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2 RöviD Hírek

CívisCafé

Izgalmak éjszakája
az egyetemen
Idén 10. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem
a Kutatók Éjszakájához, ami
Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozata. – Újdonságban most
sem lesz hiány, hiszen végre,
újkori történetében először valóban a lovaké lesz a főszerep
a Lovardában. Cseppet sem
szokatlan módon, kedvenc
ételeivel és azok történetével
ismerkedhetnek meg a Bud
Spencer-rajongók az Olasz Tanszék jóvoltából, a receptekhez
– a tervek szerint – a Műszaki Kar tésztahíd-építői szolgáltatják majd az alapanyagot – mondta a programokról
Mándy Zsuzsa. Az egyetem
Tudományos
Igazgatóságának munkatársa, a program
szervezője kiemelte: a regisztrációhoz kötött programokra

szeptember 9-től lehet jelentkezni a http://www.kutatokejszakaja.hu/2016/ oldalon. Az
Európai Unió Bizottsága több
mint tíz évvel ezelőtt indította
útjára a kezdeményezést, hogy
Európa-szerte megismertesse
a fiatalokkal a kutatói pályát,
népszerűsítse a természettudományokat és megmutassa, hogy
kutatónak lenni izgalmas kihívás. A Debreceni Egyetem már
10. alkalommal csatlakozik a
programsorozathoz.
További érdekességek:

www.civishir.hu

Mosolyka
Debrecenben.

Az Inspiráció! Az Élménysorozat
következő programja: Hozleiter
Fanny Mosolyka előadása Majd
helyett MOST, a pillanat értéke címmel. Hozleiter Fannyt Mosolyka néven
ismerte meg az egész ország. A név
onnan ered, hogy adódjon bármilyen
nehézség is az életében, ő többségében
mosolyog, és mosolyt csal mások arcára is. Szeptember 14., 18.30, Lovarda.
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CívisCafé

Nagyszabású ingatlanbörze Debrecenben
A Magyar Építők szakmai portált és
a Cívishírt is jegyző Regon-csoport
nagyszabású ingatlanbörzét rendez
szeptember 23-án és 24-én a Debrecen
Plazában. A börzét – az ingatlanpiac
érvényes tendenciáinak megfelelően – a
potenciális vásárlói igényekhez igazítják, éppen ezért a kiállítók körébe az
ingatlanfejlesztők,
ingatlanforgalmazók,
kereskedelmi bankok
képviselői mellett egyéb szolgáltatókat
is várnak, hogy a szektor résztvevői
egy hétvégén át, barátságos helyszínen
(ingyenes belépés és könnyű parkolás
mellett) közvetlenül találkozhassanak
célközönségükkel. A szervezők elsődleges célja, hogy a látogatók Debrecen,
Ingyenes CSok-tanácsadás
Az ingatlanbörzén az OTP bank
Szakértőjével:
szeptember 23.: 14.00, 16.00, 17.30
szeptember 24.: 11.00, 14.30, 17.00

a megye és a keleti régió legátfogóbb ingatlankínálatához, pontos információkhoz és a témakör valamennyi vetületét
leképező szakmai tanácsadáshoz jussanak.
A helyszínként szolgáló Debrecen Plaza fiatalos, közkedvelt találkozási pont
a városban, aminek köszönhetően

olyan látogatókra is számítanak, akik egy
ingatlanirodában nagy valószínűséggel nem jelennének meg, vagy nem
használják kellő biztonsággal az internetes apróhirdetési felületeket.
II. Ingatlanbörze
Helyszín: Debrecen Plaza
Időpont: 2016. szeptember 23–24.

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 50 ezer példányban Debrecen területén | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | E-mail: csak.helga@civishir.hu
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civiscafe.hu, szerkesztoseg@civishir.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 28/C. 1. em. 14-15. | Telefon: 06/52 954-948
Fotók: Miskolczi János | Értékesítés: 06 20 420 4332; 06 30 648 5874
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay
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CívisCafé

Teljesült a
9 gyerekes
hajdúdorogi
család egyik
álma
Háromórányi öröm:
eljutottak az állatkertbe.

A Makula család sorsa a nyáron rengeteg embert megérintett nem csak
Debrecen környékén, de országszerte
és a határainkon túl is. A hajdúdorogi kilenc gyermek (köztük a legkisebb
még nincs öt hónapos) nemrégiben
veszítette el édesanyját. Történetük bejárta az internetet; nagyon sokan segítettek nekik ruha-, játék-, élelmiszer- és
egyéb adományokkal. László, az édesapa a pénzadományokból jelenleg házuk melléképületeit újítja fel, kerítést
épít, és, remélhetőleg, jut a lakóház
belső festésére is. A gyerekeket augusztus utolsó hetében nagy öröm érte: az
ENNSZ-segélyszervezet közbenjárásával a Nyíregyházi Állatpark ingyenes
belépést biztosított számukra és kísé-

Már elérhető a

Debreceni Szakképzési Centrum
telefonos ügyfélszolgálata:
Hétfő–Szerda:
8.00–16.00-ig
Csütörtök:
10.00–18.00-ig
Péntek:
8.00–14.00-ig

Üdvözlöm,
Ön a

ügyfélszolgálatát hívta!

Miben
segíthetek?

Tel.: 52/437 311

rőiknek. A fuvart Hajdúdorogról Nyíregyházára és vissza az ENNSZ, továbbá
a Cívishír finanszírozta. A kicsik és nagyobbak lelkesen járták be az állatkertet; szinte minden újdonság volt nekik.
A séta alkalmával, természetesen, a fagyizás sem maradhatott el!

-sje-
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Így rendezik át a Dósa nádor teret
és a Csapó-tömböt
Megújul a virágpiac, és komolyzenei
koncertterem is épül.
Kihirdették a március végén
meghirdetett
tervpályázat
nyertesét, amit a Dósa nádor
tér rendezésére, a Csapó utcai
tömb átépítésére és a sétálóövezet kiterjesztésére írtak ki.
A pályázati dokumentációt négy cég vásárolta meg
– közülük határidőre hárman
nyújtottak be magas színvonalon kidolgozott elképzelést. Részfeladat volt, többek
között:
–
a régi városháza Sas utca
felőli, keleti szárnyának lezárása,
– a virágpiac sorsának rendezése,
– a zöldítés,
– a közterületi átalakítás,
– komolyzenei koncertterem
létesítése.

Ezenkívül egyértelmű igényként fogalmazódott meg a
város részéről az érintett területen – a gépjárműforgalom
redukálása mellett – a városháza, a Csokonai Színház és a
környék vendéglátóhelyeinek,
kereskedelmi
egységeinek
megközelíthetőségének megőrzése. China Tibor főépítész
elmondta, komoly tervezési
feladattal találták szembe magukat a pályázók, akik mind
más irányból közelítették meg
a terek elrendezését. Hangsúlyozta: érdekes építészeti kísérleteket láthatott a bírálóbizottság. A győztes – a Nagyerdei
Stadiont is megálmodó –
Bordás Péter és munkatársai lettek. Pályázatával 5 millió forintot nyert. A második

helyen Kovács Péter DLA
végzett, a harmadikon a Görzsöny Gábor-Elek Attila
tervezőpáros. A tervpályázat
első és második helyezettjének
pályaműve egyaránt tartalmaz
megvalósításra érdemes elemeket.

Mi lesz?
A Dósa nádor tér keleti oldalán megmaradnak a parkolók.
A Csapó és a Sas utca egyirányúvá
válik.
A régi városháza alatt 70 parkolóhely létesül.
Az új koncertterem alatt 200 új parkolóhely épül.
A virágpiac a Csapó utca északi
részére települ, új dizájnnal, multifunkciós piactérrel.
A fasori elemeket integrálják, és a
terepet ligetes facsoportokkal gazdagítják.
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Válasszon
a többféle
prémium kategóriás
villás és
svédasztalos
üzleti reggeli közül
rendezvények:

• esküvő
• diplomaosztó/
szalagavató/ballagás
• születésnap
• céges rendezvény
• üzleti reggeli/
ebéd/vacsora
• félévzáró party
• interjúztatás
• workshop

Hotel Divinus ***** | Debrecen, Nagyerdei krt. 1.

Telefon: +36 52 510 900 | Fax: +36 52 510 901 | E-mail: info@hoteldivinus.hu

8 ide SÜSS!
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Barbecue a sütőben
Hozzávalók – csirke főzéséhez:1 babérlevél, só, delikát, kb. 8 szem bors. Hozzávalók – csirke sütéséhez: csirkemell,
csirkecomb, 3 kk. csirkefűszer, 1 kk. oregano, 1 kk. bazsalikom, 1/2 kk. kakukkfű, 3 ek. ketchup, 2 ek. méz, 2-3 ek. olaj.
Hozzávalók – krumplihoz: margarin/vaj,
só, alufólia.
Elkészítése: A csirkét előfőzzük sóval, delikáttal, babérlevéllel, szemes
borssal ízesített lében. Fűszerezzük:
csirkefűszer, oregano, bazsalikom, kakukkfű. Ketchuppal, mézzel és kevés
olajjal összekeverjük. Egy mélyebb tepsibe helyezzük a húsokat, picike vizet
is önthetünk alá. Alufóliával lefedve
kb. fél órán át pároljuk, majd további
15-20 percig sütjük. Köretnek én alufóliás, héjában sült/párolt krumplit készítettem, amely szintén a csirke mellett
sült. Megmostam a krumplit, félbevágtam, kevés margarinnal megkentem,
és megszórtam sóval. Majd összefordítottam, becsomagoltam alufóliába, és a
csirkedarabok közé helyeztem.

Rakott zöldség, hajdinával
Hozzávalók: hajdina, 1 kisebb padlizsán,
3 paradicsom, 5-6 szem koktélparadicsom, 1 nagyobb vöröshagymának a fele,
3-4 ek. olaj, só, bors, őrölt piros paprika,
bazsalikom.
Elkészítése: Sós vízben puhára főzzük

a hajdinát. A padlizsánt karikára vágjuk,
a hagymát tetszés szerint felaprítjuk, a
paradicsomot kisebb cikkekre daraboljuk. Kevés olajon megfonnyasztjuk a
zöldségeket. Sóval, borssal, őrölt piros
paprikával és bazsalikommal ízesítjük.

Pici olajat teszünk a tepsi aljára, erre
rétegezzük: hajdina, zöldségek, hajdina.
Sütőben kb. 10 perc alatt összesütjük.

Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva
További Receptek::

Ízek és utazások gasztroblog
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10 Ingatlanbörze | Kiállítóink
CasaMia ingatlaniroda

A dinamikusan fejlődő CasaMia ingatlaniroda fiatalos csapata az ingatlanügyletekkel kapcsolatos teljes körű segítséget
nyújtja Önnek. Bízza Ön is ingatlaneladását, bérbeadását tapasztalt, felkészült kollégáinkra, és válasszon helyi, debreceni
céget!
Miért szeretnek velünk dolgozni mások?
• Együttműködő partnerhálózatunknak köszönhetően kínálatunk vetekszik a franchise-cégekkel.
4034 Debrecen,
VágóhíD utca 2. IV. ép. Fszt. 8. • A legjelentősebb ingatlanhirdetési portálokon mind jelen
vagyunk, széles körű, hatékony marketingtevékenységet
06 30 835 8722
folytatunk, elérve azt a vevőt, aki az Ön ingatlanát keresi.
InFo@casamIa.hu
www.casamIa.hu • Professzionális, gyönyörű ingatlanfotókkal hirdetjük házát,

Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft.

CívisCafé
lakását! A külföldi vevőket is elérjük orosz, ukrán és román
nyelvű hirdetési oldalakon.
• Az ingatlanközvetítés mellett a CSOK és hitelügyintézés terheit is levesszük válláról.
• Elkészíttetjük Önnek energetikai tanúsítványát, és jogi hátterünk kibogozza az összes jogi csomót az ingatlanügyek fonalán.
• A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének tagja
vagyunk, ennek révén országos adatbázist építünk, partner
kollégát tudunk ajánlani Magyarország bármely pontján.
• Garanciát adunk munkánkra!
Legyen egyéni, speciális igénye, rugalmasan megoldást találunk
minden felmerülő problémára, keressen bátran bennünket!

A Dóczy Park Debrecen legfrekventáltabb lakóövezetében,
a Békessy Béla – Dóczy József – Komlóssy utcák által körülhatárolt területen, a Nagyerdő közvetlen szomszédságában
helyezkedik el. A lakópark az Egyetemi Sportcentrummal
szemben található, pár perces sétára a Debreceni Egyetem
főépületétől, a Nagyerdei parktól, a stadiontól és az Aquaticum Mediterrán élmény- és termálfürdőtől. Ideális otthont
biztosít mind a családok, mind pedig a városban tanuló diákok számára. Tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. A 224 lakásos társasház különleges, extravagáns homlokzatával kiemelkedik a korábban épült lakóházak közül,
mindemellett a lépcsőzetesen emelkedő épületszárnyak egy

járműforgalomtól elzárt, tágas, zöld belső parkot, játszóteret
fognak közre. Az épületekben a garzonoktól, az egy vagy
két hálószobás lakásokon át, egészen a nagycsaládosoknak
tervezett 3 hálószobás lakásokig, sokféle lakástípusból lehet
választani.

DRYVIT PROFI, A SMART HOME-OK ÉPÍTŐJE
A Dryvit Proﬁ megalakulásakor, 2005-ben azt a célt tűzte
ki, hogy – szakmai tudását, tapasztalatát felhasználva – az
ügyfelek által megbecsült építőipari vállalattá váljon. Magán-, mezőgazdasági, ipari, energetikai, turisztikai, egészségügyi beruházások mellett 2014-től társasházak építéséVálassza a minőséget!
vel is egyre növekvő mértékben foglalkozunk. Ez azt jelenti,
4028 DEBRECEN, hogy – megrendelőink elégedettségének köszönhetően –
KASSAI ÚT 12. csak az idei évben több mint 300 lakás és hozzá tartozó
06 52 782 994 garázs, valamint parkoló építését tudhatjuk magunkénak.
Szorosan követve a piaci igényeket, saját beruházás kereINFO@DRYVITPROFI.HU
WWW.DRYVITPROFI.HU tében egyedülállóan intelligens Smart Home rendszerű tár-

sasházi lakásokat építünk és értékesítünk Debrecenben és
Hajdúszoboszlón.
Célunk, hogy élen járó technológiai megoldásokkal, megújuló
energiák alkalmazásával, rendkívül alacsony fenntartási költségű otthonokat, értéket teremtsünk.
Ennek szellemében ajánljuk a Tisztelt Érdeklődők ﬁgyelmébe a SMART HOME Debrecen, SMART HOME AIRPORT
és SMART HOME SPA Hajdúszoboszló projektjeinket. A régióban is páratlanul energiatudatos lakásokhoz gyermek- és
családbarát udvart, tágas tereket, nagy teraszokat biztosítunk
magas minőségi színvonalon. Teljes körű CSOK, és hitelügyintézéssel, hosszú távú garanciával várjuk kedves vásárlóinkat.

4025 Debrecen,
Simonffy u. 34–36.
06 52/507 300
Docy.park@hunep.hu
www.hunep.hu,

www.Doczy.hunep.hu

DRYVIT PROFI KFT.

DUNA HOUSE, DEBRECEN, CSApó UtCA

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

Lokalizált, szakképzett értékesítőink ügyfélcentrikus és etikus munkájának köszönhetően számos megbízónknak ér4029 Debrecen, tékesítettük megelégedéssel ingatlanát, valamint megannyi
csapó u. 42. vevőnek találtuk meg álmai otthonát.
06 52 789 505 Ügyfeleinket – többéves tapasztalattal és helyismerettel
rendelkező – lendületes, profi csapatunk az alábbi, sokoldalú
csapo42@Dh.hu
www.Dh.hu szolgáltatásokkal várja:

HajdúHáz Kft.

A Hajdúház Kft. 1997 óta van jelen az ingatlanpiacon.
Fő tevékenysége az ingatlan-adásvétel, valamint az építőipari generálkivitelezés.
Debrecen városában a kft. vezető szerepet játszik a lakásépítés területén. A megalakulástól kezdődően a mintegy két
évtized alatt folyamatosan valósultak meg azok az új társasházi lakóépületek, amelyek a cég vezetőinek irányítása alatt
4025 Debrecen, épültek. A társasházak építése mellett közületi munkák és
Hatvan utca 58. belső átalakítások, felújítások is szerepelnek az elvégzett
+36 30 399 6160 munkák között.
A cég vezetője és dolgozói több évtizedes tapasztalattal
HajDuHaz.Debrecen@gmail.com
www.HajDuHaz.Hu rendelkeznek az építőipari kivitelezés területén. A mű-

Ingatl an
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Az A-B-C tömbbe szervezett, középfolyosós épületet egységenként elkülönült lépcsőház, és 2-2 személyfelvonó szolgálja ki. A lakásokkal megegyező számú gépkocsiparkolók,
tárolók, ezenkívül a gépészeti és egyéb helyiségek a pinceés a földszinten kaptak helyet. Az épület kivitelezési munkáit
a Hunép Universal Zrt. készíti el.

• Lakóingatlanok, építési telkek értékesítése
• Kereskedelmi ingatlanok értékesítése
• Albérletek, kiadó ingatlanok közvetítése
• Hitelközvetítés, pénzügyi tanácsadás
• Energetikai tanúsítvány készítése
• Kapcsolt szolgáltatók közvetítése
• Ingatlanjogi tanácsadás
Amennyiben szeretné ingatlanügyeit egy helyen hatékonyan és egyszerűen intézni, ezzel pénzt, időt, energiát megtakarítani, akkor bízza ránk magát, mert „Bízhat a piacvezetőben!”

szaki irányítást magasan képzett, gyakorlott szakemberek
végzik, a szakipari, épületgépészeti, elektromos munkák
pedig megbízható alvállalkozók bevonásával készülnek.
A kivitelezési munka folyamán a cég folyamatos kapcsolatban áll a megrendelőkkel, azok egyéni igényeit igyekszik maximálisan figyelembe venni. A megfelelő építési
lehetőségek felkutatását is a társaság végzi. A terveztetéstől az építési engedély megszerzéséig, az anyagvásárlástól egészen az épület műszaki átadásáig minden feladat
ellátása megoldott.
Megbízható banki háttérrel a beruházások megvalósulása
minden esetben garantált.

w w w. fa c e b o o k . c o m / d e b r e c e n i i n g at l a n b o r z e
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Ibolya Ingatlan

Cégünk, az Ibolya Ingatlan-forgalmazó és -fejlesztő Iroda
családi vállalkozás, ami elsősorban új építésű ingatlanok építésével és értékesítésével foglalkozik. Ezenkívül a használt
ingatlanok adásvétele, az albérletközvetítés, továbbá – befektetői hátterünknek köszönhetően – az ingatlanok készpénzes felvásárlása is portfóliónkba tartozik. Saját kivitelezővel dolgozunk és új építésű, önálló, iker- és társasházak
4031 Debrecen, építését teljes körű lebonyolítással vállaljuk, CSOK-ra is!
Postakert utca 26. Kiemelt projektünk:
06 70 600 8835, 06 70 600 0414 • Debrecen és Józsa között, a 35-ös számú főúton található
KÚT35 elnevezésű, új benzinkúttal szemben elterülő, Debbokoribolya.ingatlan@gmail.com
recen és vonzáskörzetében a legdinamikusabban fejlődő
www.ibolyaingatlan.hu

Monolit 3000 Kft.

Cégünk 1996 óta működik, székhelye Debrecenben, a Domokos Márton-kert 60/C alatt található.
Szakembereink között szerepelnek kőművesek, ács-állványozók és műszaki előkészítők; átlagosan 20-25 fő. Figyelemmel
kísérjük a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó aktuális
előírásokat, ennek érdekében munkavédelmi szaktanácsadó
is bővíti cégünk létszámát.
4031 Debrecen, Cégünk rendelkezik saját, 2000 négyzetméter homlokzaDomokos márton-kert 60/c ti csőállványzattal (Layher Blitz), az anyagbeszerzéshez és
06 70 292 9099 személyszállításhoz szükséges autókkal és az építési folyamatokhoz használandó további eszközökkel, gépekkel, szerinfo@monolit3000.hu
www.monolit3000.hu számokkal. Folyamatosan követjük az új és innovatív megol-

Nagyerdei Társasház

4028 Debrecen,
Damjanich utca 20.
+36 30 38 52 100
+ 36 30 90 30 100
info@nagyerDeitarsashaz.hu
www. nagyerDeitarsashaz.hu

Minőség kompromisszumok
nélkül: Nagyerdei Társasház
A Nagyerdei Társasház igazi értékét az adja, hogy a Nagyerdő
szélén, de a város központjához közel helyezkedik el. Könynyen megközelíthető a Damjanich és Hadházi utca irányából
is. Tömegközlekedési eszközzel könnyen elérhető; az 1-es
villamos megállóhelye a közelben található. Néhány perces
séta csupán az egyetemi campus, több vendéglátóhely, valamint további szórakozási és sportolási lehetőség (Aquaticum,
Nagyerdei Stadion).

OpenhOuse OrszágOs Ingatlanhálózat

4034 Debrecen,
HaDHázi út 1–3.
06 30 518 48 49
Debreceniingatlan@oH.Hu

www.Debrecen.oH.Hu
bankfüggetlen Hitelügyintézés:
06 30 680 0029

Egy ingatlan vétele, eladása nem könnyű feladat, ezért az
Openhouse „kézenfogva” vezeti a költözésig ügyfelét. Az
ingatlaniroda munkatársai naprakészek az ingatlanpiaci helyzettel és az ingatlanjogi és ingatlanhitelekkel kapcsolatos
kérdésekben. Hatalmas adatbázissal, hatékony eszközökkel
rendelkeznek és modern technikával dolgoznak. Központi elhelyezkedésű irodahelyen (Debrecen, Hadházi út 1-3.)
számítógép, internetes kommunikációs formák, hirdetések
segítségével képviselik ügyfeleik érdekeit.
Magyarország legdinamikusabban fejlődő ingatlanhálózatához csatlakozva nyitották meg Debrecen egyik legforgalmasabb csomópontjában irodájukat. Az Openhouse Orszá-

Józsa-liget lakópark fejlesztése. A terület teljes infrastruktúrával rendelkezik, közel száz telken önálló és ikerházak
teljes körű kivitelezését vállaljuk. A lakóparkban ebben az
évben 25 ingatlant adnak át, amiket kizárólag a saját kivitelezőnk épít. Referenciáink a helyszínen megtekinthetőek.
További futó projektjeink:
• Hatvan utcai kertben ikerházak és társasházi lakások építése.
• A belvárosban több helyen társasházi lakások építése.
Teljes körű banki hitelügyintézésben is állunk rendelkezésére
leendő ügyfeleinknek.
Keressen minket bizalommal!

dásokat, lehetőségeket.2004 óta rendszeresen szerepelünk
a NAV által vezetett, köztartozásmentes vállalkozásokat nyilvántartó adatbázisban.
Alapkövetelmény számunkra – a minőség és a pontosság
mellett – partnereink igényeinek gyors és rugalmas megvalósítása, a mindennapi versenyképesség fenntartása. Szakmai
gyakorlati helyet biztosítunk a DE MK építő, építész, valamint építész menedzser szakos hallgatóknak.
Cégünk családi házak és társasházak generálkivitelezésével is foglalkozik, ennek ellenére kiemelt területünk a külső
homlokzatok, belső falfelületek vakolása, javítása, szigetelése.

A rendezett, igényes, csendes és biztonságos nagyerdei környezetben, két épületben egyenként 32 lakást alakítottak
ki a legmagasabb minőségű építőanyagok felhasználásával,
prémium felszereltséggel.
Az ötszintes Nagyerdei Társasházban található valamennyi
lakást nagy loggiával, minden penthouse-t tágas tetőkerttel
alakította ki. A süllyesztett mélygarázsban 36 motoros, szekcionált kapuval felszerelt gépkocsitároló, míg a zárt udvarban
28 felszíni várakozóhely van. Belül sem elégedett meg a beruházó az átlagos színvonallal: a fiatalos eleganciájú enteriőrt
Prokob István belsőépítész tervezte. A lakások csendjéről
akusztikus szakértő által tervezett hangszigetelés gondoskodik.
A beruházó saját forrásból finanszírozta a vételt és az ingatlan
építési munkálatait is. A társasház lakásainak és gépkocsi tárolóinak értékesítését szintén közvetlenül a beruházó végzi.

gos Ingatlanhálózat tagjaként működnek Debrecenben és
környékén; Mikepércsen, Bocskaikertben, Ebesen, Debrecen-Kismacson, Nagymacson és Hajdúsámson térségében is
megoldják az ingatlanügyeket.
Szolgáltatásaik: új és használt ingatlanok értékesítése, bérbeadása, díjmentes hitel- és lízingügyintézés, lakás-takarékpénztár, biztosítás, ügyvédi szolgáltatás, energetikai tanúsítvány,
földhivatali ügyintézés, Magyar Államkincstári ügyintézés, lakberendezési tanácsadás, költöztetés, lakásfelújítás, átalakítás,
kivitelezés, terveztetés. Ezen „arzenállal” felfegyverkezve segítenek örömtelivé tenni az új otthon keresésének szakaszát,
és sok buktatótól kímélik meg ügyfeleiket.

Hirdetési lehetőségekért, megjelenésért, egyedi ajánlatokért
keresse kollégánkat:

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

Dorcsák Nikolett +36 30 648 5874
dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

12 Ingatlanbörze

Nem lakást
kínálunk,
hanem
életformát!
HALASTÓ lakópark

CívisCafé

A teljes beruházás során 4 társasház
építésével összesen 22 lakás válik elérhetővé. Nálunk nem csak egyszerűen
lakást vásárol. Olyan komplex megoldásban gondolkodtunk, amiben az
épület és a zöldfelület együttese harmonikus környezetet alkot, ahol a fiatalok és az idősek igényeit egyaránt
szem előtt tartottuk; célunk a közösség
teremtése volt. A Halastó lakóparkban
a 22 lakás mellett új magánút, sok zöldterület, valamint zárt park és játszótér
is épül. A közös használatú felületeket
jól elkülönítettük a magán-kertrészektől. Az épületek által közbezárt belső
park, a kis játszótérrel és hangulatos
sétálóutakkal, pihenőpadokkal az itt
lakók kényelmét és gyerekeik biztonságát hivatottak szolgálni.

A Halastó lakópark
Debrecen egyik kiemelkedő
infrastruktúrájú,
Helyszín
csendes területén A már kialakult városrészbe tervezett
kínál otthonteremtési lakóparkban változatos méretű, tájolehetőséget. Több mint lású és beosztású lakásokat alakítunk
ki. Az építkezés két ütemben történik,
10 éves tapasztalatunknak amelyből az első ütem lakói már 2017
köszönhetően júliusában beköltözhetnek új otthoa korszerű technológiákkal, nukba. A második ütemmel készül el
a lakások második fele, a lakópark maelőremutató megoldásokkal gánjátszótere és parkja is. A telek idemegvalósuló otthonok ális elhelyezkedésének eredményekép- amelyek gazdaságosan pen minden lakás napfényes, jól tájolt.
fenntarthatók - sokak Infrastruktúra
A lakópark csendes, kisvárosias körelismerését kivívták. nyezetben található, jól megközelíthető. A környéken számos óvoda és iskola
fogadja az ott élő családok gyermekeit. Egészségügyi szolgáltatók néhány
perc sétával elérhetőek a társasházból,
ahogy a nagyobb áruházak is.

Épületek

A tervezéskor elsődleges szempont
volt, hogy a lakások fiataloknak, időseknek és családoknak is otthonául
szolgálhassanak. A kínálat széles sávban mozog, kezdve a 45 m2-es garzontól egészen a 100 m2-es alapterületű
penthouse lakásokig.
Célunk volt olyan társasházak kialakítása, amelyekben minden lakás tágas,
rendkívül világos, jól szellőztethető és
a családi házak nyújtotta kertkapcsolattal, illetve a szokásosnál nagyobb
teraszokkal rendelkezik. Ezen kívül a
lakások komfortszintjét az átlagosnál
magasabban pozicionáltuk, olyan technológiai megoldásokat alkalmaztunk,
amelyek észrevétlenül biztosítják a modern otthonok magasabb igényszintjét.
Minden lakáshoz nagy erkély, terasz
vagy tetőkert tartozik. A földszinti lakások közvetlen, kizárólagos használatú kertkapcsolattal rendelkeznek - úgy,
hogy a gondozás az üzemeletetőre tartozik, így egységes, kerítésektől, falaktól mentes, dús növényzettel telepített
egyedi hangulatú lakóhelyet teremtünk.
Amennyiben lakóparkunk felkeltette
érdeklődését, látogasson el hozzánk,
vagy tájékozódjon honlapunkon.

Halastó lakópark
Debrecen, Halastó utca 7.
Elérhetőségek:
www.halastolakopark.hu
E-mail: info@halastolakopark.hu
Telefon: +36 70-600-9061
Kivitelező és beruházó: Pearl Enterprises Kft.
és Monolit3000 Kft.
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CSOK
IGÉNYBEVÉTEL,
MEGBÍZHATÓSÁG,
100%-OS
BANKI HÁTTÉR!
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Debrecen belvárosában,

a Hatvan

u. 62. sz.

alatt épülő

77 m 2

liftes társasházban
lakások saját parkolóval

együtt 4025 Debrecen, Hatvan u. 58.

ELAdÓK.

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elrendezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert medencével.
Ár: 135 millió forint
Telefon: +36 20 9552 411

ás

szőnyegtisztít
Debrecenben!sal is.
Házhoz szállítás

u

nyeg.h
www.varazsszo

Db., Füredi dúvtar)98.
(Medicor-u

Telefon:

06-20/950-55-15

68 m 2

Ár: 24,9 M Ft

Debrecen kedvelt városrészében, a Nagyerdőn
eladó, egy I.emeleti, nappali +2 szobás
társasházi lakás. Az ingatlanhoz garázs is
tartozik, ára: 2 M ft.

Érd.: +36 70 469 3276

Tel.: +36-30/399-6160
www.hajduhaz.hu

Elegáns, mediterrán
hangulatú luxusvilla

Professzionális

Ár: 22,5 M Ft

Debrecen, Hatvan utcai kertben, 77 nm-es,
nappali-étkezőkonyhás, 1+2 félszobás, gázcirkó
fűtéses, jó állapotú, loggiás, zárt udvaros,
2000-ben épült társasházi lakás eladó.
Érd.: +36 70 469 3316

65 m 2

Ár: 20,99 M Ft

50 m 2

Ár: 10,39 M Ft

Debrecen, Hatvan utcai kertben, eladó egy 65
nm-es, nappali-étkező-amerikai konyhás,
2 félszobás, belső kétszintes társasházi lakás,
2007-es tégla építésű,
szigetelt társasházban. Érd.: +36 70 469 3726

Debrecenben, a Kassai úton, eladó egy 50
nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, külön fürdő és
wc kialakítású, gáz konvektoros fűtésű, alacsony
rezsijű, felújítandó tégla építésű, 3 emeleti
társasházi lakás.
Érd.: +36 70 461 9716

30 m 2

Ár: 8,95 M Ft

47 m 2

Ár: 11,99 M Ft

Debrecen belvárosában, a Petőfi tér és Piac
utca sarkán, eladó egy 3. emeleti minigarzon.
A liftes társasházban található, 30 nm-es,
1 szobás lakás közepes állapotú, esztétikai
felújításra szorul.
Érd.: +36 70 469 3291

Debrecen, Szigligeti utcai, 1,5 szobás, 47 nm-es,
3. emeleti társasházi tégla lakás, rendezett, zárt
lépcsőházban eladó. A lakás gázkonvektoros
fűtésű.
Érd.: +36 70 469 3526

Hirdetési
lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért

keresse
kollégánkat:
Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332

40 m 2

Ár: 14,99 M Ft

Debrecen óvárosi, 2005-ben épült, de tavaly
felújított, 40 nm-es, 1 szobás (leválasztható 1
háló), 1. emeleti garzon lakás a belváros-óváros
határán, a Fórum
közelében eladó.
Érd.: +36 70 388 5216

Dorcsák Nikolett
+36 30 648 5874
dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

115 m 2

Adjon (új) esélyt magának!

ÁllÁsbörze

Ár: 35,9 M Ft

Irodáink:

szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

IV. DebrecenI

186 m 2

Debrecen, Felső-Józsa csendes utcájában,
igényes, műszakilag tökéletes állapotban lévő,
186 m2-es, konyha-étkező-nappalis, +4 szobás,
2 fürdőszobás, dupla garázsos
ikerház eladó.
Érd.: +36 70 716 9076

Ár: 33,9 M Ft

Debrecen Csapókertben eladó, egy 3 egész
szobás, nappalis, étkezőkonyhás, 115 nm-es,
extra szigetelésű (12cm Nikecell), földszintes
családi ház. A fűtést gázcirkó kazán
szolgáltatja.
Érd.: +36 70 469 3276

4025 Debrecen, Hatvan u. 22.
| 06 52 534 425
4026 Debrecen, Bethlen u. 47.
| 06 52 814 335
4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.
| 06 70 454 1566
4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
| 06 52 212 539

a régió legnagyobb munkaadóinak részvételével

2016. október 21.
Debrecen Plaza

Teljes ingatlankínálatunkat megtekintheti irodánkban,
vagy honlapunkon, a www.oc.hu címen!
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OTP Bank nyrT.

CívisCafé

Az OTP Bank Nyrt. Magyarország piacvezető pénzügyi
szolgáltatója. Siker, innováció, hagyomány – e három
érték együttese jellemezte az elmúlt évtizedekben a bank
stratégiáját, üzletpolitikáját, pénzügyi szolgáltatásait.
Az OTP Csoport napjainkban mintegy 12,2 millió ügyfél
pénzügyi igényeire ad magas színvonalon megoldást
több mint 1500 bankfiókjában, a legmodernebb
elektronikus csatornákon, valamint ügynökökön keresztül.
Magyarországon közel 400 fiókot és 2000 ATM-et üzemeltet
az OTP Bank.
A támogatott lakáshitel-folyósításban az OTP Banknak nagy
tapasztalatai vannak, ezt támasztja alá, hogy 2016. január

végéig az országosan benyújtott CSOK-kérelmek fele az
OTP Bankhoz érkezett be. Mivel az államilag támogatott
konstrukcióknál nem beszélhetünk árversenyről, az OTP Bank
előnye – a komoly szakmai tapasztalatokon felül – leginkább
az egész országot lefedő fiókhálózat miatt érezhető.

A Profitál 2004 Kft. 2008-ban alakult meg. Tulajdonosa Balogh Gyula, aki a cég alapítója és a kezdetektől fogva a vállalkozás működtetője. Tevékenységünk fő profilja ikerházak,
családi házak kivitelezése. Emellett társasházak megépítésével és teljes körű felújításával is foglalkozunk. Kulcsrakész
kivitelezés esetén tevékenységünket komplex tervezési folyamat előzi meg, ilyenkor a kivitelezés eredményeként, ha
4281 Létavértes, egyéb kérés nem merül fel, az ügyfél ugyanazt kapja, amit a
Konyári utca 24. tervrajzokon lát. Ebben az esetben a kivitelező koordinálja az
06 70 945 9280 építési fázisokat, levéve az építtető válláról a szervezés terhét. Számunkra a legfontosabb a minőségi munka iránti elprofitaL2004Kft@gmaiL.com
www.profitaL2004Kft.hu kötelezettség, a határidők betartása, a hatékony és rugalmas

munkavégzés, valamint az alvállalkozókkal kialakított tartós
munkakapcsolat.
Célunk, hogy ingatlanjaink minősége megrendelőink igényeinek maximálisan megfeleljen; ügyfeleink bizalmát teljes körű
szolgáltatással, szaktanácsadással és versenyképes árakkal
igyekszünk elnyerni.
Cégünk díjmentesen vállalja az összes nagy bank ajánlatának beszerzését, valamint munkatársaink szívesen segítenek
a legjobb ajánlat kiválasztásában, majd a papírok kitöltésében. Továbbá CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény),
hitel- és lakásbiztosítás-ügyintézésben is állunk rendelkezésükre.

1051 Budapest,
Nádor u. 16.
06 1/20/30/70 366 6666,
06 40 366 666
iNformacio@otpBaNk.hu
www.otpBaNk.hu

Profitál 2004 Kft.

Stonehenge J.J Kft.

A Stonehenge Ingatlanüzletág az idén 15 éves Stonehenge
Group szerves része. A Stonehenge Bankház ismert, bevezetett pénzügyi márkanév, amely a hitel- és lakástakarék közvetítői piac élmezőnyébe tartozik. Alkusz cégének köszönhetően pedig a projekt- és vállalati hitelek közvetítésével a
beruházóknak is nagyobb lehetőséget biztosít a szükséges
források előteremtéséhez.

7400 Kaposvár,
ráKóczi tér 13.

2005 óta foglalkozunk lakóingatlan-fejlesztések támogatásával. Legnagyobb megbízásaink: RiverLoft Projekt (Buda06 30 326 8173
pest) mintegy 7,5 milliárd forint értékben, továbbá a Budán
ingatlan.debrecen@shbanKhaz.hu
www.shbanKhaz.hu létrehozott, 10 milliárd forintos Sasad Resort.

Undefasa kft.

UNDEFASA

KERESKEDELEM - INGATLANFEJLESZTÉS

4032 Debrecen,
böszörményi út 182.
06 52 540 540
06 20 429 09 11
info@unDefasa.hu
www.unDefasa.hu

Exkluzív bemutatótermünkben fürdőszobai és lakásberendezési termékeket kínálunk vásárlóink számára. Palettánk megtalálható viszonteladóinknál is, valamint
www.grandohome.hu webáruházunkban. Szolgáltatásaink:
házhoz szállítás, 3D látványtervezés és szaktanácsadás.
ÉPÍTŐIPAR & PROJEKTKEZELÉS
Társaságunk építési munkákban is részt vesz generálvállalkozói és saját ingatlanfejlesztői szerepkörben.
Szolgáltatásainkat komplexen, azaz tervezéstől a teljes kivitelezésig vállaljuk.
Tervezés és kivitelezés alatt lévő projektjeink:
• FENYVES lakópark, Debrecen: 17 db 110-140 m2 nagyságú sorházi exkluzív lakás, A++ energetikai osztály, intel-

Union Vienna insUrance GroUp Biztosító zrt.

Az UNION a magyar biztosítási piac egyik legtőkeerősebb
biztosítója: a negyedik legmagasabb alaptőkével rendelkezik a biztosítótársaságok és egyesületek között. Pénzügyi
hátterét anyacége, Közép-Kelet-Európa vezető biztosítási
csoportja, az 1824-ben alapított Vienna Insurance Group
garantálja.

1082 Budapest,
Baross u.1
+36 30/535 6039

Széles élet- és nem-életbiztosítási palettájával az UNION
megoldást kínál a változó élethelyzetekben felmerült igényekre.

A terület szakértőjeként az OTP Bank többféle lehetőséget
tud felajánlani az ügyfelek számára, akár új lakásról, akár a
meglévő bővítéséről vagy lakás-előtakarékosságról van szó.
Bankunk munkatársai a II. Ingatlanbörzén (Debrecen Pláza,
szeptember 23–24.) szeretettel várják az érdeklődőket.

Az országot lefedő, mintegy 300 értékesítési pontunkban, az
ingatlanközvetítéshez kapcsolódva és önállóan is, ügyfeleink
szinte minden pénzügyi igényét ki tudjuk elégíteni. Díjmentes szakmai támogatást nyújtva 15 pénzintézet hitelei és
egyéb termékei, 4 lakás-takarékpénztár konstrukciói és 18
biztosító módozatai érhetők el rajtunk keresztül, valamint
segítséget nyújtunk az alanyi jogon járó és a feltételekhez
kötött állami támogatásokkal kapcsolatosan is.
Az ingatlanközvetítésben azért dolgozunk, hogy az emberség, szakmaiság és etika hármasa maradéktalanul megvalósulhasson, és hozzásegítsük ügyfeleinket az otthonukkal
kapcsolatos álmaik megvalósításához.

ligens lakásvezérlés, saját kert + erkély + tetőtéri terasz,
önálló garázs. www.fenyveslakopark.hu
• Széchenyi utca 74., Debrecen, exkluzív társasház: 10 db
90-110 m2 alapterületű lakás, 2 db penthouse egység, önálló garázs, tároló és lift.
• Bajcsy-Zsilinszky u. 55., Debrecen: modern társasház
egyedi megjelenéssel: 14 db ideális méretű lakás, tetőterasz, lift.
• ELIZA HÁZ, Budapest, Diós utca XIII. ker.: 14 db lakás,
(36-71 m2), felül kétszintes penthause lakások, erkély, tetőterasz, autóliftes garázs. www.elizahaz.hu
Várjuk megtisztelő érdeklődését személyesen az Ingatlanbörzén, irodánkban és egyéb elérhetőségeinken.

A debreceni Ingatlanbörzére látogatókat várjuk standunkon a
következő termékeinkkel:
• UNION otthonbiztosítással,
• lakás-takarékpénztári szerződéskötési lehetőséggel és
• piaci kamatozású lakáshitellel, otthonteremtési kamattámogatott lakáshitellel,
• fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott
hitelével,
• áthidaló hitellel, előbírálati igazolás lakáshitelhez lehetőséggel.

surinya.eva@unionpartner.hu
www.union.hu

Ingatl an

börze
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Új Lakás Debrecen

Az Új Lakás Debrecen honlapunk arra hivatott, hogy Debrecen és környékén épült és jelenleg is épülő új építésű lakásokat, sorházakat, ikerházakat és üzlethelyiségeket jól átláthatóan egy helyen összegyűjtve megkönnyítse azok dolgát,
akik kizárólag új ingatlant szeretnének vásárolni.

Célunk, hogy az új építésű ingatlanok kínálati piacát szembeállítsuk a kereslettel, és ügyfeleink a számukra leginkább
megfelelőt vásárolják meg. Értékesítőink segítenek az ingatlan kiválasztásában, hitelügyintézésben és a CSOK-kal kapcsolatos kérdésekben is!

Folyamatosan bővülő kínálatunkban jelenleg körülbelül
20 projekt több mint 300 ingatlana szerepel, köztük sok
olyan, ami a CSOK igénybevételére is alkalmas.

Teljesen ingyen és kötelezettségek nélkül.
Forduljon hozzánk bizalommal! Együtt megtaláljuk új otthonát!

FAPADOS KONSTRUKCIÓ AZ INGATLANPIACON
Ingatlanközvetítés + energetikai tanúsítvány + Adásvételi
szerződés + egyéves hirdetés az eladó elérhetőségével fix
118 000 forint + áfa, az ingatlan értékétől függetlenül
Minőségi szolgáltatással és fapados árral mutatkozik be
Magyarországon a Fapados Ingatlan országos hálózata. Miért
fapados megoldás? NINCS felesleges ügynöki tevékenység!
4032 Debrecen, NINCS magas jutalék!
Pallagi út 5. MIT TARTALMAZ A SZOLGÁLTATÁSCSOMAG?
06 20 338 5464 Ingatlanközvetítést. Szakképzett kollégák segítik az ingatlanértékesítést, lehetőséget biztosítva arra, hogy a vevők és az
iroDa@faPaDosingatlan.hu
www.faPaDosingatlan.hu eladók közvetlenül tárgyalhassanak egymással.

Hirdetést. Egyedi megjelenésű, részletes hirdetéseknek
adunk helyet honlapunkon.
Adásvételi szerződést. Tapasztalt ügyvéd munkatársainkon
keresztül biztosítjuk a jogi hátteret, a szükséges adásvételi
szerződés elkészítését és a földhivatali ügyintézést.
Energetikai tanúsítványt. Mérnök munkatársaink elkészítik az
energetikai tanúsítványt.
MINDeZ MeNNYIBe KeRÜL ÖNNeK?
Teljes körű szolgáltatásunk díja az ingatlan értékétől függetlenül 118 000 forint + áfa, amit az eladó és vevő fél egymás
között egyenlő arányban megoszthat.
MIKOR KeLL eZT MeGFIZeTNI? Amikor az ingatlan vevőre talál.

4032 Debrecen,
böszörményi út 68. A ép. fsz. 2.
+36 30/749 8831
ujlAkAsDebrecen@gmAil.com
http://ujlAkAsDebrecen.hu

Fapados IngatlanIroda

-20%

Világítástechnikai szaküzlet
Az üzletben és webáruházbAn
megjelölt termékekre!
Debrecen, Diószegi út 32–34.

Érvényes: 2016.09.23. és 2016.09.30. között

Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–17.00-ig, szombaton: 9.00–13.00-ig

www.lAmpAplAzA.hu

Rajzold meg TE

a jövő okosotthonát!

Ha ovis vagy alsó tagozatos diák vagy, akkor nevezz:

szerinted kinézni
a jövő OKOSOtthOna?
hogy fog

További információ: http://www.civishir.hu/dryvitrajzverseny oldalon
Beküldési határidő: 2016. szeptember 22.

Díjazás 500 ezer forint összértékben

A

jövő

SmArt Home

HázAinAk építője:

e-maIl: Info@dryvItprofI.hu
Web: WWW.dryvItprofI.hu
tel.: +36 52 782 994
Itt találhatsz hasznos InformácIót, hogy mItől okos egy lakás: www.SmArtHomedebrecen.Hu/mitol-okoS-A-jovo-ottHonA/
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Szebb otthon, jobb élet

Korszerűsítse egyszerűen otthonát!
Nyisson OTP Lakástakarék számlát és vegye igénybe
az állami támogatást!
Az OTP Bank munkatársaival személyesen is találkozhat a II. Ingatlanbörzén, 2016. szeptember 23-24.
között a Debrecen Plázában!
Részletes feltételek: www.otplakastakarek.hu • 06 1 366 6888
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes feltételek megtalálhatók a bankfiókokban, a honlapon közzétett
Általános Szerződési Feltételekben és a Hirdetményekben. Az OTP Lakástakarék Zrt. megbízásából az OTP Bank Nyrt. jár el.

OTP_LTP_210x265_Plus_Press.indd 1

2016.09.05. 16:28:40
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Ahol a hús
abból van,
amiből lennie
kell: húsból

HENTES & L ACIPECSENYE

Kurucz Hentes és Lacipecsenye
Debrecen, Csapó utca 102. (Árpád térnél)
www.kurucz.eu
Telefonszám: (30) 630 8585
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7-től 20 óráig,
szombaton 7-től 13 óráig
www.facebook.com/kuruczhenteseslacipecsenyedebrecen

A nagyszerű dolgok nagyszerűsége
javarészt az egyszerűségükben áll.
Abban, hogy minden a helyén van,
semmi sincs túlgondolva, de a gazda
tökéletesen tisztában van vele, hogy
mit akar, és abból nem, nem, és nem
enged. Ehhez a sziklaszilárd alapvetéshez képzeljenek el egy 30 dekás
rántott húst, aminek kitűnő az állaga,
kívánatos külsőre és belsőre egyaránt
és egy helyet, ahová nem csak vásárolni vagy enni, hanem az élményért
is megy az ember. A Kurucz Hentes
és Lacipecsenye pont ilyen!
Kurucz Ferenc édesapja egyetlen
sertéssel vágott bele az állattenyésztésbe, a családfő elhunyta után gyermekei már 50-60 ezer állatot értékesítő gazdaságot örököltek – ma évi
140 ezer disznót adnak el, kizárólag
élő állattal foglalkoznak. A takarmányt is maguk termelik hazai és romániai földeken több ezer hektáron;
saját takarmánykeverővel és teherautó flottával rendelkeznek, valójában
csak egy vágóhídnak vannak híján, de
jövőbeli terveik között az is szerepel.
A kiváló infrastruktúrának köszönhetően és a kontrollált minőség elkötelezettjeként megtehetik, hogy sajátos
felfogást érvényesítsenek az állattartás
terén: a hagyományos kisüzemi módszereket nagyüzemiként alkalmazzák
– sikerrel. Korábban aratják a kukoricát nedvesen, hogy tovább és kisebb
környezetterheléssel eltartható legyen,
almon nevelik a sertéseket a szokásostól tágasabb helyen, több levegővel, több fénnyel, így jóval kevesebb

a megbetegedés, a gyógyszer. Azaz
a hús útja a takarmánytól az asztalig
nyomon követhető.
Az utóbbi évek gasztronómiai forradalma – aminek sodrában feltört
például a magyar pálinka, a bor, lett
marketing, brand és szépen kialakult
a kereslet is – komoly igényt is életre hívott a minőségi termékek iránt.
Ennek igyekszik megfelelni a Kurucz
Hentes és Lacipecsenye, ahol a friss
tőkehúsok, pácolt finomságok és húskészítmények mellett hagyományos
ízvilágú sültek is kaphatók majd. Mi
több! Fogyaszthatók is helyben vagy
rendelhetők házhoz. A lacikonyhák
nyomasztó vásári hangulatának azonban nyoma sincs: a Csapó utcai üzlet
levegős és elegáns, szinte bisztrós. A
séf serénykedik a látványkonyhában:
sül a rántott hús, a debreceni páros,
pirul hozzá a szomszédból való buci,
és a levegőben (ahol egyébként világítanak a húsdarálók) összekeveredik a
fűszeres illattal a trend, a hagyomány,
az elszánt tenni akarás, no meg a vágy
– ételre és élményre.
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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:

Őszi Színkavalkád
A

Falfix 5 lit.

FEST-É-KER KFT-NÉL!

3950 Ft

kül- és beltéri falfestékek, 790 Ft/lit
nemesvakolatok,
glettanyagok, ragasztók,
festéshez szükséges
szerszámok, díszlécek,
rozetták készletről.
Szi-sy penészölő

Helyben számítógépes
színkeverés.

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

pumpás 400 ml.

690 Ft
1725 Ft/l

Platinum színes 5 lit.
+ 1 db pohár ajándék
6995 Ft 1399 Ft/l

Düfa Putz
nemesvakolat
1,5 mm, kapart,
fehér 25 kg.

6290 Ft
251,6 Ft/kg.
Projekt thermo ragasztó és
simitó tapasz 25 kg.
-10 % kedvezménnyel.
1395 Ft 55,8 Ft/kg.
Polifarbe diszperziós
homlokzatfesték fehér 14 lit.

7990 Ft
570,7 Ft/lit.

SZÍNKEVERÉS AKCIÓ!
Minden homlokzatfesték
és nemesvakolat színkeverés árából
kedvezményt biztosítunk!

10%

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2016. SZEPTEMBER 12-OKTÓBER 9.

CívisCafé
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Iskolakezdés:
nem, ne
feleljen meg
mindenkinek
a gyerek!
Gyermekként az iskola
legfőbb konfliktusát
a teljesítmény adja.

CívisCafé

A teljesítmény az életünkben mindenhol jelen van: a munkahelyünkön, a párkapcsolatunkon, az edzőteremben. Gyermekkorban viszont
– az iskolás évek közepette – a legerőteljesebb konfliktus a teljesítmény kérdése. Az optimális teljesítmény akkor jöhet létre, ha a feladat
se nem könnyű, se nem túl nehéz.
Az énhatékonyság az az érzés, amelyben a gyermek megtapasztalhatja,
hogy ő, mint személy, mire képes,
ez elkötelezetté teszi, önbizalmat ad,
megadhatja az elmélyülés érzését
a számára érdekes feladatokban. A
kompetencia összefügg az énhatékonysággal, a hozzáértés, a sikeresség
élményét adja. Ez a két faktor a sikeresség, az önbizalom kialakulásában
nagyon fontos. Ezért a tanároknak
tisztában kell lennie egyes gyermekek optimális teljesítményével ahhoz,
hogy az énhatékonyság és kompetencia érzése kialakulhasson.
A motiváció minden gyermeknél
más és más. Van, aki a dicséretre
szomjazik és a piros pontra, van, aki
a tárgyjutalomra, van, aki egy fejsi-

LAPTOPAKKUMULÁTOROK
raktárról

Debrecen, nyíl u. 6.

52/541-087
www.laptopakksi.hu

mogatásra, más kortársai elismerésére. A tanároknak nagyon kell figyelniük arra, hogy kiderítsék, melyik
gyermeket mi motiválja. Ha sikerül
megtalálni az őt motiváló tényezőket,
akkor sikerülhet a legjobb teljesítményt kihozni a gyermekből. A csak
külső jutalmaktól vagy büntetésektől
való függés azonban később problémákhoz vezethet. A külső motiváció helyett inkább koncentráljunk a
belső motivációra, ami gyakorlatilag
azt jelenti, hogy a tevékenységet az
örömért, a belőle fakadó jó érzésért
végezzük.
Szorongás nélkül
A teljesítmény gyakran okoz szorongást a gyermekben. Felriadhat éjszaka,
izgulhat, fáradékonyabb lehet, gátlásossá válhat, súlyosabb esetekben
előfordulhatnak kényszeres tünetek
is. Kerülheti a megmérettetést igénylő helyzeteket, eleve kudarcra ítéltnek
tarthatja magát. Nagyon fontos, hogy
ne támasszunk túl magas elvárásokat
a gyermekkel szemben, de a túl kön�nyen teljesíthető feladatok sem használnak. Meg kell találni az ő szintjéhez
megfelelő nehézségű feladatokat, és
nem másokhoz hasonlítani a fejlődését, teljesítményét hanem a saját, eddigi teljesítményéhez. Lehet, hogy a poroszos iskolarendszer a teljesítményre
épül, de a pedagógusoknak és a szülőknek egy hajóban kell evezniük, hiszen a cél a gyermek fejlődéséhez a
lehető legjobb környezeti feltételek
megteremtése.



- FGYN -

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

Minőség, versenyképes áron!

•Egyedi síremlékek készítése
•Akciós termékek
értékesítése
•Megdőlt síremlékek
helyreállítása, tisztítása
4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu
www.eme97.com
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6.

7.

8.

Debreceni 21-es:

9.

Szabó Sándor
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek,
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megke- 10.
rülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit
maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
1.

2.

3.

Rövid időn belül Hajós Alfréd-díjjal és Mecénás-díjjal tüntette ki a
debreceni önkormányzat. Halmozza a kitüntetéseket?
Igyekszik az ember…
Van még egy örökös Toldi-díj is tarsolyában. Mit is tett érte?
Háromszor nyertem meg a debreceni gerundiumversenyt.
Újabban arról ír a helyi sajtó, hogy
fekvenyomásban döntöget rekordokat.
Lételemem a versenyzés, így keresnem kellett valami testhez álló
sportot. A ritmikus sportgimnasztikát nem találtam annak, ezért az

4.

5.

erőemelés mellett döntöttem. Fekvenyomásban 162,5 kiló az egyéni
csúcsom.
Ötvenen túl sem fárad?
Dehogynem, egyre jobban. Már
negyven után fáradni kezd az ember.
Én azonban megpróbálom ötvenhárom évesen is kihozni magamból a
maximumot.
A városi kitüntetések annak szólnak,
hogy életben tartotta a debreceni
ökölvívást a DVSC-ben. Az olimpiát
és a nagy világversenyeket elnézve,
az a bokszszerető sportbarát érzése,
hogy a magyar ökölvívás haldoklik.
Mit szól hozzá?

11.

12.
13.
14.

Nem állunk túl jól, ha a felnőtt eredményeket nézzük. Ez kétségtelen.
Utánpótlásban kiváló eredményeket
ér el a magyar boksz, a tehetségeket azonban nem sikerül megtartani. Ez sajnos ránk, a DVSC-re is
jellemző.
A sportág olimpiai bajnoka, Kovács
István keresetlen szavakkal támadja
az elnököt, Csötönyi Sándort. Kinek
a pártján áll a vitában?
Megvan a véleményem, de azt megtartom magamnak.
Rióról lemaradt a DVSC. Jól áll
még a debreceni bunyó szénája?
Utánpótlásban sziporkázunk, az
ország legjobb csapata a miénk.
A felnőttekhez pénz kéne. Szorgalmazom majd a városvezetésnél,
hogy találjunk ki valamit. Vannak ötleteim. Olyan srácaink vannak, hogy
csak pénz kérdése, olimpikonok
lesznek négy év múlva, vagy sem.
A boksz mellett van egy másik szerelme: a művészetek, a régiségek.
Mióta hódol ennek a szenvedélynek?
Tizennyolc évesen vettem egy zsebórát. Azóta rabja vagyok a régiségeknek.
Gyűjt, vásárol, elad, kereskedik is, de
mitől fokozódik leginkább az adrenalinszintje?
Egyértelműen a gyűjtéstől. Ha rátalálok egy ritka kincsre, akkor lázba
hoz, főleg, ha jó áron meg is tudom
szerezni.
Én vagyok most az aranyhal, kívánhat bármit! Melyik festményt szeretné a nappalija falára?
Munkácsy trilógiáját, de nincs akkora nappalim, hogy elférjen. Vegye
meg a Golgotát a Déri Múzeumnak.
Ott majd nézegetjük.
Debrecenben élni jó?
Jobbat nem tudok elképzelni. Elég
nagy ahhoz, hogy az ember ne unatkozzon, de nem olyan nagy, hogy
elvesszünk benne, hogy elmenjünk
egymás mellett.
Mi legrosszabb a városban?
A Nyíl utca és az Árpád tér. Ideje lenne már rendbe tenni.
Van az a pénz, amiért elhagyná Debrecent?
Volt az a pénz, mégis maradtam.
Ki a legjobb arc Debrecenben?
Nekem az, akivel bármikor tudok

15.
16.

17.

18.

19.

kellemesen beszélgetni
fél órát, ha összefutunk.
Cukkinis tócsni vagy kakasherepörkölt?
Paprikás csirke.
Sör, bor vagy pálinka?
Ebben a sorrendben
megvolt már nekem életem végéig. Három éve
nem iszom alkoholt.
Ki minden idők három
legjobb bunyósa?
Papp László, Muhammad
Ali és Rocky Marciano.
Ki minden idők három
legjobb képzőművésze?
Egy igazán nagy kedvenc
van: Vaszary János.
Ajánljon valami jó olvasnivalót az olvasóknak!

Borvacsora
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Németh László a legnagyszerűbb!
Diszkó vagy rock?
Mindegy, csak minimum
húsz évvel régebbi legyen.
Rendezzen-e
olimpiát
Magyarország
2024ben?
Feltétlenül a rendezés
híve vagyok. Nagyon sok
létesítménnyel gazdagodna ez a kis ország, és
meggyőződésem, hogy
azokat ki is tudnánk
majd használni az olimpia után.
Cs. Bereczki Attila

BOCK

További érdekességek:

www.civishir.hu

Adjon (új) esélyt magának!
IV. DebrecenI

ÁllÁsbörze

SZEPTEMBER 29. 19.00
/CSÜTÖRTÖK/

Hotel Divinus*****

a régió legnagyobb
munkaadóinak részvételével

2016. október 21.
Debrecen Plaza

BOCK ROSÉ 2015

CITROMOS SZÁRNYAS TERRINE CSICSÓKÁS ALMAMÁRTÁSSAL
ÉS SALÁTACSOKORRAL

BOCK HÁRSLEVELŰ 2013/2014

GESZTENYE CAPPUCCINO PARMEZÁNNAL SZÓRVA

BOCK ERMITAGE 2012/2013

PARAJOS QUICHE LORRAINE, BAVARIA BLU MÁRTÁSSAL

BOCK CABERNET SAUVIGNON 2013/2014
MENTÁS BÁRÁNYCSÜLÖK MACAIRE BURGONYÁVAL

BOCK ROYAAL CUVÉE 2009/ 2011

VÖRÖSBOROS CSOKOLÁDÉTORTA FAHÉJAS SZILVAFAGYLALTTAL
JEGYEK 9.900 FT-ÉRT KAPHATÓK
HOTEL DIVINUS RECEPCIÓJÁN (DEBRECEN, NAGYERDEI KRT. 1.)
ÉS A CÍVISHÍR SZERKESZTŐSÉGÉBEN
(DEBRECEN, PIAC UTCA 28/B. 1. EMELET 14-15., 20-AS KAPUCSENGŐ)
A

ASZTALFOGLALÁS: + 36 52 510 900
www.debreceniallasborze.hu
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