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Drámai körülmények között
élő családnak gyűjtünk

Caramel Live.

Molnár Ferenc
Caramel, a 10 éve pályán lévő Fonogram-díjas, ötszörös platinalemezes énekesdalszerző ad koncertet a Kölcsey Központban
december 10-én 19.30-tól.
Hirdetési lehetőségekért,
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

keresse kollégánkat:

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

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

A hajdúhadházi Deák Ferenc utcai
családi házban három évvel ezelőtt
egyik pillanatról a másikra megváltozott az élet: az édesapa szívinfarktust
kapott a munkahelyén, maradandó
agykárosodást szenvedett. Sokáig
kórházi kezelés alatt állt, hosszú ideje azonban Anikó otthon gondozza
Andrást. Dolgát tovább nehezíti, hogy
három gyermekük nevelésével maradt
javarészt magára, akik közül a legidősebb, Andris, gyermekkori autizmusban szenved, így őt nem lehet felügyelet nélkül hagyni.
A Cívishír a Gargóczi család megsegítésére – a hajdúhadházi önkormányzat konstruktív segítségével –
karácsonyi adománygyűjtést szervez.
Felajánlásaikat várjuk a szerkesztőségben (Debrecen, Piac u. 28/B – valójában Gambrinus köz –, I. emelet, 20-as
kapucsengő) december 15-éig munkanapokon 9 és 15 óra között, vagy ettől
eltérő, előre egyeztetett időpontban.

A gyerekek adatai
Gargóczi Anikó Orsolya:
12 éves, 140 cm magas, 36-37-es cipőméret
Gargóczi Krisztián:
15 éves, 170-175 cm magas, 44-es cipőméret
Ifj. Gargóczi András:
17 éves, 180-190 cm magas, 50-es(!) cipőméret
Bővebb információ a szerkesztőségben kérhető
+36 20 421-39-95
maka.karolina@bdrmedia.hu
Bankszámlaszám: 11773384-02253345

RealTeam: egymillió forint a legjobbnak!
Ismét nagy gálát rendeznek Debrecenben.
Kevesebb gólt, de több izgalmat ígér a
főszervező a Real Team Kupára. A 16. évében járó nagyszabású rendezvény 2016-os
kiírásáról Debreceni Péter elmondta:
kétmillió forint összdíjazással zajlik a torna, amiből egymilliót kap a győztes. Egy
nagy változással szembesülnek majd a
csapatok és a nézők: a kapuk eddigi 5x2
méretét 4x2-esre csökkentik. Minden
bizonnyal kevesebb gól esik majd, de izgalmasabb, szorosabb meccseket láthat a
nagyérdemű. A közönség számára rossz
hír, hogy a kupa idén sem költözik át a
szomszédos Főnix Csarnokba, így a remek
atmoszférájú, ám mindössze 1 500 főt befogadni képes Hódos Imre-sportcsarnok
ad otthont a futballgálának, ami azt jelenti, hogy többen lemaradnak majd róla.
Ennek az anyagiak és a Tankcsapda-koncert az oka. A Főnix ugyanis méregdrága,
ráadásul a Real Team-kupa és az év végi
Tankcsapda-buli ütközik egymással.

A Loki középpályásának, Holman Dávidnak egyértelműen a címvédés a célja. –
Tanúsíthatom, hogy a Real Team-kupának
nemcsak a futballszerető közönség, hanem
a játékosok között is nagy népszerűsége
van. Nem túlzok, amikor azt mondom,
hogy ez a legnagyobb presztízsű torna az
országban. Éppen ezért, bár baráti társaságokból állnak a csapatok, hatalmas a
tét és hajtás. A Viktor Security számára a
címvédés a cél, amire jó esélyünk van, hiszen szinte ugyanabban az összeállításban
lépünk pályára Debrecenben – fogalmazott
Holman Dávid.

Korántsem sem biztos, hogy a magyarok
egymás között osztják majd le a lapokat,
mert a két ünnep közötti torna már korábban nemzetközivé nőtt, és idén még több
külföldi csapat érkezése várható – újságolta
el Debreceni Péter, akitől megtudtuk, hogy
a csoportkörös selejtezőket (december 27–
29.) napi 1000 forintért tekinthetik meg a
drukkerek, a december 30-i, egyenes kieséses küzdelmekre és a helyosztókra szóló
belépők árát pedig később határozzák meg.


B.A.

Bővebb információ:

www.realteamkupa.hu
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Kicsik öltöztettek
díszbe fákat és
szíveket
Remek pillanatok
a debreceni belvárosban.

Ragyogó arcok hoztak vidámságot
és melegséget a zord időbe a debreceni főtéren, ahol minden készen áll
a karácsony ünnepét megelőző nagynagy-nagy várakozáshoz. Az adventi
programok gazdag sorában elsőként
helyi óvodások és kisiskolások – köztük a Szoboszlói Úti Általános Iskola
2.b osztálya –, valamint civil szervezetek, intézmények és egyházak

díszítették fel a Kossuth teret szegélyező mini karácsonyfákat. Egészen
megindító érték teremtődött a kis
kezek munkája nyomán: csupasz fenyők helyett mostantól komplett műremekek állnak a cserepekben a város
karácsonyfája körül. Az érdeklődőknek a katonazenekar játszott ünnepi
dallamokat, majd a faöltöztetőket
meleg teával várták a szervezők.

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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Kevés
szeretgetni,
szeretni kell!
A debreceni Rády Eszterrel arról,
hogy (miért) nincs magunkra
ötnél több jó szavunk.
Pszichológussal nem azért jó beszélgetni, mert végre valakinek
egy órára át lehet tolni a saját életünket érintő kérdéseinket,
azok valamennyi ráaggatott nyűgével és felelősségével. Valójában inkább egyeztetésre megyünk hozzá, hiszen a megoldás
a leggyakrabban ott van bennünk, még ha mélyen is: minden
kérdésre a válasz, döntéshelyzetben a nagy igenek, ahogy a
nagy nemek – egyszerűen csak jól esik az okos kérdés, vagy a
szó maga. Pszichológussal azért is jó beszélgetni, mert mindennapi tapasztalatai alapján olyan aktuálisan érvényes képet tud
festeni akár emberi kapcsolatokról, akár hétköznapi dilemmákról, amik puszta ismerete (kimondása) a megoldás felé vezető
úton tett jelentős lépés.
Rády Eszter vidéki lány. Nyírbátorból került Debrecenbe,
egy pesti kitérő után pedig vissza ide. Mint mondja, nagyon
büszke volt rá, hogy a Tóth Árpád Gimnáziumba járhat; miközben a Varga utcai lánykollégium 12 ágyas szobája megedzette,
az unokabátyja bevezette a helyi társasági életbe, ahol aztán
különös képességgel vérteződött fel: hamar kiszűrte a debreceni vidékieket. Úgy véli, míg a helyiek távolságtartók, a messziről jöttek – ahogy ő is annak tartja magát – túlontúl nyitottak,
kedvesek. Eszter befogadókészsége a mindenre való kíváncsisággal párosult, így lehet, hogy mára rendszerszemléletű pszichológusként foglalkozik egyszerre gyerekekkel és felnőttekkel,
kommunikációs fejlesztéssel, mese-, pár- és családterápiával,
de szinte missziós céllal azon is munkálkodik, hogy a női generációk ismerjék, na meg értsék is egymást. Vegyük sorra ezt
a sokszínűséget!
– Nem várható el, hogy a másik intézze az életem, vagy azt,
hogy nekem jobb legyen! Beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni
kell! Élő probléma, hogy kevesen tudják kifejezni az érzéseiket,
még kevesebben szavakba önteni. Jó példa: 90 érzelem-kártyám
van a kommunikációs fejlesztés során, a 14-18 évesek ezek közül jó, ha tízet használnak, amikor magukat kell jellemezniük.
Részben azért, mert nagyon keveset olvasnak, nincsenek szavaik az érzelmek leírására.

A saját illúzióinkban létezünk

A párkapcsolatok nagy része ezen bukik el, másrészt a felelősségvállaláson: ne a másik intézze már, hogy nekem jobb legyen!
Micsoda kifogás az, hogy régen a partnerem nem ilyen volt? Akkor milyen volt? Nem lehet, hogy nem vettem észre már akkor

sem, hogy milyen valójában? Vagy: legyen a társam ilyen, ilyen
és ilyen, de leginkább olyan, amit én a vágyfantáziáimban megélek. Vagyis: a saját illúzióinkban létezünk. Ugyanígy az intimitás hiánya is sarokpont: nem arról van szó, hogy te hozzám
érsz, és én évek múlva is meg fogok gyulladni, hanem arról,
hogy van-e érintés, ölelés, meghittség egy kapcsolatban, mert
azt sokkal nehezebb visszahozni, mint magát a szexuális aktust, ha esetleg nincs.

Építsd fel magad! Ne sajnálkozz!

A sikerhez elsősorban elhatározás és nagyon pontos célmeghatározás kell, másrészt szeretni, és nem csak szeretgetni kell
magunkat. Ez a fajta önismeret elsődleges: kívülről látva saját
viselkedésünket lehet megítélni azt, hogyan tudunk egy-egy
szituációban helytállni. Az önreflexió képessége fejleszthető:
elég hozzá egy jó szándékú segítő, egy mentor, egy barát is, de
az olyan barát legyen, aki valóban igényel engem, ahogy én
is őt. Az én mentoraim (apai nagymamám, Galambos Judit,
Bak Mária, Süveges Dezsőné, Huri Beáta) olyan asszonyok,
akik képesek voltak kritikát adni, odafordulásukkal, szakmai
igényességükkel és szeretetükkel példát mutatni.
Fontos hozzátenni – emeli ki Rády Eszter –, hogy a mindig
panaszkodó emberrel elmélyült kapcsolatot lehetetlen kialakítani. Az önsajnálat olyan, mint a drog. Nem csoda, hogy
a többségnek nincs is magára ötnél több pozitív szava. Persze Nem arról van szó, hogy bódult optimista állapotban kell
létezni, de az önsajnálat fertőz, a „senki és semmi vagyok”
életérzésre nem lehet építeni. Márpedig sikerek kizárólag
a vanból lesznek: a vezetővé fejlődés feltétele például egyes
veleszületett képességek, de végig kell menni az úton ahhoz,
hogy a meglévő tehetség kibontakozzon, sőt, utána azt folyamatosan gondozni kell.
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Nyilvánvaló: a tehetségnek, egyáltalán,
a személyiségfejlődésnek egészséges tér
kell, aminek elsődleges terepe a család,
majd a közösség. Ugyanakkor mára egyre
kevesebb a teljes család – míg régen egy
egész falu nevelt egy gyereket, ma már a
testvérek is gyakran távol vannak egymástól. Embernek lenni, együtt lenni azonban
mégis, ma is, a megváltozott viszonyok
ellenére is meg kell tanulni: ezt szolgálja
a kortól független meseterápia, ami szelíd
módszereivel megtanít képekben látni,
kreativitást fejleszt, véd és motivál azáltal, hogy minden élethelyzet megtalálható bennük, megoldással együtt. A mesék
a nőket a türelemre, kivárásra tanítják, a
férfiakat pedig arra, hogy lássanak túl az
anyagi javakon, a megfogható létezőn. Ha
van egy gebe lovam (vö. sovány kapcsolatom), de megetetem, megcsutakolom
(törődök vele), akkor még paripa (virágzó
kapcsolat) is válhat belőle.
És hogy ez a fajta őszinte odafordulás, a
törődés a jó emberi kapcsolat alapja; arra
épít az Eszter által szervezett Anyacsavar-

Fotók: Cívishír

Hölgyek: türelem!
Urak: nem minden a matéria!

gók közösség is, ami nők generációinak
kínálja Debrecenben a hasznos együttlét
lehetőségét. – Női közösség, nyitott kapcsolódási ponttal: sétálunk a Nagyerdőn,
vagy közösen moziba megyünk – a nő életét meghatározza az anyjával való viszony,

és ha esetleg nem volt/nincs módja a sajátjától kérdezni, tanulni, itt lehet.
Bereczki-Csák Helga

További érdekességek:

www.civishir.hu

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET

Stílus és Elegancia Önre szabva

Kevert szálas és gyapjúöltönyök

széles választékban.

Sportzakó és
téli alkalmi szövetkabátok
folyamatosan érkeznek.
A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig.
LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET • 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 20 663 6240 • +36 20 433 3812

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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VELÜNK CÉLBA ÉR!
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.

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS ÉS MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS MUNKANAPOKON 8.00–16.00 ÓRÁIG.
 MINDEN GÉPJÁRMŰTÍPUSRA (NEMZETKÖZI VIZSGA IS!).

 SZEMÉLYGÉPKOCSI HATÓSÁGI MŰSZAKI

VIZSGADÍJA: 16 290 FT,

IGÉNY ESETÉN ELŐZETES ÁTVIZSGÁLÁS:

2 126 FT + ÁFA

 INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS, HA JÁRMŰVÉT MŰHELYÜNKBEN JAVÍTTATJA.
 OLAJSZERVIZ  MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG

4031 DEBRECEN, KÍGYÓHAGYMA U. 1. (HATÁR ÚTI IPARI PARK)

TEL./FAX: +36 52 500 625 | MOBIL: +36 30 4302708 | E-MAIL: MUSZAKIVIZSGA@ITK-DEBRECEN.HU
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Három éve indult
a BMW i
világméretű
sikertörténete.
Már több mint 100 000
elektromos BMW modell az utakon.
Folyamatos innovációival a BMW i divízió a BMW Group jövője felé vezető
utat jelöli ki, biztosítva a vállalatcsoport
vezető pozícióját az úttörő járműtechnológiák kifejlesztése és alkalmazása
terén.
A BMW i egység – a BMW Group újszerű részlegeként – 2013 novemberében érkezett meg a piacra. Az azóta
eltelt három évben az elektromos autózás fejlesztésén dolgozó divízió sorozatgyártásba küldött és koncepcióként bemutatott modelljeivel a vállalatcsoport
innováció iránti elkötetlezettségének
szimbólumává vált.
A BMW Group az elmúlt három évben több mint 100 000 darab tisztán
elektromos és plug-in hibrid meghajtású autót adott át ügyfeleinek világszerte.
Ez idő alatt csak a BMW i3 több mint
60 000 példányban kelt el, amellyel a
prémium kompakt szegmens első számú elektromos modelljévé lépett elő.
Az elektromos sportautók családjában
a BMW i8 is abszolút etalon pozíciót
foglal el, hiszen a modell 2014 júliusi
debütálása óta eltelt huszonnyolc hónapban a progresszív sportautó több
mint 10 000 darabja talált gazdára a
világ számos pontján. A bajor gyártó a
BMW iPerformance égisze alatt ráadásul mára már mintegy 30 000 darab
plug-in hibrid négykerekűt is értékesített, amelyek egytől egyig a BMW i
divízió forradalmi járműtechnológiai
innovációinak széles körű alkalmazhatóságát hirdetik.
„Iránymutató innovációink kifejlesztése
és alkalmazása terén a BMW i almárka a
jövőben is úttörő részlegként tekintünk,
amely újabbnál újabb megoldásaival ko-

rábban elképzelhetetlen utakat tár fel a
BMW Group előtt” – mondta Harald
Krüger, a BMW AG igazgatótanácsának
elnöke. „Elektromos hajtáslánc-változatainkat az elmúlt évek során kivétel
nélkül nagy sikerrel adtuk ügyfeleink
szolgálatába, a következő lépés pedig
a nagymértékben automatizált járművezetés megvalósítása, amely téren a
BMW iNEXT modell vadonatúj mércét
állít majd” – tette hozzá.
Azáltal, hogy a BMW i divízió létrehozásával egy teljes mértékben új és
minden tekintetben az elektromos
meghajtás sajátosságai szerint felépített
járműstruktúrát alkotott meg, az elektromos meghajtás vezérlése által pedig
a BMW eDrive hajtáslánc-technológiát
is életre hívta, a BMW Group a hosszú
távon fenntartható egyéni mobilitás innovációinak kifejlesztése és alkalmazása terén abszolút elsővé vált. Miként a
nagyvárosi környezetbe tervezett, zéró
emissziójú meghajtást kínáló BMW i3,
úgy a jövőbe mutató BMW i8 plug-in
hibrid sportautó is prémium színvonalon kínálja a bajor gyártó ügyfeleinek
a vezetés színtiszta élményét, amely a
természeti erőforrások hatékony felhasználására épülő gyártási eljárások
és az újrahasznosított anyagok övezte
fenntarthatósággal egyesül. A vállalatcsoport eme holisztikus, környezetbarát
járműipari megközelítése új célcsoportokat hódít meg: a BMW i3 vásárlóinak
több mint 80 százaléka új ügyfélként lépett be a BMW családjába.
A BMW Group teljes modellpalettáján jelenleg hét olyan autó található,
amely vagy több száz kilométeren át
tartó, tisztán elektromos meghajtást
kínál, mint a BMW i3, vagy plug-in

hibrid hajtáslánccal dolgozik, amelynek részeként a belsőégésű erőforrást egy elektromos motor egészíti ki.
A vállalatcsoport e széles körű portfólióját az elkövetkező években még tovább
bővíti, többek között az első plug-in
hibrid MINI-vel, a 2017-ben debütáló
MINI Cooper S E Countryman ALL4
modellel. Sőt mi több, 2018-ban érkezik a
BMW i8 plug-in hibrid sportautó második karosszéria-változata, a nyitott tetős
BMW i8 Roadster is. A brit prémiumgyártó modellpalettája 2019-ben
egy tisztán elektromos meghajtású
MINI modellel gazdagodik, a BMW X3
tisztán elektromos meghajtású változata pedig 2020-ban debütál. A következő évtized hajnalán bemutatkozik
a BMW i új, minden korábbinál nagyobb modellje, amely korszakalkotó
járműipari megoldásokkal felvértezve,
tisztán elektromos meghajtással és forradalmi járműtechnológiai innovációkkal érkezik meg a BMW i divízió élére: a
BMW iNEXT.
A BMW, a MINI és a Rolls-Royce márkák tulajdonosaként a BMW Group a
világ vezető prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium
pénzügyi és mobilitási szolgáltatásokat
is kínál. Világcégként a BMW Group
14 országban összesen 31 járműgyártó
és -összeszerelő létesítményt üzemeltet,
termékeit pedig – értékesítési hálózatán
keresztül – a világ több mint 140 országában forgalmazza.

Magisz kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út 218.
Tel.: +36 52 523 950
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 233.
Tel.: +36 42 596 236
www.bmw-magisz.hu
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Kukorica-krémleves
A szerencsések még elkaphatják a piacon az idei utolsó, még friss csemegekukoricát. A gondosabb árusok a csöveket
ilyenkor már részben vagy teljesen a
levele nélkül kínálják – nézzék át alaposan, hogy csak egészséges, magas víztartalmú növényt vegyenek. Ezeket fedő
alatt legfeljebb 8-10 percig kell főzni,
különben megkeményednek a szemek,
és teljesen elvész az élvezeti értékük.
Aki nem elégszik meg otthon a belőle
készült hagyományos, sós strandétellel,
annak egy finom, minimális munkával
elkészíthető levest ajánlunk.
Hozzávalók: 4 cső csemege- vagy 1 nagy
doboz konzervkukorica, 2 dl főzőtejszín,
1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma,
5 dl húsalaplé, vaj, só, bors.
Elkészítés: a főtt kukoricát éles késsel
lemorzsoljuk, vagy a konzerv/mirelit
kukoricát sós vízben megfőzzük. Kevés vajon óvatosan megfonnyasztjuk a
vöröshagymát, majd kevergetés mellett
felengedjük főzőtejszínnel, hozzáadjuk a kukoricát. Lassan forraljuk, aztán

botmixerrel pépesítjük, végül felöltjük
húsalaplével, és egynemű állagúra, sűrűre főzzük. Tálalhatjuk reszelt sajttal,
friss petrezselyemmel, csípőspaprika-

karikákkal vagy sajtos grissinivel. Tartalmas, laktató leves; kis adagokban,
forrón ajánljuk.

Mustáros hal,
egészséges körettel
Hozzávalók: 1 nagy halfilé (kb. 25-30 dkg), 1 üveg zöldbabnak kb. fele
(normál méretű befőttes üveg), só, őrölt piros paprika, 3-4 ek. olaj, 1 dl
tejszín, 2-3 tk. mustár, 1 tasak barna rizs.
Elkészítése: Egy tepsi aljába kevés olajat öntünk, majd beletesszük a
zöldbabot. A hal mindkét oldalát besózzuk és megszórjuk őrölt piros
paprikával, majd szintén mindkét oldalát bekenjük a mustáros-tejszínes öntettel (1 dl tejszín és 2-3 tk. mustár keveréke).
Alufóliával lefedve sütőben pároljuk 30-40 percig, kb. 180 fokon,
majd további 10 percig alufólia nélkül sütjük. A bab mellett köret volt
még barna rizs. Én most előfőzött, tasakos rizst főztem ki, sós vízben.

Jó étvágyat kíván:

Rózsa Éva

További Receptek::

www: izutazas.blogspot.hu | Facebook: Ízek és utazások
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A minőség örök
A város szívében, Debrecen belvárosában található üzletünk három világpiac-vezető márka termékeit forgalmazza.
A VILLEROY&BOCH prémium kategóriájú porcelánjai, kristálypoharai és egyéb asztali kiegészítői elegáns, egyedi hangulatot teremtenek. A
klasszikus, country és a metropolitán stíluson belül is eltérő szín- és formavilág igen változatos lehetőségeket kínál az egyéni igényekhez igazodó
készletek, szettek összeállításához.
A karácsony kiemelt ünnep a VILLEROY&BOCH-nál, hiszen évente
változó különleges darabokat kínál, s ezzel igazán varázslatossá teszi a szeretet ünnepét. A mesevilág témái karácsonyi köntösben, limitált kiadásban
maradandó ajándékozási élményt adnak. A limitált termékek egyedivé és
stílusossá teszik otthonunkat, környezetünket.
A FISSLER professzionális termékei a "Made in Germany" minőséget képviselik. Professzionális főzőedényei és konyhai kiegészítői hatékonnyá és
egyszerűvé teszik a konyhai munkát.
A GOEBEL Artis Orbis kollekciói adják a lakáskultúra igényes darabjait.
A karácsonyi kollekció bohókás rénszarvasai és bájos angyalkái hangulatos
kiegészítői az ünnepi dekorációnak.

Ajándékozzon maradandó értéket, szépséget
a szeretteinek, a fontos kapcsolatoknak!
Szolgáltatásaink:
n egyénre szabott készletek összeállítása;
n rendelés katalógusból;
n vásárlási utalványok;
n törzsvásárlói kedvezmények;
n nászajándéklista vezetés;
n céges és protokollajándékok, csomagok összeállítása;
n márkára jellemző díszcsomagolás.

Villeroy & Boch AsztaliKultúra-Márka üzlet
4024 Debrecen, Kossuth u. 8.
Tel.: +36 52 413 400 E-mail: info@villeroydebrecen.hu
Web: www.vbdebrecen.hu Facebook: Villeroy and Boch Debrecen
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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:
Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332
szabo.erzsebet@civishir.hu

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

a hotel vécsecity**** ajánlata:

adventi hétvége
Kassán
december 16-18.

Egésznapos kassai program adventi vásárral
és a Szent Erzsébet-dóm megtekintésével.

Szállás: Hotel Vécsecity****

hernádvécsén, a kastélyba zárt városban,
a cserehát ölelésében

Amit kínálunk:

• szállás kétágyas szobáinkban

vagy családi apartmanjainkban
1 üveg vidáman melegítő pezsgő bekészítésével
• büféreggeli napfényes reggelizőnkben
• svédasztalos vagy tányérszervizes vacsora
• december 17-én szombaton
szervezett utazás kisbusszal kassára
• szent erzsébet-dóm látogatása
magyar nyelvű tárlatvezetéssel:
rákóczi-kripta, királylépcső, zsigmond-torony,
szent mihály-kápolna látogatása
• délután szabad program az adventi vásáron
és kassa csodálatos főterén,
karácsonyi díszbe bujtatott belvárosában
• korlátlan wellness és fitness használat
• fürdőköpeny, szobaszéf,
korlátlan wi-fi internet,
parkolás a szálloda parkolójában
• kastélytour, retro mozi, retro disco
• állatsimogató, tájház látogatása,
hajdú udvar, csónakázás

14 975 forint/fő/éjtől

információ: www.vecsecity.hu

(el) Végre hírportál!

w w w. c i v i s h i r . h u
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Parno
Graszt:
a paszabi
csoda
Alázat, egymás iránti tisztelet
– ez jellemzi a zenekart.

CívisCafé

Nincs az a nézőtér, amit zsúfolásig meg
ne töltenének. Nincs az a néző, aki ülve
maradna a székén, ne perdülne táncra,
ha színpadra lép a Parno Graszt. Idén
A Dal című műsorban vette a tenyerére az ország. Nem csoda, hisz a paszabi
csapat igazi örömzenét játszik. Szívből
muzsikálnak, szeretettel nyújtják át a
közönségnek, ami erre nagyon vevő.
A formáció vezetőjével, Oláh
Józseffel beszélgettünk.
– Sokan szeretnének bekerülni a Parno Grasztba, de mi mindig arra törekedtünk, hogy a család tagjai alkossák a zenekart. Testvérek, feleségek,
nagynéni, nagybácsi és a gyerekeink.
És persze tudni kell táncolni, énekelni
és hangszeren játszani – magyarázza.
Hogy mikor kezdték? Nem emlékszik
rá. – Szerintem akkor, amikor át tudtam ölelni a gitárt – mondja a zenész,
akit sosem járattak tanárhoz. A bátyja
megmutatott neki néhány akkordot, a
többit magától tanulta.

Állandó telt ház,
kizárólag élőzene

Édesanyja, Oláh Jánosné, Erzsike fiatalabb korában nagyon szeretett mulatni.

Ő indította el a gyerekeket zenei pályájukon: meglátta bennük a tehetséget,
és – jó értelemben véve – ütötte-vágta
őket, hogy zenéljenek, énekeljenek.
Ő készítette fel a gyerekeket 15-20
perces fellépésekre. – Jobban izgultunk egy-egy műsor előtt, mint most,
a külföldi turnékon – emlékszik vissza
a kezdetekre Oláh József. – Megtanultuk: soha, egyetlen felkérésre se mondhatunk nemet. A kezdeti időszakban
táncosok is csatlakoztak a ma 9 tagú
együtteshez, de a kisebb létszámmal
könnyebben tudnak turnézni.
Állandó telt házzal dolgoznak, csak
élőzenés koncerteket tartanak, rengeteget improvizálnak. Amit ők csinálnak,
az szabad téren hangzik a legjobban,
vagy ott, ahol a közönség is szabadon
tud mozogni, mert őket nehéz ülve
hallgatni.
– Ördögfiókák vagyunk. Fontos számunkra a szabadság. Nem véletlen
Parno (fehér) Graszt (ló) a nevünk –
mondja József.
A zenekar tagjai mind autodidakta
módon tanultak meg zenélni. Szerbiában egy tamburás kezébe vette József
tamburáját. Azt mondta, ilyet még nem
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zönség, különösen, ha rögtön „ráugrik” a
produkciójukra. A Dalnál épp így történt.
Hatalmasat emelkedett a népszerűségük.
Oláh József szerint egyébként nagyjából
kétévenként kapnak egy ilyen lökést, amely
lendületet ad a zenekarnak.

Ott az élet, Paszabon

látott, de nagyon jól szól. – A fiam pár éve
kapott tőlem egy akkora harmonikát, hogy
alig bírta el. Három év múlva bevettem a
zenekarba – meséli büszkén az édesapa.
Fia olyan egyedi módon játszik a hangszeren, ahogy a világon senki sem. Aztán az
is kiderül, hogy az „ördögfiókákkal” sincs
könnyű dolga a vendégszereplőknek sem:
– Egyszer Szalóki Ágival játszottunk a
MOM Parkban. Előre megbeszéltük a
programot, de „elkapott minket a gépszíj”,
és átcsaptunk spontán zenélésbe. Ági ezt
utána szóvá is tette. Aztán egy következő
koncert után elhívtuk Paszabra, és hatalmasat mulattunk. Akkor értette meg, miről szól a Parno Graszt. Azt mondta: „az
hiányzott, hogy elmenjek Paszabra, és ott
szívjalak benneteket magamba.”
Bármekkora helyen játszanak, az mindig
tömve van. Németországban egy város főterén 15-20 ezer ember hallgatta őket. Ujjongtak. A Szigeten 3-5 ezer néző gyűlik a
színpad elé. De sosem az számít, hányan
vannak egy koncerten, hanem a hangulat.
Ugyanazzal a hévvel játszanak pár száz és
több ezer ember előtt. Franciaországban
hosszú, 15 órás utazást követően léptek fel.
A harmadik szám után már nem is éreztek fáradtságot. Lelkesíti őket a zene, a kö-

A házban, ahol Nyíregyházán lakik gyönyörű feleségével és 6 éves kislányával, A
Dalig senki nem tudta, hogy zenél. A verseny után többen megszólították a lépcsőházban, hogy „nem is gondoltuk, milyen
híres ember lakik itt”. Próbálni ugyanis
nem otthon szokott, hanem Paszabon. Ott
van az élet. Hogy mitől más? Nem tudja.
De az biztos: ha hazamennek a családhoz,
tíz perc múlva ötvenen vannak a házban,
és nagyon jól érzik magunkat.
A Dalban József keresztlánya, Heléna volt
az énekes: gyönyörű a hangja, de a siker
kapujában visszafordult. Férjhez ment,
most babát vár. Heléna az anyaságot, családot választotta; nem álmodik énekes
karrierről. Sokáig keresték, ki léphet a helyébe, mígnem megtalálták Szirota Dzsenifert. Ő az első a zenekarban, aki nem
családtag. – Dzsenifernek azt mondtam,
jöjjön el az édesapjával Paszabra, s négy
óra alatt annyi mindent szív magába tőlünk, hogy utána már „szemmel” tudunk
beszélni egymással. Harminc éve együtt
játszunk, mi már így kommunikálunk.
Mindenki érti, ha valaki éppen improvizálni szeretne, és hagyja, hogy csinálja.

És akkor jött a busz

A Dal után még egy nagy öröm érte őket:
kaptak ajándékba egy kisbuszt. Egy rajongójuk, barátjuk adta. Megkönnyítette
a dolgunkat. Most már szabadabban járhatnak koncertezni. Az önzetlen adakozó kérte, nevét ne is említsék; nem azért
segített, hogy magát reklámozza. Ez ismét
abban erősítette meg Józsefet, hogy vannak jó emberek. Bár sokan mondják, hogy
ez egy élhetetlen ország, velük mégis megtörtént a csoda. Egy család életét jobbá,
könnyebbé tette.
– Magyarországon nagyon kevés ember
van, akinek nem fordult meg a fejében,
hogy külföldre megy. Minket minden ideköt. Család, zenekar – érvel a maradás
mellett Oláh József.

A cigányasszony és az ördög

Úgy érzi, jó csillagzat alatt született. Hogy
most itt tartanak, szerinte annak az ered-

ménye, hogy 1987 óta folyamatosan zenélnek. Lökést adott, amikor József 1999-ben
Bódi Gusztiékkal dolgozott egy lemezen,
és belecsöppent a zenei világba. Majd
2001-ben megjelent a Parno Graszt első
lemeze, ami robbant. Most a kecskeméti filmgyárral egy cigánymese-sorozatot
készít. József a zenei rendezője és zenésze
egyben. Felesége biztatására pályázott a
munkára. Az első darab A cigányasszony
és az ördög című mese volt. Egy hétig csak
nézte a filmet, de semmi nem jutott eszébe. Aztán leült, és egy nap alatt elkészítette
a zenei anyagot. Majd díjat nyert vele a Velencei Fesztiválon.
– Eljött az idő, hogy Magyarországon elmegyek egy helyre, és tudják, ki vagyok.
Egy olyan közeg is elkezdett ránk figyelni,
amelyik eddig nem érdeklődött irántunk.
Többen írtak, hogy cigányzenét általában
nem hallgatnak, de amikor meghallottak
minket, megismerték a Már nem szédülök
kezdetű dalunkat, elkezdtek cigányzenét
hallgatni.
Egy jobbikos politikus mondta róluk:
„ezek a cigányok mindjárt engem is táncra perdítenek”. Megismert minket, és
megváltozott a véleménye a cigányokról.
Akiket lehet szeretni, akikkel lehet mulatni – mint velünk.
Vannak rossz tapasztalatai is. Aki nem
tudja, ki ő, s látja, hogy cigány, elül mellőle
a buszon. Vagy átmegy az utca túloldalára.
Aki viszont ad magának esélyt arra, hogy
megismerje, annak megváltozik a véleménye. Nemrég vett egy gitárt Debrecenben.
Az eladó előbb bizalmatlan volt, de amikor megtudta, hogy ő a Parno Graszt vezetője, hatalmasat fordult. Ő nyitott Oláh
Józsi felé…
Cservenyák Katalin
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Rabócsi
Renáta
a nő
álmáról
Szabó Zsófi, Radics Gigi is
a nyíregyházi tervező
költeményeit viseli.
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Az ország minden tájáról keresik a
menyasszonyok, akik azért jönnek el
hozzá, mert a legszebbek szeretnének lenni életük legfontosabb napján.
A ruhák? Némelyik olyan, mint egy
nyári felhő. Légiesen könnyedek.
Csupa tüll, fodor, kellem és nőiesség.
Akiket ezekben a költeményekben
vezetnek oltár elé, garantáltan magabiztosnak, gyönyörűnek fogják érezni
magukat. Nemrég Szabó Zsófi osztott
meg képeket esküvője előtti ruhapróbáiról a legnagyobb közösségi portálon, de
láttuk Renáta egy-egy kollekciójában a
szépségkirálynő Kármán Dalmát és
a népszerű énekesnőt, Radics Gigit
is. És igen, egyik hűséges követője a
Facebookon Gáspár Győző, akinek
Evelin lányáról egész sorozat jelent meg
a bulvárlapokban. Ő is a nyíregyházi
vállalkozó ruháit viselte.
A Silver Rose és aki a márka, a
cég mögött áll, Rabócsi Renáta évekkel ezelőtt robbant
be a köztudatba; karrierje egyre magasabbra ível. Reni
mégis megmaradt szerénynek,
hihetetlenül kedvesnek és barátságosnak.
Renáta nőiruha-készítő szakon
végzett a nyíregyházi Wesselényi
Szakközépiskolában.
Tanárnője, Citrákné Bodnár Katalin hamar
felismerte
diákja
különleges tehet-

ségét, és szakmai versenyre küldte.
Ő pedig megnyerte a szakma kiváló tanulója versenyt, 2003-ban.
Az iskola befejezése után Budapesten dolgozott Náray Tamás, majd
Németh Anikó mellett, később a
Nemzeti Színházban és a Katona József Színházban, aztán egyszer csak
úgy gondolta: megy ez neki egyedül is.
És szalont nyitott a Váci utcában… Pár
év után hazaköltözött Nyíregyházára,
hogy szülővárosában nyisson üzletet.
– Sosem hirdettem magam. Amit csinálok, az szájhagyomány útján terjed.
Jönnek hozzám az ország minden részéből – mondja Renáta, aki úgy gondolja, a sors irányítja az életét.
– Egyszerűen szeretem, amit csinálok,
az embereknek pedig tetszik. Végtelenül alázatos vagyok a munkámmal
szemben. Aki engem megkeres, pozitív
élményre, csodás dologra készül az életében. Én pedig minden menyasszon�nyal együtt izgulok, aggódom értük,
próbálok minden ruhát úgy alakítani,
hogy önbizalmat adjon a viselőjének.

Minden nőnek van egy álma

A választáskor több szempontot kell
egyszerre figyelembe venni: az ara
alakját, jellemét, az esküvő stílusát, a
helyszínt – hogy az modern vagy klas�szikus –, és számít az is, hányan lesznek
majd a lakodalomban. Minden nőnek
van egy gyermekkori álma, ahogy látja
magát az álomruhájában az esküvőjén.
Van, aki meg tudja fogalmazni, mit
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szeretne, másoknak segíteni kell ebben.
Renáta ruhái látványosak, sosem spórol az
anyaggal, még saját kárára sem. – Ha egy
ruhára előzőleg 40 méter tüllt mondtam,
és később kiderül, 60 méter kell hozzá,
akkor azt ráteszem, de a különbözet árát
utóbb már nem kérem el – magyarázza.
A nyíregyházi Bocskai utcán lévő üzlet kirakata egyetlen nagy ablak, melyben most
gyönyörű ruha árulkodik arról: itt női
holmik készülnek. A kérdésre, nem tart-e
attól, hogy mások ellopják az ötleteit, azt
feleli: – Vannak, akik másolnak, tisztán
látszik, hogy amiket csinálnak, azok az én
ruháim koppintásai. Eddig nem törődtem
vele, de a márkám védjegyoltalom alatt áll;
ezután ennek megfelelően fogok eljárni a
szerzői jogom védelmében. Renátát külföldről már üzletek is keresik, mert az ő
ruháit szeretnék árulni. Nem titkolja: az is
a célja, hogy betörjön a külföldi piacokra.

Imádja a kihívásokat

Renáta imádja a kihívásokat, feladatokat,
a problémamegoldást, amikor villámgyorsan kell valami látványosat készíteni.
Minőségi munkánál azonban időre van
szükség. A ruhákhoz az anyagokat főleg
külföldről szerzi be, de munkatársaival

nagyon sok pluszt adnak hozzájuk: kézzel festik őket, mintákat vágnak ki, hogy
még egyedibbé tegyék a darabokat. Az
üzletben már a karácsonyi, szilveszteri
kínálat sorakozik a vállfákon. Legutóbb
Szabó Zsófi második menyasszonyi ruháját és menyecskeruháját készítette október
elejére. Zsófival szinte baráti kapcsolata
alakult ki a tervezgetés, a próbák alatt.
Az esküvőjükre Reni is hivatalos volt.

Egy kis izgalom

Renáta, aki már számos menyasszonyi
ruhát készített, és tett magabiztossá, gyönyörűvé fiatal hölgyeket, nem akar férjhez
menni. Hogy miért nem? Mert attól tart,
ha férjhez menne, már lehet, nem tudna
együtt izgulni a menyasszonyokkal. Márpedig a tervezéshez, alkotáshoz szüksége
van erre az izgalomra. A párja pedig elfogadta a döntését. Ha viszont egyszer mégis igent mondana, az ő ruháját Már Róbert
tervezné. Renáta elárulta: akik nála készíttetik a menyasszonyi ruhát, általában Már
Róbertnél varratják a vőlegény öltözetét.
– Még nagyon sokat kell dolgoznom,
hogy az üzlet, a márka néha önállóan
is tudjon működni; gyereket is szeretnénk – beszélt közelebbi terveiről Rabó-

ONEFashion
Debrecen:
jöhet
az ünnep

ONE Fashion Debrecen
Debrecen, Hal köz
info@ondefashiondebrecen.hu
Facebook: ONE Fashion Debrecen
Instagram: https://www.instagram.com/onefashiondebrecen/

csi Renáta, aki most mestervizsgázott.
S hogy van-e füzete, amelyben a tervrajzait tartja? Rázza a fejét. Sosem rajzol papírra, hanem azonnal az anyagra, majd jöhet
az olló…
Cservenyák Katalin

Ha tél, akkor egymástól jellegükben
teljesen eltérő, különleges alkalmak
sora áll előttünk – az a közös bennük,
hogy mindegyikre illik alkalomhoz illően felöltözni. Rendszerint az évzáró
vacsorák nyitják a decembert, ahol a
hölgyekkel szemben elvárás az üzleti
vonal megtartása, némi engedmén�nyel: legyen a viselet tartózkodóan elegáns, ám egy kis luxus belefér: legyen
az ékszer, táska, egyéb kiegészítő. Ezt
követően a karácsony egyértelműen a
csillogásé. A nagy, családi vacsorákra
a finom, anyagukban és megjelenésükben is ünnepi holmik illenek. Az alkalmak sorát a szilveszter zárja, ami megjelenésben kedveli a merészségükben is
exkluzív, nem ritkán bohókás vagy szexi darabokat. A ONEFashion Debrecen
üzletében mindhárom alkalomra talál
megfelelő darabokat valamennyi korosztály. A széles választék elérhető árú,
sőt már 3290 forinttól kínálnak igényes
ajándéknak valót barátnőnek, édesanyának, de tinédzsernek ugyanúgy.
A ONEFashion Debrecen a közelmúltban kezdte meg Rabócsi Renáta Silver
Rose modelljeinek értékesítését. A népszerű, fiatal nyíregyházi tervező keze

alól kikerülő ruhákra nem nehéz jelzőt
találni: maga a stílus. A minden négyzetcentiméterében átgondolt, finoman
kidolgozott remekek ezt követően már
a debreceni közönség számára is egyszerűen elérhetők a Hal közben.
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Rongyok,
macik,
alvókák,
anyapótlók
A gyerek öröm.
A gyerek nehézség.
Pszichológus segít
megérteni őket,
s mellettük magunkat.
Amikor elinduláskor cipő felhúzva,
kabát begombolva, útra készen állunk
a bejárati ajtó előtt, kiderül, hogy a
plüssmackó, Bogyó bizony a szobában
maradt. A gyermek egy tapodtat sem
hajlandó menni Bogyó nélkül. Anyának cipő le, indul Bogyó maci felderítésére.
Ez a történet mindennapos a kisgyermekes anyukák életében. Teljesen
mindegy, hogy Bogyó egy maci, nyuszi, párna vagy éppen takaró. A lényeg,
hogy puha, meleg és mindig velük le-

CívisCafé

gyen. De mit is jelent a kicsiknek ez a
gyakorlatilag részükké avanzsált tárgy?
Anya helyett
A fejlődéspszichológusok és gyermekpszichológusok ezeket a tárgyakat egyfajta anyapótlékként emlegetik. Ezen
tárgyak funkciója, hogy az anya puha,
meleg biztonságot nyújtó ölelését, magát a jelenlétét pótolja. Még akkor is, ha
az anya elérhető közelségben van.
A gyermekek születésüktől hozzá vannak szokva az első időszakokban, hogy
anya a szükségleteik kielégítésére van.
Ha éhes, ha szomjas, ha melege van, ha
fázik, anya ott terem, és azonnal orvosolja a problémát. Megeteti, megitatja,
betakarja vagy éppen kicseréli a pelust;
minden rezgésére reagál a gyermeknek.
A gyermek ezt megszokja, és úgy éli
meg, hogy minden kívánsága azonnal
teljesül. Ahogyan a gyermek növekszik,
fejlődik az idegrendszere, és az idő telik, megtanulja, hogy valamit tennie
kell azért, hogy felhívja a szükségleteire a figyelmet. Hangokat hallat, kiabál,
beszélget és felhívja az anya figyelmét,
hogy valami nem tetszik neki. Az anya
azonban már nem biztos, hogy azonnal
ott terem, hiszen a kicsi már nem csecsemő, tud várni egy picit. Anya lehet,
hogy éppen hajat mos, vagy főzi az ebédet. A gyermek rájön, hogy szükségle-

tei bizony nem azonnal elégítődnek ki,
várnia kell, és azt a várakozással teli időt
el kell ütnie valamivel. Előfordulhat,
hogy ringatja magát, gügyörészik közben, esetleg szopja az ujját, de nagyon
gyakori, hogy a közelben lévő takarót,
plüssmackót szorítja magához, mintegy megnyugtatva magát, míg anya jön.
Ez a plüssmackó kezdi átvenni a megnyugtató szerepet, egyfajta anyakép,
amely mindig elérhető közelségben
van. Mondhatjuk, hogy felruházza az
anya tulajdonságaival, elsősorban azzal,
amelyek a kis fejében vannak az édesanyáról.
Szerető, meleg, puha, illatos, ölelő, simogató, jóleső érzéseket vált ki benne.
Ez a tárgy nagyon fontossá válik, a közelsége biztonságot nyújt, hiszen nem
érheti semmi baj azt a gyermeket, akinek az anyja, vagy az anyukájának a
helyettesítője ott van. Megnyugtatólag
hat, csillapítja azt a szorongást, amit az
anya távolléte ad. Nem szabad kimosni,
megváltoztatni, és jaj annak, aki ezt elhagyja! Ez a tárgy pótolhatatlan és nem
cserélhető fel másik kismacira. Ennek
a tárgynak olyan illata (később szaga)
van, amely emlékezteti őt az anyára.
Anya sem felcserélhető, anya sem pótolható.
Úgy jó, ahogy van
Ez a tárgy, ahogyan nő a gyermek, szép
lassan eltűnik, de azért előfordul, hogy
néha-néha nagyobb korban, akár 10-12
évesen is előkerül. Ahogyan növekszik
a csemete, kialakul az önmegnyugtatás
képessége, megtanulja, hogy anya akkor
is ott van, ha épp nincs jelen. Fel tudja
idézni a képét, emlékszik a közös élményeire, a biztonságot adó állapotokra.
Vegyük komolyan; ezek a tárgyak
mennyire fontosak a gyermeknek. Nem
baj, ha sokáig vele van, akár az iskoláskor elején is. Ahogyan telik az idő, majd
magától el fogja hagyni. Lehet, hogy
nagyon koszos vagy bűzlik is már, de a
gyermeknek úgy jó, ahogy van. Ne induljunk el nélküle, mert bármikor kérheti, keresheti, és ha épp nincs nálunk,
az bizony botrányhoz vezethet.


- FGYN -

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

Második alkalommal rendezett
elegáns borvacsorát a Hotel Divinus***** és a Cívishír december
1-jén. A Dominus étteremben az
egri borvidék kiemelkedő nedűit
a pincészet tulajdonosa, ifj. Gál
Tibor kínálta a jobbnál jobb fogásokhoz. Az ötfogásos menüben
füstölt libamáj, avokádókrém, téli
hangulatú leves, szuvidált borjú
és különleges trüffel is szerepelt –
a konyhából Gubicza Csaba séf
hozott titkokat.

Fotók: Ásztai Csaba

Luxus
tányéron,
pohárban

MI FRISSEBB, MINT A TIPO SEDAN?

AZ ÚJ, 5-AJTÓS TIPO!

ÚJ TIPO MODELLEK MÁR 3 490 000 FT-TÓL.
NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON.

Az akció a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció.
Fiat Tipo vegyes átlagfogyasztás: 3,7 – 6,3 l / 100 km; CO2-kibocsatás: 98 – 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 kmfutásig kiterjesztett
garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

www.fiat.hu

AUTÓMÉRY KFT
4032 DEBRECEN, FÜREDI ÚT 106, • TEL.: 52 314 655 • E-MAIL: ERTEKESITES.DEB@AUTOMERY.HU • WEB: WWW.AUTOMERY.HU

Várjuk új irodánkban! Cím: Debrecen, Péterfia utca 30.
SMARTINGATLAN.HU
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Kalandozó
magyarok:
dolgozni
mentem
Svédországba
Igaz, nyáréjjelen is süt a Nap,
de a magyar
csak bevándorló marad.

Menni vagy nem menni? A kérdés a
mai napig aktuális, és valószínűleg ez
a tény – menni – a közeljövőben sem
fog változni. Főként a fiatalok körében vannak
sokan, akik külföld
felé tekintenek, mert
vagy elégedetlenek az
itteni,
magyarországi
életszínvonallal/lehetőségekkel, vagy pusztán ki
szeretnék próbálni magukat
egy idegen kultúrában, társadalomban, országban, míg
világot látnak. Végül lesznek –
igaz, kevesen –, akik belevágnak a
kalandba, mindent hátrahagyva, új kihívásokat keresve elindulnak az álmaik
után. Varga Timi 20 évesen belevágott. Elindult, és megcsinálta: 9 éve él
Göteborgban, Svédországban. Most
mesél a váltásról, az „újról”, a buktatókról, örömről, kétségekről és kitartásról,
mert „mindent meg tudunk valósítani,
ha igazán akarjuk” – mondja.
CívisCafé: Emlékszel a pillanatra,
amikor döntöttél?
Varga Timi: 2005 és 2007 között a
Dunaújvárosi Főiskolára jártam, turisztika szakra. Az utolsó félévben szereztünk tudomást róla, hogy nem elég
egy „sima” angol nyelvvizsgát tennünk,
hanem speciálisan turisztikai jellegűre
van szükség a diploma átvételéhez. Én
erről 2 százalékkal csúsztam le. Dühös
voltam, mert rengeteg időt elvesztegettem miatta. Ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy inkább hagyok mindent,
és külföldön próbálok valamit kezdeni
az életemmel. Csalódott és mérges voltam; igazságtalannak éreztem, hogy
még a fellebbezésemet sem fogadták el.
Eldöntöttem, elmegyek az országból,
amint lehet. Mindegy volt, hova. Csak
az számított, hogy kiszakadjak egy kicsit a magyar mentalitásból, és világot
lássak. Akkor jó és egyszerű dolognak
tűnt, amikor azonban eljött a csomagolás ideje, amikor már a reptérre tartottam, nem volt annyira nagy a szám.
Bizonytalan voltam, de mivel önfejűnek tartom magam, nem futamodtam
meg. 2007 nyarán sikerült megváltoztatni az életemet.
CívisCafé: Volt félelmed?
Varga Timi: Dolgozni akartam. Babysitterként kezdtem, és nagyon tar-

CívisCafé
tottam attól, hogy nem az a család vár
majd a reptéren, akivel korábban leveleztem. Mivel már mindenkinek bejelentettem, hogy véghezviszem az elhatározásomat, elutazok, ciki lett volna az
utolsó pillanatban megfutamodni. Biztos, ami biztos, apukám is kijött velem
Svédországba. A legmeghatározóbb félelmem tehát az indulással kapcsolatos
bizonytalanságból fakadt.
CívisCafé: Pont Svédország? Drága is,
hideg is.
Varga Timi: Mikor eldöntöttem,
hogy világot látok, regisztráltam honlapra, ahol babysitterek és családok
között közvetítettek. Sok család megtalált a világ minden tájáról, akikről
csináltunk egy potenciális listát. Első
helyen egy amerikai család állt, a második a svéd család, harmadikon pedig egy angol. Az amerikai család fűtfát ígért: lesz külön lakrészem, saját
autóm. A bökkenő csak az volt, hogy
a levelezések során feltűnt, hogy az
angolt nyelvtani hibákkal használják. Pedig állításuk szerint a férfi is,
a nő is magas beosztásban dolgozott,
így gyanakodni kezdtem. Számomra
a nyelv helytelen használata vezető
pozícióval valahogy nem fér össze,
és – érzésem szerint – irreális dolgokat ígértek. A svéd család azért tűnt
jobbnak, mert ott az apuka az Európai Parlamentben volt képviselő.
CívisCafé: Te magabiztos nyelvtudással indultál útnak?
Varga Timi: Az angol ment, a svéd
egyáltalán nem. Heti egyszer jártam
egy magyar sráchoz svédet tanulni,
de az teljesen máshogy működik,
mint „éles” szituációban. Ott meg
tudja kérdezni az ember magyarul,
ha valamit nem ért. Itt meg egyből
bekerültem a mély vízbe. A gyerekek
– akikre vigyáztam – kicsik voltak,
így ők nem tudtak akkor angolul. Az
apuka pedig csak egy hetet tartózkodott otthon, mielőtt el kellett utaznia
hosszabb időre. Így jött a kézzel-lábbal mutogatás. Úgy tapasztaltam,
hogy ez gyerekekkel nagyon jól működik, mert megértik. Nem tudom,
hogy, de sikerült.
CívisCafé: Milyen jellegű munkákat
végeztél és végzel jelenleg?
Varga Timi: Babysitterként 3 évig
dolgoztam. Időközben megismertem a jelenlegi párommal – akivel

CívisCafé
első közös gyermekünket várjuk –, így
egy év után végül otthagytam a családot. Ezután elmentem Svédország egyik
legnagyobb takarítócégéhez takarítani.
A külföldről érkezők közül sokan ezt a
munkát választják. Egy idő után nekem
kellett betanítani az új embereket: egy
200 fős körzetben 5 embert választottak
ki erre a feladatra. Az egyik tanoncommal jó barátságba kerültünk. Ő a takarítás mellett gyermekek úszásoktatásával
is foglalkozik, engem is beajánlott a főnökénél. Gondoltam, miért ne? A gyerekeket nagyon szeretem, vízben lenni
imádok, így összekötöm a kellemeset a
hasznossal. Jelentkeztem, és fel is vettek,
így jelenleg kizárólag úszásoktatással
foglalkozom, délelőtt pedig recepciósként tevékenykedek ugyanott.
CívisCafé: Előítélet, előmenetel?
Varga Timi: Ha igazán akarja az ember,
akkor tud fejlődni és előrelépni. Azonban
nagyon sokan elfelejtik, hogy mi csak bevándorlók vagyunk, bármennyire nem
akarjuk ezt elismerni. El kell fogadni azokat a szabályokat, amiket állítanak, akkor
nem lesz probléma.
CívisCafé: Vannak a környezetedben
magyarok?
Varga Timi: Nem sok. Három magyar
barátnőm van. Az első itteni magyar barátnőmet egy közösségi oldalon ismertem meg. Mielőtt kijöttem, írtam néhány
Göteborgban élő magyarnak. Fontosnak
tartottam leszögezni, hogy én nem azért
írok nekik, mert munkát vagy segítséget
szeretnék kérni tőlük, csak kiköltözöm,
egyedül leszek, mint a kisujjam, és barátkozni szeretnék. Ez a barátnőm is a
címzettek között volt, és azóta is fontos
személy az életemben. Volt olyan, akivel
a takarítócégen keresztül ismerkedtem
meg. A harmadik barátnőmet pedig csak
a véletlennek köszönhetem: a párom tetoválóként dolgozik. Egyik nap munka után
lelkesen mesélte, hogy egy magyar lányt
tetovált. Nekem se kellett több. A Facebookon nyomozgattam kicsit, szerencsére
sikerült megtalálni. Elkezdtünk beszélgetni, amiből jó barátság alakult ki.
CívisCafé: Okozott gondot a beilleszkedés?
Varga Timi: Meg kellett szokni. Az életstílus és -felfogás össze sem hasonlítható
az otthonival. Itt mindenki nyugodtabb,
mindenki ráér, nem kapkodnak. Számomra ez olykor idegesítő, mert magyarként pörgök, rohanok, csinálom a dolgo-
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mat. A svédeknél ebédidőben ebédidő
van. Ezt tiszteletben kell tartani. Olyan,
mint a szieszta az olaszoknál. Megáll az
élet, meg kell várnod, amíg újra beindul,
akármennyire sietnél is…
CívisCafé: Létezik olyan svéd sajátosság,
amivel meglepő szembesülni?
Varga Timi: Sok kávét isznak, főleg este.
Nem meglepő, ha este nem egy pohár
borra, hanem kávéra akarnak beülni. Ami
számomra nehézséget okozott, hogy itt
nyáron még éjszaka is süt a nap. Május végétől október elejéig 22 órakor még hétágra süt a nap. A napfordulót munkaszüneti
nappá nyilvánították, így lehetőségünk
nyílik a családdal, barátokkal kikapcsolódni. Ekkor 23:59-kor megy le a nap és
0:04-kor kel fel. Ám mivel itt sokszor rossz
az idő, ritkán látható a jelenség.
CívisCafé: Az emberek mentalitása?
Varga Timi: Nem bámulják meg egymást, mert nem törődnek például azzal,
hogy vagy felöltözve. Sehol nincs függöny.
Bárki átláthat a szomszédba, ha akar, de itt
ez nem szokás. Hogy ki bevándorló és ki
nem, onnan lehet tudni, lóg-e függönyök
az ablakán. Hidegek az itteniek, de bármit
kérdezel, segítenek. Nehezen barátkoznak, mert sokkal visszahúzódóbbak, mint
a magyarok. Ha szórakozni mennek, a
társaságok akkor sem keverednek: mindenki azokkal marad, akikkel elindult.
CívisCafé: Nyitottak, befogadók, elfogadók?
Varga Timi: Ha alkalmazkodsz, és nem
játszod az úristent, hogy te svédebb vagy
a svédnél, akkor könnyen befogadnak.
Ahogy te viszonyulsz hozzájuk, úgy viszonyulnak ők is hozzád. Azt el kell fogadni,
hogy te sosem leszel svéd.
CívisCafé: Ért atrocitás?
Varga Timi: Engem nem, de a menekülteket is csak akkor viselik nehezen, ha
nem akarnak dolgozni, és csak élősködnek, a szociális segélyre utazva. Ha dolgozol és adózol, akkor rendben vagytok.
CívisCafé: Hasonlítsuk össze az itteni és
az ottani életszínvonalat!
Egyértelmű: kint jobb. Ha megkívánok
egy csésze kávét, nem kell gondolkodnom
azon, hogy megvehetem-e magamnak,
vagy sem. Pedig átszámítva 1000 forint
egy presszókávé. Jól keresünk. Félre tudunk tenni. Az én takarítói fizetésemből
fenn tudtunk tartani egy lakást, egy autót,
és még haza is tudok repülni évente kétszer: karácsonykor és nyáron, maximum
egy hétre. Szóval tényleg jól élünk.

CívisCafé: Ott vagy otthon?
Varga Timi: Van, amikor igen, van,
amikor nem. Volt már rá példa, hogy
Magyarországon mondtam olyat, hogy
majd otthon (Svédországban) megcsinálok valamit, amint hazamegyek. Amikor
rosszkedvem van, akkor hajlamos vagyok
csüggedni, de igazából akkor sem honvágyat érzek, hanem inkább a családom közelsége az, ami hiányzik. Itt alakítottam az
életem, itt érzem jól magam.
CívisCafé: Hiányzik valami Magyarországról?
Varga Timi: A fűszeres ételek, a szalonna, a disznósajt, a kolbász, a friss pékáruk,
a hazai zöldségek. Az ételeken túl talán a
csillaglesést hiányolom a sötét nyári éjszakákon.
CívisCafé: Tervezel visszaköltözni?
Varga Timi: Semmiképp. Ez a terv, aztán majd a sors eldönti. A párommal itt
rendezkedtünk be, ide fog születni a gyermekünk. Itt vannak a barátaink, a munka,
minden.
CívisCafé: Aki hasonló döntés előtt áll?
Varga Timi: Mindenképpen tájékozódjanak, mielőtt belevágnak, mert nem
olyan egyszerű kimenni külföldre, mint
régebben. Olvassanak különböző fórumokat, keressenek állást, próbáljanak
kapcsolatot kiépíteni helyiekkel még indulás előtt. Sokan azzal a mentalitással
indulnak útnak, hogy valamennyire tudnak angolul, dolgosnak tartják magukat
és várják, hogy el- és befogadják őket. Ez
nem fog működni. Itt svédül kell tudni.
Ez alapvető feltétele annak, hogy a helyiek
elfogadjanak. Nyelvtudás nélkül, hirtelen
felindulásból nem érdemes belevágni,
mert könnyen csalódás lehet a vége.

Tóth Bernadett
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Debreceni 21-es:

Tóth Sándor
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.

Van élet rádió után, helyett, előtt?
Az egész eddigi életemet meghatározta a rádió, a zene és a szórakoztatás. Nehéz nélküle élni, de lehet, és
hazudnék, ha azt mondanám, nem
hiányzik. Az életem legfontosabb része volt. Igazi szerelem, ami örök.
CD-ről megy a zene az autódban?
Szól egyáltalán valami?
Inkább CD. Belehallgatok a rádiókba,
de – egy-két kivételtől eltekintve –
véleményem szerint silány, idejétmúlt
a kínálat, igazi arculat nélküli, amolyan egykaptafás megoldások. Hiányzik az innováció, az eredetiség és a
valódi verseny a piacon.
Éppen átmeneti állapot uralkodik a
médiapiacon, vagy mindegyik az
volt eddig is?

4.

A hazai médiapiac tudatos építkezés mentén válik egyre inkább egypólusúvá, erősen átitatva politikai
háttérrel és befolyással. Önmagában
nem a politika a probléma. Ezzel az
a legnagyobb baj, hogy amikor volt
Danubius és Sláger, volt alternatíva.
Ez eltűnt, csak egy, vagy egy sem és
a CD maradt. Hagyni kell választást
az embereknek, mert egyre többen
fordulhatnak el a klasszikus értelemben vett médiától, ha rájuk erőltetik a
tartalmakat.
A Rádió Max annak idején világsztárokat hozott Debrecenbe. Ki volt a
csúcs?
Mindenki külön egyéniség volt. C.C.
Catch például azért, mert amikor Ferihegyen megérkeztek, annyira ide-

ges voltam, hogy tényleg jönnek-e,
mert akkor egy orosz milliárdossal
élt, és az a hír járta, hogy nem mindig
megy el a fellépéseire. Persze, ebből
a hallgatóink semmit sem tudtak.
Még az autópályán is eltévedtünk,
de szűk két nap alatt jó viszony alakult ki a csapattal. C.C. Catch autóját a barátom, Bundik Norbi vezette,
aki Dévényi Tibi bácsitól kb. 20-25
évvel előtte kérte, hogy találkozhasson vele, de akkor nem sikerült, hát
elintéztük. Thomas Anders volt talán
a legnagyobb név, mégis a legszerényebb, a legkevesebb sztárallűrrel.
Igazi úriember, német precizitással,
nagyvonalúsággal. Amikor a koncert előtt két hónappal találkoztunk
Koblenzben, 11 órakor volt találkánk
a szállodánknál. Percre pontosan,
egyedül, a saját autójával érkezett,
minden felhajtás nélkül. A Bad Boys
Blue Magyarországon utoljára nálunk lépett fel abban a formációban,
ugyanis a következő évben Andrew Thomas meghalt. A fellépésre
is egy szanatóriumból jött, és nem
volt biztos, hogy megérkezik. Andrew humora, közvetlensége magával ragadott. Akkor volt az amerikai
elnökválasztás, egy alkalommal így
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5.

6.

7.

8.

szólt: – Ha ez az Obama gyerek nyer,
visszamegyek az USA-ba. Ő is fekete,
én is, csak jó lehet.”
Tudod, milyen a zenei paletta egy
mai diszkóban? Mi nem, úgyhogy
avass be!
A zeneipar időről időre visszanyúl a
régi dolgokhoz és hangzásokhoz, de
persze vannak teljesen új irányok is.
A mai fiatalok nem ismerik a diszkózene fogalmát, ők más stílusokon
nevelkedtek, ez így természetes.
Mostanában már én sem vagyok
mindennapos az éjszakában.
Az utóbbi 20 évben hogyan változott
a fiatalok szórakozási kultúrája?
Amikor mi hazamentünk, ők akkor
indulnak szórakozni. Régen éjfélre
haza kellett érni, ma nagyjából ekkor
indul a buli, persze előtte be kell melegíteni.
Nézel televíziós tehetségkutatót?
Kerülöm. Szerintem ez mindenkinek
jó, csak a „tehetségnek”nem. A műsoridő kitöltése, van mit promotálni
stb. Mindenki keres, jó a marketing,
de igazán maradandó produkciók
nincsenek. A műsorok alapján annyi a
tehetség Magyarországon, hogy igazi
nagyhatalom lennénk, ha ez igaz lenne. Presserek, Demjének, Cserhátik
és hasonlók csak évtizedenként „teremnek” ebben az országban, nem
pedig évente 20-an, 30-an.
Viszonylag későn lettél édesapa.
Pelenkázol, fürdetsz?
Mindent! 15 hónap alatt talán 2-3
este nem voltam ott a fürdetésnél.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Mire tanít meg egy kisgyerek a
„négykézlábon” kívül?
Megtanít igazán szeretni. Amíg nincs
gyerekünk, azt hisszük, tudjuk, mit jelent a szeretet, de igazán csak akkor
tanuljuk meg, amikor szülők leszünk.
Mi volt az első sikerélményed a
gyermekeddel kapcsolatban?
Rengeteg időt töltök vele. Amikor
megszületett és a kezembe adták, sírt.
Ahogy megfogtam és hallotta a hangom, megnyugodott. Az első mosoly,
az első hasra fordulás, az első lépések, és amikor először mondta, hogy
apa.
Kínai vagy bogrács?
Egyértelműen bogrács.
Sör, bor vagy pálinka?
Nyáron néha fröccs, de inkább sör,
némi pálinkával.
Ki a legjobb arc Debrecenben?
A testvérem, Levi.
Mi a legjobb Debrecenben?
Élhető, színes város, sok olyan emberrel, akik ha kapnak, adnak is.
Mi a legrosszabb?
Hogy nincs egy tó vagy folyó a közelben, és messze van a tenger.
Melyik a legjobb hely Debrecenben?
A Lovarda. Rengeteg teltházas rendezvényünk volt ott, felejthetetlen
hangulatban.
Van az a pénz, amiért elhagynád a
várost?
Van. Álmom, hogy öreg napjaimat a
horvát tengerparton éljem.
Visszatérve a rádiózáshoz: csinálnál valamit másképp?

19.
20.
21.


Azt hittem, „örökké tart”. Most már
csak a műsorszolgáltatási szerződés
idejére rendezkednék be.
Lesz nagy come back?
Én készen állok.
Három szót az új tervekről!
Online. Rádió. Max.
Nickelback, Tina Turner vagy Dupla Kávé?
Nem lehet kérdés. Tina Turner.
Bereczki-Csák Helga

Lehetsz akár stílusteremtő mesterfodrász,
trendeket diktáló divattervező vagy a jövő
technológiáit formáló szoftverfejlesztő,

Debrecen a Te városod!
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