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Világbajnokunk van!

Dombi
megcsinálta!
Élete első maratonján 3 óra 37
perc 16 másodperc alatt ért célba Dombi Tibor. A debreceni
ikon október 9-én a Spar Budapest Maraton távját teljesítette.
A Loki legendás hetese szeptemberben, a 31. Wizz Air Budapest
Félmaraton teljesítését követően
jelentette be, hogy októberben
megpróbálkozik a teljes távval.
Akkor azt mondta, hogy elégedett lenne a 4 órán belüli idővel.
Nos, ezt bőven túlteljesítette.

Országos rekordokat állítva
fel nyerte meg a németországi
masters súlyemelő-világbajnokságot a debreceni Kecskés
Zoltán. A Vezér Fitness versenyzője rendkívül izgalmas,
szoros csatában múlta felül ellenfeleit egy nagyon erős mezőnyben, a 40 év fölöttiek kategóriájában. Kecskés Zoltán
szakításban (110 kg), lökésben (134 kg), így összetettben

Professzionális

s
zőnyegtisztítá

s

(244 kg) is országos csúcsot
állított fel. – Régóta vágytam
már egy ilyen erős, igazán
szoros versenyre. Így kihozhattam magamból a maximumot! – mondta a debreceni
versenyző, akit a világbajnokságra, a Baden-Württemberg
tartománybeli Heinsheimbe
elkísért a családja, felesége,
kislánya, édesapja, két testvére
és barátai is.

Beliczai Balázs

humorista ad önálló estet a Lovardában október 20-án 19 órától. Műsorvezető: Szobácsi
Gergő.

Elegáns, mediterrán
hangulatú luxusvilla

Debrecenben!sal is.
Házhoz szállítás

nyeg.hu

www.varazsszo

Db., Füredi dúvtar)98.
(Medicor-u

Telefon:

06-20/950-55-15

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elrendezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.
Ár: 135 millió forint
Telefon: +36 20 9552 411
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Nyolcezer műszaki-informatikai
szakember hiányzik Debrecenből
Fotó: Miskoczi János

Jelentős
a munkaerőhiány.

Épül
az elkerülő
A most épülő M35 autópálya-szakasz Debrecen déli
elkerülő útja lesz; gyorsforgalmi összeköttetést biztosít
majd a város nemzetközi repülőterére és déli ipari övezetébe. Ezzel megvalósul a 4-es
és a 47-es főutak teljes összeköttetése, aminek eredményeként Debrecen belvárosa
mentesül a Romániába tartó
átmenő forgalomtól.

Szilvássy Zoltán rektor a Debreceni Egyetem
legutóbbi szenátusi ülésén
kiemelte: az elmúlt időszakban az egyetem, az
önkormányzat,
valamint
a megyei és kereskedelmi
iparkamara munkacsoportja közösen tárgyalta a város
és a régió gazdaságfejlesztési tervezeteit.
– A felmérések azt mutatják, hogy a műszaki-informatikai képzési területen
mintegy nyolcezer magasan
képzett munkaerőre lenne
igény a városban. Sok nagy-

vállalat települt be Debrecenbe, jelentős termelési
kapacitással, ugyanakkor
az, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységüket ide
hozzák-e, javarészt attól
függ, hogy az egyetem ké-

pes-e megfelelő munkaerőt
képezni számukra. Ennek
szellemében az intézmény
tudásbázisát jelentő hármas
(agrár-or vos-tudományegyetemi) egység egyre inkább négyessé válik; a dinamikus fejlődési pályán lévő
műszaki-informatikai terület csatlakozik hozzá. Különösen a villamos-, vegyészés gépészmérnök szakot,
valamint az informatikai
képzést végzők iránt jelentős a kereslet, s ehhez alkalmazkodnunk kell – szögezte le Szilvássy Zoltán.
További érdekességek:

www.civishir.hu
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Régóta népszerűek azok a zenés-táncos mozgásformák, amelyek valamilyen formában kötődnek a küzdősportokhoz. Jane Fonda találmánya kiment
a divatból.
Az aerobik már unalmas, változik,
gyorsul a világ, a csinosodni vágyó
nőknek is több kell már, mint puszta
lépegetés és lábemelés – mondta a Cívis Cafénak Tőzsér Csilla, az egyetlen, aki Debrecenben hivatásszerűen
űzi a piloxing oktatást, és még papírja
is van róla. Van neki másból is diplomája, például közgazdaságtanból, de
az egyetemen megszerzett tudást nem
kamatoztatja.

Szerelem első látásra

Szexi
mezítlábas
– szerelem
volt első
látásra
Debrecenben is hódít
már a piloxing.
Mi az? Itt kiderül!

– A diploma után elkezdtem dolgozni
egy irodában, de kis híján felakasztottam magam. Az edzőterem az én világom, nem az iroda – így a debreceni
sportoktató, aki elmondta, hogy egész
életében sportolt. Kézilabdával kezdte,
majd aerobikozott, később különböző
trendi fitneszedzéseket tartott. Aztán
valahol egy bemutatón megismerte a
piloxingot.
A piloxing svéd találmány, bizonyos Viveca Jensen fitneszoktató, amatőr ökölvívó a boksz, a pilates és a dinamikus
tánc elemeiből gyúrta össze, új őrületet
teremtve világszerte.
Ha ez a három külön-külön is remek
edzésforma, miért kell kutyulni a sportágakat? – fordul meg az első gondolat az
ember fejében. Csillának azonban megvan a válasza.
A mai nőkkel szembeni alapvető elvárás, hogy keménynek, szexinek, kecsesnek kell lenni. A piloxingot
úgy találták ki, hogy ezt a célt
szolgálja. Bár egy négyzetméteren űzhető, az egész testet
megmozgatja. A bokszban
például nem csak a kar, hanem az egész test benne
van az ütésben, a pilates
is központi izmokat dolgoztatja, a tánc pedig a
lazább része a tréningnek. Vagy csak annak
tűnik.
Kitalálták az abszolút nőies b o k szot, ahol nincs test-test elleni küzdelem, se nagy pofon, az ütésekhez zsák és
ellenfél helyett zene jár? – kíváncsiskodunk tovább, és Csilla nagyjából egyet-

ért, kiegészítve azzal, hogy itt is ki lehet
ütni a stresszt.
Egy órán keresztül nincs megállás, a
zene visz magával. A piloxingban megtalálhatod a boksz erejét, de a pilates
révén kecsesnek és nőiesnek érezheted
magad – fogalmazta meg a sportág jelmondatát.

Hol az első férfi?

A piloxingot nőkre szabták, de Debrecenben a férfiakat sem diszkriminálják.
Csillánál férfi még nem jelentkezett, és
azt ígéri, nem utasítja el, ha betéved valaki. A cívisvárosban jellemzően 25 és
60 év közötti hölgyek járnak a piloxing
hagyományos műfajára (SSP), merthogy van több ága is.
Mit ígér a piloxing? Egy óra 500-900
kalóriát égethetsz! Ez a technika nem
csak fogyaszt, hanem javítja a hajlékonyságot, a sebességet, feszesíti a
testet és erõsíti a szívet. Nem utolsósorban: kíméli a pénztárcát, már csak
azért is, mert mezítlábas sport.
Ugye, tudják? A koplalás nem elegendő az egészséges fogyókúrához, hiszen
ilyenkor a szervezetünk az izmokat
bontja le a zsírszövet helyett. Sportolni
tehát kötelező! Aki utál futni, annak itt
a piloxing!
 Cs. Bereczki Attila
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AKI AD, AZ KAPCSOLATBA LÉP
Akit szeretünk és tisztelünk, azt meglepjük valamivel, s aki szeret, tisztel
bennünket, viszonozza. Ilyen egyszerű
lenne?
Marcel Mauss, híres francia tudós
1925-ben megírt tanulmánya szerint
az ajándékozás olyan jelenség, amin
keresztül - kis túlzással - az egész társadalom működése leírható. Egyetemi szemináriumokon ma is gyakran vitatott
téma ez elmélet.
„Az ajándékozás végső célja - törzsi társadalomban, hagyományos magyar faluban
vagy a mi jelenkori világunkban egyaránt
- nem más, mint maga a társadalom, az
emberikapcsolatok megteremtése, megmutatása és ápolása.”
„Visszautasítani valamit felér egy hadüzenettel: azt jelenti, hogy nemet mondok arra a kapcsolatra, ami köztünk van, vagy ami
köztünk a másik szándéka szerint kéne hogy legyen.”
„A tárgy, amit valakitől kapunk, mindig emlékeztet arra, aki adta.”
Sok igazságot rejtenek ezek a gondolatok, de számomra az ajándékozás egyszerűen öröm, kifejezi a szeretetet, figyelmességet... Esküvő, névnap vagy baráti vacsora meghívás, karácsony és a „csak úgy” egy-egy alkalom ajándékozásra, mely
tükrözi emberi kapcsolatunk jellegét, milyenségét. Persze mindezt úgy, hogy sokáig emlékezzenek ránk...
Az üzleti életben is szokássá vált -karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából- az ajándékozás, mely kifejezi a két cég közötti
üzleti barátságot és a hosszú távú korrekt kapcsolat fenntartását.
A VILLEROY&BOCH ASZTALIKULTÚRA MÁRKAÜZLET-ben értékálló, maradandó ajándékok széles skálája megtalálható a fontos kapcsolatok kifejezéséhez. A karácsonyi kollekció egyedisége, prémium minősége biztos siker az év
végi ünnepekre.

Mert a szépet mindenki szereti.
KIEMELKEDŐ SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁRJUK A KEDVES ÉRDEKLŐDŐKET:
egyénre szabott vásárlási lehetőség,
törzsvásárlói kedvezmények,
vásárlási utalványok,
törzsvásárlói kedvezmények,
nászajándéklista vezetés,
protokoll csomagok összeállítása,
díszcsomagolás.

VILLEROY & BOCH
ASZTALIKULTÚRA MÁRKAÜZLET
4024 Debrecen, Kossuth utca 8.
Tel.: +36 52 413 400
E-mail: info@villeroydebrecen.hu
www.villeroydebrecen.hu
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Bemutatjuk a hajdú-bihari
Aranyanyukat
Idén két debreceni
és egy hajdúböszörményi jelölt is
bekerült a döntőbe.
A Richter Aranyanyu Díjra a
környezetükben élő, értünk,
gyermekeinkért, barátainkért,
közösségünkért sokat tevő
orvosnőket, pedagógusokat,
egészségügyi szakdolgozókat
és a szociális területen dolgozókat lehet jelölni minden évben. Idén is több száz jelölés
érkezett, melyekből kategóriánként négy, tehát összesen 16
döntőst választottak ki.

Orvosnő kategória:
Molnár Csilla

Molnár Csilla egyetemi
docens, aneszteziológus-intenzív terápiás orvos, a Debreceni Egyetemi Klinika
Idegsebészeti Intenzív osztá-

lyának vezetője. A legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő
pácienseit is egy pillanat alatt
megnyugtatja erőt adó, mosolygós tekintetével. Csilla
vezetésével segítette világra
a debreceni orvos csapat azt
a kisbabát, aki mindössze 15
hetes magzat volt, amikor
édesanyja súlyos agyvérzést
kapott. Kilencven napon át
viselték gondját, és ápolták az anyát, hogy kisbabája
elég nagyra nőjön védelmet
adó méhében. Habár az anya
megmentése lehetetlen volt,
a szakszerű orvosi ellátásnak
és féltő szeretetnek köszönhetően nem csak a gyermeket, az anya szerveivel további emberéleteket mentett
meg. Munkája során sokszor
szembesülnie kell a halállal,
de erőt és lendületet ad számára az a tudat, hogy különleges feladatot kapott.

Egészségügyi
szakdolgozó kategória:
Balogh Enikő

Balogh Enikő a Debreceni
Egyetem orvostanhallgatója, de mellette ámulatba ejtő
aktivitással vesz részt bármiben, amivel segítségére lehet
másoknak. Felsorolni is lehetetlen sokoldalúságának
minden elemét, de íme egy
kis ízelítő a számára fontos
ügyekért mindenre elszánt
lány életéből. Enikő két éve
megbízott transzplantációs
koordinátori szerepet tölt be
a Magyar Orvostanhallgatók
Szövetségében. Itt egyik legnagyobb sikere, hogy külföldi
lapba is sikerült cikket publikálnia. Csatlakozott a Teddy
maci programhoz, melyben
társaival azt tűzték ki célul,
hogy segítenek leküzdeni a
kisgyerekek fehér köpenytől
való félelmét. A lelkes gye-

rekek akár egy maciműtétet
is elvégezhetnek, miközben
észrevétlenül tűnik el belőlük a félelem. Önkéntesként
mentőzött is, Gyerekmentő-rohamkocsi
Futónagykövet lett. A sport szerves
része életének, önkénteskedett az U–18-as jégkorong
világbajnokságon, női kosárlabda Európa-bajnokságon,
kézilabda
Európa-bajnokságon, úszóversenyeken és
műkorcsolya-versenyeken.
A munka során megismert
sportolók részvételével pedig
kórházlátogatásokat szervez.
Az egyik szívéhez legközelebb álló segítségnyújtás számára mégis az, hogy haját,
amikor megnő, rendszeresen
felajánlja olyan gyerekeknek,
akiknek betegségük miatt –
paróka nélkül – hosszú ideig
le kellene mondaniuk a szép,
hosszú hajról.
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Szociális dolgozók kategóriája:
Tóthné Mikulás Veronika

Veronika életútja saját elmondása szerint a rút kiskacsa története a 21. században. Jelenleg szociális gondozó egy hajdúböszörményi idősek otthonában, de előtte harminc évig gyártósoron dolgozott Hajdú-Bihar megyében. Amikor 45 évesen
ráébredt, hogy szeretne segítségre szoruló emberekkel foglalkozni, iskolapadba ült. Éjszakánként tanult, és idősgondozó
lett. Nem volt könnyű helyzete, hiszen a szakma elsajátítása
mellett számítógépes ismereteit is bővítenie kellett. Kevesen
hittek benne, de ő kitartóan küzdött céljaiért. Végül álma
megvalósult. Az olajos köpenyt hófehér, élére vasalt munkaruha váltotta fel. A gyárból nehezen engedték el a megbízható
munkaerőt, de végül jó utat kívántak neki az új életéhez. Ma
is napi 12 órában dolgozik, de környezete szerint arcán nem
fáradtság, hanem elégedettség tükröződik. Szabadidejében
süteményt süt gondozottjainak, a bentlakók titkos kívánságait
teljesíti. Egy-egy selyemkendő, egy szál virág, karkötő. Apróságok, de az idős nénik és bácsik számára ezek kincseknek
számítanak a hétköznapokban. Jelenléte bearanyozza az otthon és az idősek életét. Meggyőződése, hogy minden pillanatot ki kell használni az életben a vidámságra az utolsó percig.
Az idősek pedig tudják, hogy egy ilyen kísérőre különösen
nagy szükség van ott, ahol mindennapi látogató a betegség és
az elmúlás.
Szavazás
A finalistákról készült filmet a www.aranyanyu.hu/dij oldalon lehet megnézni, és itt lehet szavazni
is rájuk október 30-ig.

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 hatósági
műszaki vizsgadíja: 16 290 Ft,
igény esetén előzetes átvizsgálás:
2 126 Ft + ÁFA
 Ingyenes állapotfelmérés, ha járművét
műhelyünkben javíttatja.
 Olajszerviz
 Megbízható MINŐSÉG
4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)
Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-2708
e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu
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BMW iPerformance

www.bmwmagisz.hu

A vezetés élménye

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

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

Magisz Kft.

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

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

BMW 225xe iPerformance Active Tourer–BMW X5 xDrive40e átlagfogyasztás: 2,0–3,4 l/100 km. CO2-kibocsátás: 46–78 g/km. Kombinált villamosenergia-fogyasztás: 11,8–
15,4 kWh/100 km. A fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok a gumiabroncstól függően eltérhetnek. A feltüntetett hatótávolság modelltől és további tényezőktől függően eltér.
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Hajdúsámson
megmutatja magát
Egy közösség valódi ereje nem abban rejlik, amije megadatott, sokkal inkább abban, mennyire hisz magában,
és mekkora erőt képes mozgósítani annak érdekében,
hogy ez a belső gazdagság láthatóvá, sőt kézzel foghatóvá váljon.
A hajdúsámsoniak az utóbbi években
sokat tesznek azért, hogy megmutassák
magukat: elszánt kisközösségek szerveződnek, amik kétkezi munkáját már
nemcsak maguk és közvetlen környezetük csodálhatja vagy élvezheti, hanem
a szélesebb megyei közönség is. Hajdúsámson mára bátor bizonyossággal lépi
át a városhatárt: van mire és van kire
büszkének lenni.
A vásárszövetség legutóbb Hajdúhadházon tett ki magáért, azaz inkább a
megye széltéből-hosszából érkező vendégekért: a Káposztás Napok kiváló
alkalmat teremtett ahhoz, hogy Hajdúsámson önkormányzata megismertesse
finomabbnál finomabb helyi értékeit.
A standon felsorakoztak a száraztészták,

kínáltak fűszerpaprikát, különleges savanyúságot, málnadzsemet, paprikakrémet
és lecsót. Makai Imre őstermelő sajttermékeivel tette hozzá a magáét a tele-

pülés jó hírnevéhez. A városvezetés főzőcsapata pedig ízletes káposztás bablevest
főzött kolbásszal és csülökkel. A minőségi sámsoni termékeken és telt zamatú
ételeken kívül említést érdemel a kiváló
hangulat is, ami a közösségteremtés igazi
esszenciája – ennyi jó hangulatú ember
csak maradandót alkothat.
A Helyi értékek startja című Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállításon is részt
vett a hajdúsámsoni önkormányzat
szeptember 16-án, Hajdúböszörményben. A rendezvényen a város közmunkaprogramjában előállított, termelt
áruit mutatta be az érdeklődőknek: itt is
terítékre kerültek a tésztafélék, a zöldségek és a konzervált finomságok, de kiderült az is, milyen áldásos eredményei
vannak a gyógynövénytermesztésnek.
– Büszkék vagyunk rá, hogy városunk is
azon települések közé tartozik, amik értéket teremtenek a közmunkaprogrammal – fogalmazott Antal Szabolcs
polgármester.
Ezzel párhuzamosan nagy sikerű produkciót adott elő a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola néptánccsoportja. Az
önkormányzat ezúton is köszöni az
együttes és a diákok felkészítő tanáraik
munkáját, valamint Horváth Dániel
vicces népmeséjét és Farkas Valéria
gyönyörű népdalcsokrait.

A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

és AMI művészeti tagozatának diákjai a
zenei világnap alkalmából szívmelengető műsorral lepték meg az önkormányzat dolgozóit október elsején. Köszönet a
résztvevőknek és a felkészítőknek!
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Lucifer-szelet
Annak ajánljuk a Lucifer-szeletet,
aki nem rohan ki a konyhaajtón
egy kis csípős íztől. Minden hozzávaló hagyományos, mégis egészen
egyedi a végeredmény.
Hozzávalók: 6 db csont nélküli karajszelet, 1 dl olaj,
Erős Pista, Piros Arany, 1 nagy doboz tejföl, 20 dkg reszelt sajt, só, bors
Elkészítés: a hússzeleteket kiklopfoljuk, sózzuk,
borsozzuk. Az olajat, Erős Pistát és Piros Aranyat
krémesre keverjük egy kis tejföllel; annyit, hogy elegendő legyen a húsok mindkét oldalának kenéséhez.
Mártani is lehet bele a húst, mint panírozásnál a tojásba. A húsokat tepsibe fektetjük, majd bőven meglocsoljuk tejföllel. Forró sütőben, fólia alatt 40 percig
sütjük. Levesszük a fóliát, a sülés közben szétcsúszott
húsokat szorosan visszatoljuk egymás mellé. Bőven
megszórjuk reszelt sajttal, majd visszatoljuk a sütőbe, míg a sajt a tetején pirosra nem sül. Tálaljuk
krumplipürével vagy rizzsel, uborkasalátával.
Jó étvágyat!

Őszi álom
Gyerekek egészséges, rostokban
gazdag kedvence lehet ez a sütőtökből készült finomság, hiszen
puha állaga, édessége és ízletessége okán egyáltalán nem emlékeztet a bébiételek puritánságára.
Hozzávalók: 0,5 kg sült tök (mag nélkül), 10 dkg vaj,
15 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor,
2 db tojás, 0,5 dl tej, 1 kk. sütőpor, 1 csipet só, 1 kk.
fahéj/kakaópor.
Elkészítés: Egy közepes méretű sütőtök felét a sütőben ráncosra, de nem feketére sütjük. Megtisztítjuk,
majd miután kihűlt, a velőt keverőtálba kanalazzuk,
habosra keverjük a porcukorral, a vajjal, a tojásokkal, a vaníliás cukorral, sütőporral, majd óvatosan
hozzáadagoljuk a tejet és a lisztet, a végén ízlés szerint szórunk bele fahéjat vagy kakaóport. Egynemű,
könnyen kezelhető, sűrű, de lassan még folyó mas�szát kell kapnunk. 200 fokos előmelegített sütőben
30 percig sütjük. Díszíthetjük dióval, mandulával, de
tejszínhabbal is. Kihűlés után könnyen szeletelhető,
sokáig friss marad.

Jó étvágyat!

Főpályaudvar 11

Fotók: Miskoczi János
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Debrecen történelme
egyik legnagyobb
beruházására készül
Egy teljes városrész cserélődik ki, újul meg.
Miután Debrecen városa és a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. a közelmúltban együttműködési
megállapodást kötött a főpályaudvar
kapcsán, hamarosan elindulhat a közbeszerzési eljárás, aminek lezárultával
várhatóan jövő év elején kezdődik, és
két éven át tart majd az építkezés a Petőfi téren. A projektről Papp László
polgármester elmondta, Debrecen a
város történelmének egyik legnagyobb
fejlesztésére készül, és nemcsak szám-

szakilag, hanem annak vonatkozásában
is, hogy mekkora befolyása lesz ennek a
település életére. Úgy fogalmazott, nem
egyszerűen közlekedési, hanem urbanisztikai fejlesztésről van szó, hiszen
a városrészt magát is újraértelmezik.
A 2019-re elkészülő 20 ezer négyzetméteres, felszín alatti pályaudvaron
valamennyi közlekedési eszköz elérhetővé válik úgy, hogy az a város életét
nem zavarja majd. A teljes beruházás
21 milliárd forintba kerül.
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Ünnepelje meg céges sikereit
Munkatársaival, Partnereivel és Családjával!
Tartsa rendezvényeit exkluzív környezetben,
a Hotel Divinusban.

Karácsonyi partik,
évzáró vacsorák,
céges rendezvények,
partnertalálkozók,
családi összejövetelek.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Ligeti Ádám SaleS Manager
Mobil: +36 30 742 5700 | E-mail: sales3@hoteldivinus.hu

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

Telefon: +36 52 510 900 | Fax: +36 52 510 901 | E-mail: info@hoteldivinus.hu
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Egészségünk a fókuszban
Idén ősszel már második alkalommal szervezte meg a Teva egészséghét programsorozatát
kollégáinak, melynek célja volt, hogy színes
programokkal támogassa munkatársait egy
egészségesebb életmód kialakításában.
A Teva izgalmas programkínálattal várta munkatársait 2016.
szeptember 19. és 23. között. Így
számos egészségügyi vizsgálatra
– többek között gerinc-, talp- és
íriszdiagnosztikára – lehetett regisztrálni.
Volt, akinek a masszőr segített az
ülőmunkában elfáradt nyak- és
hátizmait fellazítani, és többen
irodai tornával kezdték a napot.
A sportos kollégáknak a „Fedezd
fel a Nagyerdőt!” geocaching
program adott lehetőséget a kikapcsolódásra, a bringával közlekedő munkatársaknak pedig versenyt hirdettek.
Ugyanakkor az egyhetes programsorozat nemcsak a testünk
kondíciójára fókuszált, hanem lel-

künk egészsége is előtérbe került.
Így önmenedzselés, önmotiváció
témakörben hallgathattak meg
előadást a kollégák, és interaktív
pszichológiai előadáson is részt
vehettek.
Az egyhetes programsorozaton
több mint 700 munkatárs vett rész,
mely egy közös fitness maratonnal
zárult, melyre a cég munkatársainak családjai is hivatalosak voltak.
Ha a jövő évi egészséghéten Ön is
részt szeretne venni, akkor a nyitott pozíciókat itt találja:
http://job.teva.hu

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
Trikolor sf.
kerítésfesték
több színben
0,75 lit.

Nagy
választékban
kaphatók:
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

1595 Ft
2126,7 Ft/l
2,5l

4995 Ft
1798 Ft/l
Projekt fagyálló
csemperagasztó 25 kg.

995 Ft
Polifarbe diszperziós
homlokzatfesték,
fehér 14 lit.

7990 Ft

39,8 Ft/kg

Széria beltéri glett 25 kg.

3250 Ft
130 Ft/kg

Héra
belső
falfesték

5790 Ft

386 Ft/lit.

570,7 Ft / lit.

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2016. OKTÓBER 10-NOVEMBER 6.
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Vonatablakban
született
döbbenet

Rachel (Emily Blunt) minden áldott
nap felül a vonatra, hogy bemenjen a
városba, és minden áldott nap kétszer
elhalad a régi háza előtt. A ház előtt,
ahol a volt férje (Justin Theraux) az
új feleségével (Rebecca Ferguson)
és nemrég született gyermekükkel lakik. Rachel képtelen elengedni a múltat, és miközben fájdalmát alkohollal
próbálja enyhíteni, egy fiatal párról
talál ki történeteket, akiket a várakozó
vonatról figyel meg. A nő elképzelése
szerint Megan (Haley Bennett) és
Scott (Luke Ewans) élete tökéletes:
gyönyörűek, szerelmesek és hűségesek
egymáshoz.
Ám egy nap valami olyan megdöbbentőt pillant meg a vonat ablakából, ami
mélységes félelemmel tölti el. A kétségbeesett nő mindenáron ki akarja deríteni az igazságot. Tanúnak jelentkezik
a rendőrségen, ám alkoholizmusa és
emlékezetkiesései miatt senki se hisz
neki – még ő maga sem...
Egy feszült regényből
Ritkaság, hogy egy könyv vezesse több
országban egyszerre, szinte az összes
fontos sikerlistát. A New York Timesét és a BarnesandNoble-ét, például.

Az végképp szokatlan, hogy ezt egy
debütáló író tegye. 2015 elején Paula
Hawkins regénye berobbant az angolszász piacokra. Ahogy Stephen King
fogalmazott, ebben a történetben csak
fokozódik és fokozódik a feszültség.
Nem véletlenül hasonlítják Hitchkockhoz és Agatha Crhristie-hez
az írót, a Gone girlhez a történetet.
A lány a vonaton /The Girl on the Train/
rendező: Tate Taylor Író: Paula Hawkins
Forgatókönyvíró: Erin Cressida Wilson
Szereplők: Emily Blunt (Rachel). Justin Theroux (Watson),
Haley Bennett (Megan Hipwell), Rebecca Ferguson (Anna
Watson), Edgar Ramirez (Dr. Kamal Abdic), Luke Evans (Scott
Hipwell), Laura Prepon (Cathy)

Az Ön döntése, a mi szakértelmünk: Openhouse
A lakást kereső ügyfelek sok időt és kilométert spórolnak meg, ha velünk keresnek.
Megkérdezzük az ügyfelet, mit szeretne
venni, így csak olyan házakhoz, lakásokhoz
megyünk ki, amik minden szempontból
megfelelnek az elvárásoknak.

Szakember!

Az ingatlant eladni vagy bérbe adni szándékozók szempontjából mindenképpen
ajánlott egy szakember PARTNERSÉGE.
Az értékesítő nem segítség az ingatlan eladásában, hanem szakember, aki az ingatlanokat a lehető leggyorsabban, a lehető
legjobb piaci áron igyekszik eladni. Ehhez
rengeteg olyan eszközt használ, amihez egy
laikus nem férhet hozzá.

Le az előítéletekkel!

Szinte minden vásárló elsősorban az igényei alapján szeretne vásárolni, és figyelmen hagyja a szükségleteit. Az ingatlanok
vásárlásának elsődleges szempontja az ár,
ezt követően a földrajzi elhelyezkedés és
az építési mód fej fej mellett vannak. Debrecenben nem lehet kijelenteni, hogy a
vevők meggondolatlanul döntenének, ám
az évtizedekkel ezelőtt kialakult előítéle-

teik nehezen gyűrhetők le. Sokan például
hallani sem akarnak olyan városrészekről,
amiknek régen „rossz hírük” volt, pedig
mára sokat fejlődött, szépült, kicserélődött
a lakosság; jelenleg teljesen más arca van.

Otthont inkább érzelmi alapon

Az otthon kiválasztása szinte biztos,
hogy érzés alapján fog történni. Lehet
egy lakást venni befektetést céljából, de
otthont az első benyomás alapján fogunk
választani. Az eddigi tapasztalataink

alapján nem az a fontos, hogy hol szeretnének vásárolni, hanem az, hogy miért
ott? Lehet, hogy egy városrész előnyösnek ítélt tulajdonsága más városrészben
is érvényesül, csak a fent említett előítéletek miatt szóba sem jöhet. Ezért tartjuk
fontosnak, hogy mielőtt rohannánk az
ingatlanhoz, találkozzunk az irodában,
és beszéljük meg az igényeket, szükségleteket, miérteket, hogyanokat, szempontokat, prioritásokat.
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szalagsírboltok
Minőség, versenyképes áron!

19 db - 2 koporsós

2 db - 4 koporsós

•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

Cserfes-fogl:alkozások
2016 szeptemberétől

zülőknek
ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ: az iskolába kés
yoknak a kezdőtől a haladóig
ANGOL NYELVI ÓRA: kicsiknek és nag
nak a kezdőtől a haladóig
NÉMET NYELVÓRA: kicsiknek és nagyok
e szabottan, kicsiknek és nagyoknak
énr
egy
S:
TÉ
GÍ
SE
EG
SM
LÁ
NU
TA
tól
NILD TANULÁSI TERÁPIA: 5 éves kor
és csoportosan, játékos formában
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: egyéniben
órától 19 óráig képzett pedagógusokkal
13
nap
köz
hét
den
min
S:
ZÉ
ŐR
EG
GYERMEKM
eklődjön kollégánknál
EGYÉNI, itt fel nem sorolt fejlesztésekről érd
a lenti elérhetőségek bármelyikén!

ÉRDEKLŐDNI:
NŐSÉGI FEJLESZTÉS OTTHONA
CSERFES GYERMEKMŰHELY - A MI Anna utca 35.
cen, Szent
minden hétköznap: 13-19-ig; Debre

06-20-298-6272

w.cserfes.hu

cserfesgyermekmuhely@gmail.com • ww
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Ötcsillagos
borvacsora
Debrecenben
Kiváló fogások, remek borok
a Divinusban.
A Hotel Divinus Dominus étterme adott
otthont az ötcsillagos szálláshely és a Cívishír által rendezett Bock borvacsorának
szeptember 29-én. A Gubicza Csaba
séf által összeállított gourmand menühöz
a Bock sommelier-je a gonddal válogatott,
finom villányi nedűket kínálat úgy, hogy
közben a vendégek megismerkedhettek a
tájegység jellegzetességeivel, a pincészet
elhivatott munkájával. A séf is megannyi
új ismerettel szolgált: az étteremben fél
éve bevezetett és sikerrel alkalmazott szuvidálási technikát és a kreatív ízházasítást
„élőben” is tesztelhették a megjelentek. A
fogásokhoz Burai Róbert hegedűművész
szolgáltatott kellemes zenét.
Menü
- Citromos szárnyas terrine csicsókás almamártással és salátacsokorral
Bock Rosé 2015
- Gesztenye cappuccino parmezánnal szórva
Bock Hárslevelű 2013/2014
- Parajos quiche lorraine, bavaria blu mártással
Bock Ermitage 2012/2013
- Mentás báránycsülök macaire burgonyával
Bock Cabernet Sauvignon 2013
- Vörösboros csokoládétorta fahéjas szilvafagylalttal
Bock Royaal Cuvée 2009/2011/2014

Nyolcadikos vagy? Az álmod a tét!
Engedd meg, hogy segítsünk tájékozódni, hiszen a továbbtanulás felelősségteljes döntés.
A Debreceni Szakképzési Centrumnál hiszünk abban, hogy a szakképzésé a jövő,
éppen ezért garantáltan piacképes tanulmányokat kínálunk számodra.

Látogass el nyílt napjainkra, szerezz tapasztalatot,
figyelj, láss, hogy jól válassz!

Nyilvántartási szám: E-001281/2015 | OM azonosító: 203033

Az intézményi nyílt napokról TÁJÉKOZÓDHATSZ a FACEBOOK-OLDALUNKON és a WWW.DSZC.HU honlapon.
• Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma
• Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma
• Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma
• Debreceni SZC Dienes László Gimnáziuma és Egészségügyi Szakképző Iskolája
• Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
• Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma
• Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma
• Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
• Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma
Debreceni Szakképzési Centrum | 4030 Debrecen, Fokos u. 12. | Tel.: 52/ 437-311 | www.dszc.hu

CívisCafé

Hirdetés 17

18 zOKNI-SZANDÁL

Egy nő
akkor
igazán
vonzó,
ha jól érzi
magát
Kovács Andrea városunk
egyik fiatal, elszánt divattervezője. Munkáit láthatták
már az avatott szemek is.

CívisCafé

CívisCafé: Mindig is érdekelt a divat?
Kovács Andrea: Kicsi koromtól
kezdve érdekelt a divat, mindig próbálgattam anyukám cipőit, hogy mikor
lesz már akkora a lábam, hogy el tudjam csenni a magas sarkúit. Egy-egy
vasárnap megkértem, hogy sminkeljen
ki, és, persze, a hosszú előszoba folyosót használtam kifutóként. Inspirációként a környezetemet használom, az
érzéseket, amit kiváltanak belőlem az
emberek, a társadalom, a kapcsolatok.
A Tribelines kollekciónál elég volt két
szokatlan színt egymás mellé tenni a
megfelelő anyagból; kigondoltam a
formát, a fazont, a mintát. Mindennapi
gondolatokból nem mindennapit alkotni.
CívisCafé: Láthattuk már a ruháidat
a Voyage Fashion Show- n például.
Milyen érzés, ha tetszik a közönségnek a munkád?
Kovács Andrea: Leírhatatlan érzés; egyszerre tudnék sírni és nevetni,
egyszerre nehéz a lelkem és szabad vagyok. Nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptam a kifutón megjelent ruháimmal kapcsolatban. Azt váltottam ki a
közönségből, ami a célom volt, hogy
emlékezetes legyek, beazonosítható és
döbbenetes. Meg vagyok elégedve az
azóta kapott megkeresésekkel és rendelésekkel; jelenleg egyedi ruhák tervezésével foglalkozom, de, természetesen, a
cél új kollekció készítése a 2017-es évre.
CívisCafé: Mást is tervezel?
Kovács Andrea: Jelenleg ruhák tervezésében gondolkodom, de nem áll
távol tőlem, hogy a jövőben cipő- vagy

táskakollekciót is párosítsak a szettekhez.
CívisCafé: Célközönség?
Kovács Andrea: Elsősorban a 20–45
év közötti nőket szeretném megcélozni
a kollekciómmal, akik fel merik vállalni
magukat, nem félnek kitűnni a tömegből, és ezt természetességgel, letisztult
eleganciával, de mégis egy kis csavarral
megfűszerezve teszik
CívisCafé: Milyen anyagokat
kedvelsz?
Kovács Andrea: A Tribelines kollekciónál a selyem shantung dominált, ami
nem összeegyeztethető a hétköznapi
értelemben vett selyemmel: papírszerű, elegáns anyag, szokatlan; számomra
ezért volt izgalmas a választás. A jövőben szeretnék kényelmes, de elegáns
anyagokkal dolgozni, felületmanipulációt, printelést alkalmazni; számomra
ez a két tényező, ami a legfontosabb,
hiszen egy nő akkor igazán vonzó, ha
jól érzi magát, és ezen nemcsak az öltözetet értem, hanem a lelki egyensúlyt is.
CívisCafé: Védjegy?
Kovács Andrea: Védjegyről, mint
nagyon friss tervező, nem beszélnék,
de a szokatlan színek párosítását mindenképpen megemlíteném: szeretek
kísérletezni a színekkel és a formákkal, még ha az átlagember szemének
szokatlan is elsőre, vagy a forma megvalósítása lehetetlennek tűnik. Ahogy
az életben, a divatban sem ismerek lehetetlent. A lehetetlen szó mindössze
egy kifogás.
CívisCafé: Csak a divattervezéssel
foglalkozol?
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Kovács Andrea: A divatban való kiteljesedéshez az embernek tőkére van szüksége, ezért, természetesen, van főállásom
a tervezés mellett, nem várok úgymond arra, hogy felfedezzen valaki. Emellett zumbaoktatással foglalkozom. A zene és
a divat az életem része; mindkettőben ki tudok teljesedni, és
szabadnak érzem magam.
CívisCafé: Van példaképed?
Kovács Andrea: Remélem, egyszer azzá válhatok a jövőben.
CívisCafé: Milyennek látod a hazai divatvilágot?
Kovács Andrea: Meg kell találni azt a réteget, aki nyitott
az egyediségre, és nem a tömegtermékeket részesíti előnyben.
Sok magyar tehetséges tervező van, és fényes jövő áll előttük.
CívisCafé: A ruha teszi az embert?
Kovács Andrea: Én azt vallom, hogy az ember teszi a ruhát;
tervezhetek bármilyen strasszos, csipkés, gyöngyös „csodát”,
ha a viselője nincs tisztában magával, a gondolataival, a lelkével. A hobbimból kiindulva én smink nélkül, egy edzés után
talán még szexibbnek érzem magam, mint ha egy derékig kivágott textildarabban és egy pár magas sarkakra emelt bőrpertliben tipegnék be egy szórakozóhelyre.
CívisCafé: Hol láthatjuk majd a következő kollekciódat?
Kovács Andrea: A 2017-es évre szeretném kihozni a következő kollekciómat, melynek a bemutatásáról a KOAAN márka Facebook-oldalán lehet majd tájékozódni.
CívisCafé: Hol lehet beszerezni a ruháidat?
Kovács Andrea: A jövőben budapesti és debreceni showroomokban szeretném értékesíteni a kollekció darabjait.
Gorzsás Anita
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Debreceni hajléktalanoknak vittek meleg ételt és
más finomságot október 8-án a Debrecen Bike
Maffia tagjai. Immár hagyományos akciójuk keretében javarészt adományokból főznek, majd a menüt – most babfőzeléket kolbásszal, gyümölcsös lepényt, almát, teát - biciklivel házhoz is szállítják. A
ház ebben az esetben, persze, sajnos túlzás, hiszen
a ezek a rászorulók mostoha körülmények között
töltik a nappalokat, de főként az éjszakákat. Nézzék csak az arcokat!

Fotók: Debrecen Bike Maffia/Árendás Róbert

Biciklisek
vittek ebédet
oda, ahol alig
él a remény
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7.

Debreceni 21-es:

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

2.

3.

Mit tudnak a nádudvariak, hogy rengeteg jó kézilabdázót adtak Debrecennek?
Elsősorban a jó szakemberek érdeme, de biztosan jó az „alapanyag”
is. Nádudvaron vagy kéziznek a
gyerekek, vagy pedig aerobikoznak.
Nekem utóbbi nem jött be, ezért választottam a kézilabdát.
Ha az NB I-es profivá vált Varsányi
Nóra végigsétál a nádudvari főutcán,
akkor a nép kalapot emel?
Nádudvaron mindenki ismer mindenkit, tehát mindenki mindenkinek
kalapot emel.
Elevenítsd fel az első kézilabdás
győzelmet! Azt nem moshatta el az
emlékezet!
Egyet nem tudok kiválasztani, mert
nagyon jó csapatunk volt Nádudvaron; rengeteg győzelmet arattunk.
Mindent megnyertünk az országban, amit csak lehetett. Ráadásul
én egy korosztállyal fentebb is játszottam, és ott is minden babért
learattunk. Tizenöt évesen kerültem Derecskére; addig Nádudvaron
szinte nem is ismertük a vereség
fogalmát.

4.

5.

6.

A kézilabda egy meglehetősen kemény sport. Egy magadfajta törékeny lány mivel tud érvényesülni
benne?
Az igaz, hogy én nagy sem vagyok,
erős sem vagyok, de van más képességem, amit kamatoztatni tudok.
Gyorsasággal, ügyességgel, huncutsággal ki lehet váltani a fizikai erőt.
Kik is neveltek a huncutságra?
Kezdetben kizárólag Győrvári Viktor
határozta meg a fejlődésemet, nagyon sokat köszönhetek neki. Utána
Köstner Vilmos irányítása alatt váltam
felnőtté, hiszen 15 és 21 éves korom
között mindegyik csapatban ő volt a
mesterem. Tőle is rengeteget tanultam, örök hálával tartozom. Minden
edzőmtől igyekeztem tanulni, most
is ezt teszem. Tone Tiselj egy teljesen
új színt hozott az mi kézilabdás világunkba. Ízig-vérig profi, a kisujjában
van az egész szakma, rendkívül precíz. Gondolkodásban, mentalitásban
is újat hozott, fő a pozitív szemlélet!
Engem lenyűgöz.
Nemzetközi csapattá érett a Loki.
Milyen az élet a sok légiós között?
Eleinte furcsa volt az, amikor szét-

8.

9.

10.
11.

12.

néztem a pályán, és a legközelebbi
magyart a túloldalon, a bal szélen láttam. Most már megszoktuk
egymást, mindenki beszél angolul,
abszolút zökkenőmentes a kommunikáció. Azt hiszem, jó csapat
vagyunk, nem csak a teljesítményt,
hanem a közösséget tekintve is.
Van az a pénz, amiért elhagynád
Debrecent?
Nekem az az álmom, hogy Debrecenben dobbantsunk egy nagyon
nagyot. Én nagyok szeretek Debrecenben élni, játszani, tehát egyáltalán nem foglalkozom a távozás gondolatával. Remélem, sokáig igényt
tartanak a szolgálataimra, és nem
kell új csapat után néznem!
Egy biztos: jobb szurkolósereged sehol nem lenne! Ugyanakkor ebben a
miliőben nem lehet egyszerű megfelelni az elvárásoknak.
Fergeteges érzés ilyen tábor előtt
játszani. A külföldi csapattársak is
csak ámultak-bámultak, amikor először hallották a fiúkat. Rám nem hat
bénítóan a Hódos pokla, sokkal inkább feldob.
Azért a Főnix közel hatezres közönsége is lenyűgöző volt…
Ennyi néző előtt sosem léptem pályára korábban. Amikor a csapat
legutóbb a Főnixben játszott, a Bajnokok Ligájában, akkor zöldfülűként
csak a kispadon ültem, de nem voltak annyian, mint a Győr elleni bajnokin. Ennek ellenére nekem a Hódos a szívem csücske. Bárcsak egy
kicsit nagyobb lenne!
Hova várjuk ebben a szezonban a
Lokit? Mondj egy számot!
Legyen a 4-5. hely. Sok jó csapat
van, sűrű a mezőny.
Vedd bóknak: szépek vagytok a pályán! A gyönyörű fonott hajak különleges, egyedi bájt adnak nektek,
azaz tudjátok ti, mivel kell megfogni
a közönséget!
A közönséget elsősorban a gólokkal,
a küzdeni akarással, a győzelmekkel
kell megfogni, de igen, nem mindegy, hogy megyünk ki a pályára, ha
már nők vagyunk. Kelemen Évi a
fonásfelelősünk, csodálatos hajkoronákat készít. Az ő érdeme minden.
Egy profinak a stresszből is kijut
rendesen. Hol és mivel ereszted ki a
gőzt?
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17.

13.

14.

15.

16.

A szabadidőmet a szüleimnél töltöm
Nádudvaron. Én ott tudok igazán lazítani, kikapcsolódni.
Ha csapatbulira adja a fejét a társaság, akkor mi csúszik: sör, bor, vagy
pálinka?
Nagyon ritkán van időnk csapatbulikra, nem jellemző ránk, de nem kerülöm meg a kérdést: pálinka! A bort
és a sört nem szeretem.
Marhalábszár-pörkölt vagy brokkolisaláta?
Egyik sem. Inkább legyen palacsinta! Édesszájú vagyok.
Lady Gaga vagy Marilyn Manson?
A kemény rock és a kemény techno
nem az ízlésemnek megfelelő, ez a
két véglet, de közte bármi szólhat.
Máté Pétertől napjaink slágerzenéjéig mindent meghallgatok, még
mulatós is jöhet!
Thriller vagy romantikus vígjáték?
A romantikus vígjátékok untatnak.

18.

Azokat a filmeket szeretem, amelyek
19.
gondolkodásra késztetnek, és esetleg többször kell megnéznem, hogy
megértsem.
Muszáj megkérdezni, ha már szóba jött: a romantikával az életben
20.
hogy boldogulsz?
Mint minden nőnek, nekem is fontos.
21.
Távkapcsolatban élek a párommal,
elég sűrű mindkettőnknek a programja, de próbálunk a lehetőségekhez képest minél több időt együtt
tölteni.
Neked mi a legjobb Debrecenben?
Itt sportolok, ide jártam egyetemre, itt
lakik a testvérem, az unokatestvéreim, közel vannak a szüleim. Minden
megvan a városban, ami az embernek kell. A sport és a kultúra városa.
Nagyon jó hely.


No, de mi a legrosszabb benne?
Tömegközlekedési eszközzel nem
tudok edzésre járni, mert háromszor
kéne átszállnom. Vagy én lakom
rossz helyen?
Ki a legjobb fej Debrecenben?
Velem most mindenki jó fej.
Mint leendő sportközgazdász, érvelj
a budapesti olimpia mellett, vagy ellene!
Csak mellette tudok szólni. Hatalmas
lehetőséget látok benne, mert nemcsak a magyar sport, hanem az egész
magyar társadalom rengeteget profitálhat belőle. Egy soha vissza nem
térő alkalom, másrészt egy olimpiát
házigazdaként megélni elképesztő
lehet. Bízom a budapesti pályázat sikerében. Hajrá, magyarok!
Cs. Bereczki Attila

modern, 4 sávos
uszodája!
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