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ByeAlex:  
Hé, Debrecen! 
 (6. oldal)

Ide süss!  
Cukkinis-sajtos  
tekercs  (8. oldal)

Cserfes-percek: 
a hajmosás 
réme  (18. oldal)

Debreceni 21: 
Páll László  
 (22–23. oldal)
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Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!
Házhoz szállítással is. 

www.varazsszonyeg.hu

Db., Füredi út 98.
(Medicor-udvar)

Telefon:

06-20/950-55-15

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

Játsszuk azt, hogy Erdély!
Tusványos után Debrecenben 
is bemutatják az Erdély című 
ismeretterjesztő, ismeretbőví-
tő társasjátékot a Hatvan utca 
24. szám alatt, augusztus 23-án 
18 órától. 
A játékosok bebarangolják 
Erdélyt, miközben próbára 
teszik, mélyítik tudásukat. A 

játék során a bátorságnak, a 
stratégiának és a szerencsének 
is fontos szerep jut. 
Irodalom, művelődés, föld-
rajz, helyismeret, történelem, 
építészet, sport, gasztronómia, 
szokások – egy izgalmas, cso-
dákkal teli világ megannyi ér-
dekessége. 

Debrecen Mourinhója 
bemutatkozott
Három portugál 
szakember kezdi 
meg a munkát a 
DVSC-nél.

Portugál kezekbe került a deb-
receni foci. Nincs ebben sem-
mi túlzás, hiszen azután, hogy 
a Debreceni Labdarúgó Aka-
démiánál három luzitán edző 
vette át a szakmai irányítást, a 
DVSC felnőtt csapatánál is por-
tugál trió dirigál. A Kondás 
Elemér utódjául Debrecen-
be szegődő Leonel Pontest 
és két segítőjét, Jose Maria 
Calado Pratast és Pedro 
Ilharcót a napokban mutat-
ták be a Nagyerdei Stadionban, 
mi több, a tréner a debreceni 

zsurnaliszták előtt szignózta a 
három évre szóló szerződését. 
Szima Gábor, a DVSC első 
embere reményét fejezte ki: 
az új szakember folytatja a ha-
gyományt, azaz friss edzőként 
bajnokságot nyer a csapattal.  
A 45 éves portugál mester edzői 
filozófiáját így fogalmazta meg: 
A labda legyen nálunk, ha pe-
dig nincs, akkor azt gyorsan 
szerezzük meg! Külön kiemel-
te: számára nagyon fontos a 
szurkolókkal való kapcsolat, 
és olyan futballal kell a közön-
séget megörvendeztetni, hogy 
az a legfőbb támasza legyen a 
csapatnak. Őszinteséget ígért, 
és azt, hogy a problémákat nem 
rejti az asztal alá, hanem annak 
megoldására törekszik.
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Szenzáció! Életre kel  
az egyetem homlokzata
Bordos László Zsolt 
3D mapping művész és négy 
társa a Debreceni Egyetem 
főépületét kelti életre animá-
cióival augusztus 18-án és 

19-én 21 órától éjfélig, órán-
ként 4 alkalommal. A külön-
leges és látványos program 
a Debreceni Virágkarnevál 
része.

Demjén Ferenc, 
Kossuth-díjas előadó ad koncertet 
augusztus 18-án 20 órától a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon. Demjén 
több generáció ikonja; dalait a fiata-
lok is jól ismerik és éneklik.

Nagyerdei 
újszülött 
nevet keres
A kilenc hónapnyi vemhesség 
után a közelmúltban szüle-
tett kislány a jávorantilop- 
család hatodik tagja. A kis 
jövevény egészséges. A pa-
tások újszülöttjeire jellemző 
módon a születést követően 
néhány órával már lábra állt, 
és jó étvágya is van. Testvérei, 
a tavaly született Estrella és 

Zoard borjak kíváncsi és óvó 
figyelemmel követik minden 
mozdulatát. A jávorborjú bir-
tokba is vette az Afrika-pano-
ráma külső kifutót, így a láto-
gatók már láthatják a szépen 
cseperedő kis újszülöttet. Az 
állatkert szeretné a látogatói 
segítségével elnevezni a kis jö-
vevényt. Ehhez a javaslatokat 
a Debreceni Állatkert és Vi-
dámpark Facebook-oldalán, 
kommentben várják. A ne-
vek közül a gondozók fognak 
választani.
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Mariann és Gábor néhány éve hátat 
fordított a kliséknek és elvárásoknak, 
és fiatal családként belevágtak a nagy 
kalandba: önkéntes munkákat vállal-
va járják a környező országokat. Az új 
életformát nagyon élvezik, de távlati 
céljaik is vannak vele, méghozzá nem 
is akármilyenek! Mi biztosan állítjuk: 
velük már egy kicsivel jobb a világ.

CívisCafé: Az önkéntességet legin-
kább az egyetemi évekhez szoktuk 
kötni, ti azonban családként kezdte-
tek bele ebbe az életformába.

Gábor: Egyetemistaként vagy bará-
tokkal az önkéntes munka inkább buli, 
vagy utazási lehetőség. Mi már együtt, 
de korábban külön-külön is dolgoz-
tunk külföldön. Nekünk az önkéntes 
munkával más céljaink vannak: egy 
nagyszerű tanulási folyamatnak tekint-
jük. És egy nagyon jó lehetőségnek arra, 
hogy együtt legyünk. Azért is kezdtük 
el ezt az életformát, mert nagyon sokat 
dolgoztam, és amikor reggel elmentem, 
a fiam még aludt, amikor hazajöttem, 
már aludt. Úgy éreztem, kimaradok az 
életéből. Szerettem volna én is fürdetni, 
mesét olvasni neki, biciklizni vele, taní-
tani; egyszerűen csak vele, velük lenni. 
Az önkéntes munkáink során szinte 
egész nap együtt lehetünk.
Mariann: Szerettünk volna változ-
tatni azon az átlagos felálláson, hogy 
apuka egész nap csak gályázik, a család 
meg „megőrül” otthon nélküle.

CívisCafé: Hol, merre, mit csináltatok 
eddig önkéntesként?

Mariann: Főleg mezőgazdasággal és 
önellátással kapcsolatos dolgokat ke-
restünk/keresünk. 2014-ben, Erdély-
ben kezdtük el az önkénteskedést; a na-
gyobbik fiunk, Hunor akkor volt 1 éves. 
Ott egy teljesen nomád tanyán éltünk, 
autóval nehezen lehetett megközelíteni. 
A tehenek csapásán jártunk be a faluba, 
sokszor bokáig sárban. Itt folyóvíz alig, 
meleg víz egyáltalán nem volt. Az áram 
aggregátorról ment. A tulajdonos bel-
ga, aki már évtizedek óta Romániában 
él. Utána Horvátországba, egy holland 
önellátó családhoz mentünk – ott egy 
lakókocsiban laktunk, ami különösen 
izgalmas volt. Mindkét helyen a ház 
körüli munkákba segítettünk be.
Gábor: Érdekes egyébként, hogy szin-
te mindenütt, ahol jártunk, soha nem 
az adott ország, hanem egy másik nem-
zet tagjához mentünk. Szlovéniában 
például egy angol–horvát házaspár 
nyaralójára vigyáztunk, kisebb-na-
gyobb felújításokat végeztünk el, és me-
legen tartottuk a házat télen. Legutóbb 
Ausztriában voltunk elsőként „valódi” 
osztrákoknál.
Mariann: Télen egyébként kevesen 
fogadnak önkénteseket – főleg 4 tagú 
családot –, de nekünk eddig mindig 
sikerült „elhelyezkedni”. Most télen 
például Ausztriában egy kétgyerekes 
családnál segédkeztünk a házuk belső 
felújításában, a kert rendbehozatalában 
és az állatok körül.

CívisCafé: Meg lehet élni az önkéntes 
munkából?

Gábor: Az alapfelállás az, hogy az ön-
kéntes hetente öt napon dolgozik napi 
öt órát. Ezért kap „kosztot és kvártélyt”, 
azaz szállást és ételt. Mi azt tapasztaltuk 
meg, hogy amíg eljártunk „rendesen” 
dolgozni, megmaradt a pénzünk 5-10 
százaléka, és most sem járunk rosszab-
bul gazdaságilag, az időről és nyugod-
tabb életről nem is beszélve. Van passzív 
jövedelmünk, ebből költünk az útikölt-
ségre és a kirándulásokra. Másra nem 
nagyon kell. Az is nagyon jó tapaszta-
latunk, hogy mindenütt, ahol voltunk, 
teljesen egyenrangú félként, van, ahol 
szinte családtagként kezeltek minket.

CívisCafé: A második kisfiatok már 
ebben az életformába született. Egy 
újszülött érkezésekor sem éreztétek 
bizonytalannak ezt a helyzetet? 

Földbárkával 
szelné át az 

élet tengerét 
a debreceni 

család
„úgy éreztem, 

kimaradok az életéből, 
ezért változtattunk.”
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Rajzold meg TE 
a jövő okosotthonát!

Ha ovis vagy alsó tagozatos diák vagy, akkor nevezz: 

hogy fog SZERINTED kinézni 

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

Díjazás 500 ezer forint összértékben

A jövő SmArt Home HázAinAk építője:  

Itt találhatsz hasznos InformácIót, hogy mItől okos egy lakás: www.SmArtHomedebrecen.Hu/mitol-okoS-A-jovo-ottHonA/

e-maIl: Info@dryvItprofI.hu  
Web: WWW.dryvItprofI.hu 

tel.: +36 52 782 994

Mariann: Szlovéniába érkezésünkkor 
már tudtuk, hogy jön a második baba. De 
biztonságban éreztem magam. Volt tető a 
fejünk fölött: egyedül laktunk egy hatalmas, 
gyönyörű házban, mindenünk megvolt, él-
tünk a saját ritmusunk szerint. 20 kilométer-
re volt tőlünk orvos és kórház. Már az első 
gyerekünk is külföldön jött a világra: Máltán 
angolul „szültünk”. A szlovén kórházban vi-
szont csak szlovénül beszéltek, de végül ott is 
szerencsénk lett, mert kifogtunk egy nagyon 
jó, angolul is beszélő szülészcsapatot.

CívisCafé: Említettétek, hogy tanulási 
folyamatnak tekintitek az önkéntessé-
get. Miben fog összegződni a sok 
tapasztalat?

Mariann: Az önellátás kitanulása, a kü-
lönböző lehetőségek megismerése az, ami a 
legfontosabb hozadéka az útjainknak. Mi is 
önellátók szeretnénk lenni, és egy olyan há-
zat építeni, ami lehetővé teszi a természettel 
való együttélést, harmóniát.
Gábor: Ez a célunk, hogy egy úgynevezett 
Earthshipet (Földbárkát) építsünk, és abban 
éljünk. A mai világban az ember azért dol-
gozik, hogy legyen pénze kifizetni a csekk-
jeit meg a hitelét, és tankolni az autót, hogy 
dolgozni tudjon menni. Mi ebbe a mókus-
kerékbe nem szeretnénk újra beszállni. Nem 

akarjuk, hogy kívülről határozza meg valaki, 
vagy a rendszer, hogy hogyan éljünk, hanem 
mi magunk. Egy önfenntartó, permakultú-
rás gazdaságban, a ház körül az állatokkal és 
a növényekkel maximum napi 4-8 órát kell 
dolgozni – de közben magamért és a csa-
ládomért tevékenykedem, akik karnyújtás-
nyira vannak tőlem. Az Földbárka rendsze-
re azért a legszimpatikusabb nekünk, mert 
90 százalékban újrahasznosított anyagokból 
készül maga a ház, teljesen mentes a köz-
művektől, és nem károsítja a környezetét, 
hanem harmóniában él vele. Szinte maga is 
egy élőlénnyé válik.

CívisCafé: A gyerekek miatt is muszáj 
lesz előbb-utóbb letelepednetek. Ők 
hogy viselik az állandó jövés-menést?

Mariann: Igen, muszáj lesz, mert három-
éves kortól óvodába kell járatni a gyerekeket. 
A kötelező jelleggel egyébként nem értünk 
egyet, vagy legalábbis nem hároméves kor-
tól. A mi gyerekeink jól veszik a sok utazást, 
a nagyobbik sokszor kérdezi is, hogy most 
hova és mikor megyünk már. Az állandó 
együttlét megadja a biztonságot számukra; 
nem probléma, hogy nincs még fix ottho-
nunk. Sőt nagyon is nyitottak, rugalmasak, 
a háromévesünk pedig már angolul is „be-
szélget”.

CívisCafé: Hol képzelitek majd el a 
Földbárkátokat?

Gábor: Volt róla szó, hogy már idén letele-
pedünk itthon, de most még néhány dolog 
ezt meghiúsította. Ami fontos számunkra, 
hogy jó szomszédságunk legyen. Korábban 
még azon is gondolkodtunk, hogy egy kom-
munát hozzunk létre, vagy csatlakozzunk 
egyhez, de rájöttünk, hogy nekünk az a fon-
tos, hogy jó szomszédjaink legyenek. Hogy 
a mellettünk, a közelünkben élő embereket, 
családokat ismerjük és szeressük, és lehető-
leg segítsük is egymást. Kialakulóban van 
már az a társaság, akikkel közösen belevá-
gunk majd a Földbárka-házak építésébe.
 Sinka Judit
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Hé, 
Debrecen! 

ByeAlex 
cívisvárosi 

lakos lett
Villáminterjú 

Márta Alex énekessel.

Márta Alex, művésznevén 
ByeAlex képviselte Magyarorszá-
got a 2013-as Eurovíziós Dalfeszti-
válon, ahol a 10. helyezést érte el. 
Népszerűségét igazolja, hogy vi-
szonylag rövid idő alatt több ezer 
fős rajongótábort szerzett magának.

CívisCafé: Több felületen is 
megjelent, hogy Debrecenbe 
költöztél. Mesélnél róla, miért? 
Hogy tetszik a cívisélet?

Márta Alex: A baratnőm itt él és 
dolgozik. Ezért vagyok itt többet. 
Alapvetően Budapesten mozgalma-
sabb az élet, de elvagyok itt is.

CívisCafé: Mennyire ismered a 
várost?

Márta Alex: Elég jól.
CívisCafé: Jársz DKV-val is?

Márta Alex: Nem. Soha.
CívisCafé: A debreceniek fel szoktak 
ismerni itt? Oda is mennek?

Márta Alex: Igen, tegnap például 
egy tinilány sikoltozott a stadionpá-
lyán, mikor lementem futni.

CívisCafé: Melyek a kedvenc 
helyeid Debrecenben?

Márta Alex: A Melange és a 
Valentino, ha enni akarok, de gyak-
ran fordulok meg a Wasabiban is. 
Edzésre a New York Fitness-t hasz-
nálom. Nagyon szeretem az új stadi-
ont, és a Békás-tavat is imádtam, de 
szerintem az most valami hangulat-
talan steril izé lett...

CívisCafé: Te magad milyen zenét 
szoktál hallgatni?

Márta Alex: Változó. Általában metál 
és hiphop, de sok a tört elektro is. Trap, 
dubstep, breakcore... És ezek csapásai. 
Autózás közben gyakran szól a Bartók. 
A poprádiós zene nem a világom.

CívisCafé: Az emberek szemében 
még mindig elég megosztó szemé-
lyiség vagy; sokan szeretik a 
zenéid, de olyan is akad, aki az 
eurovíziós Kedvesemmel azonosít. 
Szerinted a debreceniek hogy 
állnak ezzel?

Márta Alex: Miért baj az, ha azzal 
azonosít? Az is én vagyok. Nem tu-
dom, a debreceniek mit gondolnak 
rólam. Gondolom, úgy vannak ve-
lem, ahogy mások is. Van, aki szeret, 
van, aki utál... Ez a világ legnépsze-
rűbbjeivel is így van.

CívisCafé: Olvastam, hogy 
számodra izgalmas volt az X 
Faktor eddigi forgatása. Milyen a 
csapat, a feladat? Milyen mentor-
ként láthatunk majd?

Márta Alex: Egész jó. Vannak hul-
lámok, persze. A csapat klassz, a staff 
profi. Milyen mentor leszek? Őszinte.

CívisCafé: Voltam egyszer az 
egyik koncerteden a Roncsbárban 
nagy élményt adtatok a közönség-
nek. Tervezitek, hogy gyakrabban 
léptek majd fel városunkban?

Márta Alex: Kell a közönséget 
építeni, szóval, jövünk még.

CívisCafé: Mik a tervek a jövőre 
nézve, mint ByeAlex és a Slepp?

Márta Alex: Zenélés. Mindig. 
GorzSáS anita

Szakmát szeretne tanulni?
Sohasem késő!

Érettségi utáni szakképesítések a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben, 
nappali tagozaton, 25 éves életkorig! Diákigazolvány és családi pótlék is igényelhető!

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 • Vendéglátás-szervező  •  Villanyszerelő 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Debreceni Szakképzési Centrum | 4030 Debrecen, Fokos u. 12. | Tel.: 52/ 437-311 | www.dszc.hu



Intézményeink Elérhetőség
Szakképesítés

Neve OKJ száma Képzési idő (év)

Debreceni SZC Baross Gábor  
Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Tel.: (52) 471 798
www.barossg-debr.sulinet.hu

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 2
Gépi forgácsoló 34 521 03 2
Hegesztő 34 521 06 2
Karosszérialakatos 34 525 06 2

Debreceni SZC Beregszászi Pál  
Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 503 150
www.beregszaszidebrecen.com

Automatikai technikus 54 523 01 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2
Szoftverfejlesztő 54 213 05 2
Villanyszerelő 34 522 04 2

Debreceni SZC Bethlen Gábor 
Közgazdasági Szakközépiskolája

Tel.: (52) 412 212
www.bethlen-debr.sulinet.hu

Államháztartási ügyintéző 54 344 04 2
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I 35 345 01 1
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II 55 345 01 1
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 2
Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 07 1
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03 2

Debreceni SZC Brassai Sámuel  
Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskolája 

Tel.: (52) 411 885
www.brassai.hu

Autóelektronikai műszerész 54 525 01 2
Autószerelő 54 525 02 2
CAD-CAM informatikus 54 481 01 2
Elektronikai technikus 54 523 02 2
Mechatronikai technikus 54 523 04 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 2

Debreceni SZC Dienes László  
Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 411 674
www.dienes-eu.sulinet.hu

Ápoló 55 723 01 1
Gyakorló ápoló 54 723 02 2
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 54 723 03 2

Debreceni SZC Irinyi János  
Gimnázium, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 533-748
www.irinyi-debr.sulinet.hu 

Fittness-wellness instruktor 54 813 01 2
Húsipari termékgyártó 34 541 03 2
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 2
Pék 34 541 05 2
Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 2

Debreceni SZC Kereskedelmi  
és Vendéglátóipari Szakközépiskolája  
és Szakiskolája

Tel.: (52) 413 113
www.keri-debr.sulinet.hu

Cukrász 34 811 01 1
Diétás szakács 35 811 03 1
Eladó 34 341 01 1
Kereskedő 54 341 01 1
Pincér 34 811 03 1
Szakács 34 811 04 1
Vendéglátásszervező 54 811 01 1

Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája 
és Speciális Szakiskolája

Tel.: (52) 503 831
www.konnyuipari.hu

Bőrdíszműves 34 542 01 1
Cipőkészítő 34 542 02 1
Gyógypedagógiai segítő munkatárs 54 140 01 1
Kozmetikus 54 815 02 1
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 34 543 06 1

Debreceni SZC Mechwart András  
Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája

Tel.: (52) 413 499
www.mechwart.hu

Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03 2
Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 2

Debreceni SZC Péchy Mihály  
Építőipari Szakközépiskolája

Tel.: (52) 531 892
www.pechy-debr.sulinet.hu

Épületgépész technikus 54 582 01 2
Mélyépítő technikus 54 582 04 1
Műemlékfenntartó technikus (levelező) 55 582 02 1

Debreceni SZC Povolny Ferenc  
Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája

Tel.: (52) 525 350
www.povolny.hu

Asztalos 34 543 02 2
Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 2
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 34 582 05 2
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 35 582 03 2
Kőműves 34 582 14 2

Debreceni SZC Vegyipari Szakközépiskolája
Tel.: (52) 503 264
www.vegyipari.hu

Gyógyszeripari szaktechnikus 55 524 05 1
Vegyésztechnikus 54 524 03 2

Debreceni Szakképzési Centrum
4 0 3 0  D E B R E C E N ,  F O K O S  U T C A .  1 2 .
Telefonszám: (52) 437 311  e-mai l : dszc@dszc.hu  
OM azonosító: 203033 adószám: 15831914-2-09
Fe l n ő t t k é p z é s i  e n g e d é l y s z á m : E - 0 0 1 2 8 1 / 2 0 1 5

A MÁSODIK SZAKMA IS INGYENES, FELSŐ KORHATÁR NÉLKÜL
A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEIBEN!

Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését,  
bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján vagy a mellékelt telefonszámokon.

A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
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TováBBI RECEPTEk::

Ízek és utazások gasztroblog

Mustáros karaj, lecsóval sütve

Enni? Hát azt nagyon szeretünk, a sü-
tés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: 1 nagyobb répa, 1 kisebb 
cukkini, 2 ek. rizsliszt, 2 ek. zabkorpa,  
1 ek. olívaolaj, 1 tojás, só, 1 gerezd fok-
hagyma, füstölt sajt
Elkészítése: A répát és cukkinit lere-
szeljük, vagy a botmixer késes aprí-
tójával felaprítjuk. Egy egész tojással, 
olívaolajjal, zabkorpával és rizsliszttel 
összekeverjük. Ízesítőnek tehetünk bele 
zúzott fokhagymát is a só mellett. Sü-
tőpapírral bélelt tepsiben ellapogatjuk 
vékonyra (kb. 1-2 cm), és előmelegített, 
légkeveréses sütőben fél órán át sütjük 
180 fokon. Kivesszük a sütőből, meg-
várjuk, míg egy kissé kihűl, sajtot resze-
lünk rá, és feltekerjük. További 6-8 per-
cig légkeveréses, grill fokozaton sütjük.
 Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva

Cukkinis-sajtos tekercs

Hozzávalók a húshoz: 40 dkg sertéskaraj,  
2 kk. só, 1 kk. bors, 2 kk. mustár, 2 kk. piros-
paprika, 3-4 ek. olívaolaj.
Hozzávalók a lecsóhoz: 1 tv paprika, 1 ká-
pia paprika, 1 paradicsom, 1 cukkini, 1 kisebb 
hagyma, 2 kk. pirospaprika, bors, 1 kk. só, 2 
ek. olívaolaj, fél-1dl víz a tepsi aljára.
Elkészítése: A zöldségeket felkockázom 
és fűszerezem, olajjal összekeverem. 
Egy tepsibe helyezem, öntök alá kevés-
ke vizet.A húst felszeletelem, majd fű-
szerekkel, mustárral és olajjal alaposan 
összekeverem. A hússzeleteket rárakom 
a zöldségágyra, és alufóliával lefedve 
sütöm egy bő órát, majd alufólia nélkül 
további negyedórát.
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BMW 225xe iPerformance Active Tourer–BMW X5 xDrive40e átlagfogyasztás: 2,0–3,4 l/100 km. CO2-kibocsátás: 46–78 g/km. Kombinált villamosenergia-fogyasztás: 11,8–
15,4 kWh/100 km. A fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok a gumiabroncstól függően eltérhetnek. A feltüntetett hatótávolság modelltől és további tényezőktől függően eltér. 

Magisz Kft.   
4032 Debrecen, Böszörményi út 218.   
Tel.: (52) 523-950   
www.bmw-magisz.hu

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 233.   
Tel.: (42) 596-236   
www.bmw-magisz.hu

Kimagasló dinamizmus tökéletes csendben: az új BMW iPerformance plug-in hibrid modellek az 
eDrive meghajtásnak köszönhetően modelltől függően akár 48 kilométert is képesek megtenni 
teljesen elektromos meghajtással. A BMW TwinPower Turbo benzinmotor és az elektromos motor 
kombinációja az új BMW 225xe iPerformance Active Tourer, a BMW 330e iPerformance Limousine, 
a BMW X5 xDrive40e és a BMW 740e, 740Le és 740Le xDrive modellekben a teljesítmény, 
a hatótávolság és a hatékonyság tökéletes megtestesítője. 

A MOBILITÁS FORRADALMA 
TELJES CSENDBEN ZAJLIK.
AZ ÚJ BMW PLUG-IN HIBRID MODELLEK. 

A vezetés élménye

BMW iPerformance

www.bmw-
magisz.hu
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állati hely ez a Debrecen
Márpedig a görény 
nem is büdös!
– Gyerekkoromban rengeteg állatom 
volt: kutya, macska, hörcsög, tengerima-
lac, ékszerteknős. Ebben a környezetben 
nevelkedtem. Körülbelül tíz évvel ezelőtt 
egy véletlen folytán akadtunk rá a vadász-
görényekre; a volt párom javasolta. Ak-
koriban több állatkereskedésben lehetett 
kapni, de most már elég kevésben.  Azért 
is kaptam kedvet a dologhoz, mert én 
azokat az állatokat szeretem, amiket meg 
lehet fogni. A halakat is kedvelem, de el-
sősorban olyan állatot akartam, amiket 
simogatni és babusgatni lehet – meséli 
Gáll Attila Tamás, a Debreceni Va-
dászgörény Klub vezetője. Hobbiként in-
dult, de néhány évvel ezelőtt szerveztünk 
egy csapatot, akik tagjai szintén tartanak 
görényt. Nem munkává vált, inkább a 
hobbi és a munka között van.
A görények nagyon mókás állatok, igazi 
játszótársak. Mindig tesznek róla, hogy 
ne unatkozzunk mellettük. Magyaror-
szágon színek tekintetében három jel-
lemző fajtája van: vadas, bézs, albínó. 
Természetesen vannak külön tenyésztett 
állatok is híresebb, nagyobb almokból. 
Ilyen például az ezüstszínű vadászgörény, 
aminek már az ára is magasabb (akár  
100 000 forint is lehet), egyébként az em-
lített három fajtának 8-10 ezer forint.
Bárki tarthat otthon görényt, akinek van 
türelme, szabadideje, és szereti az állato-
kat! És ez a lényeg, hogy szeresse az ál-
latokat!
A görény 8 hetes korában kerül el a szülő-
től, és az utána következő időszak rend-
kívül fontos, hiszen ekkor tanulja meg az 

alapvető szabályokat, ami körülbelül 4 
hónap. Ekkor tudatosul benne, meddig 
mehet el egy játékban, csínytevésben, 
mit csinálhat, hogyan legyen szobatiszta, 
hogyan viseljen pórázt, hámot. A legfon-
tosabb pedig: nem haraphat!
Az első 4-6 hónap kemény tanulást igé-
nyel, utána pedig mindennapos törődést, 
foglalkozást. Szereti, ha játszanak és fog-
lalkoznak vele, és rendkívül fontos neki 
a megszokott rend. Szinte óraműpontos-
sággal működnek. Hallgatnak a nevük-
re, de, természetesen, velük is meg kell 
tanítani, mint a kutyákkal. Össze lehet 
szoktatni kutyával is, macskával is, – fo-
kozatosan, gazdi jelentélében – de fon-
tos, hogy a görény mindig kisebb legyen.  
Megoszlanak a vélemények arról, hogy 
egyedül vagy párban tartsunk görényt. 
Egy görény 8-10 évig él; felelősen válasz-
szunk, és tartsunk állatot.
Azért ne vegyünk görényt, mert a szom-
szédnak is van! Mérlegeljünk, kérdez-
zünk!
Két éve alakult a Debreceni Vadászgörény 
Klub, ahová a környékről 35-40 jószág 
jár. Minden hónap utolsó szombatján a 
Csapókerti Közösségi Házban tartunk 
klubtalálkozót. Ilyenkor beszélgetünk, 
mindenki elmeséli az élményeit, kérdé-
seket teszünk fel egymásnak. Egy baráti 
társaság jött létre. Vannak ügyességi ver-
senyek is az állatoknak.  Minden hónap 
közepén, vasárnap az Ady Endre úton, 
az Állatkert bejáratánál találkozunk, és 
közösen sétálunk a görényekkel. Nagyon 
sok helyre hívnak bennünket: óvodákba, 
iskolákba, gyermeknapra, osztályfőnöki 
órákra.  A klubhoz bárki csatlakozhat, 
eljöhet, nézegethet, simogathat. A Face-

bookon is megkereshet minket a Debre-
ceni Vadászgörény Klub oldalon, illetve 
a 70/243 22 96-os telefonszámon. Bár-
mikor szívesen állunk rendelkezésre, ha 
valaki valóban szeretne görény tartani, 
és segítünk. Illetve mentéssel is foglal-
kozunk – közölte Gáll Attila, hozzátéve: 
különös állat, de a zord külső érző szívet 
takar.
Legközelebbi séta: augusztus 14., az Ady 
Endre úton, az Állatkert bejáratánál.
 Gorzsás AnitA
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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

LAPTOP- 
AKKUMULÁTOROK 
raktárról
Debrecen, nyíl u. 6. 
52/541-087
www.laptopakksi.hu
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Jön a felújított Ben Hur 
a moziban!
A Ben Hur az 1959-es klasszikus feldolgo-
zása, Judah Ben-Hur (Jack Huston) her-
ceg története, akit fogadott testvére, Mes-
sala  (Toby Kebbell), a római hadsereg 
tisztje hamisan vádol  árulással. Nemesi 
címétől megfosztják és rabszolgaságba 
kényszerítik, ezért hátra kell hagynia csa-
ládját és szerelmét (Nazanin Boniadi). 
Több évet tölt a tengeren hánykolódva, 
mielőtt  bosszúra szomjazva hazatérne. 
Ehelyett azonban megváltást talál. A ka-
landfilmben feltűnik Morgan Freeman 
és Rodrigo Santoro  is.
Az eredeti
Az 1959-ben készült színes, amerikai film- 
eposz William Wyler alkotása, Lew 

Wallace regényének harmadik, s egy-
ben legsikeresebb filmváltozata, amiben 
Charlton Heston játszotta a főszere-

pet. 12 kategóriában jelölték Oscar-díjra, 
ebből 11-et meg is nyert; ezzel 38 eszten-
deig tartó rekordot állított fel.

Ben HUr
Amerikai történelmi film, 122 perc
Bemutató: augusztus 18.
Korhatár: 12 év
Rendező: Timur Bekmambetov
Főszereplők: Jack Huston, Toby Kebbell, Rodrigo Santoro, Naza-
nin Boniadi, Ayelet Zurer, Sofia Black D’Elia, Morgan Freeman

Itt az év pszichológiai 
thrillere
tökéletes házasság?  
Vagy tökéletes hazugság?

Minden-
ki ismer 
o l y a n 
p árokat , 
mint Jack 
és Grace. 
Jack jó-
képű és 
g a z d a g , 
G r a c e 
bájos és 
elegáns. Kedveljük őket, még 
ha nem is áll szándékunkban. 
És szeretnénk Grace-t jobban 
is megismerni. Csakhogy ez 
nem is olyan egyszerű, ugyanis 
Jack és Grace elválaszthatat-
lanok. Van, aki ezt igaz sze-
relemnek nevezné. Mások ta-
lán feltennék a kérdést, hogy  
Grace miért nem veszi fel soha 

a telefont. Vagy miért nem le-
het vele beülni valahova egy 
kávéra, jóllehet, nem dolgozik. 
És hogy marad olyan sovány, 
noha rafinált fogások sorát 
főzi? És vajon miért van rács 
az egyik hálószobaablakon? A 
kritikusok szerint a regény bri-
liáns, dermesztő, félelmetes és 
letehetetlen.
A szerző, B. A. Paris Angliá- 
ban született, de Franciaor-
szágban él. Pénzügyi pályán és 
tanárként is dolgozott; öt lánya 
van. A Zárt ajtók mögött az 
első regénye. 

B. A. Paris: Zárt ajtók mögött
400 oldal
Művelt Nép Könyvkiadó
Kötés: puhatáblás
Ár: 3 490 forint
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Cserfes-foglalkozások 
2016 szeptemberétől:
ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ: az iskolába készülőknek

ANGOL NYELVI ÓRA: kicsiknek és nagyoknak a kezdőtől a haladóig

NÉMET NYELVÓRA: kicsiknek és nagyoknak a kezdőtől a haladóig

TANULÁSMEGSEGÍTÉS: egyénre szabottan, kicsiknek és nagyoknak

NILD TANULÁSI TERÁPIA: 5 éves kortól

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: egyéniben és csoportosan, játékos formában

GYERMEKMEGŐRZÉS: minden hétköznap 13 órától 19 óráig képzett pedagógusokkal

EGYÉNI,  itt fel nem sorolt fejlesztésekről érdeklődjön kollégánknál  

a lenti elérhetőségek bármelyikén!

ÉRDEKLŐDNI:
CSERFES GYERMEKMŰHELY - A MINŐSÉGI FEJLESZTÉS OTTHONA

minden hétköznap: 13-19-ig; Debrecen, Szent Anna utca 35. 

06-20-298-6272
cserfesgyermekmuhely@gmail.com • www.cserfes.hu

Személyszállítás az 
INTER TAN-KER Zrt.-vel
Vállaljuk 13 és 16 fő szállítására alkalmas autóbuszainkkal:
Repülőtéri transzferek, transzferek az egész országban.

 Esküvők és rendezvények személyszállításának lebonyolítása.
 Sportegyesületek utaztatása.
 Osztálykirándulások.
 Munkások szállítása vállalatok számára.
  Egyedi igények tekintetében is  

állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A szállítás minősége alapvetően meghatározza az utazás élményét, ezért a 
biztonságos utazás mellett a pontosságot és a megbízhatóságot tartjuk a 
legfontosabbnak az ügyfeleink elégedettsége szempontjából.

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)

Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-1196

e-mail: info@itk-debrecen.hu

FENNTARTHATÓ
MOBILITÁS

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
  Műszaki vizsgára felkészítés és műszaki 

vizsgáztatás munkanapokon  
8.00–16.00 óráig.

  MINDEN gépjárműtípusra  
(Nemzetközi vizsga is!).
  Személygépkocsi hatósági  

műszaki  vizsgadíja: 16 290 Ft,  
igény esetén előzetes átvizsgálás:   
2 126 Ft + ÁFA

  Ingyenes állapotfelmérés, ha járművét 
műhelyünkben javíttatja.

  Olajszerviz
  Megbízható MINŐSÉG

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)

Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-2708

e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu
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S P O R T B Ó L  A  L E G T Ö B B E T

GYEREKCIPŐ*
TS 700

*KIZÁRÓLAG TS700 GYEREK TENISZCIPŐ A KÉSZLET EREJÉIG.
ÖSSZETÉTEL: FELSŐRÉSZ: 100% POLIURETÁN.
TALP: 100% POLIVINIL-KLORID. 
BÉLÉS: 100% POLIÉSZTER.
MÉRETEK: 26-38.

2790Ft
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Győztesek és vesztesek,  
avagy mire elég a 10+10 CSok?
 
Ha már lúd, legyen kövér 
– és ha már gyerek, le-
gyen egyből három. Mi a 
helyzet Debrecenben?

Egy az anyáért, egy az apáért, egy a 
magyar társadalom fennmaradásáért. 
A kormányzat családtámogatási rend-
szere az utóbbi időben erősen hajlik a 
többgyerekes modell felé, a kérdés csak 
az: ki tudja-e használni az átlagember a  
10 milliós ajándékot az ország második 
legnagyobb városában?
A legújabb CSOK paramétereit már 
mind kívülről fújjuk, hisz az elmúlt fél 
évben évben úton-útfélen szembejött 
velünk: légy házas, vállalj három gyer-
meket tíz éven belül, és ez esetben hoz-
zájuthatsz 10 millió forint hitelhez, va-
lamint ugyanennyi vissza nem térítendő 
támogatáshoz lakásvásárlás, esetleg 
építkezés céljából. Első pillantásra úgy 
tűnhet, hogy a nagycsaládosok most 
megfogták az Isten lábát, hiszen az in-
gyen pénz az ingyen pénz, végre lehető-
ség nyílik a rég áhított saját ingatlanra, 
csakhogy az eladók is felfigyeltek a jó 
ajánlatra. Beszálltak a játékba, és rádob-
tak még pár milliót az árakra.
A 2015-ös élénkülés nem hagyta ki a 
debreceni ingatlanpiacot sem, már a 
múlt nyáron feltűnően emelkedni kezd-
tek a négyzetméterárak, elsősorban a 
használt panelok piacán. A kormány 
decemberi bejelentése a CSOK-ról, il-
letve a 2019-ig tartó áfa-visszaigénylési 
lehetőség azonban új piacot nyitott: a 
Debrecen és környékén jelentősen meg-
ugrott az építési telkek, valamint az új 
építésű társasházak és családi házak el-
adási ára, ráadásul városszerte beindul-
tak az építkezési projektek.
Egyik lehetőség sem olcsó
A városban egyre megszaporodó új építé-
sű társasházak ára közelít a válság előtti 
szinthez, sőt egyes épületek esetén bő-
ven meghaladja: az ingatlanstatisztikák 
szerint jelenleg átlagosan 310-350 ezer 
forint/nm-es áron kelnek el a lakások, 
ami azt jelenti, hogy egy háromszobás, 
100 négyzetméteres lakásért körülbelül 

35 millió forintot kell elővarázsolni a 
családi kasszából. Az árak természe-
tesen több tényezőtől függnek: való-
ban most épült, vagy korábban épült, 
de még új építésűnek számító lakásról 
van-e szó, illetve fontos kérdés, hogy 
a város mely részén helyezkedik el: a  
Nagyerdőn akár 50-60 millió forintot is 
elkérhetnek ugyanezekért a lakásokért.
A családi házak kedvelőinek hasonló 
árakkal kell számolniuk, ha még nincs 
telkük: a házat ugyan fel lehet húzni 
220-240 ezer forint/négyzetméteres 
áron, ám a lakásokkal egy időben a te-
lekpiac is fellendült, ezért borsos árat 
kell a házéhoz csapni. A helyzetet ne-
hezíti, hogy Debrecenben jelenleg ke-
vés az építési telek, így elhelyezkedéstől 
függően akár 8-10, kiemelt helyeken 
14-15 milliókat is elkérhetnek egy 800 
négyzetméteres földterületért. Akik 
ikerházban és CSOK-ban gondolkod-
nak, csalódniuk kell, a támogatás iker-
házak megvétele vagy építése esetén 
nem igényelhető.
Mire elég a CSok?
A jelenlegi, elszabadult árak mellett a 
10+10 CSOK inkább afféle kiegészítés 
a szerencsésebb debreceniek számá-
ra, semmint valós lehetőség az átlag 
háromgyermekes családoknak. Egy  

100 négyzetméteres lakás megvásárlá-
sához alapvetően két lehetőség áll ren-
delkezésre: a család vagy rendelkezik 
egy kb. 20-25 milliós alaptőkével, és 
ehhez veszi fel a 10 milliós támogatást, 
vagy egyszerre nyúl a támogatáshoz és 
a hitelhez is, így elég egy kb. 10 millió 
forintos tőkével rendelkeznie – ez eset-
ben viszont három gyermek mellett 
kell vállalnia a hosszú távú hiteltörlesz-
tést. Úgy tűnik, a támogatásnak van-
nak nyertesei és vesztesei is: nyertesek 
azok, akik a család segítsége, örökség, 
külföldi munka, netán kiemelten jól 
fizető munkahelyük révén már rendel-
keznek a szükséges tőkével, és csak a 
hiányzó összeg miatt haboztak a gyer-
mekvállalással vagy vásárlással; vesz-
tesek azonban azok az átlagcsaládok, 
akik nem tudnak jelentős tőkéhez jut-
ni, viszont képtelenek lépést tartani a 
megnövekedett árakkal. A Duna House 
elemzése alapján az árak egyelőre tart-
ják magukat – ahhoz, hogy beinduljon 
az áresés, évente 20-25 ezer új lakásra 
lenne szükség országos szinten; ez idén 
és jövőre még nem várható. 
 Kovács HenriettA

TováBBI ÉRDEkESSÉGEk:

www.civishir.hu 
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Ami a Nagyerdőn folyt...
képeken a borkarnevál

Hangulatosabb, egyben előkelőbb helyszín aligha akadt volna a Debreceni Bor- és 
Jazznapok megrendezéséhez a Békás-tó környékénél, ahol augusztus első hétvé-
géjén több ezren szórakoztak. A tér, mindamellett, hogy a ragyogó napsütésben is 
árnyékos és barátságos, láthatóan szerethető – hamar ráérzett a vendégsereg, merre 
kell menni fagyiért, fröccsért, lángosért, jó zenéért. A tágasság külön öröm, egy 
pillanatig nem érezte úgy az ember, hogy nyomasztó a tömeg, pedig nagyon sokan 
voltak. A programsorozat négy napján családokkal és vidám baráti társaságokkal 
telt meg a Nagyerdő szíve, ahol szürkület után vált igazán pezsgővé a levegő. Enni, 
inni, barátkozni, kikapcsolódni, játszani, levegőzni – bár szinte mindenki másért 
jött, élmény nélkül biztosan nem ment haza.

Fo
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k:
 Á

sz
ta

i C
sa

ba



17CívisCafé BorkArneVÁl

 Szállás kétágyas szobáinkban vagy családi apartmanjainkban
 Büféreggeli napfényes reggelizőnkben

 Svédasztalos vagy tányérszervizes vacsora
 Kastélytour

 Korlátlan wellness használat 
(meleg vizes beltéri élménymedence,  

ellenáramos úszómedence gőzfürdővel, sókamrával,  
finn szaunával, illat- és fényterápiás szobával a törökfürdők  

hangulatát idézi, szezonálisan üzemelő kültéri medence)
 Korlátlan fitneszterem-használat

 Fürdőköpeny, szobaszéf, korlátlan wi-fi internet hozzáférés 
a közösségi terekben és a szobákban

 Retro mozi, retro diszkó
 Állatsimogató, tájház látogatása, Hajdú udvar, csónakázás
 Egyéni szabadidős szolgáltatásokból 20% kedvezmény 
(lovas oktatás, lovas kocsikázás, tenisz, kerékpárkölcsönzés,  

strandröplabda, rex)
 Parkolás a szálloda parkolójában

Telefon:
+36 46 990 100
+36 30 791 3488
E-mail:
info@vecsecity.hu
http://vecsecity.hu/

Hotel Vécsecity**** 
MEGHOSSZABBÍTOTT
 NYÁRI AJÁNLAT: 10% 

KEDVEZMÉNNYEL

2016. szeptember 
30-ig.

CSOMAGFOGLALÁS már 
54.900 Ft /2  fő / 2 éj 
 helyett

10 % 
KEDVEZMÉNNYEL 

most 
már 
49.410 Ft 
 2 fő / 2 éjtől!
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Cserfes- 
percek: 

a hajmosás 
réme

A gyerek öröm. 
A gyerek nehézség. 

A gyerek kihívás. 
Pszichológus segít 

megérteni őket. 
S mellettük magunkat.

Vannak nehéz pillanatok a gyerme-
kek életében, amiket később kinőnek, 
sőt szertartásosan fontosnak fogják 
tartani, és órákat fognak a tükör előtt 
állva szenvedni vele. Ez nem más, 
mint hajkérdés. Legyen az hajmo-
sás, hajfésülés, lányoknál a lófarok-
ba kötés vagy a fonás. „Nem akarok 
hajat mosni!” „Anya, nagyon húzod 
a hajam!” És aztán jön a sírás, a ke-
serves ordítás, a mély zokogás, maga 
a szenvedés. Másik kedves élmény le-
het még a körömvágás is, amelyre a 
gyermekek szintén negatívan reagál-
hatnak.
A gyermekek eleinte a vízzel jó kap-
csolatot ápolnak, hiszen magzatként 
ott töltik el az idejüket. Vannak, akik 
a vízben szülést preferálják, mivel 
kevésbé tartják traumatikusnak az 
újszülöttek számára, illetve a búvár- 
reflex megvédi őt attól, hogy a víz 
alatt levegőt vegyen. Ennek a képes-
ségnek a segítségével akár 2 percig is 
képesek úgy a víz alatt lenni a kicsik, 
hogy nem vesznek levegőt. Vannak 
olyan csecsemők, akiknek ez a kész-
ségük megmarad 8-9 hónapos korig. 
Ezért kezdik el korán a babaúszást. 
Tehát a víztől való félelem a hajmo-
sáskor nem feltétlenül alapfeltétel. 
Akkor mégis mi lehet, ami miatt ez 
számukra felér egy tortúrával?
Alapja, mint minden félelemnek, le-
het megtapasztalt rossz élmény. Itt 
nem feltétlenül a csípős sampon él-
ményére gondolok, hiszen a jelenleg 

kapható készítmények már nagyon 
gyengédek. Előfordulhat, hogy a biz-
tonságérzete inog meg, ami miatt ir-
tózni fog a hajmosáskor. Lehet, hogy 
eltakarták a szemét, pont azért, hogy 
megóvják, ám emiatt nem látott. Mi-
vel a látás mindannyiunk számára 
az érzékelés egyik legalapvetőbb for-
mája, ezért ijesztő lehet, ha egy pil-
lanatra nem tudjuk alkalmazni ezt a 
képességünket. A kisgyermek társít. 
Az egyszeri kellemetlen élményt tár-
sítja egy eredetileg semleges élmény-
nyel, amely később a kiváltó ingerre 
azonnal felidéződik abban az esetben 
is, ha az adott helyzet már nem is jár 
negatívummal. Természetesen egyéb 
okok is felmerülhetnek. Láthatott 
valakit, akitől eltanulta a helyzethez 
kötött reakciót, legyen ez nagyobb 
testvér vagy másik gyermek. Az is 
felmerülhet, hogy a figyelemfelkeltés 
eszközévé válik az ezzel kapcsolatos 
hiszti.
Türelem!
Ami a legfontosabb: legyünk türel-
mesek. A gyermek, amit lát rajtunk, 
rögtön magáévá teszi. Ha a szülő ide-
ges, türelmetlen, frusztrált, akkor a 
gyermek átveszi a hangulatát, és ezt 
is társítja a jelenben megtapasztalt él-
ménnyel. Azért ne hanyagoljuk a haj-
mosást hetekig, hiszen a higiéniához 
hozzátartozik. Váljon játékossá a haj-
mosás! Játsszunk aranyhajat a kádban 
hajmosáskor vagy fésüléskor. Hal-
kan, nyugodtan, kedvesen meséljünk 
neki, hagyjuk, hogy ő is hozzátegye a 
gondolatait, fantáziáit. Ha sír, zokog, 
akkor is folytassuk. Használjunk po-
harat, vagy valamilyen vicces, vidám 
tégelyt hajmosáskor, és azzal öntsük 
le a habot a hajáról. Játsszunk közben 
bohócosat, tegyünk fel magunkra is 
habot. Tereljük el a figyelmét a zoko-
gásról. Megengedhetjük azt is, hogy 
ő mossa meg a mi hajunkat. Eközben 
azon igyekezzünk, hogy vidámak 
maradjunk közben, hogy lássa, mi 
is élvezzük. A folyamatos pozitív él-
ményektől egy idő után változni fog 
számára is az addig keserves élmény. 
 FGYn

CSERFES GyERMEkMűHELy
4024 Debrecen, Szent Anna u. 35. 
cserfesgyermekmuhely@gmail.com  
+36 (20) 298-6272



Gyere el, és ismerd meg a vezetőket és kollégákat már az állásbörzén.
 

Jelentkezés személyesen, önéletrajzzal!
 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1. 

 Ha nem tudnál eljönni, akkor küldd el önéletrajzod  
a hr@hoteldivinus.hu e-mail címre! 

Dolgozz  
a HOTEL DIVINUS*****-ban!

Nyílt állásbörze  
a Divinus cégcsoportnál  

augusztus 23-án 9:00-12:00
 

KeresünK 
adminisztratív, könyvelői, pénzügyi,
 éttermi, konyhai, szobaasszonyi,   
recepciós, londiner, karbantartói 

pozíciókra  munkatársakat 
azonnali belépéssel.
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Leginkább a külföldi mentőakciók-
kal, mások mellett az indonéz szökőár, 
a bangkoki árvíz vagy a nepáli fölren-
gés utáni segítségnyújtással  vívták ki 
a figyelmet, ám számukra a bajba ju-
tott emberek segítése éppilyen fontos 
itthon, akár a régió tanyavilágban is. 
Késmárky Andrással, a DEKOM 
vezetőjével a csapat 10 éves fennállása 
kapcsán beszélgetett az Unideb.hu.

 Mire a legbüszkébb ebből a tíz évből?
Késmárky András: Annyira zsúfolt, 
eseménydús volt ez a 10 év, hogy ötven-
nek tűnik. A DEKOM megalakulásától 
eltelt egy évtizedben az életünkben ha-
talmas evolúciós lépés volt, mind erköl-
csi, mind anyagi értelemben. Az orvosi 
diagnosztikai eszközöket, autókat is 
beleértve mintegy 150 millió forintos 
fejlesztést valósítottunk meg, de ami 
igazán büszkeséggel tölt el, hogy a DE-
KOM család lett. Egy szív, egy dobba-
nás – ez a jelmondatunk. Ha mennünk 
kell egy katasztrófa miatt, mindenki 
kérdés nélkül indul. Nonprofit szerve-
zetként, természetesen, különösen nagy 
összegekkel nem tudunk gazdálkodni, 
de amit célul tűzünk ki, azt mindig el 
tudjuk érni. Ahhoz viszont kellett ez a 
tíz év, hogy a DEKOM igazán hírne-
vet szerezzen, így ma már könnyebben 
nyílnak a kapuk, hamarabb összegyűlik 
az adomány, és kapunk támogatást egy 
szponzorációs levélre válaszul.

Számos katasztrófa helyszínére 
elutazott a DEKOM. Jártak  – mások 
mellett – Pakisztánban, Burmában, 
Szumátrán, Thaiföldön, Haitin, Indoné-
ziában. Utóbbi országban különösen 
nagy megtiszteltetés érte.

Késmárky András: Az indonéz 
kormánytól a katasztrófáknál nyúj-
tott teljes értékű segítségnyújtásért 
megkaptam a köztársasági érdemke-
resztet. A mi munkánkban sok múlik 
a diplomáciai kapcsolatokon. Ami-
kor megérkezünk egy katasztrófa súj-
totta országba, a kommunikációtól 
a konkrét eszközigényig mindenben 
közreműködik a helyi diplomácia. 
Ezek a kapcsolatok aztán magasabb 
szintre is kerülhetnek, Indonéziában 
például cserediák-programra is szer-
ződést kötött a Debreceni Egyetem a 
közbenjárásunkkal, és talán a mi ér-
demünk is, hogy Magyarország és In-
donézia közelebb került egymáshoz.

Hogyan tudják feldolgozni lelkileg 
ezeket a szívszorító eseményeket?

Késmárky András: Ezt a munkát 
csak szívvel-lélekkel lehet végezni, 
és kicsit őrültnek is kell lenni, hi-
szen sokszor az életünket kockáz-
tatjuk. Ehhez kell a kurázsi. Azok az 
emberek, akik körülvesznek, vakon 
megbíznak bennem. A kezdetek óta 
nem változott a csapat magja, per-
sze, mindig gyűlnek körénk új tagok. 
Ha a DEKOM szűk vezetéséről be-
szélünk, oda 4-5 ember tartozik, az 
alosztályok irányítóival mintegy 25-
en vagyunk. Az önkéntesekkel együtt 
a programjainkon körülbelül 60-an 
vesznek részt rendszeresen, az okta-
tási tevékenységünknek köszönhető-
en azonban több mint százan tartoz-
nak a DEMOK köréhez.

Mit tanítanak a fiataloknak?
Késmárky András: Remélem, 
hogy rám nem igaz a mondás: aki 
tudja, csinálja, aki nem tudja, tanít-
ja. A Debreceni Egyetem orvostan-
hallgatói nyolc éve vehetik fel a „Be-
vezetés a speciális mentésbe” című 
tantárgyat. A diákok időről időre 
közreműködhetnek katasztrófaszi-
mulációs gyakorlatokon a Bükkben 
és Hajdúszoboszlón, illetve karitatív 
tevékenységekbe is bevonjuk őket, 
hogy lássák, milyen társadalmi kü-
lönbségek vannak akár Magyaror-
szág két pontja között is. A hallgatók 
ilyenkor ráeszmélnek, egy szelet vajas 
kenyérrel milyen örömet lehet sze-
rezni egy éhes gyereknek. Szeretném, 
ha ezek a fiatalok megtanulnák, hogy 
egy orvos hogyan hozza ki a maxi-
mumot az adott helyzetből, és ne csak 
akkor tudjon gyógyítani, ha jól fel-
szerelt luxuskórházakban dolgozik. 
Örülök annak is, hogy az egyetemen 
nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki 
a hallgatói önkormányzattal. Ők na-
gyon fontosak, hogy a programjaink 
működőképesek, fenntarthatóak le-
gyenek.

Milyen célok, tervek motiválják most?
Késmárky András: Dolgozunk 
egy Taktikai Medicina Tanszék létre-
hozásán, amit be tudnánk építeni az 
egyetem oktatási rendszerébe. Szá-
mos fegyveres testülettel állunk kap-
csolatban és működünk együtt évek 
óta, így sok újat tudnánk tanítani a 
diákoknak. Az a meglátásom, hogy 

Tíz év, 
több ezer 

megmentett 
élet

kerek évfordulót ünnepel 
a Debreceni egyetem  

különleges orvos- 
és Mentőcsoportja.
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a háborús időszakokban az emberek 
pontosan tudták, mi a teendő egy-egy 
vészhelyzet esetén, ám ha mostanság 
bármilyen nagyobb probléma adódna, 
kaotikus állapotok alakulnánk ki. Ezen 
változtathatna egy ilyen tanszék, ahol 
metódusokat, cselekvési terveket is elsa-
játíthatnának a fiatalok.
Emellett azt is problémának látom, 
hogy ma Magyarországon sok olyan 
mentőcsoport működik, amely ehhez a 
tevékenységhez nem igazán felkészült, 
és működési engedéllyel sem rendel-
kezik. Azt gondolják, hogy felvesznek 
egy piros kabátot, és ezzel alkalmassá 
válnak az életmentésre. Szeretném azt 
elérni, hogy legyen egy minimum krité-
riumrendszer, aminek minden esetben 
meg kell felelni, és ez támpontot ad az 
egységeknek. Mindkét témában kidol-
goztuk már a program elindításához 
szükséges terveket, a többi már nem raj-
tunk múlik. Mint ahogyan túl vagyunk 
egy olyan projekt előkészítésén is, ami 
egy afrikai országban hozna létre min-
tagazdaságot, önfenntartóvá téve a kö-
zösséget, és ezzel gyógyírt nyújtva sok 
aktuális civilizációs problémára, köztük 
akár a migránskérdésre is.

Hogyan fér bele ez a sokféle tevékenység 
– pályázatírás, tanítás, adományszerve-
zés, katasztrófamentés, nyári táborozta-
tás, családvédelmi programok – az 
életébe?

Késmárky András: Inkább azt kér-
dezem, hogyan nem fér bele valakinek 
az idejébe mindez? Mi, magyarok túl 
sokat panaszkodunk, de én azt vallom, 
hogy amire igazán időt akarunk szánni, 
azt meg tudjuk valósítani. Számomra 

példaértékű az, amit Amerikában lát-
tam. Ott minden ember rendszeresen, 
akár több héten át is foglalkozik kari-
tatív tevékenységgel a saját munkája 
mellett. Magyarországon ez még inkább 
csak kampányszerűen működik, példá-
ul karácsonykor meleg ételt osztanak. 
Mi azt mondtuk, legyen egész évben 
karácsony, ezért folyamatosan segítjük 
étellel a rászorulókat.
 Forrás: unideb.Hu

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.

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2016. SZEPTEMBER 9-IG

Projekt fagyálló  
csemperagasztó 25 kg

40,8 Ft/kg

1020 Ft 

Akropol pala és lábazat 
festék 2 kg, 5 kg

  -10 % kedvezménnyel

Corso beltéri glett 
0-6 mm, 20 kg

121 Ft/kg

2420 Ft 

Soudal akryl fehér, 300 ml

1233,33 Ft/l370 Ft 

Polifarbe beltéri diszperziós 
falfesték fehér 14 lit.

258,6 Ft/l3620 Ft 

Héra prémium beltéri falfesték 
minden kiszerelés, több színben, 

régi csomagolás

 -20 % kedvezménnyel!
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Debreceni 21-es: 

Páll László 
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. Megérte Borsodot feladni a Haj-
dúságért?
Szeretem Miskolcot, de már többet 
éltem Debrecenben, mint ott. A víz 
és a hegyek hiányoznak. Az én ge-
nerációm szinte teljesen elhagyta 
Miskolcot; akkoriban, sajnos, nem 
volt sok lehetőség a régióban. 
Debrecen már akkor is fejlődött, itt 
többen maradtak a velem hasonló 
korúak közül. A válasz tehát: igen.

2. A stadiont üzemeltető cég első 
embereként mi a véleményed a 
debreceni futballnihilről?
Kissé provokatív a kérdés! Sok 
szép élményt köszönhetek a  
DVSC-nek, pl. Varazsd, Split, MU, 
Liverpool, Szófia felejthetetlen él-
mény volt; most más időket élünk, 
de bennünk a vér piros-fehér! 
Ahonnan jövök, ott azt mondják: 
minden meccs ajándék… Hiszek 

benne, hogy lesznek még telt há-
zas meccseink.

3. Egy stadion szurkolók nélkül 
olyan, mint a bika nemzőszerv 
nélkül – mondta a legendás Ga-
ramvölgyi Lajos Akasztón. Mit 
gondolsz, mikor lesz rendszere-
sen legalább fél ház a debreceni 
bajnokikon? 
Szerintem a szurkolók akkor jönnek 
ki a stadionba sokan, ha rendsze-
resen pozitív élmények érik őket a 
meccseken; ha sokat bosszankod-
nak, akkor nem.

4. Megoszlanak a vélemények, hogy 
miért nem járnak az emberek 
meccsre. Egyesek szerint a rossz 
foci az oka, mások szerint a tár-
sadalmi fejlődés útján még nem 
jutottunk el odáig, hogy sikk le-
gyen focimeccsre járni, mint Nyu-
gaton. Melyikre szavazol? 

Szerintem aki szereti a Lokit, az jöj-
jön ki. Az ultrák is. Őket is élmény 
nézni, hallani, sokat adnak a közös-
ségnek, már csak a jelenlétükkel is. 
Fontosak. Együtt lehet csak.

5. Az önkormányzat rendszeresen 
„besegít” a stadion fenntartásá-
ba. Hány nézőnél állna meg a sa-
ját lábán az intézmény? 
Már nincs ilyesmi. Van egy kevéske 
fix bérleti díj, de csak abból nem le-
het üzemeltetni.

6. Kezdjük a debreceni élet legele-
jén! Hogyan kerültél a HÖK élére a 
műszaki karon? Vezető típus, ex-
hibicionista vagy? 
Más idők voltak. A HÖK-nek akkori-
ban nem volt költségvetése, de még 
számítógépe sem. Mindent nulláról 
építettünk. Gördeszkával hordtuk a 
sört a pultba, pincét festettünk, „tan-
díj-tüntettünk”. Azért lettem HÖK-ös, 
mert zavart, hogy nekem kimaradt 
a gólyatábor, mert akkor nem volt, 
amikor én voltam gólya, így fogtam 
magam, és néhány jó arccal meg-
szerveztem. Aztán megválasztottak 
elnöknek.

7. Legendás sztorikat csiripelnek a 
madarak a műszakis bulikról. Mit 
csináltál jobban, mint a többi 
HÖK-főnök a városban? 
Semmit. A többi akkori HÖK-főnök 
a barátom. Na jó, én zenéltem is a 
bulikban. Összetartó közösség volt.

8. A HÖK-ből a politikába is vezethe-
tett volna az út. Miért nem kellett 
az az élet? 
Ez szerintem nem így van, a HÖK-
nek semmi köze nem volt a politiká-
hoz akkoriban; érdekképviselet, de 
politikamentes. Fel sem merült.

9. A költői vénádat mikor ismerted 
fel, és hol olvashatjuk a verseid? 
Esetleg a korabeli Nyomatékban. (A 
műszaki főiskola egykori lapja – a 
szerk.)

10. Feltételezem, hogy írtál álszerel-
mes verset a feleségedhez. Idézz 
belőle!
„Ma meccs van, később jövök. 
Pusz.” 

11. Mi a legjobb Debrecenben?
A Nagyerdő a stadionnal, a ködszín-
házzal, a víztoronnyal, a Campus 
Fesztivállal.

12. Mi a legrosszabb? 
A piros lámpák.

19. Kit tartasz a költőfejedelemnek?
Adyt.

20. Napi hány órát szentelsz az  
olimpiának a képernyő előtt? 
A lehető legtöbbet.

21. Merész tippet várok: hány aranyat 
szereznek a magyarok Rióban? 
A 10 az merész!
 CS. BereCzki attila

TováBBI ÉRDEkESSÉGEk:
www.civishir.hu | www.civiscafe.hu
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13. Ki a legjobb fej Debrecenben?
Gabi Bá a Loviból.

14. Melyik a második legjobb hely a vá-
rosban? Az első nyilván a stadion…
Az Egyetem tér szökőkúttal, szivár-
vánnyal.

15. Cukkinikrémleves vagy velős pa-
cal? 
Húsleves pulykából, csigatésztával.

16. Sör, bor vagy pálinka? 
Bor. Fehér. Tokaji.

17. Romantikus vígjáték, vagy ke- 
serédes dráma? 
Az élet fája.

18. Melyik három a kedvenc zenéd? 
Régóta: Exotic: Te ébressz fel, Nirva-
na: Smells Like Teen Spirit, most ép-
pen: Zaporozsec: Emszercénégyzet.

19. Kit tartasz a költőfejedelemnek?
Adyt.

20. Napi hány órát szentelsz az  
olimpiának a képernyő előtt? 
A lehető legtöbbet.

21. Merész tippet várok: hány aranyat 
szereznek a magyarok Rióban? 
A 10 az merész!
 CS. BereCzki attila

TováBBI ÉRDEkESSÉGEk:
www.civishir.hu | www.civiscafe.hu

Lázár főz, kowalsky zenél 
Hajdúhadházon
Szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg a hagyomá-
nyos káposztás napokat Hajdúhadházon. 
Nem egyszerűen gasztronómiai-kultu-
rális, egyben szórakoztató programso-
rozatról van szó, ami a méltán híres és 
ízletes Hadházi lapos köré szerveződik, 
hiszen ilyenkor az egész város lázban 
ég, azaz inkább „fő”, és ünneplőbe öltöz-
nek a közterek is. A minden korosztály 
igényeit kiszolgáló műsorszámok alatt 
a káposzta ezernyi alakot ölt: nagysza-
bású főzőversenyen teszik próbára ma-
gukat a helyiek, Kovács Lázár séf 
pedig látványkonyhában kápráztatja 
el a közönséget. A káposztának szen-
telt három nap célja, hogy felelevenít-
se a település régi időkre visszanyúló, 
a káposztatermesztéssel és -feldolgo-

zással kapcsolatos hagyományait, szo-
kásait, hogy átörökítse azt a fiatalabb 
generáció számára is, valamint, hogy 
bemutassa ezeket az értékeket a város 
határain túl élők számára is. A prog-
ramok sorában jó zene, sport 
és motoros találkozó is 
szerepel. Színpadon 
a musical csilla-
gai, az United 
és Kowalsky 
meg a Vega 
– ahhoz azon-
ban, hogy le-
gyen elegendő 
energia táncol-
ni, tessék káposz-
tát enni. Sokat, jót, 
hadházit! 

Hadházi káposztás napok
Szeptember 23-25.
Vásártér és szabadtéri színpad




