Hőkamerás épületvizsgálat: Szakembereink vállalnak hő-
kamerás épületvizsgálatot, hogy a leggyakoribb hőszigete-
lési és épülethibák felszínre kerülhessenek. 
Kontakt: 06 30-465 4263. 

•   További szolgáltatásaink: Faanyagvédelem – gomba és  
rovarkárosodás ellen, gépkölcsönzés, házhoz szállítás. 

HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKszöveTKezeT

4026 Debrecen  
bethlen u. 10–12.

06 52 500 850
kozpont @hajDutakarek.hu

www.hajDutakarek.hu

Te, az Otthonod… és Mi. Az összkomfortos kapcsolat!

Közel 60 éve nyújtunk pénzügyi szolgáltatásokat Hajdú-Bihar 
megyében. Nemcsak magas fokú szakértelmünk és a kereske-
delmi bankokkal azonos termékkörünk tartott minket folya-
matos versenyben, hanem az a közvetlen, ügyfélbarát kiszol-
gálás és odafigyelés is, melyet naponta megtapasztalhatnak 
nálunk partnereink. Személyes tanácsadással, teljes körűen 
szolgáljuk ki a lakossági és vállalkozói igényeket hitelnyújtás, 
számlavezetés, befektetések, betétek és biztosítások terén.
Ügyfeleinknek számos, az ingatlanfinanszírozással és befek-
tetéssel kapcsolatos terméket is kínálunk, melyeket rugal-

masan, személyre szabottan és mindig nagy körültekintéssel 
ajánlunk. Hisszük ugyanis, hogy az eredményes és elköte-
lezett partneri viszonynak az alapköve a zökkenőmentes 
együttműködés. 
Az általunk nyújtott komoly pénzügyi garanciák hosszú tá-
von is nagyfokú biztonságot jelentenek, ami a lakáscélok 
megvalósítása során nagyon fontos elvárás egy pénzintézet-
től. Hogy melyek ezek a garanciák, arról megyeszerte már 35 
kirendeltségünkön tájékozódhatsz. Térj be hozzánk Te is, ha 
az ideális lakásmegoldást keresed, mert – a többféle lakáscé-
lú és szabad felhasználású kölcsön mellett – számos hasznos 
információval várjuk az otthonteremtőket. 
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Cari-Wash Kft.  [hitelnet]

4026 Debrecen,  
Péterfia u. 4. ii. em 207/a

06 30 477 9053,  06 30 620 7145
karacsony.zoltan@hitelnet.hu

www.hitelnet.hu

A Hitelnet.hu szakértői azért dolgoznak, hogy a folyamato-
san változó banki hiteltermékek közül segítsenek megtalálni 
az egyedi igényeknek megfelelő legkedvezőbb lehetősége-
ket. 14 éves szakmai múltunk és több tízmilliárd forint végig-
kísért és közvetített hitel következtében partner pénzintéze-
teinkkel sikerült olyan kiemelt kapcsolatot, együttműködést 
kialakítanunk, melynek következtében ügyfeleink egyedi 
kedvezményeket kaphatnak, melyeket „utcáról betérő ügy-
félként” nem érhetnének el. 

Személyes találkozónk során összehasonító elemzéseinken 
megmutatunk mindent, amit a banki hitelekről tudni kell, ki-

számoljuk minden részletre kiterjedően az egyes banki kon-
díciók közötti eltéréseket a teljes futamidőre vonatkozóan. 
Ezt követően minden ügyintézés a mi dolgunk a hitelkérelem 
összeállításától kezdve.

Ibolya Ingatlan

4031 Debrecen,  
Postakert utca 26.

06 70 600 8835, 06 70 600 0414
bokoribolya.ingatlan@gmail.com

www.ibolyaingatlan.hu

Cégünk, az Ibolya Ingatlanforgalmazó és -fejlesztő Iroda 
családi vállalkozás, mely elsősorban új építésű ingatlanok 
építésével, illetve értékesítésével foglalkozik. 

Ezenkívül használt ingatlanok adásvétele, albérlet közvetí-
tése és – befektetői hátterünknek köszönhetően – ingatla-
nok készpénzes felvásárlása is a portfóliónkba tartozik. 

Saját kivitelezővel dolgozunk, és új építésű, önálló, iker- 
és társasház építését teljes körű lebonyolítással vállaljuk 
CSOK-ra is!

Jelenleg futó nagyobb projektjeink:
•  Józsa-liget lakóparkban önálló, illetve ikerházak építése a 

vásárló igényei szerint.
•  Hatvan utcai kertben ikerházak és társasházi lakások épí-

tése.
•  Belvárosban több helyen társasházi lakások építése.
•  Teljes körű banki hitelügyintézésben is állunk rendelkezé-

sére a leendő ügyfeleinknek.
Keressen minket bizalommal!

Házépítés-KészHáz

 06 70 260 8881
www.hazepites-keszhaz.hu

Cégünk elsődleges tevékenysége az építőipari generál kivi-
telezés. Közel  10 éve vagyunk a magyar építőipari ágazat-
ban. Ez idő alatt sok kiváló ingatlant építettünk meg ügyfe-
leink részére. 

Cégünk családi házak, sorházak , ikerházak, 5-6 lakásos tár-
sasházak  kivitelezésével specializálódott,de ipari ingatlanok 
építésében is meg állta a helyét. Másik fő irányunk az épí-
tőiparban a használtingatlanok teljes körű átalakítás felújítá-
sa a megrendelő kívánsága és elképzelése szerint. 

Üzletpolitikánk: magas színvonalú minőség,határidők pontos 

betartása,és mindezek mellett a megfizethető ár képzés jel-
lemzi. A magas színvonalú minőséget minden munkában a jól 
képzett és összeszokott csapat garantálja.

Mi komplex megoldással szolgálunk az ön problémájára!
Érdeklődni: 06 70 260 8881 www.hazepites-keszhaz.hu
Mi minőséget építünk!

Monolit 3000 Kft.

4031 Debrecen,  
Domokos márton-kert 60/c

06 70 292 9099
info@monolit3000.hu

www.monolit3000.hu

Cégünk 1996 óta működik, székhelye Debrecenben, a Do-
mokos Márton-kert 60/C alatt található. Szakembereink 
között szerepelnek kőművesek, ács-állványozók és műszaki 
előkészítők, átlagosan 20-25 fő létszámmal.
Figyelemmel kísérjük a biztonságos munkavégzéshez kap-
csolódó aktuális előírásokat; ennek érdekében munkavédel-
mi szaktanácsadó is bővíti cégünk létszámát.

Cégünk rendelkezik saját 2000 négyzetméter homlokza-
ti csőállványzattal (Layher Blitz), az anyagbeszerzéshez és 
személyi szállításhoz szükséges autókkal és az építési folya-
matokhoz használandó további eszközökkel, gépekkel, szer-

számokkal. Folyamatosan követjük az új és innovatív megol-
dásokat, lehetőségeket.
2004 óta rendszeresen szerepelünk a NAV által karbantar-
tott, köztartozásmentes adatbázisban. 
Alapkövetelmény számunkra a minőség, és – a pontosság 
mellett – partnereink igényeinek gyors és rugalmas megvaló-
sítása, a mindennapi versenyképesség fenntartása. Szakmai 
gyakorlati helyet biztosítunk a DE MK építő, építész, vala-
mint építész manager szakos hallgatóinak. Cégünk családi 
házak és társasházak generálkivitelezésével is foglalkozik, 
ennek ellenére kiemelt területünk a külső homlokzatok, bel-
ső falfelületek vakolása, javítása, szigetelése.

OTP Bank nyrT.

1051 Budapest,  
Nádor u. 16.

06 1/20/30/70 366 6666,  
06 40 366 666

iNformacio@otpBaNk.hu

www.otpBaNk.hu

Az OTP Bank Nyrt. Magyarország piacvezető pénzügyi szol-
gáltatója, ami idén ünnepli alapításának 65. évfordulóját. 
Siker, innováció, hagyomány – e három érték együttese jelle-
mezte az elmúlt évtizedekben a bank stratégiáját, üzletpoliti-
káját, pénzügyi szolgáltatásait. Az OTP Csoport napjainkban 
mintegy 12,2 millió ügyfél pénzügyi igényeire ad magas szín-
vonalon megoldást több mint 1 500 bankfiókjában, a legmo-
dernebb elektronikus csatornákon, valamint ügynökökön ke-
resztül. Magyarországon közel 400 fiókot és 2 000 ATM-et 
üzemeltet az OTP Bank. 
A támogatott lakáshitel-folyósításban az OTP Banknak nagy 
tapasztalatai vannak; ezt támasztja alá, hogy 2016 január vé-

géig az országosan benyújtott CSOK-kérelmek fele az OTP 
Bankhoz érkezett be. Mivel az államilag támogatott konst-
rukcióknál nem beszélhetünk árversenyről, az OTP Bank 
előnye – a komoly szakmai tapasztalatokon felül – leginkább 
az egész országot lefedő fiókhálózat miatt érezhető. A terü-
let szakértőjeként az OTP Bank többféle lehetőséget tud fel-
ajánlani az ügyfelek számára, akár új lakásról, akár a meglévő  
bővítéséről vagy lakás-előtakarékosságról van szó. 
Bankunk munkatársai az I. Ingatlanbörzén (Debrecen Pla-
za, március 18–19.) szeretettel várják az érdeklődőket, ahol 
standunkat a mélygarázsba vezető mozgólépcső mellett ta-
lálják meg.
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OTP IngaTlanPOnT KfT.

4025 Debrecen,  
Piac u. 49–51.

06 70 708 2396
Debrecen@otPiP.hu

httPs://www.otPiP.hu/

Az OTP Ingatlanpont segít ügyfeleinek ingatlanokat eladni 
és venni. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az eladók és a 
vevők ellentétes árérdekeit az aktuális piaci keretek között 
tartsuk, s mindkét fél elégedettségére szolgáló üzlet jöhes-
sen létre közreműködésünkkel. Az OTP Ingatlanpont mun-
katársai és partnerei jelentős részben egyedi, máshol nem 
elérhető ingatlanokat kínálnak az ingatlanpiacnak megfelelő 
aktuális árszinten, az OTP Bank által biztosított, kedvezmé-
nyes és felelős hitelkonstrukciókkal. Kínálatunkban túlnyo-
mórészt piaci megbízású ingatlanok szerepelnek, de a port-
fóliónkban banki ingatlanok is találhatóak. 
Képzett ingatlanértékesítőink, a klasszikus ingatlanközve-

títés mellett, a finanszírozásban is partnerek. Értékesítőink 
egyedi, a bankfiókokban elérhető konstrukcióknál kedve-
zőbb megoldást tudnak ajánlani az ingatlanportfóliónkból 
választó ügyfeleknek. Miért válassza az OTP Ingatlanpontot?
•  Mert folyamatosan bővülő kínálatot biztosítunk az ingat-

lankeresők számára.
•  Mert hatékony marketingcsatornáinkon keresztül és az 

OTP Bank fiókhálózatában rejlő lehetőségeket is kiaknáz-
va, a lehető legtöbb potenciális vásárló számára „látható-
vá” tesszük az ingatlant.

•  Mert mindenhol jelen vagyunk: országos irodahálózatunk 
az ország egész területén kínálja ingatlanjainkat.

OpenhOuse OrszágOs Ingatlanhálózat

4034 Debrecen,  
HaDHázi út 1–3.

06 30 518 48 49
Debreceniingatlan@oH.Hu

www.Debrecen.oH.Hu

Reális piaci ár, széles választék – Openhouse Debrecen In-
gatlaniroda
Álmai otthona már az adatbázisunkban van! 10 éve sikere-
sen működő, hazai tulajdonú Openhouse Országos Ingatlan- 
hálózat. A Openhouse az elmúlt évek alatt Magyarország 
meghatározó ingatlanközvetítő hálózata lett. Alapelve az in-
nováció, ami a cég megjelenésében és prémium szintű ügy-
félkiszolgálásában is megmutatkozik. Az Openhouse Ingatlan 
franchise-hálózat tagjaként működő debreceni ingatlaniroda 
várja ügyfeleit a város egyik legforgalmasabb csomópont-
jában, a Hadházi út 1–3. alatt, Debrecen és környéke leg-
nagyobb ingatlanválasztékával és kereső ügyfeleink részére 

díjmentes ingatlanközvetítő szolgáltatással, valamint hitel- 
és lízingügyintézéssel. Ha vásárolni, eladni, bérbe adni vagy 
venni szándékozik, és a legjobb finanszírozási ajánlatokat ke-
resi, nálunk egy helyen megtalálja.
Jól ismerjük Debrecent az Akadémiakerttől Halápon át a 
Geréby-telepig, a Fészek-lakóparktól a Nagybánya utcai la-
kótelepig, Nagyhegyestől Vámospércsig, Mikepércstől Bocs-
kaikertig.
Látjuk a fától a (Nagy)erdőt!

Ingatlan-adásvétel egyszerűbben, megbízhatóbban.
Bízza profikra ingatlanügyeit!

ÖkoEnErgia Program kft.

1028 Budapest,  
aszú köz 3/a

06 30 415 7257
juhasz.kitti@okoenergia.com

www.okoenergia.com

Az ÖkoEnergia Program Kft. magyarországi intézmények-
hez, cégekhez és magánszemélyekhez segít azokat az egy-
szerű, energiamegtakarítást eredményező technológiákat 
eljuttatni, melyekkel az ingatlanok üzemben tartási költsé-
geit csökkenteni lehet. Olyan egyszerű, de hatékony meg-
oldások és ötletek alkalmazására inspirál, melyekkel a ta-
karékosság egyszerűen kivitelezhető akár 20-40 százalékos 
mértékben is – a komfortérzet megtartása mellett. Mun-
katársai többéves tapasztalattal rendelkeznek, és széles 
körű referenciagyűjteményük jelentős megtakarítási ered-
ményeket vonultat fel a már felszerelt intézményi, céges és 
magánvonalon egyaránt. 

Zuhanyozásnál a jellemző 15 liter/perces átfolyás helyett 
7-8-9 liter, a csapoknál akár 1,5-3 liter víz is elegendő per-
cenként a kellemes komfortérzethez. Mivel a megspórolt 
víz jelentős része meleg víz, a pazarlás megállításával pár-
huzamosan a vízmelegítésre fordított energiából is meg-
takarítunk, csökkentve ezáltal a környezetünket terhelő 
szén-dioxid-kibocsátást is. Kis átalakítás, kis beruházás, nagy 
eredmény. Egy átlagos otthon felszerelése energiatakarékos 
vízadagolókkal 7-8 ezer forinttól elérhető, és használatukkal 
akár 40-50 ezer forintot is megtakaríthat egy négyfős család 
az éves víz- és csatornadíjból.
www.okoenergia.com

Profitál 2004 Kft.

4281 Létavértes, 
 Konyári utca 24.
06 70 945 9280

profitaL2004Kft@gmaiL.com

www.profitaL2004Kft.hu

Tevékenységünk fő profilja ikerházak, családi házak kivite-
lezése. Célunk, hogy ingatlanjaink minősége megrendelőink 
igényeinek maximálisan megfeleljen, ügyfeleink bizalmát tel-
jes körű szolgáltatással, szaktanácsadással és versenyképes 
árakkal igyekszünk elnyerni. 
•  Kivitelezés: kulcsrakész kivitelezés esetén az ügyfél ugyan-

azt kapja, amit a tervrajzokon lát. Saját igények és stílusok 
alapján valósul meg az építkezés (választható színek, stílu-
sok mind burkoltok, mind falszínek esetén).    

•  Felújítás: legyen szó tatarozás vagy egy régi, rossz állapo-
tú ház bontásáról és újraépítéséről. Minden projektünknél 
nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfelekkel való megfelelő 

kommunikációra és minőségre, kezdve az első árajánlattól 
az utolsó ecsetvonás utáni takarításig.

•  Hitelügyintézés: cégünk díjmentesen vállalja az összes 
nagy bank ajánlatának beszerzését, majd az iratok kitöl-
tését. Továbbá CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvez-
mény), hitel- és lakásbiztosítás ügyintézésében is állunk 
rendelkezésükre.

•  Ingatlanközvetítés: az idők folyamán egyre több olyan ve-
vőnk érkezett, aki új házat szeretett volna venni, viszont 
eladó lakása is volt. Így ezen ügyfelek segítése érdekében 
elkezdtük az ingatlanjaikat árulni, majd ez a kör bővült, és 
mára saját ügyfélkörünk lett.
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Solar-D Kft. ÉpületgÉpÉSzeti ÁruhÁz

4033 Debrecen,  
SámSoni út 84.

06 30 953 1972
info@Soalr-D.hu

www.Solar-D.hu

Családi vállalkozásunk, a Solar-D Kft. 1989 óta van jelen az 
épületgépészeti kereskedelemben és kivitelezésben Debre-
cenben.

Cégünk teljes szolglátatást nyújt, legyen szó bármilyen épü-
letgépészeti munkáról az építkezőknek, felújítóknak, tár-
sasházaknak, közületeknek. Nagy tapasztalattal rendelkező 
kivitelező részlegünk komplett fűtési, hűtési, légtechnikai, 
napelemes rendszerek felmérését, tervezését, megvalósí-
tását vállalja. Segítünk a tervezéstől engedélyeztetésen át, 
– akár pályazati lehetőségek bevonásával – a beszerzésig, ki-
vitelezésig, a legoptimálisabb megoldások szem előtt tartása 

mellett. Segítséget nyújtunk energetikai pályázatok megírá-
sában, kivitelezésében.
Áruházainkban széles választék várja víz-, gáz-, fűtés- és 
szellőzéstechnikai szerelvények és  készülékek (kazánok, 
hőszivattyúk, hővisszanyerős szellőzés, napkollektor, nap-
elem, padlófűtés, radiátorok, vízmelegítők, klímaberendezé-
sek, fajanszok, szaniterek, mosogatók...)
További információkat olvashat weboldalunkon az aktuális 
pályázatokrók, CSOK-os hírekről, továbbá különleges pro-
móciókat talál Facebook oldalunkon és hírleveleinkben. Vá-
sároljon akár otthonában, kényelmesen webáruzházunkból, 
ahol folyamatos akciókkal várjuk: www.solar-d.hu

TÜZÉPKER KfT. DEbREcEn

4030 Debrecen,  
Diószegi út 3-5.

06 52 536–777
tuzepDeb@tuzepDeb.hu

www.tuzepDeb.hu

A TÜZÉPKER Kft. a professzionális építőanyagok kiemelt 
kereskedője. 

Miért érdemes nálunk beszerezni az építőanyagokat? 
Mert megnyugtató az az érzés, hogy otthonának felépítése, 
felújítása megbízható, ellenőrzött  anyagok felhasználásával 
készül, így az biztonságot ad akár több nemzedéken keresztül. 
Mert a szakértő tanácsadás sok esetben alacsonyabb építési, 
felújítási költségeket, problémamentesebb kivitelezést ered-
ményez. 
Mert egyedi, kedvező árakat adunk, amik figyelembe veszik  
az ön lehetőségeit, igényeit. 

Mert korrekt, trükköktől mentes ajánlatot adunk, amely 
alapján mi felelősséget és garanciát is vállalunk. 
Mert az építőanyag-választék hatalmas, és ez szinte kor-
látlan lehetőséget jelent Önnek az építkezés vagy felújítás 
során. 
Mert kivitelezők ajánlásával segítséget tudunk adni a szaki-
pari munkák elvégzéséhez. 
Mert az építőanyagok kiszállítását szakértelemmel, a meg-
felelő eszközökkel végezzük. 
Mert, ha szükséges, biztonságos és megfelelő körülmények 
között tudjuk tárolni az Ön építőanyagát a felhasználásig.

Hirdetési lehetőségekért, megjelenésért, egyedi ajánlatokért KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
SZABÓ ERZSÉBET 

 +36 20 420 4332 | szabo.erzsebet@civishir.hu
DORCSÁK NIKOLETT  

+36 30 648 5874 | dorcsak.nikolett@civishir.hu
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Adjon (új) esélyt magának!
III. DebrecenI

ÁLLÁS-
BÖRZE
ÁLLÁS-
BÖRZE

A RÉGIÓ LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK RÉSZVÉTELÉVEL

Debrecen Plaza

2016. ÁPRILIS 15.
www.debreceniallasborze.hu

BDR
Média

LAKÁSHITEL

 

ÁLOMOTTHON 
A VALÓSÁGBAN?
HIDD EL, LEHETSÉGES!

4024 Debrecen, 
Vár utca 6/a.

06 52/523-497

az otthonában is...
Csempék, kültéri burkolatok,
lábazati elemek, fürdőszoba 

felszerelések, szaniterek 
egyedi választéka

Egyediség, stílus 
és elegancia

www.csempe-csempebolt.hu
vagy keressen minket emailen:
info@csempe-csempebolt.hu

telefonon:70/3165900 vagy 52/785-492
és személyesen: Debrecen, Széchenyi u. 40.

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. 

PALMER 
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA

4028 DEBRECEN, KORPONAY U. 15/1.
Tel.:06-20-955-2411 • www.palmer.ingatlan.com

Kiss Sándor
ingatlanközvetítő, értékbecslő,
a Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530
hazdekor@gmail.com
www.minosegiingatlandebrecen.hu

Ingatlanközvetítés: 2%

www.facebook.com/ingatlanservice

LAKOSSÁGI ÉS IPARI festékek 
minden 

felületre.

Szín-Vonal Üzletház,  
tikkurila feStékbolt
Debrecen, Miklós u. 33.52/456 320 www.festekdebrecen.hu
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MARCIUS 18
-20.

XXVI. 
Debreceni

Debreceni

A b e m u t a t j a :

díszvendég: 
KÖZÉP-DUNÁNTÚL – A KIRÁLYI RÉGIÓ

A belépés ingyenes!
További információk: 
facebook.com/utazasivasar
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CívisCafé: Egy törékeny lány hogyan 
választja a legőrültebb számot, ami csak 
létezik az atlétikában?

Kerekes Gréta: Kiskoromban szeret-
tem bele a gátfutásba. Egészen pontosan 
2001-ben, amikor Debrecenben rendez-
ték az ifjúsági világbajnokságot. A szüleim 
vittek ki oda, anyukám is, a nagynéném is 
atletizált, tehát mi családilag vonzódunk a 
sportághoz. Éppen akkor értünk ki, amikor 
a lányok 100 méteres gátfutását rendezték. 
Annyira megtetszett, annyira menőnek 
tartottam, hogy a lányok futnak is, ugranak 
is, hogy elterveztem, én is gátas leszek.

CívisCafé: Mi maradt még meg a 
legendás debreceni világbajnokságból?

Kerekes Gréta: Mindenképpen az, 
hogy a debreceni Pistár Szilvi volt a ma-
gyar gátas, akinek nagyon szurkoltam, és 
akire nagyon felnéztem. Azt mondtam 
magamnak, olyan leszek, mint ő.

CívisCafé: Az sem szegte a kedved, 
hogy a gátazás közben nagyon nagyokat 
lehet esni?

Kerekes Gréta: A nevelőedzőm felké-
szített lelkileg, hogy addig nem leszek iga-
zi gátas, amíg össze nem töröm magam, 
tehát amikor elestem, akkor azt mindig a 
fejlődés jelének tulajdonítottam.

CívisCafé: A többi sprintszámban nem 
kötelező esni. Átigazolhattál volna  
a sima 100 méterre.

Kerekes Gréta: Számomra az túl mo-
noton. Nekem gát kell az adrenalin- ter-
meléshez. Nálunk a verseny az utolsó gátig 
nyílt. Még utána is bármi megtörténhet.

CívisCafé: Hatvan méteren, fedett 
pályán nyertél felnőtt magyar bajnoki 
címet pár hete. Bent futni, vagy kint  
a szabadban, 100 méteren. Melyik  
a kedvenc?

Kerekes Gréta: Mind a kettőt szeretem, 
de a szabadtéri nehezebb, stresszesebb szám, 
mégpedig az időjárás miatt. Ott sok minden-
nek össze kell jönnie az ideális időhöz, fedett 
pályán mindig minden ugyanaz, csak futni 
kell. Mondjuk, ez a bajnokság izgalmasra si-
került, hiszem fedett pályáról még hiányzott 
a bajnoki címem, és mindenképpen nyerni 
akartam. Három és fél évig az Egyesült Ál-
lamokban tanultam és versenyeztem, sok 
magyar versenyről lemaradtam.

CívisCafé: Cívishír: Mesélj csak, milyen 
volt az élet Amerikában?

Kerekes Gréta: Boldogsággal és szo-
morúsággal egyaránt teli. Először egy 
nebraskai egyetemtől kaptam ösztöndíjat. 
Ott szinte minden tökéletes volt, a pálya, 

a felszerelés, az orvosi háttér, a miliő, de a 
legfontosabb hiányzott: egy jó gátas edző. 
Nebraskában csak visszafele fejlődtem, 
lelassultam, leépült az izomzatom. Más-
fél év után, húszévesen azon töprengtem, 
hogy abbahagyom. Jött azonban a fordulat: 
egyetemet váltottam, Nebraskából Texasba 
költöztem, ahol egy jamaicai edző foglal-
kozott velem, aki versenyzőként a 2008-
as olimpián negyedik lett, tehát nem csak 
elméletben értett a gátfutáshoz. Ő rendbe 
szedett, meg is nyertem tavaly a 60 gátat 
az egyetemi bajnokságon. A sikerek végül 
meggyőztek, hogy van értelme folytatni.

CívisCafé: Mit keresel itthon? Amerika 
nem ragadott magával?

Kerekes Gréta: A honvágyat nem tud-
tam legyőzni. Eleinte mondtam a szüleim-
nek, hogy rólam tegyenek le, nem jövök 
többet haza. Aztán kezdtem komolyodni, 
és rájöttem, hogy Amerika nem az én vi-
lágon. Egyre jobban hiányzott a család, az 
itthoni sikerek, a magyar bajnoki címek. 
Nem utolsósorban hiányzott Debrecen. 
Kislány koromban arról álmodtam, hogy 
én debreceni színekben, az én városom-
nak aratom a sikereket, nem pedig egy 
amerikai egyetemnek. Én ide tartozom.

CívisCafé: Ilyen egy igazi lokálpatrióta, 
nem tud létezni a Nagyerdő nélkül!

Kerekes Gréta: Így igaz! Erre az in-
terjúra is onnan jöttem, edzettem egy jót. 
Egyébként Budapesten tanulok a Testne-
velési Egyetem sportszervezői szakán, és 
jobbára ott is edzek, Karlik Pál irányítá-
sával, mert a további fejlődésem érdekében 
edzőt kellett váltanom. Donka László-
val, a nevelőedzőmmel továbbra is rendkí-
vül szoros a kapcsolatom, mindent meg- és 
kibeszélünk. Az eredményességem érdeké-
ben váltottam edzéshelyszínt, de továbbra 
is debreceni színekben versenyzem. Ha itt-
hon vagyok, ami gyakran előfordul, mert 
levelezőn tanulok, akkor nyilván a nagyer-
dei atlétikai stadion rekortánját koptatom.

CívisCafé: A magyar bajnoki címet 
8.18-cal nyerted. A nemzetközi elithez 
mennyit kell még faragni?

Kerekes Gréta: Kerek 8.00-val már ko-
moly versenyeken lehetne döntőt futni. A 
fedett pályás vb-szint egyébként 8.14, tehát 
egy hajszálnyira vagyok a világbajnokságtól.

CívisCafé: Menjünk ki a szabadba! Már 
csak azért is, mert az olimpián 100 gátat 
rendeznek. Rio lebeg a lelki szemeid 
előtt?

Kerekes Gréta: Naná, hogy lebeg! 
Minden sportoló álma az olimpia. Az 

Debrecen 
bajnoknője  
szép, okos 

és gyors
Nem jött be neki Amerika. 

Debreceni színekben 
akar sikereket! rióban!
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egyéni csúcsom 13,46, de már két éve. Ta-
valy sérülés miatt nem tudtam javítani az 
időn, idén kell lefaragnom belőle.

CívisCafé: Az olimpiai kvótáért
pontosan mennyit is?

Kerekes Gréta: Azt a 46-ot a 13 után. 
Az egy nagyon kemény szint. Magyar-
országon eddig egy lány tudott futni 100 
gátat 13 másodperc alatt.

CívisCafé: Mekkora esélyt adsz 
magadnak?

Kerekes Gréta: Akár 80 százalékot is. 
Minden fejben dől el. No, meg az időjáráson. 
Azt tudom, hogy bennem van a 13 másod-
perc, és a körülmények – forma és időjárás 
– szerencsés összjátéka esetén megfuthatom.

CívisCafé: Egy élsportoló, aki ilyen 
komoly célokért küzd, nem mindegy, 
hogy mit eszik, hol alszik, milyen levegőt 
szív. A gondtalan felkészüléshez, tudjuk, 
sok pénz kell. Érdekes, mostanáig az 
még nem került szóba. Ezek szerint 
nálad minden fenékig tejfel.

Kerekes Gréta: Nagyon sokat köszönhe-
tek a Debreceni Sportcentrumnak. Akkor 
is bíztak bennem, amikor sérült voltam, 
most pedig, úgy érzem, megháláltam ezt a 
bizalmat. Az országos szövetség is támogat, 

hiszen tagja vagyok az olimpiai keretnek. 
A családomnak is nagy hálával tartozom. 
Nagyjából megvagyok, de azért állandóan 
hajtok szponzorok után. Az atlétika lényege-
sen olcsóbb sportág, mint például a jégko-
rong, ahol több százezer forint felöltöztetni 
egy játékost, nekünk nem kell annyi sport-
szer, de ami kell, az is sokba kerül.

CívisCafé: Ha már a hokis példával erre 
terelted a szót, akkor áruljuk el, hogy a 
Debreceni Hokiklub válogatott kiválósá-
ga, Könczei Áron a párod. Törvényszerű, 
hogy egy sportoló hódított meg, nem 
pedig egy civil?

Kerekes Gréta: Egy sportoló egy sportoló 
társsal tudja magát igazán megértetni, leg-
alábbis szerintem. Egy civilnek egy idő után 
elege lenne, hogy alig vagyok itthon. Minél 
sikeresebb valaki, annál kevesebb járhat haza.

CívisCafé: Áron is lejátszott ötvenegy 
meccset röpke öt hónap alatt, ehhez 
jöttek a válogatottbeli elfoglaltságok; 
csoda, ha össze tudtatok futni egy kólára!

Kerekes Gréta: Meglepő, de a feszített 
tempó ellenére azért minden héten talál-
koztunk. Voltak kisebb viták abból, hogy 
ki utazzon Budapestre, vagy éppen haza, 
Debrecenbe, de megoldottuk.

CívisCafé: Furdal a kíváncsiság: ki a 
nagyobb szakértő a másik sportágában?

Kerekes Gréta: Én nagyon szeretem a 
jégkorongot, minden meccsén ott vagyok, 
ha tehetem, próbálok lelki támasza lenni 
a háttérben, ha éppen arra van szüksége 
Áronnak. Ő is nagyon belejött az atlétiká-
ba, mindenben segít és támogat, tanácso-
kat ad. Ha verseny után felhívom, jobban 
örül az eredményemnek, mint én. Ez a vi-
lág legjobb érzése.

CívisCafé: Látod már az ifjú tehetsége-
ket a Sportcentrumnál? Milyen az élet a 
debreceni atlétáknál?

Kerekes Gréta: Nem csak látom, ha-
nem érzem is. Kozák Luca remek idővel 
lett mögöttem második a hét végi fedett 
pályás OB-n. Ő egy nagyszerű gátas, de a 
többiek is bontogatják a szárnyaikat. Nem 
a véletlen, hanem a sok munka eredménye 
a nyolc érem, amit az OB-ról hoztunk.
 Cs. BereCZki attila

TEL.: 36-52-530-738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11. 

festékstúdió
Debrecen, Füredi út 57-59. 
Tel/fax: 52/249-972, +36-70/635-7140

Nyitva tartás:
h-p: 730-1730, szo: 730-1230

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.

Lapzártakor érkezett az információ: Kere-
kes Gréta is indulhat a márciusban sorra ke-
rülő fedettpályás atlétikai világbajnokságon. A 
vb-szinttől csupán három századdal maradt el 
(8.17 mp), így a nemzetközi szövetség külön en-
gedélyével rajthoz állhat Portlandben.
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www.fiat.huAz akció március 1-től a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció.  
Fiat Tipo vegyes átlagfogyasztás: 4,1 – 6,3 l/100 km; CO² -kibocsátás: 108 - 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 km futásig 
kiterjesztett garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

ÚJ FIAT TIPO. NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON.

Ú J  F I A T  T I P O
OPENING EDITION
3 990 000 FT-TÓL

SZÍNES ÉRINTŐKÉPERNYŐS NAVIGÁCIÓS RENDSZER, TOLATÓRADAR, TEMPOMAT, 
KLÍMABERENDEZÉS, 17" KÖNNYŰFÉM FELNIK, BLUETOOTH TELEFONKIHANGOSÍTÓ, 
6  LÉGZSÁK, ESŐ- ÉS SÖTÉTEDÉSÉRZÉKELŐ, AUTOMATIKUSAN SÖTÉTEDŐ 
VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR, BŐR MULTIKORMÁNY, ELSŐ ÉS HÁTSÓ KARTÁMASZ.

210x297_A4_Tipo-Opening Edition-Piros_20160222.indd   1 22/02/16   18:13

AUTÓMÉRY KFT.
4032 Debrecen, Füredi út 106.
Telefon: +36 (52) 533 353 • Fax: +36 (52) 533 352
Mobil: +36 (20) 520 7020, +36 (20) 520 70 70
E-mail - értékesítés: ertekesites.deb@automery.hu

Sínes 
zuhanyszett 
csapteleppel
 53.340 Ft helyett most csak

42.820 Ft-ért

  +  ajándék esőztető fejzuhany 

Debrecen, 
Széchenyi u. 40. 

tel.: 70/316-5900 vagy 
52/785-492 

www.csempe-csempebolt.hu
info@csempe-csempebolt.hu

Az akciók a készlet erejéig érvényesek.

Floral Home Decor

Amitől otthon lesz a lakásból:  
egyedi virágdekorációk készítése, igény szerint.

06 70 341 9157

LAPTOP- 
AKKUMULÁTOROK 
raktárról
Debrecen, nyíl u. 6. 
52/541-087
www.laptopakksi.hu

ügyek intézését, 
tervezését, oktatását

fuvarozóknak, raktározóknak, vendéglátó egységeknek

Erdélyi Viktória 
 06-30-611-78-71• helpofficekft@gmail.com

Veszélyesáru-szállító (ADR)
Élelmiszer-biztonsági  
szaktanácsadás (HACCP)
Környezetvédelem 
t e r ü l e t e k e n  v á l l a l j u k





22 CívisCaféHIrDeTÉs

Extra kedvezményes jegyekért látogasson el  
a WWW.CIVISHIR.HU weboldalra!

ÁPRILIS 6-TÓL (szerda), ÁPRILIS 24-IG (vasárnap)

DEBRECEN, Mobelix parkolója 
 (VOLT BAUMAX PARKOLÓ, BALMAZÚJVÁROSI ÚT)!

Előadások kEzdEtE: hétköznap 18 óra, szombat 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra. Hétfő-kEdd szünnap
április 9. szombat: tErvEzEtt fElvonulás 11 órától

ápr. 16. szombat: Cirkuszok világnapja. 11 órától ingyEnEs nyílt nap

2016. ÉV ÚJ MŰSOR
A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja:

ELSŐ DEBRECENI NEMZETKÖZI CIRKUSZFESZTIVÁLT!
A Richter család neve az utóbbi 20 évben szorosan összefonódott a minőségi cirkusz fogalmával.  

Ezért döntöttünk úgy, hogy Budapest után Debrecenbe hozzuk a cirkuszfesztivál hangulatát.

„The Best of” – a legjobbak fogják összemérni tudásukat 2016-ban a Magyar Nemzeti Cirkuszban.
Először láthat a közönség fókaprodukciót, 3 csodálatos oroszlánfóka szereplésében.  

 A világhírű Gerling csoport magasdrót- és halálkerék-produkciójával kockáztatják életüket.  
 IGAZI VILÁGREKORDOT mutat be az egyetlen Magyar Arany Pierrot-díjas,  

ifj. Richter József, aki 32 egzotikus állattal egyszerre áll porondra.  
 A humorról a Chaplin-díj nyertese Totti Alexis gondoskodik egyedi stílusban. 
 A világ legfiatalabb elefántidomára, Rene Casselly Jr. 5 elefánttal áll porondra.  

 A Richter-csoport, közkívánatra, újra magyar zászlóval lóháton, valamint ugródeszka-produkciót mutat be. 
Hosszú évek után ismét zsonglőr-produkció: Eddy Carello Svájcból.  

 A műsort 10 fős zenekarunk kíséri minden este, énekesünk Lady Massala!
A Magyar Nemzeti Cirkusz Magyarország legnagyobb és legszínvonalasabb utazócirkusza.  

Ifj. Richter József igazgató és 70 fős társulata sok szeretettel várja minden igényes szórakozásra vágyó rajongóját.

 
 

Cirkuszpénztár nyitva tartás: naponta 9-19 óráig.Információs telefon: +36-20-935-40-50
www.magyarnemzeticirkusz.hu  facebook.com/magyarnemzeticirkusz
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Debreceni 21-es: 

Burai Róbert
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, 
ahol most vannak. sorozatunkban a helyi közélet megke-
rülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit 
maguk választanak. mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

1. Cigányprímás vagy hegedűmű-
vész? Minek nevezzelek?
Természetesen művészeti iskolákat vé-
geztem, de jelenleg prímásként élek és 
dolgozom.

2. De sokat húztad az enyémet, bár-
csak én is elhúzhatnám a tiédet! 
Melyik a kedvenc nótád?
Egyiket sem bántanám meg azzal, hogy 
valamelyiket kinevezzem kedvencnek.

3 Azért lettél prímás, mert gyerek-
ként otthon neked is a „fejedre 
esett” egy hegedű. Lett volna más 
választásod?
Esélyem sem lett volna, mivel mindkét 
szülői ágon zenész családból szárma-
zom.

4. Hubay Jenő világhírű hegedűmű-
vész a nemzet zenéjének a magyar 
nótát tartotta. Neked mit jelent?
Minden magyar embernek íratlan kö-
telessége lenne szeretni és tisztelni a 
magyar nótát, azon kívül, hogy persze 
más zenét is szeret, de a palettából ezt 
a műfajt nem szabadna mellőzni.

5. Megszületett a Dankó Rádió, és a 
klasszikus magyar nóta hungari-
kum lett. Ennek ellenére mintha 
egyre kevesebbet hallanánk ben-
neteket.
Egyrészt alig van pár cigányzenész, 
másrészt a vendéglátóegységeket 
üzemeltető emberek nem akarnak a 
vendégeknek szolgáltatásként élő ze-
nét nyújtani, mert sajnálják a pénzt rá.

6. A mai fiatalokat érdekli egyáltalán 
a nóta?
Senkit nem akarok bántani, de a ma-
gasabb intelligenciával rendelkezőknél 
jobban tapasztalom az érdeklődést.

7. Valljuk be: amikor a csárdást 
elektromos zongorával és dobgép-
pel játsszák, az sérti fület. Hol van-
nak az igazi cigányzenekarok?
Sajnos, ennek is anyagi oka van. Egy 
cigányzenekar minimum 5-6 tagból áll, 
akiket, nyilván, fizetni kell. Egy szinte-

tizátoros bére nem annyi, mint egy 
cigányzenekaré.

8. Amikor részeg tahók nyálaz-
nak bele a hegedűbe és orr-
hangon dörmögnek valamit a 
nóta helyett, akkor mit érzel? 
A pénzért, persze, tűrni kell, 
de meddig?
Egyrészt nem lehet mindenki 
Pavarotti, másrészt engem, hál’ isten-
nek mindig nagy tisztelettel és szere-
tettel fogadnak, bárhol is játszom.

9. Mit szólsz ahhoz, hogy a menő bel-
városi borozóban a techno- és a 
house-zenét üvöltetik esténként? 
Érted? Borozóban!
Minden zenét kell szeretni, mert mind-
egyiknek megvan a maga szépsége, és 
minden zenei stílusnak megvan a he-
lye. Diszkóban bizonyára furcsa lenne 
cigányzenét vagy netán komolyzenét 
hallgatni, gondoljunk bele, milyen fel-
háborodás lenne belőle. Ugyanilyen 
nemtetszést kéne kiváltson, ha egy bo-
rozóban nem odavaló zene szól.

10. Áruld el, hogy mulat egy prímás? 
Amikor felhajt a garatra, hív egy 
kollégát hegedülni?
Összeverődünk a kollégákkal, és egy-
más kedvére muzsikálunk.

11. Olyan kezed van, hogy a 100 Tagú 
Cigányzenekarban lenne a helyed!
Ha elmennék, akkor ki lenne Debrecen-
ben?

12. Segíts! Hova menjek ma a város-
ban, ha szép magyar nótát akarok 
hallgatni?
Sajnos egyetlenegy hely van Debre-
cenben, de ott is csak háromtagú ze-
nekar játszik. A Régi Posta!

13. Szerintünk te vagy a legjobb 
prímás, no, de szerinted ki a leg-
jobb nótaénekes Debrecenben?
Régen nagyon jó nótaénekesek voltak 
Debrecenben, olyanok, mint Lovas 
Lajos vagy Lente Lajos bácsi. Manap-
ság szinte nincs is jó énekes, rengeteg 

amatőr 
próbálkozik, 
kevés sikerrel.

14. Mi a legjobb Debrecenben?
Az új körútnak nagyon örülök.

15. Mi a legrosszabb?
Nincs egy igazán jó vendégkörrel 
és jó konyhával rendelkező magya-
ros étterem vagy csárda, ahol egy jó,  
legalább 4-5 tagú cigányzenekar mu-
zsikál esténként. A negyvenen túli kor-
osztály teljesen ki van rekesztve a szó-
rakozásból. Sehol egy hely, ahol táncolni, 
szórakozni tudnának. Siralmas!

16. Ki a legjobb fej Debrecenben?
Lujó, de csak volt.

17. Neked ki az ikonod Debrecenben?
Magyari Imre cigányprímás. Ő is csak 
volt...

18. Dzsessz, rock, diszkó? Kikapcso-
lódás gyanánt mit hallgatsz?
Mindegy a stílus, igényes legyen a 
zene, és semmiképpen gépies.

19. Csülökpörkölt vagy vegetáriánus 
káposztafasírt?
Olykor ez, olykor az, de inkább az első.

20. Sör, bor vagy pálinka?
Pálinka, sör és végül a bor, mert, ugye, 
sörre bor: mindenkor.

21. Hogyha néked sok pénzed lesz, 
felülsz majd a repülőre? Merre jár-
nál, hogy bámuljon a világ?
Hál’ istennek elég sok helyen kibont-
hattam a hegedűtokomat, Japánban, 
a skandináv országokon, Európa sok 
más országában is, de egy amerikai 
felkérésnek tudnék örülni.

 Cs. BereCZki attila




