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Panellakók! Bajban vannak a denevérek
Az elmúlt időszak extrém hideg időjá-
rása miatt drasztikusan megszaporodott 
az emberi segítségre szoruló denevérek 
száma. 
A fagyos időben repülésre képtelenné 
váló állatok a földre zuhanva percek alatt 
elpusztulhatnak. A hideg időjárás miatt 
bizonyos esetekben a telelőrések és te-
lelőhelyek kihűlhetnek, a denevérek pe-
dig utolsó tartalékukat felélve próbálnak 
menekülni a hideg elől. A téli álmukból 
ébredő állatok mostanra már részben 
felélték az elraktározott energiatartaléku-

kat, az ébredéssel pedig további energiát 
vesztenek – s mivel nem marad erejük 
repülni, leeshetnek a földre.
Aki földre hullott denevért talál, köny-
nyen megmentheti az életét!

TováBBI érDekességek:
www.civishir.hu

1.  Szerezzen egy jól zárható kartondobozt, amire 
fúrjon apró szellőzőréseket!

2.  Kesztyűvel fogja meg a denevért, és tegye bele 
a dobozba! Ha fél tőle, akkor kartonpapírral 
nyúljon alá és így tegye a dobozba!

3.  A dobozt vigye fagymentes, meleg helyre!
4.  Országosan hívható telefonszám:  

06 30 689 2727

CSERFES GYERMEKMŰHELY - A MINŐSÉGI FEJLESZTÉS OTTHONA

minden hétköznap: 13-19-ig; Debrecen, Szent Anna utca 35. 06-20-298-6272

cserfesgyermekmuhely@gmail.com • www.cserfes.hu

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ

• iskolába készülőknek

• írásmozgás-koordináció fejlesztése

• beszéd-hanghallás fejlesztése

• reláció-szókincs fejlesztése

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS• viselkedési nehézségek kezelése•  szociális kapcsolatok,  szorongások kezelése• asszertivitás, önkifejezés fejlesztése• diagnosztika rajzokkal és tesztekkel

NILD TANULÁSI TERÁPIA

• komplex foglalkozás

• egyéni
• 5 éves kortól

ANGOL/NÉMET NYELVTANULÁS
• kicsiknek és nagyoknak
• kezdőknek és újrakezdőknek
• haladóknak
• kiscsoportos formában is
• játékos
• beszédközpontú
• nyelvi gondolkodás fejlesztése
• nyelvi kompetenciák fejlesztése

GYERMEKMEGŐRZÉS
•  minden hétköznap 13 órától 17 óráig

•  házi feladatok elkészítése és gyakorlása

• 6 éves kortól

KORREPETÁLÁS• kicsiknek és nagyoknak•  egyénre szabott
• rendszeres
• tanulástechnikák megismerése

KREATÍV FOGLALKOZÁSOK
• évszakokra hangoló

• kicsiknek és nagyoknak

• saját ajándékok készítése

Cserfes foglalkozások

A Cserfes Gyermekműhelyben komplett szolgáltatások várják gyermeke tanulási zavarának  

vagy személyiségfejlődési problémáinak megoldására!

Ne most, drágám! 
Szeretők, nercek, hiányosan öl-
tözött hölgyek, szekrénybe rejtve 
– mindez London legelegánsabb 
szőrmeszalonjában, ahol különös 
adásvétel zajlik. Ray Cooney és 
John Chapman kétfelvonásos 
vígjátékát a Lovardában játsszák 
január 27-én 19 órától. Főbb szere-
pekben: Hujber Ferenc, Pind-
roch Csaba, Steinkohl Erika.

Búcsú a kerítéstől

Lebontják idén a campu-
sokat határoló, Kassai úti, 
a volt szovjet laktanyához 
tartozó, valamint az ahhoz 
hasonlóan az utcaképet 
romboló Dóczy utcai beton-
kerítést is. Helyére zöld pa-
nelek kerülnek.
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Hütte nyílik a Nagyerdőn!
Január 21-én, szombaton különleges Forest 
Bump! bulival várja a Nagyerdőre a Vízto-
rony mindazokat, akik nem rettennek meg 
egy kis hótól és mínusztól, sőt, meglátják a tél 
szépségeit. Ez lesz Debrecen első nappali hüt-
tebulija. A kínálatban a forralt bor, a jó zenék 
és a kültéri móka is megtalálható. A ritmikus 
vérforralásról Zsupi, Dirty Ice, Thomas Bor-
za, EULEN és Noel gondoskodik. A belépés 
ingyenes! 

Üzemet épít  
a Debreceni egyetem
Oltóanyag-előállító kísérleti üzemet 
adnak át az idén a Debreceni Egye-
tem ipari parkjában – jelentette be a 
felsőoktatási intézmény kancellárja. 
Bács Zoltán tájékoztatása szerint  
8 milliárd forintból hozzák létre a 
Felsőoktatás-Ipar Együttműködési 
Központot, amelyhez a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív Prog-
ram keretében csaknem 6 milliárd 
forint pályázati forrást nyertek el; 
ennek egyik elemeként valósul meg a 
kísérleti üzem. Szilvássy Zoltán, a 
DE rektora elmondta: Közép-Európa 
első, úgynevezett sejtvonal alapú bio-
technológiai oltóanyaggyártó kísérle-
ti üzemét hozzák létre.
A négy évig tartó projekt során kis 
szériás kísérleti vakcinagyártás folyik 
majd az üzemben, ami a folyamatos 

klinikai vizsgálatokat követő törzs-
könyvezés után megalapozhatja a ter-
vezett nemzeti oltóanyaggyár építését 
Debrecenben. Megjegyezte, hogy ez-
zel Magyarországon állíthatják majd 
elő – többek között – az influenza el-
leni vakcinákat. Fo
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Minőség, versenyképes áron!

4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő 
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu 
www.eme97.com

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása
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Lassú a tél Hajdúhadházon: lopkodja a hideg befelé az embert a házba. Dér 
is van, csend is december 15-én, egy sánta kutya gyalogol mögöttünk, aztán 
pár kilométerrel arrébb meg már előttünk jár. Tudjuk jól, nem az öröm szigete 
felé autózunk. A vasútállomás környéke – mint mindenhol – baljóslatú; itt áll 
a sarkon Gargócziék langyosra fűtött kis háza. Öten élnek benne. Vizesek a 
falak, kevés és régi a bútor, rengeteg minden hiányzik. Legjobban a meleg víz, 
a fürdőkád és a mosogató. Anikó, bár tudja, hogy jövünk, megilletődve fogad, 
és látszik, igyekezete ellenére a romlás lassan megeszi mindenüket. Kiabál a 
portáról a férfierő hiánya: rendetlen az udvar, szelektálni, pakolni, sőt rakodni 
kellene. De András nem tud segíteni. Fekszik, ahogy a három évvel ezelőtti 
agyvérzése óta szinte mindig. A két fiú megteszi, amit az édesanyjuk kér, ám 
az ide kevés. A 12 éves kis Anikó szótlan, elnémította a hirtelen ott termett 
tömeg, és megzavarta a sok zsák, hiszen egyszerre felfordult az otthonuk, de 
megígérjük, estére rend lesz.

Önök 
küldtek 

ünnepet 
a drámai 

körülmények 
közé

 
Így érkeztek meg 

az adományok 
a Gargóczi családhoz.
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A két kisebb még iskolás, Krisztiánnak 
oklevele is van a falon – kitűnő tanuló –, 
autista bátyja viszont már elmúlt 17, kike-
rült a rendszerből, az ő jövőjéből egysze-
rűen nem látszik semmi. A Debrecenből 
és a Nyíregyházáról érkezett két teherau-
tóról rengeteg segítség ömlik be a házba: 
falfesték, ágyak, bútorok, fotel, tükör, tűz-
hely, zsákszámra függöny, takaró, ágyne-
mű, szőnyeg, a kisebb csomagokban pedig 
legalább több mázsa élelmiszer. Délután 
Anikó ajándék konyhaszekrényében már 
sorakoznak az olajok, kilószámra a cukor, 
liszt, tele a romos fürdőszoba illatszerrel, 
bekötik az új mosógépet is.
A környéken sétáló helyiek nem hagy-
ják szó nélkül a látványos felfordulást: 
mondják, kántálják, rájuk is rájuk férne a 

segítség. Tudjuk. És tudják a családsegítő 
helyszínen lévő, készséges munkatársai is, 
de mindenkin – főként egyszerre – képte-
lenség. Gargócziék élete sem oldódik meg 
a gyűjtéstől. De legalább lesz egy szép ka-
rácsonyuk.
Adventi koszorú, fenyőfa, nagy adag házi 
habos mákos is érkezik késő délutánra, 
összeszerelik a franciaágyat, helyére kerül 
a mosogató (bár kimenete még nincs, de 
lesz), és a mester is megérkezik, felméri az 
ablakokat, ajtókat, amiket üvegezni kell, 
Krisztián pedig teljesen meghatódik, mi-
kor az egyik zsákból egy komplett számí-
tógép kerül elő.
Anikó a nap végén nagyobb összegű vá-
sárlási utalványt is kap: egy kis időre fel-
lélegezhet, esetleg olyasmit is megvehet 
karácsonyra, amit máskor nem engedhet 
meg maguknak. Szegények, de együtt 
vannak. És nem adják fel. Amíg Anikó 
nem adja fel. Hiányérzettel jövünk haza, 

mert annyi minden tennivaló lenne még. 
Az egész házat rendesen át kellene fűteni, 
kiszárítani, megölni a penészt, megszerel-
tetni a meleg vizet, beüzemelni a gyönyö-
rű cserépkályhát, festeni, csempézni. Most 
ennyi tellett.
A Cívishír szerkesztőségében összeírtuk 
az adományozók nevét, ám azt nem tesz-
szük közzé. Intézményvezetőtől a nyug-
díjasig, a politikustól az egyetemistáig, 
az erdészettől a nagyvállalkozóig, a fuva-
rostól a pakolókig nagyon sokan adtak 
valamit a Gargóczi családnak. És többen 
voltak olyan „arcatalan” jótevők is, akik az 
ország másik végéből készpénzt küldtek 
Anikó bankszámlájára, vagy postai cso-
magot. Valahol itt vannak köztünk. Lehet, 
hogy mindenhol. Csak meg kellett őket 
szólítani. Hálásan köszönjük! Nemcsak 
Gargócziéknak lett szép karácsonya, ha-
nem Önöknek és nekünk is.
 BerecZki-cSák Helga

Aki még szívesen segítene
Gargóczi András
4242 Hajdúhadház, Deák Ferenc utca 33.
Bankszámlaszám: 11773384-02253345
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Intézményeink Elérhetőség
Szakképesítés

Neve OKJ száma Képzési idő (év)

Debreceni Szakképzési Centrum
Telefon: +36 52 437 311
www.dszc.hu*

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 35 345 01 1

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 55 345 01 1

Debreceni SZC  
Baross Gábor Középiskolája 
és Kollégiuma

Telefon: +36 52 471 798
www.barossg-debr.sulinet.hu

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 2

Számítógép-szerelő, -karbantartó 34 523 02 2

Hegesztő 34 521 06 2

Karosszérialakatos 34 525 06 2

Debreceni SZC  
Beregszászi Pál Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája  

Telefon: +36 52 503 150
www.beregszaszidebrecen.com

Elektronikai technikus 54 523 02 2

Műszaki informatikus 54 481 05 2

Számítógép-szerelő, -karbantartó 34 523 02 2

Debreceni SZC  
Bethlen Gábor Közgazdasági 
Szakgimnáziuma

Telefon: +36 52 412 212
www.bethlen-debr.sulinet.hu

Államháztartási ügyintéző 54 344 04 2

Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 07 1

Vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintéző 54 344 03 2

Debreceni SZC  
Brassai Sámuel Gimnáziuma  
és Műszaki Szakgimnáziuma

Telefon: +36 52 411 885
www.brassai.hu

Autóbusz-vezető 35 841 01 0,5

Tehergépkocsi-vezető 35 841 02 0,5

Elektronikai technikus 54 523 02 2

Mechatronikai technikus 54 523 04 2

Műszaki informatikus 54 481 05 2

Debreceni SZC  
Irinyi János Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája

Telefon: +36 52 533-748
www.irinyi-debr.sulinet.hu

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 2

Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 2

Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02 2

Debreceni SZC 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Telefon: +36 52 413 113
www.keri-debr.sulinet.hu

Cukrász 34 811 01 1

Diétás szakács 35 811 03 0,5

Eladó 34 341 01 1

Pincér 34 811 03 1

Szakács 34 811 04 1

Debreceni SZC  
Könnyűipari Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakiskolája 

Telefon: +36 52 503 831
www.konnyuipari.hu

Nyomdaipari technikus 54 213 07 2

Cipőkészítő 34 542 02 2

Kézi és gépi hímző 34 215 01 2

Férfiszabó 34 542 04 2

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 34 543 06 2

Debreceni SZC 
Mechwart András Gépipari  
és Informatikai Szakgimnáziuma

Telefon: +36 52 413 499
www.mechwart.hu

Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 2

Debreceni SZC  
Péchy Mihály  
Építőipari Szakgimnáziuma

Telefon: +36 52 531 892
www.pechy-debr.sulinet.hu

Műemlékfenntartó technikus (levelező) 55 582 02 1

Épületgépész-technikus 54 582 01 2

Dekoratőr 54 211 01 2

Debreceni SZC  
Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakiskolája

Telefon: +36 52 525 350
www.povolny.hu

Asztalos 34 543 02 2

Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 34 582 09 2

Faipari technikus 54 54301 2

Debreceni SZC 
Vegyipari Szakgimnáziuma

Telefon: +36 52 503 264
www.vegyipari.hu

Vegyésztechnikus 54 524 03 2

Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01 1

Gyógyszeripari szaktechnikus 55 524 05 1

*a képzéseket a tagiskolákban valósítjuk meg

Debreceni Szakképzési Centrum
4 0 3 0  D e b r e c e n ,  F o k o s  u T c a  1 2 .

Telefonszám: +36 52 437 311  |  e-mail: dszc@dszc.hu  
oM-azonosító: 203033  |  adószám: 15831914-2-09

Felnőttképzési engedélyszám: e-001281/2015

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

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

A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
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Telefonszám: +36 52 437 311  |  e-mail: dszc@dszc.hu  
oM-azonosító: 203033  |  adószám: 15831914-2-09

Felnőttképzési engedélyszám: e-001281/2015

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

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

A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
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• a magyar gazdaság teljesítményét már a nagy hitelminősítők is elismerik

• a stabil gazdaság jó alapot ad az adócsökkentésekhez és a béremelésekhez

• 2016-ban több mint 7 százalékkal nőttek a reálbérek
NÖVEKSZIK A GAZDASÁG
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Zsófi, a csodagyerek
A nyíregyházi kislány nagy álma a debreceni színház.

Színjeles tanuló, imád versenyezni, ahol 
elindul, ott legtöbbször nyer is. Még nem 
döntött, orvos legyen vagy színésznő, de 
bőven van még ideje: Nagy Zsófia Git-
ta még csak tízéves. A nyíregyházi kis-
lány legutóbb a Like2 tehetségkutatóban 
tündökölt, elnyerte a verseny nagydíját, 
vagyis a kiemelkedő tehetségnek járó dí-
jat. Zsófi ifjúsági korcsoportban kápráz-
tatta el a zsűrit vers, próza kategóriában. 
Nem csoda, hiszen olyan intelligenciával 
mond verset és prózát, ami lenyűgözi a 
közönséget. A kislány 4. osztályos, álta-
lában a legfiatalabb a versenyzők között. 
Nemrég a Ciripelőt nyerte meg Erdély-
ben, ahol Kárpátalja, Magyarország és 
Székelyföld versenyzőit utasította maga 
mögé. A háromnapos megmérettetésen 
prózát mondott. Természetesen elkísérte 
családja is, hatéves öccse, Peti ott izgult a 
nézőtéren, és nagyon büszke volt a nővé-
rére, amikor a 18-19 éves lányok mentek 
hozzá gratulálni. (A Ciripelőn egyébként 
gyakorlatilag megvédte a címét, hiszen ta-
valy is ő nyerte a rangos versenyt.)
Évekig a Ciripelőt tartotta élete legrango-
sabb eseményének Zsófi, azonban a Like 
ezt most felülírta. – Ez egy nagyszabású 
verseny volt, boldog vagyok az eredmény 

miatt. Tavaly csak néztük a döntőt anyu-
kámmal, idén viszont kibővítették a kor-
határt. Úgy gondoltuk, elindulok – mesél-
te boldogan a tízéves kislány, akinek korát 
meghazudtoló és választékos a szókincse, 
beszéde. – Amikor az elődöntőből tovább-
jutottam, egyszerűen fel sem tudtam fog-
ni, hogy itt vagyok. A döntő előtt pedig 
már nagyon nagy volt az izgalom. Amikor 
kihirdették az eredményt, hogy elnyerte a 
Like nagydíját, hatalmas volt a boldogság. 
Bontottak is otthon kölyökpezsgőt a szü-
lőkkel és a nagypapával.

színészek
Ha megkérdik, mi szeretne lenni, Zsófi 
azonnal rávágja: orvos vagy színész. Ezt 
felelte Tóth Zolkának is, akivel a kórház-
ban találkozott, amikor beteg volt, és in-
fúziót kapott. A színész bohócdoktorként 
igyekezett felvidítani a kis betegeket. – 
Varázsolt nekem egy bohócorrot, amit a 
mai napig őrzök – mesélte Zsófi. – Meg-
kérdezte, mi szeretnék lenni, s amikor 
elmondtam, azt tanácsolta: orvos legyél! 
A Like2-ben egyébként az is jó volt, hogy 
színészek is voltak a zsűriben, akik érté-
kelték a versenyzők produkcióját. Az elő-
döntőben Kosik Anita, a középdöntőben 
és a döntőben Horváth Margit, a Móricz 
Zsigmond Színház művészei. Utóbbi a kö-
zépdöntőben dicsérte, hogy tökéletesen 
betartott minden határt, minden a helyén 
volt a produkcióban, kérte, arra vigyáz-
zon, hogy el ne rontsák.

édesanyja választ
De erre szerencsére semmi esély. A verse-
ket, prózákat Zsófi édesanyja, Borbás-Szé-
kely Ágnes választja ki lánya számára, hi-
szen nincs is, aki tőle jobban ismerné, mi 
az, ami illik a kislányhoz. Az interneten 
és a könyvtárban szokott kutakodni. So-
káig ő is készítette fel a versenyekre. Zsófi 
elmesélte: egyszer verseny előtt három 
nappal döntötte el, hogy ő bizony azon 
elindulna. De ezen már különösebben 
nem is lepődött meg a család. Édesanyja 
talált egy elég hosszú mesét, amit Zsófival 
két nap alatt megtanultak. És Zsófi 60 ver-
senyző közül a második lett – ezt még ő is 
nagy eredménynek tartja.

Nem számolta még össze az okleveleit és 
díjait, de úgy tippeli, legalább 40 oklevele 
van, és több mint 20 első helyezése eddig.
Látva gyermeke fejlődését és tehetségét, 
édesanyja úgy érezte, a továbbfejlődésé-
hez szakember segítségére van szükség. 
Így találtak egymásra Orémusz Majával, 
aki örömmel foglalkozik Zsófival. – Anya 
azt mondja, amit Maja néni csinál, az hi-
hetetlen – mondta Zsófi. – Nagyon emlé-
kezetes, amikor először mentünk hozzá. 
Annyi hibámat sorolta, hogy a végén elsír-
tam magam. Például nem volt jó az L-em 
sem. De már mindent megtanultunk, ki-
javítottunk.

Jó testvérek
Zsófi, akit imádott nagypapája és öccse kí-
sért el szerkesztőségünkbe, eldicsekedett 
azzal, hogy Peti, aki nagycsoportos óvo-
dás, nagyon jó tornász, és már van is egy 
aranyérme. Jövőre pedig, amikor ő már 
ötödikes lesz, együtt fognak járni iskolába, 
mert Petit is az Aranyba íratják a szüleik. 
Peti nagyon büszke a nővérére, legjobban 
az tetszett neki, amikor a nagyok gratulál-
tak neki. Zsófi egyébként kitűnő tanuló, 
még részjegye sem volt rosszabb ötösnél. 
Nagypapája, Bóta Gyula, akit egyébként 
sok gyerek bizonyára jól ismer a Burattino 
Bábszínházból, azzal biztatja: ha, ne adj’ 
Isten, valaki megszólná emiatt, nyugodtan 
felelje azt, „csináld utánam!”

Friss hír, hogy Zsófi játszik a Bánhidi-
né Maróti Magdolna vezette Hang-Szín 
Tanodában, ő volt Kuksi a Valahol Euró-
pában című musicalben. Minden vágya, 
hogy egyszer fellépjen a debreceni Csoko-
nai Színházban.
 Cservenyák katalin
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túlhallás, fájdalmas hallás, hiperhallás – van megoldás!

Hallásébresztés már 
Debrecenben is!

Míg a nagyothallás benne él a 
köztudatban, addig a túlhallás 
egyáltalán nem. Mit takar a jelenség? 
Egészségkárosodás ez?

A túlhallás nem betegség, hanem egy 
adottság. Nem a fül beteg, és nem az agy, 
hanem az információtovábbítást végző 
érző idegrostok egyik fajtájának frekven-
ciaspecifikus ingerületátviteli zavaráról 
beszélünk. Az emberi agy csodálatosan 
tanítható, képes arra, hogy megfelelő im-
pulzosok hatására gátolja a kellemetlen, 
túlcsengő zavaró hangokat. Ha valaki a szó 
végére érve még mindig az első szótagot 
hallja, nem érti meg, amit hallott. A beszé-
dértés nem válik folyamatossá, nem sike-
rül a feldolgozás, gondot okozva az írás, 
olvasás területén, és magatartási zavarok 
is kialakulhatnak. A hallásébresztés során 
az idegrendszert tanítjuk meg figyelmen 
kívül hagyni a zavaró hangokat, így ez a 
terápia közelebb áll a pedagógiai módsze-
rekhez, mint az orvosi szemlélethez.

Az ingerek voltaképp minden emberre 
másképp hatnak. Vannak egyértelmű 
tünetei a túlhallásnak? Melyek azok?

Nemcsak akkor állhat fenn a hallási túlér-
zékenység, ha azt látjuk, hogy a gyermek 
befogja a fülét (ez főleg autista gyerekeknél 
tapasztalható), hanem ha gyakran visz-
szakérdez, ha tömegben, zajban nyugta-
lanná, hiperaktívvá válik, szétszórt lesz, 
elterelődik a figyelme. Figyelmetlen, mivel 
zavarja érzékeny idegrendszerét a zaj. Nul-
la decibelnél található a fiatal, egészséges 
emberek hallásküszöbe. E küszöb nem a 
csendet jelenti, hanem azt a leghalkabb 
hangot, amit az ép fülű ember már észlel-
ni képes. Ha valakinek „jobb füle” van, és 
olyan hangokat is meghall, amit más nem, 
az nem feltétlenül jelent jót. Ez gátolja a 
beszédértést, zavarja, terheli az idegrend-

szert. A túlhallás néha inkább tűnik na-
gyothallásnak, hiszen a gyermek vissza- 
kérdez, sem mint túlérzékeny hallásnak. 
A másik probléma ezzel a diszkriminációs 
zavara lehet, az idegrendszer nem fóku-
szál a fontos zajokra, például az óvó néni 
felszólításra, hanem minden zajforrásra 
egyszerre figyel, például a madarak csi-
csergésre, a beszűrődő forgalom zajára, a 
társak beszédére stb., ami figyelemzavar-
ban, fáradékonyságban, viselkedési zavar-
ban mutatkozik meg.

Nyilván könnyebb túlhallással kezelni 
egy felnőttet, mint egy kisgyereket. 
Hány éves kortól ajánlott vagy 
hatékony a terápia?

Kb. 4 éves kortól már jól együtt tud mű-
ködni a gyermek a kiterjesztett hallásvi-
zsgálaton, hogy minél pontosabb audio-
gramm készülhessen, hiszen ez lesz az 
alapja az egyéni hallásébresztési terápiá-
nak. Ugyanakkor érdemes még iskolás kor 
előtt elvégezni a terápiát, hogy elkerüljük a 
beszédészlelési gondok miatt a „diszes” za-
varok megjelenését, a tanulási nehézsége-
ket, kudarcélményeket. A hatékonyságot 
nem befolyásolja az életkor, de a másod-
lagos problémák helyrehozatala nyílván 
többletmunkát igényel.

Ha nagyon egyszerűen meg lehet 
fogalmazni: mire épül, mire hat, 
milyen elven működik a kezelés?

A terápia kifejlesztése Dr. Pataki 
László gyógypedagógus, fül-orr-gé-
gész professzor, foniáter szakorvos és be-
szédgyógyász, valamint Dr. Kolláth 
Zoltán fizikus, csillagász szakember 
áldozatos munkájához fűződik. A hallás- 
ébresztő terápia során a gyerekek egy el-
varázsolt zenét hallgatnak, amelyből bi-
zonyos hangmagasságokat kiszűrnek, és 
amelyben időként hirtelen zörejek hall-

hatók. Mindenki egyéni CD-t kap saját 
audiológiai eredménye alapján. A zenéket 
szűrve hallgatják, időként pedig tized- 
másodpercnyi időre bevágják a szűretlen 
hangokat. A gyerekek agya egy idő után 
megtanulja, hogy ha olyan hangot halla-
nak, amelyre nincsen szükségük, azt fi-
gyelmen kívül hagyják.

Egy kezelés miből áll? És ebből hány 
alkalomra van szükség a valós 
javuláshoz?

A foglalkozásokon a gyerekek az  
audiogrammjuk alapján elkészített szűrt 
zenét hallgatják fejhallgatón keresztül, 
miközben rajzolnak, csendes játékot ját-
szanak. A terápia arra készteti az agyat, 
hogy csak a kellemes hangokra figyel-
jen. A zenéből kiszűrik az összes olyan 
frekvenciát, amely a gyereket zavarja. A 
terápia után három hónappal már jelen-
tős javulás tapasztalható. A szülők beszá-
molója szerint a gyerekek nyitottabbak 
lesznek, egyes esetekben javulás mutatko-
zik a hangok kiejtésében, az olvasásban,  
helyesírásban, viselkedésben, koncentrá-
cióban. A gyermekek nyitottabbá válását, 
a terápia szorongásoldó hatását a kezelés 
elején és végén készült farajzok is mutat-
ják. A terápiában 10 napon keresztül két-
szer fél órát hallgatják a zenét a gyerekek.

A hallásébresztésen már részt vett 
páciensek milyen tapasztalatokról 
számoltak be?

2013. június 1. után indítottuk el hálóza-
ti együttműködésben a hallásébresztést. 
Azóta évente 100-150 gyermeket kezel-
tünk, akiknek a sikerességi aránya 90%. 
Azért tud ez a szám ilyen nagy lenni, mert 
előszűrjük a gyermekeket és csak azoknak 
biztosítunk terápiát , akik számára tényleg  
szükséges, akik számára valóban ez okozza 
a nehézségeiket.

egyértelmű javulás várható a következő területeken:
• beszédértés, beszédészlelés
• magatartási zavarok, ingerlékenység 
• fülzúgás, nyugtalanság
• hangutánzás, hangképzés 
• írási, olvasási, szociális készségek 
• zajtűrés 
• mozgáskoordináció

• koncentrációs képességek
•  kommunikációs kezdeményezés, önbizalom- 

önbecsülés
• függetlenedésre való hajlam
• helyes hangerőhasználat
• a gyerekek ,,kinyílnak”
• szétszórtság, félrevonulás igénye, echolália

NagyNé foDor vIkTórIa
viktoria.fodor@freemail.hu
www.it-hearing.com/debrecen
+36 30 414 3883
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TováBBI recePTek::

www: izutazas.blogspot.hu | Facebook: Ízek és utazások

Házi, teljes 
kiőrlésű kifli
Hozzávalók: 25 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt, 8 dkg fehér liszt, 
2 dkg sikér, 2,5 dkg élesztő, 0,5 dl tejszín, 1,5 dl víz, 2,5 dkg 
margarin, 1 tk. só, margarin és liszt a tepsihez, víz a kiflik ke-
néséhez.
 
Elkészítése: A tejszínt és vizet langyosítottam, majd bele-
tettem a kenyérsütő üstjébe. Ebbe tettem az olvasztott mar-
garint. A liszteket, a sikért és sót összekevertem, és egyen-
letesen rátettem a nedves hozzávalókra. Rámorzsoltam az 
élesztőt, és hagytam, hogy kibontakozzon a kenyérsütőm.
Miután megkelt a tészta, kettévettem, és kör alakúra nyúj-
tottam. Mindkét részt négybe vágtam, és a háromszöge-
ket szélesebb részüknél kezdve felcsavartam. Margarinnal 
kikent, lisztezett tepsibe helyeztem a kifliket. Vízzel meg-
kentem a tetejüket, és 210 fokos, előmelegített sütőben kb. 
15-20 percig sütöttem.
 
 Jó étvágyat kíván: 
 Rózsa Éva

vargányakrémleves 
parmezán ropogóssal
Hozzávalók 4 főre: 20 dkg vargánya, 20 dkg 
csiperke, 10 dkg vöröshagyma, 1 dl főzőtej-
szín, 5 dkg parmezán, 5 dkg vaj, 1 dl olaj, 
szárzeller, só, bors, kakukkfű, zöldségalaplé.
 
Elkészítés: A zöldségeket megpu-
coljuk, a gombákat megmossuk. Egy 
fazékban kevés vajon megpároljuk a 

hagymát. Egy serpenyőben a felvágott 
csiperkét megpirítjuk, mindig csak 
keveset egyszerre, majd a vargányát 
is, mehet a hagymához; sóval, borssal, 
kakukkfűvel ízesítjük, felöntjük kevés 
zöldségalaplével. Mikor megfőtt, bele-
keverjük a tejszínt, turmixoljuk, majd 
sok friss petrezselyemzöldet adunk 

hozzá. A parmezánt lereszeljük, és sü-
tőpapíron, serpenyőben chipset sütünk 
belőle.
 Jó étvágyat kíván: 
 Kövér Sándor séf
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kaliforniai álom: 
ez a szerelem 
mindent vitt
A Kaliforniai álom, Damien Chazelle  
modern musicalje lett a Hollwoodban 
megrendezett 74. Golden Globe-díjá-
tadó gála nagy nyertese: a film mind 
a hét jelölését díjra váltotta és rekor-
dot ért el. Damien Chazelle filmjében 
Emma Stone és Ryan Gosling sze-
relmespárt alakít, akik pályakezdőként 
próbálnak befutni Hollywoodban. 
Gosling és Stone is Golden Globe-díjas 
lett a vígjáték vagy musical kategória 
színészi mezőnyében. A Hollywoodban 
dolgozó külföldi újságírók a Kaliforniai 
álom rendező-forgatókönyvíróját, a 
film zenéjét és a produkcióban elhang-
zó City of Love című dalt is díjazták. 
Damien Chazelle felidézte, hogy hat 
évig dolgozott alkotótársaival a zenés 
film forgatókönyvén, mielőtt lehetősé-
get kapott volna arra, hogy leforgassa a 
produkciót. 
Mia (Emma Stone), a feltörekvő, fiatal 
színésznő és Sebastian (Ryan Gosling), 

a szépreményű dzsesszzongorista a 
Csillagok Városában, Los Angelesben 
keresi az álmait. Mia meghallgatásról 
meghallgatásra jár, és csak arra vágyik, 
hogy végre ne szakítsák félbe, Sebastian 
pedig szenvedélyesen küzd azért, hogy 
a klasszikus dzsesszt újra divatba hozza. 
Távlati terveikben a hollywoodi karrier, 
illetve egy saját zenés klub megalapítá-
sa szerepel; ekkor botlanak egymásba 
egy zsúfolt autópálya kellős közepén.  
A két fiatal szerelemre lobban, és váll-
vetve segíti egymást a kudarcokkal 
kikövezett úton. A sikerért keményen 
meg kell küzdeniük, ám eljön a nap, 
amikor dönteniük kell, mennyit hajlan-
dóak feláldozni az álmaikért... 

Kaliforniai álom /La La Land/
Magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 126 perc
Főszerepben: Emma Stone és Ryan Gosling
Rendező: Damien Chazelle, Forgatókönyvíró: Damien Chazelle
Operatőr: Linus Sandgren, Zene: Justin Hurwitz
Producer: Gary Gilbert, Jordan Horowitz
Vágó: Tom Cross

kiadták 
szabó Magda 
receptjeit

Szabó Magda 
hagyatékából elő-
került két, kézzel 
írott, recepteket tar-
talmazó füzetecs-
ke. A megsárgult 
lapokon található 
ételek sokszínűsége 
és érdekessége csu-
pán kultúrtörténeti 
szempontból is ki-

adásra érdemesíti őket, ám – ezenfelül – olyan 
emlékekről van szó, amelyek számos szálon kö-
tődnek Szabó Magda életéhez és írói világához, 
és ahhoz a miliőhöz, amely a hétköznapokban 
körülvette őt. Vélhetően ennek is köszönhető, 
hogy az író gondosan megőrizte őket az utókor-
nak. Az Egy meszely az fél icce receptjeit nem 
saját maga készítette el, – de minden bizony-
nyal – ezeket az ételeket ette gyerekkorában és 
a későbbiekben is. A visszaemlékezések szerint 
egész életében ragaszkodott a házias ízekhez, 
azokat értékelte igazán. A receptek mellett ta-
lálható bejegyzések, kiegészítések arra utalnak, 
hogy mindkét szakácskönyvet gyakran forgat-
ták, és a legtöbb recept valóban el is készült.

egy meszely az fél icce – szabó magda ízei
Jaffa Kiadó
246 oldal, kötés: keménytábla, védőborító, ár: 3 990 forint
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Az Egyesült Királysághoz tartozó 
második legnagyobb tagország Skó-
cia, amely a Brit-sziget északi har-
madát foglalja el. A festői szépségű, 
néhol zord tájakon járva az utazó úgy 
érzi, hogy egy olyan világba csöp-
pent, ahol bármi megtörténhet; újra-
elevenedik szeme előtt a történelem. 
Ehhez az úti célhoz adunk pár tippet, 
hogy mit nem szabad kihagyni, ha az 
ember idelátogat.
Célszerű meseország központjával, 
Edinburghgal kezdeni a túránkat. Itt 
található az angol királyi család helyi 
rezidenciája, a Hollyroodhouse-palo-
ta. A Royal Mile macskaköves utcái-
nak érdemes gyalogszerrel nekivágni. 
Ez az út vezet a palotától Edinburgh 
12. században épült várához, az Edin-
burgh-kastélyhoz.  Ezen az útvonalon 
található a legtöbb látnivaló, és a skót 
hangulattal, valamint a dialektussal 
való ismerkedésre is kiváló. Hiába 
hisszük azt, hogy tudunk angolul, aki 
először találkozik a skót akcentussal 
– hasonlóan az írek angoljához –, an-
nak biztosan kell idő, amíg „átáll” a 
füle a szokatlan kiejtésre. Elég csak 
arra gondolni, hogy maga a főváros 
neve is a helyiek kiejtése szerint – 
persze, csak megközelítőleg, de vala-
hogy így hangzik: „Edinbörá”.
Az este beköszöntével sem kell le-
mondani a kultúráról és szórako-
zásról. Népszerűek a kocsmatúrák, 
amelyek híres költők kedvenc pubjait 
látogatják végig. Edinburghban ta-
lálható például a Világ Vége (World’s 
End) kocsma is, ami onnan kapta 

nevét, hogy a 16. században, amikor 
a pub helyén még városfal húzódott, 
kevesen jutottak a városfalon túl, így 
aztán az emberek azt gondolták, hogy 
a fal végével a világnak is vége szakad.
A kirándulni vágyók igazi paradi-
csomban találhatják magukat. Annak 
ellenére, hogy Skócia legmagasabb 
hegye, a Ben Nevis is csak 1334 mé-
ter magas, a táj mindenért kárpótol 
minket. Ha a Loch Ness-i szörnyet 
szeretnénk meglátogatni, érdemes a 
Glencoe völgyén keresztülvágnunk. 
A festői környezet nagyon sok mű-
vészt megihletett már, de a Harry 
Potter-filmek több jelenetét is itt for-
gatták.
Ne feledkezzünk meg az ország egyéb 
kincseiről sem: a whiskykészítés 
bölcsője minden bizonnyal Skócia. 
A tradicionális skót whiskynek több-
féle kritériumnak kell megfelelnie, 
többek között minimum 40%-os al-
koholtartalmúnak kell lennie, és leg-
alább három évig kell tölgyfahordó-
ban érlelni.
A whisky kedvelői mindenképpen 
látogassák meg a skót lepárlóüzemek 
közül a legöregebb, Glenturret lepár-
lót, ahol a The Famous Grouse meste-
rei dolgoznak azon, hogy újra és újra 
megteremtsék a blended whisky, azaz 
a különböző évjáratú whiskyk házasí-
tásának jellegzetes ízvilágát. Hónapo-
kon át munkálkodnak, hogy az alap-
anyagok megfelelő vegyítése során 
a legtökéletesebb harmóniát érjék 
el minden egyes palack whiskyben. 
Erről a technikáról is megtudhatunk 
többet a helyszínen, és jó hír, hogy a 
vendéglátók az autóval érkezőkre is 
gondoltak: az üzem a whiskykóstolá-
son részt vevő vezetők számára biz-
tosít egy, a kóstolás során megízlelt 
whiskykből összeállított csomagot.

a világ 
vége 

skóciában 
van

A smaragzöld ország  
kihagyhatatlan úti céljai
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Vona Gábor Gyurcsány Ferenc
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Debreceni 21-es: 

Berettyán Péter 
debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, 
ahol most vannak. sorozatunkban a helyi közélet megke-
rülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit 
maguk választanak. mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

1. BÚÉK, de idézzük fel az óesztendő 
legemlékezetesebb lengetéseit!
Életem egyik legnagyobb élménye volt 
az egyiptomi kupadöntő. Andó-Sza-
bó Sándor segítőjeként vezettem 
Alexandriában. A Zamalek 3–1-re 
verte az Al Ahlyt a hatalmas Borg El 
Arab-stadionban.

2. 2017-re mit kívánjunk, ami realitás? 
Bajnokok Ligája-döntőt, Európa Li-
ga-döntőt?
Kívánjunk olyan évet, mint amilyen a 
2016-os volt!

3. Kikéred magadnak, ha „lepartjelzőz-
nek”?
Nem, sőt, értem én azt is, ha partbí-
róznak, lengetőznek, vasutasoznak a 
szurkolók.

4. A válogatottunk EB-szereplése hat a 
magyar bírók megítélésére a nem-
zetközi porondon?

Kassai Viktor és csapatának a sze-
replése hatott inkább jól, bár örültünk 
volna, ha azért nem Viktor a tartalék 
a döntőn, mert a magyarok játsszák.

5. Apropó, Kassai! A Ferencváros kiro-
hanása ellene nagy port kavart, de 
korábban a modoráéért is kikezdték.
Örömteli, hogy tavasztól új kommu-
nikációs szettet kapunk, és ez – tu-
domásom szerint – nem csak a mi 
beszélgetésünket rögzíti, hanem a já-
tékosok, edzők, vezetők hangját is fel 
fogja venni a környezetünkben. Ekkor 
majd mindenki megtudja, milyen a 
játékvezetők modora, stílusa, és mi-
lyen a többi szereplőé. Ami a Fradi ki-
rohanását illeti: minket a mindenkori 
játékvezetői bizottság értékel és küld 
mérkőzésre. Legjobb tudomásom 
szerint ezen testületben tisztséget 
az FTC vezetői nem töltenek be, te-

hát továbbra sem ők döntenek a já-
tékvezetői küldésről. Demokráciában 
élünk, így lehet más a véleményük 
a kluboknak, a Fradinak is. Elmond-
ták...

6. Egyik sportban sem reklamálnak 
annyit a játékosok, mint fociban. 
Szinte minden ítéletet Jászai-díjas 
alakítás követ. Ezt a bohózatot mivel 
lehet megállítani? Vagy jó ez így?
Nincs jól, nagyon nincs. Ez a jelenkori 
labdarúgás rákfenéje. Nem hiszem, 
hogy szigorúbb büntetésekkel ennek 
elejét lehetne venni. Az egész men-
talitásnak változnia kéne a fair play 
szellemében. A labdarúgás kultúrájá-
ban a szimulálás nincs benne.

7. Segített már rajtad az új gólvo-
nal-technológia?
Még nem, de az idei szezon Bajnokok 
Ligája mérkőzésein használjuk.

8. Furdal a kíváncsiság: meg lehet élni 
az asszisztensi tevékenységből? Azt 
tudjuk, hogy a játékvezetőt szépen 
keresnek, még az NB I-ben is.
Röviden: nem, és nem is szabad erre 
hagyatkozni. Én is a vállalkozásaim-
ból élek. 

9. Nyáron azt hittük, a franciaországi 
eufória gyökereiben változtatja meg 
a magyar bajnokságot. Tévedtünk. 
Játékvezetői szemüveggel mi nem 
stimmel?
Ahogy egy korábbi interjú során is 
mondtam, ha jó a színház, vannak 
nézők. Az EB-n voltak nézők. Egyéb-
ként az alázat szót sokan, sok helyen 
használják, csak az értelmezése tű-
nik tágnak.

10. Debreceniként a Loki-meccseken 
nem lengethetsz, de szurkolóként 
nyilván van véleményed a nem ép-
pen rózsás helyzetről, illetve a kilá-
tásokról.
Amikor játszik a Loki, olyankor veze-
tek én is valahol, így a csapat mér-
kőzéseiből egyet sem láttam ősszel. 
Ennek örülök, mert ha nézhetem a Lo-
ki-meccseket, az azt jelenti, hogy ko-
rábban hibáztam. Remélem, tavasszal 
régi fényében fog tündökölni a csapat!

11. Nevezd meg a három legnagyobb 
sztárt, akinek beintetted a lest!
Neymar, Agüero, Sneijder.

12. Anyukád, a feleséged, anyósod tud-
ja, mi a les?
Édesanyám mindkét fia játékvezető, 
feleségem minden mérkőzésemet 
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nézi, és beszélünk a döntéseim he-
lyességéről, esetenként helytelen-
ségéről, anyósom labdarúgóklub 
létesítményigazgatója, így nyugodt 
szívvel mondhatom, a környezetem-
ben minden nő tökéletesen ismeri a 
les szabályát, nem csupán szurkolói 
szinten.

13. Világlátott emberként van összeha-
sonlítási alapod. Mi a legjobb Debre-
cenben?
Élhető város, pezsgő város, a sport 
szerelmeseinek minden lehetőséget 
megad, márpedig „mens sana in cor-
pore sano…”

14. Mi a legrosszabb?
Osztom Madar Csabi véleményét: 
nincs tengerpart.

15. Ki a legjobb fej Debrecenben?
A környezetemben mindenki jó fej, 
de ha egy embert kell választanom, 
akkor Téglási Gábor.

16. Melyik sportoló, rocksztár vagy köz-
életi személy bőrébe bújnál legszí-
vesebben?
Ha sportoló, akkor Usain Bolt, ha 
rocker, akkor debreceniként ki mást 
mondhatnék, mint Lukács Lacit,  és 
ha közéleti személy, akkor nem búj-
nék senkiébe, maradok a sajátom-
ban.

17. Cézársaláta vagy csülök pékné 
módra?
Csülök pékné módra.

18. Sör, bor vagy pálinka?
Nagyon ritkán iszom alkoholt, de ha 
iszom, akkor is maximum egy pohár 
vörösbort, és ha vörösbor, akkor St. 
Andrea. Valóban méltó.

19. Messi vagy Cristiano Ronaldo?
Nem értem a kérdést. Puskás Ferenc!

20. Keserédes dráma vagy romantikus 
vígjáték?
Inkább a romantikus vígjáték.

21. Érvelj a budapesti olimpia mellett! 
Vagy ellene!
Rengeteg kedvező hatása lenne Ma-
gyarország, Budapest és, természe-
tesen, Debrecen számára is. Több 
eseménynek is otthont adhatnánk, 
ezzel bizonyítva tovább városunk 
rátermettségét, lakosaink nyitottsá-
gát, vendégszeretetét. Sportlétesít-
mények, lakóépületek épülnének, 
a közlekedési infrastruktúra és az 
egészségügyi helyzet is javulna. Véle-
ményem szerint rengeteg gazdasági, 
kulturális és társadalmi előnye szár-
mazna belőle az országnak, de, ter-
mészetesen, fontos az is, hogy utána 
hasznosítsuk is jól a fejlesztéseket.

 Cs. BereCzki attila 

TováBBI érDekességek:
www.civishir.hu

Lehetsz akár stílusteremtő mesterfodrász,
trendeket diktáló divattervező vagy a jövő  

technológiáit formáló szoftverfejlesztő,

Debrecen a Te városod!

VALÓSÍTSD 
MEG ÁLMAIDAT
DEBRECENBEN!

Debreceni 
Szakképzési Centrum

4030 Debrecen,
Fokos u. 12.

Tel.: +36 52 437 311
E-mail: dszc@dszc.hu

www.dszc.hu
Debreceni-Szakképzési-Centrum
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