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2 RöviD Hírek

CívisCafé

Egy erős lány, aki történelmet
írt a Debreceni Egyetemnek

Piano Bar.

Rakonczai Imre andalító dallamokat és tavaszi pezsgést egyaránt odavarázsol a Butiq-ba
május 20-án késő este.

Kecskés Zoltán, a debreceni súlyemelést újjáélesztő tréner női tanítványa, Deilinger Andrea a napokban
megnyerte az egyetemisták és főiskolások országos bajnokságát a 75 kilogrammos kategóriában.
Tudomásunk szerint a Debreceni Egyetemet súlyemelésben még nem érte
dicsőség, tehát a Természettudományi
Kar másodéves hallgatója történelmet
írt. – Ez egy rendkívül összetett sport;
az erőt és a technikát kell összehangol-

ni, ami korántsem egyszerű feladat, már
csak azért sem, mert erősödni legalább
annyira nehéz, mint a technikát elsajátítani. Nem véletlen, hogy a súlyemelést
gyerekkorban kezdeni a legideálisabb,
amikor még az első pár évben még csak
a technikáját csiszolják a gyereken, és
csak utána jönnek a nagyobb súlyok
– így a Debreceni Egyetem meteorológusnak készülő, újdonsült súlyemelőbajnoka, aki mindössze két éve, 20 éves
korában kezdte űzi ezt a sportot.

Megújul az egykori
Ifjúsági park
Nyugdíjas-szervezetek és a családsegítő és gyermekvédelmi központ kap helyet abban az akadálymentesített, kétszintes, 1 235 négyzetméteres
épületben, amit a Nádor utcán épít az önkormányzat, a Malompark mögötti egykori Ifjúsági parkban. Az új épület 541 millió forintból,
41 millió forint önerővel várhatóan 2018-ra készül el; a fejlesztés során a parkot is rendezik.

Ecsedi Ékszer –
Nagy gonddal
válogatott ékszerek
Régóta dédelgetett álmunk vált valóra azzal,
hogy megnyitottuk
üzletünket a Piac utcán.

ECSEDI ÉKSZER
Debrecen, Piac u. 57.
Telefon: 06-30/725-1160
www.ecsediekszer.hu
Facebook: Ecsedi Ékszer Debrecen

Családi vállalkozásunk édesapám ékszerek iránti szeretetére és 40 éves tapasztalatára épült – lelkesedése pedig
azóta családunk minden tagjára átragadt. Számunkra ezek a tárgyak nem
pusztán megmunkált nemesfémek: lenyűgöz minket az aprólékos munka és
odaadás, amelyet egy ékszer megalkotása kíván. Lelkesít bennünket az a tudat,
hogy egy-egy gondosan kiválasztott aprócska ékszer milyen nagy örömet tud
szerezni viselőjének. Épp ezért üzleteink kínálatába kizárólag gondosan válogatott, magas minőségű ékszerek ke-

rülhetnek be. Hisszük, hogy nemcsak
kapni, hanem adni is éppen ugyanolyan
örömet jelent. Nagy gonddal válogatott
ékszereink között mindenki megtalálja
a tökéletes ajándékot szerettei számára, legyen szó egy kislány első fülbevalójáról, egy édesanyának szánt kedves
meglepetésről, vagy a tökéletes eljegyzési gyűrűről. Boldoggá tesz minket,
hogy mi is részesei lehetünk ezeknek az
örömteli eseményeknek.
Debreceni üzletünk megnyitása hatalmas mérföldkő számunkra. Új kihívásokkal nézünk szembe, de alapító elvünkből nem engedünk: kizárólag olyan
ékszereket kínálunk Nektek, amelyekről
úgy gondoljuk, méltóak rá.
Ecsedi László,
az Ecsedi Ékszer vezetője
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CívisCafé
Ősmagyar „kicsi” született

Fotó: Miskolczi János

Magyar szürkemarha-borjúval gyarapodott a Debreceni Állatkert május
5-én. A „kicsi” 285 napos vemhességet követően, 30-40 kilóval jött a világra; most még pirók színű, de mire
eléri a 2-6 hónapos kort, teljesen kiszürkül. „Kormos” színe 3-4 éves korára alakul ki teljesen. Felnőtt korára
robosztus testű, ívelt szarvú, erőt sugárzó külsejű állattá válik.

Nagylelkű gesztus
a Decathlontól.

Debreceni siker
a Bodysport-kupán

Zagyva Edina, a Chili Fitness edzője két
ezüstérmet nyert a megmérettetésen: egyiket a
Bodysport tehetségkutató kupán sportmodell
(165 cm) kategóriában, a másikat a Nemzetközi Bodysport-kupa sport modell (165 cm)
kategóriájában. Felkészítője: Jenei István.

Tizenöt labdát adott ajándékba a
debreceni Szoboszlói Úti Általános
Iskola 1.B osztályának a Decathlon. A sportáruház felajánlásának köszönhetően a testnevelésórákon egyszerre többen is játszhatnak labdajátékot, és tartalékkal
is rendelkeznek a sportszerből a
gyerekek.
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4 INTERJÚ

Lófej
tanár úr
a haláláig
jár Lokimeccsre
A debreceniek
ikonikus szurkolójával
beszélgettünk a csapatról,
a bojkottról, a múltról
és jövőről.

CívisCafé
CívisCafé: Tisztelettel köszöntjük
a Cívishír szerkesztőségében a
legismertebb DVSC-szurkolót!
Szil „Lófej” András: Korrigálnom
kell. Én legfeljebb csak a második legismertebb szurkoló vagyok. Ismertségben – engem minden bizonnyal – megelőz a kiváló sporttörténész barátom,
Sándor Mihály, aki több nagyszerű
könyvvel örvendeztetett meg bennünket a debreceni labdarúgás témájában.
CívisCafé: Mégis önt látjuk ott a
dühöngő közepén minden mérkőzésen!
Szil „Lófej” András: Misi is ott van,
csak néhány sorral fentebb ül. Én még
nem tudok ülve meccset nézni, és szerintem soha nem is fogok tudni.
CívisCafé: Idézze fel nekünk az első
élményét a Lokiról!
Szil „Lófej” András: Tizennégy
éves voltam, amikor visszakerültem
Debrecenbe, addig ugyanis Budapesten
jártam iskolába. 1971 augusztusában
egy kupameccsen győztük le az akkor
NB I-es Komlót 2-1-re.
CívisCafé: Azóta hány meccsen vett
részt, tudja fejben?
Szil „Lófej” András: Nem számoltam.
Fiatal, független férfiként idegenbe stoppal
jártam, majd a csapat hazahozott a buszával. Még pénz sem kellett igazán. Két forintból vettem öt kiflit, azzal jóllaktam.
CívisCafé: Az öt kifli most sem kerül
sokba!
Szil „Lófej” András: Változott a világ, változtam én is. A DVSC örök szerelem, de a család is kötelességet ró az
emberre. Idegenbe már csak a nagyobb
meccsekre megyek.
CívisCafé: Ultra, szurkoló, futballfanatikus – minek nevezzük?
Szil „Lófej” András: Sándor Misi
öreg ultrának hív, neki megengedem
ezt, de én azért szurkolónak tartom magam. Az ultra kifejezésnek szélsőséges
felhangja van, nekem azonban semmi
közöm sincs semmilyen szélsőséghez.
CívisCafé: Ki aggatta önre a Lófej
becenevet?
Szil „Lófej” András: Egy gimnáziumi osztálytársam, Tóth János. Ő a
keresztapám. Azóta büszkén viselem.
A DVSC közösségében így ismernek, a
tanítványaim is tudják. A meccsen én
Lófej vagyok, nem pedig Tanár úr.
CívisCafé: Furdal a kíváncsiság:
ön miért nem bojkottál?
Szil „Lófej” András: Ha én az anyó-

somra haragszom, akkor nem a feleségemen verem el a port. Nem értem, hogy
ha az ultráknak bajuk van Szimával,
Szilágyival vagy az MLSZ-szel, akkor
miért a csapatot büntetik? Korábban
sem értettem egyet a 10-15 perces demonstrációkkal, a teátrális kivonulásokkal, most sem értek egyet a bojkottal. A regisztráció ellen már csak azért
is értelmetlen tiltakozni, mert a hatóságok úgyis mindent tudnak az emberről.
CívisCafé: Feltételezem, hogy nem
örvend nagy népszerűségnek a
bojkottálók körében.
Szil „Lófej” András: Ez kétségtelen,
de én elfogadom, még ha nem is értek
egyet velük, hogy ők bojkottálnak, akkor
fogadják el ők is azt, hogy én nem teszem.
CívisCafé: Kibírja ezt a balhét a debreceni B-közép, vagy szétforgácsolódik?
Szil „Lófej” András: Én nem látom,
hogy lenne B-közép. Aki képes megtenni azt, hogy a Monti ezredes 5. szám
alatti klubhelyiségben vagy a Hódos büféjében néz egy Loki–Fradi rangadót,
ahelyett, hogy kijönne és szurkolna, azt
én nem nevezem szurkolónak. Az én értelmezésem szerint a szurkoló ott van a
stadionban, ha a csapat itthon játszik.
CívisCafé: Egy magafajta veterán,
tekintélyes drukkert biztosan meghallgatnának.
Szil „Lófej” András: Meg sem próbálom, nem hallgatnának rám. Ha elkezdek szurkolni néhányan, aki járnak
társaságból meccsre, nem kapcsolódnak be, csak néznek némán. A legutóbbi szurkolói ankéton is mindenről szó
volt, csak a fociról nem. Megfogadtam,
hogy a jövőben ankétokra nem járok.
CívisCafé: Mondja meg, miért járnak
ilyen kevesen meccsre?
Szil „Lófej” András: Fáj a szívem,
amikor látom az ürességtől kongani ezt a
szép stadiont. Országos jelenségről is van
szó. Most az összes pályán összesen an�nyi ember van, mint régen egy rangadón.
Rejtély ez a nagy érdektelenség.
CívisCafé: Mikor lehetne itt fociláz,
ha nem most, amikor stadionokat,
futballakadémiákat építenek, és
egyre több pénz áramlik a futballba?
Szil „Lófej” András: A történelemben is mindig a fiatalok robbantották ki
a forradalmat, és csapódtak hozzájuk
az idősebbek, akiket a fiatalos lendület
magukkal ragad. Most azonban a fiatalok azt mondják, azt hirdetik, hogy ne
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CívisCafé
járjunk meccsre. Siralmas a helyzet. Vagy
említhetem azt is, hogy ha kimegyek az
iskolám udvarára szünetben, nem látok
focizó diákokat. Azt se látom, hogy dobálnának kosárra. A pingpongasztalt is arra
használják, hogy ücsörögnek rajta.
CívisCafé: Ez kinek a felelőssége?
Szil „Lófej” András: Az egész világé.
Sokat változott ahhoz képest, mint amikor
én fiatal voltam, és a változás nem mindig
pozitív irányban történt.
CívisCafé: Hol vannak azok a kortársak,
akik megtöltötték annak idején a régi
Nagyerdei Stadiont vagy a Vágóhíd utcai
stadiont?
Szil „Lófej” András: Egy kis részük
ott ül az A szektorban, a többiek nagyon
messze kerültek a magyar labdarúgástól,
vélhetően most már nagyapák, mint én, és
inkább unokáznak, mint meccsre járnak.
CívisCafé: Sokan a foci minőségének
romlását okolják az alacsony nézőszám
miatt. Mit gondol?
Szil „Lófej” András: Erről aztán beszélhetnénk két hétig. Előtte nézze meg
mindenki az Aranycsapat teljesítményét
az „évszázad mérkőzésén”! A fiúk átvették
a labdát, háromszor felnéztek, háromszor
megfordultak, de védő még mindig nem
járt a közelükben. Ma már akkor felrúgják
az embert, ha csak tart felé a labda. Azokban az országokban van telt ház, ahol az
életszínvonal sokkal magasabb, mint Magyarországon, ahol egy munkanélküli is el
tudja kísérni csapatát repülővel bárhova.
CívisCafé: Egy magyar munkanélküli
repülni valóban nem tud, de meg tudná
venni az ezer forintos jegyet a Loki-meccsre, mégsem veszi.
Szil „Lófej” András: Debrecenben
jóllakottak az emberek. Megünnepeltünk
sok-sok kupagyőzelmet és bajnoki címet,
de évről évre egyre laposabb volt a buli.

Az elsőt reggelig ünnepeltük, az utolsót már
csak tudomásul vettük. Szerintem akkor
sem lennének többen, ha versenyben lennénk a bajnoki címért. Sokat gondolkodom,
hogy miért van ez így, de nincs rá válaszom.
CívisCafé: A tévében ránk zúduló
focidömping is lehet az oka?
Szil „Lófej” András: Minden bizon�nyal igen. Minden nap látja az ember a
spanyol, a német, az angol bajnokságot,
azok után lenézően beszél a DVSC-ről. Én
nem nézek egy idegen bajnokságot sem,
csak a Bajnokok Ligáját. Nekem a nemzetközi fociból annyi éppen elég.
CívisCafé: Melyik volt a kedvenc
csapata 1971 óta?
Szil „Lófej” András: Nyilván az, amelyik megnyerte az első bajnokságot, de
érzelmileg a Kiss Laci, Szabó József, Gottdiener Sanyi, Kun Gyuszi, Lipők Lajos-féle csapat állt hozzám a legközelebb. Mindenkit személyesen ismertem. Sajnos már
sok temetésre is kellett menni, mert sokan
meghaltak ebből a társaságból. Sándor Tamásékkal is jó viszonyban vagyok, de az
elődökkel közvetlenebb kapcsolatot ápoltunk. Még akkor is hazahoztak idegenből,
amikor egy 20 személyes Roburral utaztak.
CívisCafé: A mostani csapatnak a jelenét
ismerjük. Milyennek látja a jövőjét?
Szil „Lófej” András: Nem rossz ez a garnitúra, csak új impulzus kéne már neki. Nem
tartom szerencsésnek, ha egy edző túl sokáig
irányít egy csapatot. Azt is látom, hogy a klub
elnökének vagy nincs pénze, vagy nincs hajlandósága játékosokra pénzt költeni.
CívisCafé: Hogy éli meg a meccseket
a B-szektorban?
Szil „Lófej” András: Kiadok mindent
magamból, semmit sem fojtok el. Bevallom: időnként trágár is vagyok, ami pedagógus létemre nem egy nagy dicsőség, de
a meccs hevében az ember nem mindig
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tud uralkodni magán. Egy biztos: a saját
csapatom játékosait soha, de soha nem
szidtam. Kondásnak sem kiabáltam azt,
hogy Takarodj! Az nem az én stílusom.
CívisCafé: Szóba sem jöhet az úri lelátó,
az A-szektor?
Szil „Lófej” András: Ültem ott egyszer,
amikor trombózissal bajlódtam, de az nekem
szenvedés volt. Úgy tervezem, a halálomig a
B-szektorból nézem a meccset. Állva!
CívisCafé: A végén jöjjön egy kis
agytorna! Melyik a legjobb debreceni
tizenegy 1971 óta?
Szil „Lófej” András: Posztok nélkül
sorolom: Mező, Éger, Goian, Nagykaposi
E., Menyhárt, Sándor T., Vaczlavik, Kiss
L., Dombi (Bodonyi), Ilea, Gracsov.
CívisCafé: Feltételezem, hogy a másik
kedvenc csapata a magyar válogatott.
Az Európa-bajnokság lázában ég már?
Szil „Lófej” András: Lázban nem égek,
mert sokat csalódtam én már. Ott voltam
Sándor Misi barátommal a Népstadionban,
amikor 1973-ban egy gólon múlott a világbajnoki szereplésünk. Vezettünk, de Bicskei
betlizett, a svédek egyenlítettek, mi pedig
lemaradtunk a vb-ről. Utána ott zokogtunk
Misivel a füvön. Azóta – rövidebb megszakításokkal – pesszimista vagyok. Ennek ellenére – természetesen – nagyon várom az
Eb-t. Tisztességes futballt várok a magyaroktól, ami annyit jelent, hogy a pályán a
fiúk tegyenek meg mindent a győzelemért,
aztán kiderül, hogy ez mire lesz elég.


Cs. Bereczki Attila
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CívisCafé

Aki panaszkodik, az még nem küzd
Tények és tévhitek a pszichiátriáról: Interjú Cserép Edinával, a Debreceni Egyetem
tanársegédével, a Miskolci Semmelweis Kórház főorvosával.
Világszinten és Magyarországon is nő a pszichiátriai megbetegedések száma; kutatások szerint hamarosan át is veszik a vezető
szerepet. Sok ember rendkívül elhanyagolt lelki állapotban van
– még ha nem is érzi így. Akiben pedig tudatosul, hogy gond
van, az sem kér segítséget, mert „ciki”. Nem alaptalan a vonakodás: a pszichiátrián kezelteket a legtöbbször megbélyegzik, vagy
bűnözőknek nézik. Dr. Cserép Edina osztályvezető főorvossal és
egyetemi tanársegéddel beszélgettünk mentális egészségről, prevencióról, tényekről és tévhitekről.
Cívis Café: Még mindig sokan keverik a pszichiátriát a
pszichológiával.
Dr. Cserép Edina: A pszichiáter végzettségét tekintve orvos,
írhat fel gyógyszereket, a pszichológus bölcsészként végez, az átlagosnál nagyobb egészségügyi háttértudása nincsen. Azonban
ők nagy „tudói” a közismert és számunkra a diagnosztikában
nagy segítséget nyújtó személyiségvizsgáló és egyéb módszereknek (pl. Rorschach-teszt, IQ-teszt stb.). A két szakterület az
egyetem elvégzése után kezd közelíteni egymáshoz. A pszichiáter szakorvos és a pszichológus is tanulhat, majd szakvizsgát
követően végezhet pszichoterápiát; ebben a tekintetben nincs
különbség köztük. Szerintem egész egyszerűen azért keveredhet az emberekben, mert hasonló a két tudomány neve, és mert
mindkettő a lélek dolgaival foglalkozik.
Cívis Café: A lelki problémák betegségeket okozhatnak, de mi
a helyzet az elme betegségeivel?
Dr. Cserép Edina: Ebben az életben test nincsen lélek nélkül,
és lélek sincs test nélkül. Az, hogy mi van a halál után a lélekkel,
spirituális kérdés. A pszichiátria az egyik legfiatalabb orvostudományág és nehezen kutatható. A ma praktizáló idősebb orvosgeneráció például még a neurológiával egyben tanulta. A pszichiátriai
kórképeket nehéz diagnosztizálni, de kezelni is, mert multifaktoriálisak (sok tényező hatására létrejövő – a szerk.), azaz általában nincs
egy jól meghatározható tényező, melynek megoldásával gyógyulhat
a beteg. Egyértelműen szerepet játszik a genetika, ami azonban csak
hajlamot ad. Az, hogy kialakul-e a betegség, függ a körülményektől, a neveltetéstől, az életmódtól, az egyént érő stressz mértékétől. A
pszichiátria feladata a lelki betegségek kezelése (depresszió, bipoláris
zavar, szkizofrénia, demenciák, paranoid állapotok, személyiségzavar stb.). A testi betegségek – például egy tumor – is okozhatnak
komoly pszichiátriai betegségeket. Sokszor „landolnak” azonban az
osztályon olyan betegek, akiknek egyéb testi betegségük okoz pszichés tüneteket, például magas vérnyomás vagy vércukorszint, egy
bizonyos helyen lévő daganat, vagy felborult anyagcsere. A pszichiáternek jó diagnosztának kell lennie, hogy ezeket kiszűrje, és az alapprobléma kezelése történjen meg.
Cívis Café: A pszichiátriai betegségek esetében létezik prevenció?
Dr. Cserép Edina: A nagy kórképek (szkizofrénia, bipoláris zavar
stb.) esetében azt gondolom, hogy jelenlegi tudásunk szerint nem.
De például a személyiségzavar, a szorongásos betegségek kialakulásában sokat jelent, ki hogy nőtt föl. A legújabb kutatások szerint

a stresszes kismamák
különböző
biokémiai
folyamatai a születendő
gyermekre is kihatnak:
az agyi neuron-hálózatok másként alakulnak
ki. Aki azonban egészséges környezetben nő
fel, egészséges én- és
öntudattal rendelkezik,
könnyebben meg tud küzdeni az esetleges pszichés nehézségekkel, melyek akár betegséghez is vezethetnek. A neveltetés
és az életben szerzett tapasztalatok tehát sokat számítanak.
Cívis Café: Milyen az átlagember mentális egészsége?
Dr. Cserép Edina: Az átlagember itthon pesszimista, és sajnos a
híresztelések ellenére egyáltalán nem vagyunk harcos nemzet. Nem
szeretünk, nem akarunk küzdeni. Bár azt állítjuk, hogy küzdünk,
de ez sok esetben csak a panaszkodást jelenti, nem tetteket. A saját
kompetenciáinkat nem ismerjük. Arra várunk, hogy valaki segítsen
nekünk, és oldja meg a problémáinkat. Nem vállaljuk a felelősséget a
saját életünkért. Ez természetesen nem mindenkire igaz, sok kivétel
is akad, azonban tény: sokkal-sokkal többet tehetnénk magunkért.
De inkább kívülről várjuk a megoldást. Ez a mentalitás mutatkozik
meg az alkoholisták és sajnos az öngyilkosságok magas számában is.
Nem vesszük figyelembe, nem értékeljük, és nem használjuk ki az
örömforrásainkat, melyekből feltöltődhetnénk, erőt meríthetnénk.
Cívis Café: A magyarok a boldogságlistákon hátul kullognak,
de hajlamosak vagyunk az elmebajokra is?
Dr. Cserép Edina: Hozzuk az átlagot. Egyébként világszinten nő
a pszichiátriai betegségben szenvedők száma. Egy 2011-es felmérés
szerint, melyben 30 európai ország 514 millió lakosára vonatkoznak
a megállapítások, az európaiak összesen 38,2 százaléka szenved valamilyen mentális zavarban. Ez összesen 164 millió embert jelent!
Jelenleg itthon a kardiovaszkuláris és tumoros betegségek után a
leggyakoribbak a pszichés betegségek, azonban a felmérések szerint
2030-2050 körül a vezető betegségtípus a pszichiátriai lesz.
Cívis Café: Ki lehet gyógyulni a lélek betegségeiből?
Dr. Cserép Edina: Vannak olyan kórképek (pl. a szkizofrénia),
amelyekkel együtt kell élni. Ezek úgynevezett shubokban, azaz szakaszosan zajlanak. Vannak „rosszul levős” időszakok, ezek a pszichotikus állapotok, amelyek sajnos nyomot hagynak az agyban. Egy-egy
ilyen állapot után már nem lehet visszalépni, folyamatos a leépülés.
Azonban nagyon sokat tudunk gyógyszerekkel segíteni abban, hogy
ezek az időszakok rövid ideig tartsanak, és minél ritkábban jöjjenek
elő, így nem roncsolnak annyit a betegben. És vannak olyan betegségek (például a pánikbetegség), amelyek gyógyszerekkel és pszichoterápiával rendbe hozhatók. A probléma – főleg az első esetben – csak
az, hogy amikor a beteg jobban érzi magát, az ajánlás ellenére is elhagyja a gyógyszerszedést, és még súlyosabb állapotba esik vissza.
Cívis Café: A kórházak pszichiátriai osztályától egyenesen
retteg sok ember.

CívisCafé
Dr. Cserép Edina: Irdatlan nagy a stigmatizáció: ha valakit a
pszichiátrián kezeltek, már bolondnak van titulálva, összesúgnak a
háta mögött. Ez a megbélyegzés egyébként még sokszor az orvosokra is jellemző, másként bánnak azzal a beteggel, akinek a valahai
pszichiátriai kezelés a papírján van. Pedig bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy az életének az alapjai megrendülnek – elhagyja a felesége, elviszi a bank a házát, elveszti az egzisztenciáját –, és nem tudja
pillanatnyilag kezelni a helyzetet vagy szorongásos panaszok jelentkeznek nála. A folyamatos stressz (munkahelyi, családi, párkapcsolati, stb.) következtében is kimerülhet a lelki kapacitás és kialakul a
depresszió. Az intelligens ember segítséget kér – tőlünk nyugatabbra
nincs ebben semmi ciki. Amíg a klasszikus elmebetegek és az idős,
demens betegek számára kevés a szociális otthoni hely, az addiktológiai rehabilitáiós osztályon, ahol szenvedélybetegeket (például
alkoholistákat) kezelnénk, sokszor kevés az olyan jelentkező, aki
komolyan le akar mondani a függőségéről. A miskolci új pszichiátriai rehabilitációs osztályról viszont sokszor alig akarnak
hazamenni a betegek: 18 féle pszichoterápiás csoport, köztük
tibeti hangtálas relaxáció vagy művészetterápiás foglalkozás is
van. Valószínűleg az sem növeli a pszichiátriák iránti bizalmat,
hogy szinte mindenütt nagyon lelakottak, lepukkantak. Ide sosem jut az adományokból, és a kórházak felújításánál is mindig
utolsók a sorban. Sajnos ez is csak a megbélyegzés része: „jó ez az
itt lévő betegeknek, nekik úgyis mindegy”. Pedig dehogy! Például
azoknak a betegeknek, akik zárt osztályon vannak, nem mehetnek ki hónapokig a falak közül, ronda, lehangoló falicsempét és
padlóburkolatot kell nézniük a nap 24 órájában. A berendezés is
szedett-vedett, az egyik ágy 20, a másik 80 cm magas, alig lehet
felmászni rá.
Cívis Café: Olyanról is hallani, hogy az ápolók verik a betegeket.
Dr. Cserép Edina: Azokon a helyeken, ahol én dolgozom/
dolgoztam, ilyen nem fordult elő. Az üvöltő, agresszív beteget,
aki veszélyeztető magatartást tanúsít, van, hogy rögzíteni kell és/
vagy nyugtató hatású injekciót kap. De a korlátozó intézkedéseket – melyek szigorúan dokumentálva vannak – igyekszünk a
minimumra csökkenteni. A legtöbb esetben sikerül a megfelelő
hangot megtalálni, és együttműködő lesz a páciens. Olyan is van
azonban, hogy az orvos vagy nővér határozottan rászól a betegre,
mert muszáj a szabályokat és határokat betartatni.
Cívis Café: Sok bűnesetről hallani, amit elmebetegek követnek
el, vagy egészségeseknek borul el rövid időre az agya. Hogy
pattanhat el ennyire a húr?
Dr. Cserép Edina: Nem szabad a bűnözést a pszichiátriával
összemosni. A pszichés betegek körében nem nagyobb az elkövetett erőszakos cselekmények száma, mint az egészséges emberek között. Csak a média az ilyen esetekről minden esetben
beszámol, így nagyobb hangsúlyt kapnak. Az igazi pszichiátriai betegek sokkal inkább rettegnek, félnek másoktól, minthogy
bántsanak valakit. És sokszor sokkal nagyobb bennük az empátia és az emberség, mint az átlagemberben. A pszichés betegek
inkább önmagukra veszélyesek, körülbelül 10 százalékuk követ
el öngyilkosságot. Úgynevezett rövidzárlati cselekmény – amikor az ember „bekattan” – bárkinél előfordulhat, bizonyos körülmények között. Olyan is van azonban, hogy a bűnözők azért
vallják magukat pszichés betegnek, hogy felmentődjenek tettük
alól. Szakértő feladata annak feltárása, az elkövető mennyire volt
belátóképessége birtokában a cselekmény időpontjában.
Sinka Judit
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CívisCafé

Új
ételfelfogás
a Divinus
étteremben
300 fős étterem,
új konyhatechnológia
a debreceni Nagyerdőben.

Tudjuk magunkról: vendéglátóhelyen a jó ebédhez, az ízeken kívül, sokat hozzáad a teríték, a kiszolgálás, a
társaság, a miliő – ettől lesz egy fogás
élmény. A Hotel Divinus***** oldalában lévő Divinus étterem márciusi
felújításával éppen ez volt a cél: az
elegáns, tágas térben örömmé tenni
reggelit, ebédet, vacsorát.
A korábban Budapesten a legjobb
nyitó étterem díját is magáénak
tudható Gubicza Csaba executive
gourmet chef április 1-jétől vette át a
Divinus étterem vezetését, ahol mostantól új megvilágításból mutatja be
a gasztronómiát; a sous-vide (azaz
vákuum alatti készítési) eljárás új
módszer a konyhatechnológiában: a

légmentesen lezárt fóliába helyezett
étel vízfürdőbe kerül, ahol alacsony
és állandó hőmérsékleten lassan elkészül. A sous-vide technológiával az
ételek nem veszítenek aromájukból;
az étel belsejét és külsejét egyaránt
érik a behatások az elkészítés során, a
húsok szaftosak és porhanyósak lesznek, nem veszítenek súlyukból, sem
tápértékükből.
A Nagyerdő bejáratánál, a Divinus
étterem 300 fős teraszán grill ételekkel, a'la carte étlappal és szezonális
ajánlattal várják a vendégeket. A tavaszi étlapon főszerepben a spárga és
a bodzavirág!

Kóstolja meg
új fogásainkat!

Grillezett ördöghal sült spárgával,
szamócamártással: 3 300 Ft
Narancsos spárgasaláta snidlinges
burgonyával, házilag pácolt lazaccal:
1 100 Ft
Kentucky csirkeszárnyak csónakburgonyával: 1 900 Ft
Spárgarózsával tűzdelt mangalicaszűz szamóca chutney-val és házi
gnocchival 2 500 Ft
Csirkecombfilé ropogós chili bundában rizibizivel 2 200 Ft.
Divinus étterem
Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig: 7 órától 23 óráig
Debrecen, Nagyerdei krt. 1.
Asztalfoglalás:
52/510-951, restaurant1@hoteldivinus.hu
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HuGo,
a debreceni csoda

Ez a hetvenéves olasz
az idővel egyre csak
szépül
Társadalmi és kulturális
jelképpé is vált.
Az olasz autóipar és formatervezés egyik
legismertebb jelképének számít a hetvenedik születésnapját ünneplő Vespa
robogó, amely – kora ellenére – semmit
sem veszített népszerűségéből és kereskedelmi forgalmából.
A darázsról kapta a nevét
A Vespa szabadalmát 1946. április 23-án
regisztrálták az olasz ipari minisztériumban. A Piaggo-motor, amelyből azóta világszerte 18 millió darabot adtak el,

a második világháború alatt repülőgépgyártással foglalkozó Piaggio család
sarja, a mérnök Enrico Piaggio ötlete
volt. A Vespa első modelljét Corradino d'Ascanio mérnök – a helikopter
prototípusának feltalálója – rajzolta
meg. A visszaemlékezések szerint Enrico Piaggio – a Vespa első rajzait látva
– egy darázshoz (olaszul vespa) hasonlította a kerek formájú motort.
A sikert a 125-ös hozta meg
A piacon 1947-ben megjelent első modell, a Vespa 98 kétezer darabban kelt
el, motoronként ötvenötezer líráért.

Fotók: MTI, Czeglédi Zsolt

A képen az látható, amint Varga Tamás Antal, Lemperger László, Magyari Attila
és Kovács Viktória Ilona pilóta, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki
Tanszéke hallgatói, valamint Gábora András
tanszéki mérnök, az autóépítő csapat vezetője a
HuGo fantázianevű elektromos meghajtású autót szerelik az intézmény egyik műhelyében. A
tanszék először indít autót a nyáron, Londonban megrendezendő Shell Eco-maraton üzemanyag-hatékonysági versenyen.
Ez egy gyári munkás kéthavi fizetésének felelt meg. A sikert a Vespa 125
hozta meg 1948-ban, amellyel megkezdődött az „olasz csoda” története, ahogyan a Corriere della Sera olasz napilap
elkeresztelte a Vespát. 1952-ben már
13 országban gyártották és 114 országban forgalmazták. 1953-ban egymillió
darabot állítottak elő belőle, 1956-ban
már több mint egymilliót. A több mint
160 Vespa-modell közül a legsikeresebbnek az 1977-ben született Vespa
XP bizonyult, amelynek gyártása a mai
napig nem szűnt meg. Tavaly 175 ezer
darabot gyártottak a Vespából az olasz
és a külföldi piacra.
Társadalmi és kulturális
jelképpé is vált.
A Fiat-járművekkel párhuzamosan a
Vespa a háború utáni olasz gazdaság
talpra állásának szimbóluma lett, amely
társadalmi és nemzetközi kulturális jelképpé is vált. Az 1940-es évek Vespája
a New York-i MoMA modern képzőművészeti múzeum állandó kiállításának
egyik darabja. Az olasz motornak hatalmas reklámot adott a Római vakáció
című 1953-as amerikai film, amelyben a
főszereplő Audrey Hepburn és Gregory Peck Vespán járja be az város
nevezettességeit. Ikonikusnak számítanak azok a fotók is, amelyeken a Ben
Hur című 1959-es amerikai film római
forgatásán a főszereplő Charlton Heston és a Messalát játszó Stephen Boyd
láthatók egy Vespa robogóval. A Vespa
rajongójának számít Nanni Moretti
olasz rendező is, aki több filmjében is
ezzel a motorral szerepelt.
További érdekességek:

www.civishir.hu
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Az autóbenzin és a gázolaj fogyasztói ára Magyarországon
(2013-2016. március)
95-ös oktánszámú, ólommentes autóbenzin és a gázolaj fogyasztói átlagára (forint/liter)
442

gázolaj (forint/liter)
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95-ös oktánszámú,
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95-ös benzin átlagára
2016. május 11-től:
333-334 forint/liter

365
355

349

353
347

344

346

348
339

334

334

339
333

323
311
311

310 310
300

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII. VIII. IX.
2013.

X.

XI. XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII. VIII. IX.
2014.

X.

XI. XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII. VIII. IX.
2015.

X.

XI. XII.

I.

a gázolaj átlagára
2016. május 11-től:
326-327 forint/liter
II.

III. IV.
2016.
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Forrás: KSH

peugeot.hu

PEUGEOT 308 STYLE
AKÁR 800 000 FT* KEDVEZMÉNNYEL
HASZNÁLTAUTÓ BESZÁMÍTÁS ESETÉN
A Peugeot 308 modellek átlag fogyasztása: 3,1-5 l/100 km,
átlag CO2-kibocsátása: 82-114 g/km.

MÁR 3,08% THM-TŐL**

*Az árlistában feltüntetett listaárból számított bruttó 800 000 Ft értékű kedvezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 308 STYLE személygépkocsi vásárlása esetén, 2016. április 1-től visszavonásig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, amennyiben az új Peugeot 308 STYLE vásárlása használtautó-beszámítással történik. A kedvezmény teszt- és használt Peugeot 308
személygépkocsi vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze, a feltüntetett kedvezmény a Peugeot 308 STYLE modellek megvásárlása esetén, a használtautó-beszámítással elérhető - a listaárból levonandó - maximális kedvezményt foglalja magában. A kép illusztráció. A P Automobil Import Kft. fenntartja magának a
jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a
Peugeot-márkakereskedésekben vagy a www.peugeot.hu oldalon! **A jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban:
finanszírozó) forintalapú, változó kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű pénzügyi lízingajánlata, amely minimum 500 000 Ft finanszírozott összeg és minimum
24 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes
vagyonszerzési illeték. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke
módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése a finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedes jegyig kerekítve történik. A finanszírozó
az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba
vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. THM: 3,08% - 3,78%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt casco biztosítás fenntartása szükséges. A finanszírozó alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló
Magatartási Kódexnek. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának
jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, amelyek közvetítőként a finanszírozó képviseletében járnak el.

PEUGEOT 308
OMP Peugeot – OMP Autóház Kft.
Debrecen, Balmazújvárosi út 38.
Tel: +36 (52) 503-510, Mobil: +36 (30) 512-9676
www.ompautohaz.hu
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Fix, hogy mindent látnak
Április 5-től élesben „támadnak” a
traffipaxok.
A rendőrség 160 mobil eszköze mellett 365 VÉDA típusú
korszerű készülék figyeli a szabályszegőket; a büntetés akár
300 ezer forintig terjedhet. A
mobil eszközök elsődlegesen
a gyorshajtókra vadásznak, és
alkalmasak a rendszám felismerésére is. A fix telepítésű,
valamint a változtatható helyű
készülékek számos szabályszegést képesek regisztrálni és az
adatokat továbbítani. Így az
alapfunkcióin túl (sebességmérés, rendszámfelismerés,
forgalomszámlálás, forgalomtorlódás észlelése, a járműről
készített felvételek továbbítása) számos kiegészítő funkcióval is rendelkezik, köztük
képes észlelni, ellenőrizni a
biztonsági öv használatát, a
kötelező haladási irány betartását, a záróvonal átlépését, a
vasúti átjárón vagy piros jelzésen való áthaladást, a leállósáv
vagy a buszsáv használatát,
behajtási tilalom megszegését,
veszélyes árut szállító járműveket (ADR).
Az intelligens közlekedési
ellenőrző hálózat központi
eleme a Közlekedésbiztonsági
Automatizált Feldolgozó és Információs Rendszer (KAFIR),
mely rögzíti a jármű sebességét, rendszámát, honosságát,
méretét. A kamerahálózat –
ami kapcsolódik a központi
járműnyilvántartáshoz – fel-

adata a különböző rendszerelemek összekapcsolása az
általuk küldött információk
feldolgozása és továbbítása.
Ezáltal képes a szabályszegés
egészét felvenni, rögzíteni és
továbbítani azt a rendőrségi,
valamint egyéb külső informatikai szakrendszerek felé.
Így utólag ellenőrizhető, hogy
érvényes-e a jármű műszaki
vizsgája, vagy volt-e kötelező
biztosítása.
A készülékek alkalmazásának
célja nem kizárólag a szankcionálás, forgalomszámlálásra és
forgalmi torlódások jelzésére
is alkalmasak, ezáltal a közlekedés biztonságának javítását
szolgálják. A projekt bevezetésének köszönhetően ezután
nagyobb biztonságban tudhatják magukat az úton lévők.
A rendszer és a szabálykövető
közlekedők egyaránt hozzá-

járulnak a közúti közlekedés
nyugalmának és kiszámíthatóságának megteremtéséhez.
A személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma
– kiemelten a halálos balese-

tekét – is csökkenni fog, vagy
legalábbis enyhébb lesz azok
kimenetele.
További érdekességek:

www.civishir.hu

Ú J F I AT T I P O
OPENING EDITION

3 990 000 FT-TÓL

Fix telepítésű traffipaxok Hajdú-Bihar megyében
Település neve

Telepítési hely jellege

Útszám

Bocskaikert
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Püspökladány
Berettyóújfalu
Püspökladány
Tépe

belterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
belterület
külterület

4
47
35
33
4
47
42
47

Kilométerszelvény
(km+m)
237+885
4+72
76+836
104+545
179+893
45+710
1+707
27+053

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.

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

www.fiat.hu

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
210x297_A4_Tipo-Opening Edition-Piros_20160222.indd 1

22/02/16 18:13
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Öreg autóval járnak
a magyarok...
A magyarországi autóállomány az elmúlt
két évben egy évvel lett öregebb, az autók
átlagos életkora 2016 elején 13,2 év, és a
lakosság fele 10 évesnél idősebb autóval
közlekedik – derül ki abból a felmérésből, amelyet a Bosch megrendelésére a
Medián készít 2008 óta minden második
évben. Az eredmények szerint 2016-ban a
magyar lakosság alig 2 százaléka közlekedik fiatal – 0 és 2 év közötti – autóval, valamint 3 és 5 éves kor közötti gépjárművet
is csak 9 százalék használ. A magyar autósok harmada 6-10 éves, míg csaknem fele
11 és 20 év közötti járművel közlekedik.
Az idős, 20 év feletti autót használók aránya idén 7 százalék.
Majdnem minden második
családnak van autója
A kutatás szerint a magyar háztartások
44 százalékában van autó: a háztartások 39 százaléka egy, 5 százalékuk pedig
kettő vagy kettőnél több gépjárművet
használ. Az autók jellemzően saját tulajdonúak, céges autó csak a háztartások töredékében, mindössze 2 százalékában van.
A magyar autók átlagos futásteljesítménye
– az előző felméréshez hasonlóan –
2016-os felmérésben is évi 16 ezer kilométer. Az autósok 38 százaléka évente

5 és 10 ezer kilométert, 28 százalékuk pedig évente 11 és 20 ezer kilométert tesz
meg a járművével. Az évi 5 ezer kilométernél kevesebbet autózok aránya mindössze 11 százalék, a 20 ezer kilométernél
többet közlekedőké pedig 16 százalék.
Az autóhasználók között
• kimagasló, 62 százalékos a diplomások
aránya
• a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők 18 százaléka gépjármű-tulajdonos
• a középfokú végzettséggel rendelkezők
53 százaléka
• a szakmunkások 42 százaléka rendelkezik autóval.

A háztartási jövedelem-kategória szerinti megoszlás 2016-ban:
- Az alsó jövedelemkategóriába tartozók kicsivel kevesebb mint egyharmada, 32 százaléka,
- Az alsó-közép kategóriás jövedelműeknek pedig a 41 százaléka rendelkezik autóval.
- A felső-közép kategóriás jövedelműeknek idén csak egy százalékkal kisebb aránya, 40 százaléka mondta magát gépjármű-tulajdonosnak, míg ugyanez az arány a felsőkategóriás jövedelműek körében 53 százalék.
- Míg a Budapesten élőknek alig több mint egyharmada, addig a községek lakóinak csaknem
fele autóhasználó. Ugyanez az arány a városban élőknél 46 százalék. A Bosch kutatása szerint
2016-ban Magyarországon a nők 37 százaléka, míg a férfiak 52 százaléka rendelkezik autóval.
Csaknem minden társadalmi csoportban nőtt az autóhasználat mértéke, a leginkább a fiatalok,
a budapestiek és az érettségizettek körében. Csökkenés csupán a vidéki városokban élők, a
40-49 évesek és a diplomások körében volt tapasztalható – derül ki a kutatásból.

Az ország, ahol eltűnhetnek a benzinkutak
Az elektromos és hibrid gépjárművek gyors terjedésével ma már több elektromos
töltőállomás van Japánban,
mint benzinkút. A Nissan
által végzett felmérés szerint az ázsiai szigetországban
35 ezer benzinkút működik,
miközben 40 ezerre nőtt a
elektromos töltőállomások
száma, utóbbiak többsége
azonban magántulajdonban
van. A e-töltőállomások gyarapodásának lendületet adott
az, hogy a japán kormány
támogatást biztosít az elektromos vagy hibrid gépkocsik
vásárlásához. Különösen az
elektromos autók esetében
az ázsiai ország messze lekö-

Petert, a Nissan pénzügyi
igazgatóját a The Guardian
brit napilap honlapja. Ez már
nem probléma Japánban, ahol
6469 ultragyorstöltő műkö-

rözi a világ más államait. A
piacnövekedés ösztönzésének fontos eleme a töltőinfrastruktúra fejlesztése. Mivel
az elektromos töltés megfizethetőbb, a potenciális vásárlók félresöprik félelmüket
attól, hogy távol otthonuktól
nem fogják tudni felöltetni
autójukat – idézte Joseph G

dik CHAdeMO csatlakozóval
rendelkező elektromos autók
számára. Európában 3028, az
Egyesült Államokban 1686
ilyen típusú ultragyorstöltő
van.

(MTI)
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„Úriember” a
kecskeméti Mercedes
Negyven bérlakást adott át munkavállalóinak a Mercedes-Benz Gyár Kecskeméten, amelyeket az alkalmazottak kedvezményesen bérelhetnek.
A bérlakásprogram célja a munkavállalók
motiválása. A közlemény szerint a vállalat
által nyújtott támogatás révén 34 kisebb,
43 négyzetméteres, valamint 6, egyenként
51 négyzetméteres összkomfortos lakást vehettek át a dolgozók. A pályázatok elbírálásakor a cég – az üzemi tanáccsal egyeztetett
szempontok alapján – figyelembe vette a

vállalatnál eltöltött időt, a gyárban dolgozó
hozzátartozók számát, a pályázó gyermekeinek számát, valamint, az állandó lakóhely
Kecskeméttől való távolságát is fontos szempont volt az is, ha valaki egyedülálló szülőként pályázott.
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft. közel négyezer munkavállalót foglal-

koztat. A most átadott bérlakásokba 40 dolgozó – a családtagokkal együtt 63 személy –
költözött be. A bérlők közül harmincketten
a termelésben, nyolcan irodában dolgoznak.
Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetésének
elnöke a közlemény szerint hangsúlyozta: a legjobb minőség csak elkötelezett és
elégedett munkavállalókkal lehetséges; a
vállalat Magyarország egyik meghatározó
foglalkoztatójaként példát szeretne mutatni
abból, hogyan érdemes mobilitásra ösztönözni az álláskeresőket, illetve erősíteni a
munkavállalók motivációját. Minda Imre
László, a kivitelezést végző KIK-FOR Kft.
ügyvezető igazgatója közölte: a bérlőkijelölési jogot öt évre értékesítették a Mercedes
számára, a felújított lakások bérleti díját, a
rezsit, a parkolók használati díját a bérlők
fizetik. A Mercedes az ötéves időtartamra
garantálja a lakások 100 százalékos kihasználtságát. Szemereyné Pataki Klaudia,
Kecskemét polgármestere a közlemény szerint kifejtette: az elmúlt években elsősorban
a szakemberek képzésének elindításán volt
a hangsúly, most arra kell összpontosítani,
hogy a Kecskemétre érkező munkavállalók
valódi otthonra leljenek a városban.

FENNTARTHATÓ
MOBILITÁS

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
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

 Műszaki vizsgára felkészítés és műszaki
vizsgáztatás munkanapokon
8.00–16.00 óráig.
 MINDEN gépjárműtípusra
(Nemzetközi vizsga is!).
 Személygépkocsi műszaki vizsgadíja
bruttó 18 990 Ft (mely tartalmazza
az átvizsgálási díjat, környezetvédelmi
igazolás díját, műszaki vizsgadíjat.
 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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Reform gulyásleves
Ne ijedjetek meg a csicseriborsóliszttől;
bátran használjátok! Nekem bevált. Azt
nem merném mondani, hogy nagymamámat is ilyen nokedlivel kínálnám, de
egyébként nem lehet észrevenni, hogy
nem fehér lisztből van. Nagyon finom!
Hozzávalók: 1 vöröshagyma, 2 kk. paprika, 25 dkg sütni való kolbász (disznó-

toros), só, bors, delikát, kis darab zeller
és karalábé, 2 répa, 1 zöldség, 2 közepes
krumpli, 3 ek. csicseriborsóliszt + 1 tojás
a nokedlihez.
Elkészítés: A felaprózott hagymát
olajon megdinszteljük, majd megszórjuk őrölt piros paprikával. Öntsünk
alá pici vizet, hogy le ne égjen a paprika. Beletesszük a feldarabolt kolbászt,

Egészséges
rántott hús
Egészséges rántott hús? Olyan is van? Na, jó. Csak háromnegyed részt egészséges, mert olajban sült. Bár én nem
vagyok egy nagy rántotthús-imádó. Ha étteremben húsos
ételt kérek, meg szoktam kérdezni, hogy rántva van? Ha
igen, akkor nem kérem. Viszont nagy ritkán én is megkívánom a rántott husit. De kizárólag frissen, és csak a
laposat szeretem. Most egy egészséges változatot készítettünk. Máskor is kerül még ilyen az asztalunkra.
Hozzávalók: csicseriborsóliszt, tojás, zabpehely, 40-50 dkg karaj, só, bors, olaj a sütéshez.
Elkészítés: A húst felszeleteljük és kiklopfoljuk. Mindkét oldalán besózzuk. Majd következik a reform bunda.
Csicseriborsólisztben, tojásban, végül apró szemű zabpehelyben megforgatjuk. Olajban kisütjük. A tojásba és
zabpehelybe tettem egy kis sót, borsot.
Jó kis masszív bunda lett rajta. Próbálják ki!

Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva
További RecepteK:

az Ízek és utazások gasztroblogon:izutazas.blogspot.hu

majd 1-2 percig átforgatjuk. Felöntjük
vízzel, aztán kb. 10 perc főzés után beletesszük a felkockázott zöldségeket.
Sózzuk, borsozzuk, kis delikáttal ízesítjük. Ha kezdenek puhulni a zöldségek, akkor beletesszük a felkockázott
krumplit. Ha már szinte minden teljesen kész, beleszaggatjuk a nokedlit, és
készre forraljuk.
További érdekességek:

www.civishir.hu
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Sínes
zuhanyszett
csapteleppel
53.340 Ft helyett most csak

42.820 Ft-ért

Debrecen,
Széchenyi u. 40.
tel.: 70/316-5900 vagy
52/785-492
www.csempe-csempebolt.hu
info@csempe-csempebolt.hu

+ ajándék esőztető fejzuhany
Az akciók a készlet erejéig érvényesek.

Professzionális

ás

szőnyegtisztít
Debrecenben!sal is.
Házhoz szállítás

nyeg.hu

www.varazsszo

Db., Füredi útar)98.
(Medicor-udv

Telefon:

06-20/950-55-15

Hirdetési
lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért

KERESSE
KOLLÉGÁNKAT:
DORCSÁK NIKOLETT

+36 30 648 5874
dorcsak.nikolett@civishir.hu

SZABÓ ERZSÉBET

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

ODA-AZ-ADÓ Kft.

VÁLLALJUK

TÁRSAS és EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK TELJES KÖRŰ
• könyvelését • bérszámfejtését
tb-ügyintézését • hatóságok előtti képviseletét.
BőveBB információ:

Oda-az-adó Kft. • debrecen, Vágóhíd u. 2. 8. épület
MObil: 30/997 34 66 • telefOn/fax: 52/418 976
Oda-az-adOKft@t-Online.hu
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LAKOSSÁGI ÉS IP
ARI

festékek

minden
felületre.

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET

Stílus és Elegancia Önre szabva

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

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

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

Szín Vo
nal Ü
tikku-r
zleth
il

LAPTOPAKKUMULÁTOROK

á
a feS
Debrece
tékbo z,
n,
lt
52/456 3 Miklós u. 33.
20
www.fes
tekdebre
cen.hu

raktárról
Minőség, versenyképes áron!

•Egyedi síremlékek készítése
•Akciós termékek
értékesítése
•Megdőlt síremlékek
helyreállítása, tisztítása

Debrecen, nyíl u. 6.

52/541-087
www.laptopakksi.hu

Hirdetési lehetőségekért,
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

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

Cívishír
w w w. c i v i s h i r. h u

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
SZABÓ ERZSÉBET

DORCSÁK NIKOLETT

szabo.erzsebet@civishir.hu

dorcsak.nikolett@civishir.hu

+36 20 420 4332

+36 30 648 5874

SZAKKÉPZÉSÉ A JÖVŐ!

Szeptembertől ismét INGYENES képzések
a Debreceni Szakképzési Centrumban!

Korszerű képzési rendszer, mely a társadalom minden tagját munkához segíti,
élethelyzethez igazodó iskolarendszerű képzések esti tagozaton is!

Hiányszakmák 2016/2017. 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
Szakember-utánpótlás érdekében tanulmányi eredménytől függően akár havi
10-30 ezer forint ösztöndíjjal támogatott hiányszakmát tanulhat tanulószerződéses juttatás mellett!

Debreceni Szakképzési Centrum, 4030 Debrecen, Fokos u. 12. www.dszc.hu
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Szendvicspanelgyártás
Debrecenben
Gondolkodott már azon, hogy a Magyarországon forgalomban lévő szendvicspaneleket hol gyártják?
A forgalomban kapható szendvicspanelek egy része az EU
tagországaiból érkezik Magyar-

országra, de egyre nagyobb hányada hazai gyárakban készül.
A szendvicspanelek típus sze-

HAzai Gyártás Előnyei


• 10 000 m folyamatos raktárkészlet 
• 4; 5; 6; és 7,5 méteres táblák 
• Rövid gyártási határidő 
• Szendvicspanelek készletről azonnal
2

rinti megoszlása átalakulóban
van a piacon. Amíg néhány éve
az olcsóbb, de gyengébb műszaki tartalmú EPS és PUR habos szendvicspanelből építették
be a legtöbbet, addig az elmúlt
években a növekvő műszaki
követelmények miatt egyre inkább az ásványgyapotos és a
PIR habos szendvicspanelek
iránt nőtt meg a kereslet.
A Metál-Sheet Kft. 2010 óta ásványgyapotos, 2013 óta PIR habos szendvicspanelt gyárt Debrecenben. A műszaki tartalmat
CE minősítéssel és magyar nyelvű Teljesítménynyilatkozattal
támasztja alá. Ezzel a Magyarországon gyártott szendvicspanel a tervezési szakaszban és
a műszaki átadás során is jelentős előnnyel bír a külföldön

gyártott szendvicspanelekkel
szemben.
A hazai gyártás másik nagy
előnye, hogy a megrendeléshez
magyar nyelven, személyesen,
telefonon vagy e-mailben gyorsan és egyszerűen kaphatunk
segítséget.
A megrendelést követően a
rövid, akár egyhetes gyártási határidő után nagyon rövid
szállítási idővel lehet számolni.
Debrecenből az ország bármelyik pontja fél napon belül elérhető, akár kamionnal is.
Bemutatóterem
4030 Debrecen,
Mikepércsi út 106.
+36 70 771 7371
+36 30 985 4214
www.metal-sheet.hu
bemutatoterem@metal-sheet.hu
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Csak genyó, és kész
Emelje fel a kezét, aki látott már olyan akció-vígjátékot, ahol a fizetett bérgyilkost és segítőit kerekes székes karakterek és más Taigetosz-pozitív figurák alakítják! Elég kevés jelentkezőt látunk, éppen itt az ideje
hát, hogy ellátogassanak Till Attila új filmjére.
Elsőre nem túl csábító az ajánlat, hiszen
a jeles férfiút eddig javarészt csak Liptai
Claudia oldalán láttuk idétlenkedni, de
higgyék el, Tiszta szívvel című mozija nagyot üt. Kóstolgatta már ő korábban is a
műfajt (Pánik), itt azonban valamit telibe
talált. És nem azért, mert végre hibátlanok
a párbeszédek, humorral átszőtt dialógusai életszagúak, különlegesek a színészek
– a profik és az amatőrök egyaránt –, jól
fel van építve és izgalmas a sztori, amelynek ráadásul komoly mondandója is van.
Méghozzá egy véres és erőszakos mesében, melyben fröccsen az agyvelő és roppannak a nyakak. Ha pedig éppen nem a
feszültség uralja a vásznat, akkor hatalmas,
öniróniával teli helyzet- és jellemkomikumon alapuló poénokon röhöghetünk. Ritkán lehet ezt leírni: minden a helyén van
ebben a filmben. Két fiatal mozgássérült
fiú, Zoli (Fenyvesi Zoltán) és „Barba Papa”, avagy Ádám (Fekete Ádám)
összebarátkozik az egykori tűzoltóval,
Rupaszovval (Thuróczy Szabolcs),
aki egy baleset következtében kerekes
székbe kényszerült. Rupaszov a szerb
maffiának dolgozik, embereket tesz el
láb alól, olyanokat, akik egy kerekes szé-

kestől várnák utoljára, hogy golyót repít
a fejükbe. A férfi beveszi a két fiatalt a
buliba, a gengszterfőnöknek (Vitanovics Dusán) azonban nem tetszik, hogy
kettővel több szemtanú marad az akciók után, így kiadja a parancsot, tegye el
láb alól a Zolit és Ádámot. Vajon a pénz
vagy a lelkiismeret kerekedik felül? En�nyi állna egy (rossz) kedvcsinálóban. A
Tiszta szívvel azonban ennél jóval többről
szól. Hiszen már a stáb sem mindennapi. A két fiú a valóságban is mozgássérült. Zoli teljesen amatőrként került a
filmbe, Ádám azonban forgatókönyvíró, dramaturg, és gyakran felbukkan
a Táp Színház előadásaiban. A főgonoszt pedig a civilben ismert idegsebész,
Dr. Vitanovics Dusán formálja meg; nem
láttunk még nála kompaktabb negatív
szereplőt magyar filmben. Nincs túlpszichologizálva a karakter, nem tart monológot a szörnyű gyerekkoráról, csak genyó,
és kész – a kevesebb most tényleg több.
Thuróczy Szabolcs és a Zoli édesanyját játszó Balsai Móni, úgy is, mint
egykori rókatündér, hatalmasat ment az
elmúlt években, feltűnésük a vásznon
mindig felértékeli a filmet. Persze az ak-

ciójelenetek elsőre valóban túlságosan
valószínűtlenül hatnak, a végére azonban
összeáll a kép. Méghozzá egy olyan csavarnak köszönhetően, amely mindent átértelmez, elsimítja az egyenetlenségeket,
kitölti a réseket, és olyan adag fájdalmat
és szépséget borít a néző nyakába, hogy
nehéz kikelni a moziszékből. Hollywoodban is tanulhatnának Tillától.

Szalmási Nimród
Tiszta szívvel
Színes, magyar akció-vígjáték, 100 perc
Korhatár: 16
Rendező: Till Attila
Főszereplők: Thuróczy Szabolcs, Danis Lídia, Fenyvesi Zoltán
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Egyediség, stílus
és elegancia
az otthonában is...
Csempék, kültéri burkolatok,
lábazati elemek, fürdőszoba
felszerelések, szaniterek
egyedi választéka

Floral Home Decor

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.

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

06 70 341 9157

festékstúdió

Debrecen, Füredi út 57-59.

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

Nagy
választékban
kaphatók:

TAVASZI AKCIÓ!
Eco mf. fehér
zománcfesték 1 lit.

1695 Ft

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

Helyben számítógépes
színkeverés.

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

Inntaler
mélyalapozó 5 lit.

3480 Ft
696 Ft/lit.

Polifarbe
diszperziós
homlokzatfesték
14 lit., fehér

8280 Ft

Corso
beltéri
glett
20 kg.

2440 Ft
122 Ft/kg.

591,42 Ft/lit.

Boróka vizes lazúr
2,5 lit.

6960 Ft
2784 Ft/lit.

Polifarbe Eco
beltéri falfesték 14 lit.

2690 Ft
192,14 Ft/kg.

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2016. 06. 12-IG
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Debreceni 21-es:

Gubicza Csaba,
a Hotel Divinus*****
séfje

5.

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

2.

3.

Árulja el rögtön az elején a debreceni
szakácstanulóknak: hogy lesz valakiből a régió egyetlen ötcsillagos
szállodájának, a Divinusnak a séfje?
A tehetség még önmagában kevés;
rengeteget kell tanulni. Nem az iskolában, hanem az életben. Én fiatal
koromban a fejembe vettem, hogy
elsajátítom ezt a szakmát annyira,
amennyire a képességeim engedik.
Gyerekkorában megigézte a konyhában a fakanál, és úgy lett szakács?
A szüleim Gyuláról származnak, és
gyerekkoromban nyaranta sok időt
töltöttem a nagyszüleimnél. Dédnagymamám mindig a nyári konyhában főzőcskézett; nagy érdeklődéssel figyeltem. Hamarabb tanultam
meg palacsintát sütni, mint beszélni.
Onnan már nem volt kérdés, hogy
mit akarok kezdeni az életben.
No és merre vitte az élet?
Németországba küldtem magam ta-

4.

nulmányútra a kilencvenes évek derekán, Bajorország egyik legelismertebb
konyhafőnökéhez. Egy hatszáz fős
étteremben főztünk Grünwaldban, egy
idilli környezetben. Nem zöldfülűként
kerültem ki, hiszen előtte a Kempinskiben dolgoztam; Bajorországban mégis
nagyon sokat tanultam. Nem csak a
szakmáról, hanem a munkáról, az elhivatottságról, az alázatról. Minden fiatal
magyar szakácsnak azt tanácsolom,
tegye próbára magát külföldön.
Azt mondja, menjenek külföldre a
fiatalok, miközben más jajveszékel,
hogy mennek.
Az én szakmámban rendkívül fontos a
tapasztalatszerzés, még annak is, aki
nagyon jó képességű szakács, és ha
még szakmát is tanul az ember, akkor
dupla siker. Nekem nagy szerencsém
volt, olyan helyre kerültem Bajorországban, ahol szakmailag is sokat fejlődhettem.

6.

7.

Miért nem a németek jönnek ide tanulni, főzni? A magyar konyha híresebb a németnél!
A bajor konyha legalább annyira híres,
csak keveset, vagy szinte semmit nem
tud a magyar róla. Egy klasszikus fúziós konyha, remekül ötvözi a különböző
kultúrák konyhaművészeteit. Bajorországnak nincs tengerpartja, mégis a
bajor konyha egyik fontos, gyakran
használt alapanyaga a tengeri hal.
Ugyanúgy gulyáslevelest is főznek,
tudják, hogy az eredete magyar, de
ők másképp, sajátosan készítik el...
Nagyon változatos, kifinomult és szép
konyhájuk van. Ahogy megyünk északabbra Németországban, a jó íz egyre
kevésbé jellemző, de a földrajzi, társadalmi különbözőségek miatt német
konyháról összességében nem is lehet
beszélni. Értelmezhetetlen.
Említette, hogy egy szakács holtáig tanul. Láttam olyan huszonéves
férfit, aki tökéletes töltött káposztát készített. Ő mit tanuljon még?
A magyar konyha meghatározó ínyencsége a töltött káposzta, de a globális
gasztronómiában még vannak szép
számban tudnivalók. A töltött káposztának is számos fajtája létezik. Mindig
jönnek új kihívások, vagy éppen régiek. Újabban nagy divat a konfitálás. Az
ember első hallásra azt hinné, hogy
valami új találmány, pedig egy több
évszázados múltra visszatekintő, az
ételek tartósítását, tárolását lehetővé
tevő technikát takar. Ez reneszánszát
éli, meg kell tanulni, rá kell érezni.
Tesztelte már a debreceni vendéglátóegységek konyháit?
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15.
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9.
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11.
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Megfordultam már sok étteremben,
bár még korántsem teljes a kép. Eddig még sehol nem csalódtam, legfeljebb egy-egy helytől a neve, a híre
alapján többet vártam volna.
Akkor fejtse , hogy mit is eszünk mi,
debreceniek.
Érdekes a felhozatal. Egy étlapon fel
lehet fedezni öt földrész ételeit, ami
önmagában nem baj, ha megvan hozzá a kellő szaktudás. Úgy tapasztaltam,
hogy Debrecenben ez megvan. Finoman, szépen főznek a kollégák!
A Divinus mit kínál a vendégeinek?
A mi étlapunk is egy kicsit eklektikus,
a legfőbb jellemzői között találjuk azt,
hogy szinte semmi pirospaprikát nem
használunk, és minimális zsiradékkal
készítjük el a húsokat.
Ez nem hangzik túl magyarosnak…
Pedig ez is magyar konyha. Minden ízt
és zamatot kihozunk például a húsból,
csak nem tocsog a zsírban. Változik a
világ, a gasztronómiában is változnak
az igények. Attól, hogy kevesebb paprikát használunk egy pörkölthöz, vagy
kevesebb zsírt, még nem veszíti el a
magyaros jellegét.
Ne mondja, hogy egy marhalábszárpörköltet el lehet készíteni sok paprika nélkül!
Meglepődne, ha látná a mi marhapörköltünket! Nem lábszárból, hanem pofából készítjük, de nem pirosan. Úgy is
rendkívül kellemes az íze.
Most már nagyon furdal a kíváncsiság: mi a baja a paprikával?
A paprikával semmi gondom, csak nem
annyira magyaros, mint amennyire sokan azt hiszik. A magyar konyhában

13.

14.

maximum 250 évre tekint vissza. A régi
magyar konyhában nem volt paprika!
Az erdélyi konyha például sokkal kevesebb paprikát használ, mint a kvázi
magyar konyha, és én azt mondom,
hogy az erdélyi konyha az, ami az igazi magyar konyha alapját képezi. Az
erdélyi töltött káposzta ma is fehér. A
tengerentúlról importált paprikával és
a paradicsommal sikerült „hazavágni”
a magyar konyhát. Véleményem szerint a világ egyik legváltozatosabb legsokoldalúbb konyha a magyar, ennek
köszönhetően elég gyorsan tud alkalmazkodni a megjelenő új trendekhez,
melyeket a jól képzett magyar szakácsok szerencsére tudnak is alkalmazni,
továbbfejleszteni.
Tele vagyunk gasztronómiai műsorokkal. Egy szakácsnak ez sikerélményt jelent, a szakmája felmagasztalásának tekinti?
Attól függ, hogy milyen gasztroműsorokról beszélünk. A kereskedelmi adókon futó, celebek közreműködésével
készülő show-kat és nem tekintem
gasztronómiai műsoroknak, nem is
nézem azokat, mert jelentéktelennek
tartom. A néző három hét múlva már
nem tudja, hogy melyik híresség mit főzött a műsorban, de nem is azért nézi,
hogy az étel érdekelje. Más csatornákon vannak igazán nívós tévéműsorok
a gasztronómia témájában, azokat, ha
tehetem, rendszeresen megnézem.
Olasz, francia vagy kínai, melyik a
kedvenc konyha?
A mediterrán konyha a legnagyobb
kedvencem. Sok bárány, sok hal, sok
oregánó, sok római kömény és még

16.
17.

18.

19.

20.

sorolhatnám. Az arab konyhát is kedvelem, mert a mediterránhoz nagyon
közel áll. Ezek a konyhák számomra
azért nagyon érdekesek, mert rengeteg fűszert használnak. Egy jó példa:
olyan mediterrán ételünk is van a
Divinusban, hogy tizennégy féle fűszerrel ízesítjük, és mind a tizennégy
harmonizál egymással.
Ennek a rovatnak első kötelező
kérdése következik: mi a legjobb
Debrecenben?
Korábban is nagyon sokat jártam
Debrecenbe, Gyula és Sopron mellett
a harmadik legkedveltebb városom.
Budapestiként nagyon rendezettnek
és kulturáltnak tartom. Kedvesek és
udvariasak egymással az emberek.
Az egyik legjobb, hogy gyalogosként
minden zebrán, megadják nekem az
autósok elsőbbséget. Ez egy budapestinek nehezen hihető dolog.
Rögtön itt a másik kötelező kérdés: mi a legrosszabb?
Rosszat nem tudok mondani; nincs
negatív tapasztalatom.
Mi lenne a csúcs Debrecen után?
Gordon Ramsaytől egy ajánlat,
esetleg a Buckingham-palotából
egy felkérés?
Egyik sem. Nincsenek ilyen álmaim.
Csak céljaim vannak. Mégpedig olyanok, hogy a legjobb tudásom szerint
végezzem a munkámat, és ezt a tudást átadjam a fiatalabb nemzedéknek. Annyi hírességnek főztem már,
hogy Erzsébet királynő őfelsége nem
hoz lázba. Számomra nem más egy
királynőnek főzni, mint önnek, vagy
bármelyik szállóvendégnek.
Mondjon néhány nagy nevet: kik
kóstolták a főztjét?
Amikor Németországból hazajöttem,
Budapesten egy Stefánia úti kastély
étteremben lettem konyhafőnök. Ott
volt szerencsém főzni Göncz Árpádnak, Helmut Kohlnak, Felipe Gonzáleznek, tehát igazán prominens embereknek.
Cseréljünk szerepet! Rendelje meg
tőlem a kedvenc ételét!
A bárányhúst nagyot szeretem; azt
bármilyen módom elkészítheti. De lehet kecskehús is.
Mit óhajt mellé inni: sört, bort vagy
pálinkát?
Csak sört!

Cs. Bereczki Attila
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