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CívisCafé

Új munkahelyek Debrecenben

Tudós. Nő. És debreceni!

Idén az agrártudományok, az információs
technológia és a műszaki tudományok területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutatónőknek adták át a közelmúltban a Nők a
Tudományban Kiválósági Díjat a Magyar Tudományos Akadémián.
Agrártudományok kategóriában Valkó
Orsolyát, a Debreceni Egyetem ökológiai
tanszékének adjunktusát díjazta a bizottság
a gyepgazdálkodás területén végzett munkájáért.

Átadták a 2009-ben alapított Zolend Kft.
új gyártóüzemét. A cég közepes vállalkozásként – a nagyvállalatok beszállítójaként – a vegyipar, az élelmiszeripar, az
olajipar, az autóipar és energetika területén dolgozik. Többek között komplett
technológiai, gépészeti rendszerek generál kivitelezését, egyedi berendezések
tervezését, gyártását, telepítését, helyszíni szerelését és karbantartását végzik.
Az 1300 négyzetméteres gyártócsarnokot 200 millió forintból, banki hi-

telből építették meg. A fejlesztésnek
köszönhetően a vállalkozás az eddiginél többféle termék előállítására lesz
képes. Jelenleg egyébként – többek között – szűrőrendszereket, nyomástartó
edényeket, tartályokat, hőcserélőket,
csőrendszereket, keverőberendezéseket állítanak elő. A 20 új munkahellyel
180-ra emelkedett a dolgozóik száma.
Vállalatuk árbevétele tavaly meghaladta a kétmilliárd forintot, az idei terv pedig két és fél milliárd forint elérése.

Sólyom Zoltán, Papp László, Miklóssy Ferenc és Zsigmond Endre

Bejelentkezés:
Papp Optika Szalon,

4024 Debrecen, Batthyány utca 10.
Tel.: 06 70 322 0064, 06 52 310-776,
e-mail: batthyany@pappoptika.hu,
vagy a www.pappoptika.hu oldalon.

Szemész szakorvosi vizsgálat

gyerekeknek!

Gyermek-szemüvegkeretek és
-szemüveglencsék széles választéka!
Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C I. emelet 14–15. | Telefon: +36 52 954948
Fotók: Ásztai Csaba | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay
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Aranyvirág: legyen az ékszervásárlás élmény!
Lehet kínálni ékszereket úgy, hogy kitesznek az ember elé egy tálca fülbevalót, aztán válasszon, és lehet
úgy is, hogy a tájékozódás, a
vásárlás bensőséges élmén�nyé váljon. A március elején
nyílt Aranyvirág Ékszerszalon ennek szellemében fogalmazta meg üzletfilozófiáját: itt a vásárlás egyszerre
szíveslátás is, hiszen a Nyugaton már elterjedt, ám hazánkban még ritka, valódi
szalonnal várják az érdeklődőket. A vevőtértől teljesen elszigetelt, hangulatos
helyiségben elegáns körülmények kö-

zött, ráérősen, szakmai segítséggel lehet
próbálni, döntést hozni. A zárt, nyugodt
környezet fontos lehet
például egy jegygyűrű kiválasztásánál, a speciális
elképzelések kifejtésekor
vagy éppen a drágakövek
közötti szemlélődés esetén.
Denich Rudolf elnök
elmondta, náluk a diáktól a tehetős üzletemberig mindenki vásárlóerőt
képvis el, hiszen az ékszerek gazdag
választékában ugyanúgy megtalálhatók a
mutatós ezüstgyűrűk, mint a különlegességek. Az egyedi darabok kínálatában –
többek között – fekete gyémánt és olyan
modell is szerepel, amiben a kő például
forgatható, így ugyanaz a nyaklánc két
változatban is viselhető. A szalon
marasztaló hangulata egyébként a vásárlótérben is
tetten érhető: sok tükör, rengeteg fény és
ülőalkalmatosságok
fogadják az utcáról
betérőt.
Az
ékszerszalon
tisztítást és javítást is
vállal, továbbá szolgáltatásuk a saját ékszer piaci árhoz képest
10 százalékkal magasabb
értéken történő beszámítása
a náluk vásárolt tétel árába, valamint a tört arany felvásárlása.

Miért Aranyvirág?

Az ékszerszalon – nem túlzás – nevében
helyi értéket őriz: Új füves és virágos
magyar kert című könyvében Dr. Csapó
József egykori debreceni tiszti főorvos,
botanikus először írta le az aranyvirágot
(más néven aranyfű vagy Szent Jakab virága), 1775-ben. A tudós, aki egyébként
Weszprémi József barátja és Hatvani István polihisztor kortársa volt, a növény
sebfertőtlenítő hasznáról ad számot.
A 16 szirmú virág; a Napot, a kitartást és
az erényt jelképezi; az üzlet logójában is
visszaköszön.

Aranyvirág Ékszerszalon
Debrecen, Csapó utca 43.
Facebook: Aranyvirág Ékszerszalon
Web: www.aranyviragekszer.hu
Nyitvatartás: hétköznapokon: 9-től 18-ig, szombaton: 9-től 13-ig
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Benyitottunk az
Éva Presszóba
Két tanárnőből, két asztalosból
és egy rendszergazdából
alakult nagyszerű zenekar
Debrecenben.

CívisCafé

Ritkán adódik, hogy a zenei tehetségek tekintetében egyébként
tehetős Debrecenben a lelkes amatőrök közül kivilágítson egy
alakulat, ami gondolatiságában, zenéjében és formájában is az
egységet közvetíti. Felkapott: bátran lehet ezzel a jelzővel illetni
az Éva Presszót, hiszen az utóbbi időben olyan ívre kapaszkodtak fel, aminek átütő fényereje van. Vigh Éva énekessel és Pesti
Viktória gitárossal a szerkesztőség vendégeként beszélgettünk
a nem oly távoli kezdetekről és a siker zálogáról.
Az énekes, Vigh Éva egy fővárosi kanyar után tudatosan tért vis�sza Debrecenbe, hogy itt keressen maga mellé zenészeket. Mint
mondja, az együttes javarészt kultúrkocsmai környezetben ala-
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kult, hiszen valamennyi taggal, Vincze
Krisztiánnal, Takács Richárddal,
Urhegyi Pállal is az Incognitóban találkozott. Hozzájuk csatlakozott Pesti Viki,
aki – Évivel együtt – az Ady-Gimnáziumban tanít. Az első munkamegbeszélést
az Ölveti Blues Band 25 éves jubileumán
Éva Presszó
Tagok: Vigh Éva, Vincze Krisztián, Pesti Viktória, Urhegyi Pál, Takács
Richárd
Facebook: https://www.facebook.com/epzenekar/

tartották, ami nem is volt olyan rég: 2014
végén.
Mindannyiuknak határozott terve volt a
zenekarral, és ebben a felállásban valamennyien pontosan tudták pozicionálni
saját magukat az egyéni elképzeléseikkel együtt – összesen ennyi lehet a titok.
Ennek mentén a Domb utcai próbákat
marketingmunka is szegélyezte: a helyi
zenei berkekben ismert Kovács László
egyengette az Éva Presszó útját az első

időkben. Megtanultak jelen lenni, bánni a
közösségi médiával, elosztani egymás között a munkát. Mikor viszont helyben már
ismertséget szereztek, újabb kihívások elé
nézett a csapat, hiszen sosem könnyű elhagyni a komfortzónát, és a szülővároson
kívül játszani. Pedig – szerencsére – van
rá lehetőség, hiszen a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás Programjának keretében előzenekari pályázatában nyerni
tudtak – a projektben Pércsi Sándor debreceni zenész-koncertszervező segítette a
zenekart, így a Kowalsky meg a Vega tavaszi turnéján már ők melegítik be a közönséget, az eddigi bulik alapján sikerrel.
Az Éva Presszó teljes repertoárja másfél
óra, ami – a szövegíró Jónás Péternek
köszönhetően – tele van okos, érzékeny
mondanivalóval, mai érzéssel és könnyű
zenével. A közönség lelkes: régi barátok,
újonnan szerzett rajongót, adys diákok, de
tanárkollégák is feltűnnek a koncerteken,
ami külön öröm a két hölgynek.
Ha tehetik, nyissanak be önök is az Éva
Presszó világába; mi jól tettük, hogy megtettük.
Bereczki-Csák Helga
További érdekességek:

www.civishir.hu

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET

Stílus és Elegancia Önre szabva

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

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

A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.500 Ft-tól 30.000 Ft-ig.
LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET • 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 20 663 6240 • +36 20 433 3812
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MaGabo,
a debreceni
cipőfestő
Vett egy tornacipőt;
nem tetszett.
Így kezdődött.

Facebook:

MaGabo Paint

CívisCafé

Egy nőnek sosincs elég cipője, így
lehet, hogy még a másét is hazaviszi!
Halmozottan igaz ez MaGabóra, aki
egyedi vágyakat varázsol lábbelikre.
A fiatal debreceni hölgy bár az iskolai
kötelezőn kívül sosem tanult rajzolni
– sőt természetvédelmi mérnökként
végzett, meg közben vendéglátózott
–, kiderül azért, hogy a kézügyesség
náluk családi adottság: édesanyjának
és édesapjának sem kell a szomszédba menni egy kis kreativitásért.
– Gyerekkoromtól fogva mindent
szívesen átalakítottam, egyenpólókat
festettem ismerősöknek lánybúcsúra, felszolgálóknak a placcra. Aztán
egyszer vettem egy tornacipőt,
ami végül mégsem tetszett,
ezért elhatároztam, hogy
kifestem. Meglátták
a barátaim,
ne-

kik is kellett egy, aztán már távolabbi
ismerősök is előálltak az igényeikkel
– valahogy így kezdődött több mint
tíz évvel ezelőtt egy tornacipővel,
majd bőr magas sarkú, csizma, dzseki, táska következett. Kezdetben csak
vászonra készültek a minták aztán
már bőrre is, de egyre több esküvői
cipőt is díszítek. Az elképzelések
rendkívül változatosak, hiszen a romantikus cseresznyevirágtól a koponyáig sok mindent kérnek a megrendelők.
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– Gyerekeknek csak ritkán festek, mert
rohamléptekben nő a lábuk, de csecsemőnek szánt kocsicipő és mese alapján
kitalált figurás darab is került már ki a
kezeim közül; igaz, ez utóbbit nem sokat
hordta a kis gazdája, mert hosszú ideig a
cipővel aludt, annyira megtetszett neki.
MaGabo elmondta, minden kérés extrém, mert egyedi. Egy alkalommal
egy fehér tornacipőt véresre kellett
festenie; meg is jegyezte valaki, hogy
olyan, mintha egy állat tetemét rugdosta volna, na de a cipőtulajdonosok
témakívánsága minden esetben szent.
– A saját cipőjükön kívül sokan szinte
számítógéppel pontosan megtervezett
mintát hoznak, mások csak a tematikát
jelölik meg. Jellemzően úgy dolgozom,
hogy a fejemben megvan a fő minta, de
a részleteket csak menet közben dolgozom ki. Eredeti szakmámból adódóan
kedvenceim az állatok és a növények,
de bármit felviszek a felületre. Maximalista vagyok, éppen ezért elképzelhetetlennek tartom a rossz minőséget.
Hozzám senki nem jön vissza azzal,
hogy lekopott a rajz – törvényszerű,
hogy ennél sokkal hamarabb megy

tönkre maga a cipő. Az általam használt festék vízálló, a vászoncipők (kímélő programon) még mosógépben is
tisztíthatók. A cipőpáronként értendő
nagyjából egyhetes munka menete
szinte minden alkalommal más, hiszen
egyszer a száradásra kell várni, máskor
pedig épp addig keverhetők a színek,
míg meg nem kötött a festék. Árat is
egyénileg kell kérni, hiszen nem léltezik két egyforma felület és ugyanolyan
bonyolultságú minta.
Magyarországon nincs komoly hagyománya a MaGabo által űzött tevékenységnek, külföldön is csak elvétve foglalkoznak vele, éppen ezért lehet, hogy
– az egyre növekvő kereslet folytán –
mára javarészt csak a hobbijának élhet.
Tervei között szerepel egy egyedileg
tervezett, figyelemfelkeltő pólósorozat
gyártása is – immár kézi szitázással.
A test, ezáltal az egyén által viselt ruhadarabok díszítése, kiegészítése ősi
igény. MaGabo úgy véli, mindez az önkifejezés része, üzenet a világnak arról,
hogy ki is vagyok, és egy menyasszonyi
cipő – például – örök emlék maradhat.


Bereczki-Csák Helga

Esküvői, családi, divat,
és mInden más

fotózás helyszíne

bérelhető

fotózásI helyszín

Minőség, versenyképes áron!
•Síremlékekmár
nettó190000forinttól
•Egyedisíremlékekkészítése
•Akcióstermékekértékesítése
•Megdőltsíremlékek
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

ÁLLÁSBÖRZE
Debreceni

Időpontfoglalás, InformácIók:
www.thedreamstudiodebrecen.com
tel.: 0630-485-3460 vagy 0630-212-7699
cím: Debrecen, Vágóhíd u. 2.
keress mInket a facebookon Is: The Dream Studio

A RÉGIÓ
LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL
2017. ÁPRILIS 19. Fórum Debrecen
Adjon (új) esélyt magának!
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Ahol
sosem
voltak
hullámvölgyek
Nagyon nagy út előtt
áll a Debreceni
Hajdú Táncegyüttes.

CívisCafé

Ebben a városban mindenkinek van
valakije – ha nem rokona, akkor barátja, szomszédja, ismerőse –, aki táncolt
vagy táncol a Hajdúban. Ezáltal egész
Debrecennek köze van a néptánchoz,
a Hatvan utcai székházhoz és ahhoz az
utánozhatatlan miliőhöz, ami a táncosokat veszi körül. A kívülállók is tudják: a Hajdú védjegy. Messzire ragyogó
büszkeség. Máskor sajgó vádli, izomláz, feltört sarok, kőkemény munka.
És bámulatos erejű közösség.
Tiszai Zsuzsa nagy táskát cipel a
szerkesztőségbe: tényleges súlya van
a sikernek – ilyen három domborműve egyetlen hazai együttesnek sincs,
ugyanis a szakma – egymás után három folyamatos „kiváló” minősülés
után – Martin György-emlékplakettet
adományoz. A legutóbbit február 25-én
vehették át az Operettszínházban; ezzel
a teljesítménnyel ők az első együttes az
országban.
Az alapítványi formában működő
Debreceni Hajdú Táncegyüttes
jövőre 65 éves lesz: Tiszai Zsuzsa
és férje, – Lovas Bálint „régi” táncosokként – 1994-ben vették át a
vezetését. Ma körülbelül négyszázan járnak hozzájuk – felnőttek, ifik,
kicsik, sokan közülük olyan gyerekek,
akiknek már a szülei vagy nagyszülei
is hajdúsok voltak. Alapfokú művészeti
iskolát, két óvodai, a (majdnem) későn kapcsoló műkedvelőknek HajKeFe

(Hajdú Kezdő Felnőttek) csoportot is
működtetnek, akik között vannak olyanok, akik már 12 éve táncolnak „kezdő
felnőttként”, ezért a tőlük frissebben
érkezők számára jött létre ebben az évben a Hajcsat csoport, vagy ott van a
Hajdan Hajdú, ahol a szeniorok ropják.
Az eltelt 23 év azonban nemcsak bátor
csizmaszárcsapkodásból állt. Nagyjából a rendszerváltás óta az együttesnek
el kell tartania magát, ami azt jelenti,
hogy közüzemi számlák jönnek és bért
kell fizetni mindenkinek a takarító nénitől a néptáncpedagógusig. Az önfenntartás feladatához bizony fel kellett
nőni. Tiszai Zsuzsa elmondta, sosem
feledi, az 1997-es Amerikai Egyesül
Államokbeli útra tízezer forintonként
szedték össze a pénzt. Azóta megfordultak Mexikóban, Brazíliában, Kanadában, Algériában, Japánban és három
éve Indonéziában is,
hogy csak a távolabbi helyszíneket
emeljük ki. Azóta
viszont nagyobb
s kisebb útra sem
tudtak vállalkozni.
Nem titok: a távoli
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fellépések mindegyikének útiköltségébe
nagy összeggel be kell szállni a táncosoknak is; az ott-tartózkodás költségeit (általában) a fesztivál állja.
A Hajdú idén ősszel meghívást kapott
Chilébe, a dél-amerikai országban több
mint két hetet töltene – zenészekkel ös�szesen 30 fő – egy nagyszabású fesztivál
keretében.
Páratlan lehetőség ez arra, hogy a magyar
kultúrkincs egy darabját megmutathassuk
a világnak. Az együttes ekkora kiadást
azonban nem tud kigazdálkodni, hiszen
több millió forintról van szó. Mégis megérdemelnék a táncosok, hiszen sok lemondással járó és kitartással teli év után jutottak el idáig, amatőr együttes lévén pedig
mindenki munka, család vagy a tanulmányai mellett jár próbákra és fellépésekre.
Éves szinten pedig számos jótékonysági
műsort adnak a város különböző oktatási-kulturális-szociális intézményeiben.
Tiszai Zsuzsa tapintattal beszélt arról,
hogy támogatókat keresnek. Mint mondta, hazánkban valódi mecenatúráról nem,
További érdekességek:

www.civishir.hu

inkább szponzorációról lehet beszélni, ám
mivel az együttes nem túl jó reklámhordozó, az anyagiakért cserébe elsősorban
fellépést tudnak vállalni.

– A legtöbb együttes életében vannak
mélypontok, szakadékok, generációváltások. Generációváltás a Hajdúnál
is volt, hullámvölgyeink azonban soha.
Köszönhető – ez többek között – annak,
hogy különös gondot fordítunk az utánpótlás-nevelésre. Ezenkívül együttesünk
legnagyobb ereje abban rejlik, hogy minden oktató itt nőtt fel, itt szívta magába a
tudást, a közösség iránti feltétlen elkötelezettséget, itt nevelődött bele észrevétlen
az együttes hagyományaiba, egyben egy
igazi nagy családba. Ez a mi erőnk – fogalmazott Tiszai Zsuzsa.
A sok munka mellett megannyi erkölcsi megbecsülésben is részesültünk: állami Csokonai Vitéz Mihály közösségi
díj, Magyar Örökség díj, Pro Urbe-díj, a
teljesség igénye nélkül. – A szakmai elismerések mellett viszont nagyon fontos
számunkra a szülők, a közönség elégedettsége: olyan sok gyermek jelentkezik
évente, hogy sokszor nehezen tudunk
mindenkit felvenni. Egy-egy felnőtt farsangi bálban pedig több mint kétszázan
vagyunk, a régi táncosokkal együtt. Ez
egy igazi, egész életre szóló, értékteremtő
közösség.
Bereczki-Csák Helga

HOTEL DIVINUS
Tartsa rendezvényeit
exkluzív környezetben,
a Hotel Divinusban.
Céges rendezvények,
konferenciák,
meetingek,
üzleti reggelik,
partnertalálkozók,
csapatépítő tréningek,
befektetői klubok
ideális helyszíne!
HOTEL DIVINUS

| Debrecen, Nagyerdei krt. 1.

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

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Ligeti Ádám SALES MANAGER

Mobil: +36 30 742 5700 | E-mail: sales3@hoteldivinus.hu
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Mustáros-tejszínes
csirkecomb, zöldkörettel

CívisCafé
Csirkecomb és pácolása: 2 csirkecomb, só,
bors, morzsolt tárkony, őrölt piros paprika,
4-5 ek. olaj (+ 1-2 ek. a tepsihez).
Mustáros öntet: 1 dl tejszín, 1 ek. tejföl, 2 tk.
dijoni mustár, 1 egész nyers tojás.
Köret: 15 dkg zöldbab, 15 dkg kelbimbó,
1 tasak előfőzött barna rizs, madársaláta, almaecet.
Elkészítése: A csirkecombot bepácoljuk
olaj, só, bors, tárkony és őrölt paprika
keverékébe. (A fűszereket ízlés szerinti
mennyiségben használjuk, és mással is
variálhatjuk.) Elegendő 1-2 óra pihentetés is, de ha van időnk, akár egy éjszakára is hűtőbe tehetjük. Kevés olajjal
kikent tepsibe tesszük a (mirelit) kelbimbót és zöldbabot. Erre helyezzük a
csirkecombokat, amiket a mustáros-tejszínes keverékkel leöntünk. Alufóliával
lefedett tepsiben 180 fokon kb. egy órán
át sütjük, majd – további 10-15 perc
légkeveréses mellett – alufólia nélkül
pirulni hagyjuk. A vele sült zöldségeken kívül kínálhatunk még hozzá barna
rizst és almaecettel meglocsolt madársalátát is.

Jó étvágyat kíván:

Rózsa Éva

Narancsos-kakaós kuglóf
Hozzávalók: 1-1 tojássárgája, 1-1 Szafi teljes kiőrlésű liszt, 1-1 dkg rétesliszt, 1/4négyszeres édesítő, 2-2 ek. tejszín, 2-2 ek. 1/4 tk. sütőpor és szódabikarbóna, 1/2-1/2
100%-os narancslé, 3-3 ek. olaj, 4-4 dkg tk. sikér, 2 tk. narancsos kakaópor (csak az

egyikhez), 2 tojásfehérje, margarin, liszt a
formához.
Kétféle tésztát készítettem, így egy kicsit
több volt a mosogatnivaló, de megérte.
Elkészítése: Két tojást szétválasztunk.
A sárgáját külön-külön édesítőszerrel,
tejszínnel, olajjal és narancslével simára
keverjük. A két fehérjét kemény habbá
verjük. Két edényben összekeverjük a
liszteket, sikért, sütőport, szódabikarbónát és az egyikhez keverünk kakaóport is. A lisztes keverékekhez adjuk a
tojássárgáját, és simára keverjük. A kemény habbá vert fehérjét kétfelé osztjuk, és szépen belekeverjük a lisztes,
tojásos masszába. Margarinnal kikent,
liszttel megszórt kuglófformába tes�szük a tésztákat úgy, hogy egy ilyen, egy
olyan, majd ismét egy ilyen, egy olyan.
Bár nekem inkább a kakaós látszik alul,
de így is elválik a két szín egymástól.
Mi házi ribizli lekvárral ettük. Nagyon
finom volt!

További Receptek::

www: izutazas.blogspot.hu
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CívisCafé

Ha szereted a nagy járműveket, az olajszagot,
és lenne kedved egy fejlődő magyar vállalkozás tagjaként
autóbuszokat javítani, akkor köztünk a helyed!

Csapatunkba, Debrecenbe

autóbusz-szerelőket
várunk.
Nem baj,





Jó ha,



Mit igérünk?






ha „öreg szaki” vagy, az sem, ha pályakezdő.
Mi szívesen fogadunk, ha szükséges, tanítunk is.
Ha van autószerelői/autóvillamossági végzettséged,
esetleg tapasztalatod,
jogosítványod, és szeretnél hosszú távon velünk tartani,
akkor csatlakozz hozzánk!
van „C” vagy „D” kategóriás jogosítványod,
de ezek nélkül is örömmel fogadunk.
Versenyképes fizetést.
Tanulhatsz, mert támogatjuk,
idővel karriert is befuthatsz, mert nekünk fontos,
hogy a velünk dolgozók megtalálják a számításaikat.
És ha messziről jössz, szállást is tudunk biztosítani.

Ha lenne kedved velünk tartani, és nem bánod, hogy folyamatos műszakban kell dolgozni,
várjuk jelentkezésed a hr@itkholding.hu e-mail címre.

ÚJ CITROËN C3
EGYÉNISÉG, AKÁRCSAK TE!

CITROËN ADVANCED COMFORT ® -TAL
Az új Citroën C3 mindent megtesz, hogy otthonosan, végtelen kényelemben
érezhesd magad. A tágas és remek tartású első üléseknek, valamint a magasabb
kategóriájú autókat idéző, kifinomult felfüggesztésnek köszönhetően
az utazás soha nem tapasztalt élménnyé válik, melynek minden perce öröm.
Új Citroën C3: a rád szabott kényelem.

ALAPFELSZERELTSÉGGEL
MÁR BRUTTÓ

2 990 000 FT-TÓL!*

citroen.hu

*Jelen ajánlat 2017. március 1-jétől március 31-ig vagy visszavonásig, új Citroën C3 PureTech 68 Live modellek esetén leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 2 990 000 Ft-os indulóár az új Citroën C3 PureTech 68 Live változatára vonatkozik, melyhez a Citroën ConnectedCAMTM beépített kamera és a 36 színkombináció nem elérhető opciók. Az indulóár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett listaárat jelöli és gyártásból
történő megrendelésekre érvényes. A feltüntetett indulóáras akció más kedvezménnyel nem összevonható. A C3 PureTech 68 Live változat vegyes fogyasztása:4,7 l/100km, CO2-kibocsátása: 109g/km.
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő
márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

OMP Autóház Kft.



Debrecen, Balmazújvárosi út 38.  Tel.: +36 (52) 503-510



Mobil: +36 (30) 663-5492



www.ompautohaz.hu
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Jó emberek
küldtek
a balkányi
nagy
szomorúságba
Kisgyermeküket
elvesztették, semmijük
nem maradt a tűz után.
Sokan segítettek Szabolcsból
és Hajdú-Biharból is.

CívisCafé

Borzasztó tragédia történt februárban
Balkányban. Kigyullad és pillanatok
alatt lángba borult egy családi ház. A
szobában alvó, hároméves kisfiút édesapja még ki tudta menteni, de a csöppség
olyan súlyos füstmérgezést szenvedett,
hogy már nem sikerült újraéleszteni.
A debreceni, még bejegyzés alatt álló
Egységes Magyarországért Egyesület,
amint a híradóban értesült a tragédiáról,
rögtön gyűjtésbe kezdett, hogy a nincstelenné vált családnak segítsen. Balogh
Anikó, az egyik szervező elmondta: ami
pótolható, próbálják pótolni. Több zsák
ruha gyűlt össze, továbbá egy egész teherautónyi bútor Debrecenből, Hajdúböszörményből, Nyíregyházáról. Két
szupermarket összesen 100 ezer forint
értékű tartós élelmiszert, háztartási
eszközöket és vegyi árut adott, és egy
további cég is csatlakozott a támogatókhoz. A szállítást egy hajdúböszörményi
vállalkozó végezte. Pénzadomány is érkezett; összesen 220 ezer forint.

Az ajándékokat március elején adták át a
most átmenetileg az egyik nagyszülőnél
élő családnak. Egy kis szobában rendezkedtek be; ott laknak nagyobbik, hétéves
gyermekükkel. A tragédia bekövetkeztekor ő egyébként nem volt otthon, nem
sokkal előtte ment el az iskolába.
Balogh Anikó a CívisCafénak azt is
elmondta, hogy a család lakhatásának
megoldásában is szeretnének segíteni;
erről a település alpolgármesterével is
szót váltottak. A házat helyreállítani
nem lehet, a telek eladhatatlan, ezért
most többen összefognak – önkormányzat, egyéni és magánvállalkozók
–, hogy elérhető árú ingatlant vásároljanak a gyermekét elvesztett, földönfutóvá lett családnak. Ha majd kiderül,
mennyi adomány gyűlt össze, a család
választ házat a rendelkezésre álló anyagiak ismertében. A balkányi lakosok
is gyűjtöttek a családnak és várhatóan
még fognak is.
Cservenyák Katalin

CívisCafé

Ingatl An
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CívisCafé

AN DesigN

„Az édes otthon nem a véletlen műve” (Conran)
Lassan egy évtizede foglalkozom belső terek művészi alakításával. Lakberendezési-tervezési szolgáltatást nyújtok ügyfeleim
részére otthonuk átalakításával, felújításával kapcsolatban, bármely lakberendezési stílusban. Egyedi koncepciókat alkotok irodai, szállodai, éttermi enteriőrök, egyedi hangulatú vendéglátóés szórakozóhelyek kialakítására és berendezésére, Budapesten
és vidéken egyaránt.
Tervezői tevékenységi körök:
• enteriőrtervezés;
+36 20 564 6022 • 3D max fotorealisztikus látványtervezés;
info@anenterior.hu • egyedi bútortervezés;
www.anenterior.hu • saját bútorkollekció tervezése, kivitelezése és exportálása.

Cívis Mobili

A Cívis Mobili bútorüzlet 2012-ben nyitotta meg kapuit a
vásárlók előtt Debrecenben, a Mikepércsi úton található
Tesco áruházban. Az üzlet fő célja, hogy vásárlóit olyan
minőségi bútorokkal szolgálja ki, melyek ár-érték arányban és minőségükben is kiváló választást jelentenek.
A Cívis Mobili választékában – a kiváló magyar termékek
mellett – neves külföldi gyártók termékei egyaránt megtalálhatóak. Ilyenek például a hazánkban is jól ismert, de külföldön is nagy népszerűségnek örvendő Black Red White
elemes bútorok és konyhabútorok, melyeknek a Cívis Mobili a kizárólagos forgalmazója Debrecenben. A Black Red
White termékek megbízhatóságát igazolja a tény, miszerint már több mint 20 éve vannak jelen az európai piacon,
népszerűségük pedig azóta is töretlen. A Black Red White
termékeket széles szín- és formavilág, valamint kiemelten
széles elemválaszték jellemzi, legyen szó akár modern,
akár klasszikus stílusú bútorokról. A választást megkönynyítendő, bemutatótermünkben a gyártó számos termékét megtekintheti.

Mindemellett a Cívis Mobili a Halmar kisbútorok kiemelt
magyarországi forgalmazója. Az üzlet kiemelt kínálattal
rendelkezik – többek között – étkezőbútorokból, dohány+36 52 952-269 zóasztalokból, forgószékekből is. A lengyel gyártó terméinfo@civisMobili.hu keit széles választék, különböző stílusok és rendkívül kedwww.civisMobili.hu vező árfekvés jellemzi.

4030 Debrecen,
Mikepércsi út 73. A

Azon szerencsések közé tartozom, aki kipróbálhatta magát több
tervezői területen is: lakberendezőként és bútortervezőként.
Megrendelőim között szerepelnek cégek, üzletek, magánszemélyek egyaránt. Ahhoz, hogy egy projekt igazán jól sikerüljön, pont
olyan legyen, amit a megrendelő megálmodott és pont olyan
költségvetéssel, ami a rendelkezésre áll, széles körű szakértelem
szükséges.
Egy megbízásnál nem csupán a falak helyét, illetve az épület stílusát szeretném megtervezni. Élvezem a lakás utolsó szegletéig
berendezni a tereket, a bennük lévő bútorokkal, tárgyakkal, burkolatokkal és kiegészítőkkel együtt.
Remélem, Önt is megbízóim között üdvözölhetem!

Szintén kiemelt forgalmazói vagyunk a több évtizedes
múltra visszatekintő Kanizsa Trend ülőgarnitúráknak, melyekkel vásárlóink a március 25–26-i debreceni Ingatlanbörze alkalmával is megismerkedhetnek.
A vásárlók kényelmét szolgálva, az üzletben található termékek készletről azonnal vihetőek, illetve egyedi igény
szerint megrendelhetők.
A bútorok többsége lapraszerelt állapotban érkezik az üzlet raktárába, így a szállításuk akár egyénileg is könnyen
megoldható. Ugyanakkor igény esetén – természetesen –
az üzlet logisztikai munkatársai kedvező áron, szakszerűen
házhoz szállítják a megvásárolt bútorokat.
A bútorok összeszerelésében nagy segítséget nyújtanak a
mellékelt rajzos szerelési útmutatók, de segítő kezet nyújtanak az asztalos munkatársak is. A tapasztalt kollégák
szakszerű munkával állítják össze a bútorokat nemcsak a
raktárban, de akár a vásárló otthonában.
Aktuális kínálatunkról több információt honlapunkon, a
www.civismobili.hu-n talál.
Látogasson el személyesen is az üzletbe, próbálja ki minőségi termékeinket, majd élvezze azokat otthonában!

Hirdetési lehetőségekért, megjelenésért, egyedi ajánlatokért

keresse kollégánkat:

Szabó Erzsébet +36 20 420 4332 Dorcsák Nikolett +36 30 648 5874
szabo.erzsebet@civishir.hu

Ingatlanközvetítés: 2%

dorcsak.nikolett@civishir.hu

Elegáns, mediterrán
hangulatú luxusvilla

Kiss Sándor

ingatlanközvetítő, értékbecslő,
a Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530

hazdekor@gmail.com
www.minosegiingatlandebrecen.hu

www.facebook.com/ingatlanservice

INGATL AN

BÖRZE

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elrendezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.
Ár: 135 millió forint
Telefon: +36 20 9552 411
www.ingatlan.com 22755648

www.palmer.ingatlan.com
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CívisCafé

„Kiszámítható ajánlat lakáscéljaihoz.”
Molnár Angelika, OTP Bank, pásztói fiók

Válassza Fix20 Lakáshitelünket,
állandó kamattal!
Érdeklődjön kedvezményprogramunkról és hűségszolgáltatásunkról
az OTP Bank fiókjaiban!

THM: 7,7% – 9,9%1
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 299 2999 • 06 1 366 6037
Az OTP Bank munkatársaival személyesen is találkozhat a Debreceni
Ingatlanbörzén 2017. március 25-26. között a Debrecen Plázában.
Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el.
Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges.
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik
bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből!
A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.
1
A THM értéke a 2017. március 5-én érvényes kondíciók alapján a Fix20 Lakáshitel termékre, valamennyi
aktuális díjkedvezménnyel, 5 millió Ft kölcsönösszegre 20 éves futamidő mellett került meghatározásra
az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén
a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.
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CívisCafé

DE – SPAN KFT.

Egyedi bútoripari termékek forgalmazása és egyedi bútorgyártás
A DE-SPAN Kft. 1993-ban alakult, családi vállalkozásként, és
jelenleg is családi vállalkozásként működik.
Bútorgyártással, bútoripari és belsőépítészeti alapanyagok
és kiegészítők forgalmazásával, gyártás-előkészítéssel
foglalkozunk. A több mint két évtizedes szakmai tapaszta4030 Debrecen, latunknak köszönhetően cégünk mára a térség egyik vezető
AlmA utcA 16. bútoripari cégévé fejlődött.
+36 30 743 4203 Minőségellenőrzési rendszerünknek köszönhetően csak a
legkiválóbb minőségű bútorok kerülhetnek ügyfeleinkhez.
info@DespAn.hu
www.DespAn.hu A rendelkezésre álló rugalmas gyártási technológia használa-

DUNA HOUSE, DEBRECEN

Lokalizált, szakképzett értékesítőink ügyfélcentrikus és etikus munkájának köszönhetően számos megbízónknak értékesítettük megelégedéssel ingatlanát, valamint megannyi
vevőnek találtuk meg álmai otthonát.
Ügyfeleinket a többéves tapasztalattal és helyismerettel

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

Debrecen közkedvelt nyugati részén, a Hatvan utcai kertben
kiemelkedő műszaki tartalommal rendelkező, 22 sorházból álló
lakóparkban ingatlanok eladók. A lakópark 10 000 négyzetméteres, teljesen körbekerített területen helyezkedik el, melyben
az ingatlanok és a saját kertek mindössze a terület 50 százalékát
foglalják el.
A fennmaradó 5000 négyzetméter zöldövezeti telekrész a zöld
4031 Debrecen, sáv. A zöld sávban helyezték el a kisebb gyerekek szórakoztatáPostakert utca 26. sára szánt homokozókat, valamint – a szülők kikapcsolódására
+36 70 600 8835 – főzőhelyeket, a most divatos fából készült padokkal és kerti
bokoribolya.ingatlan@gmail.com bútorokkal. Az ingatlanok kiemelkedő műszaki tartalma, illetve
www.ibolyaingatlan.hu a házak egyedi elosztása és további beépítési lehetőségei teszik

teljesen mássá az eddig megszokott sorházi házaktól. Házaink
földszint, emelet és tetőteraszos kialakításúak.
Az épület egyedisége – a kiemelkedő műszaki tartalmon kívül –
abban rejlik, hogy a lapos tetős kialakítás lehetővé teszi egy nagy
(58 négyzetméteres) napozóterasz kialakítását, és egyben lehetőséget nyújt a tetőterasz bármikor és akár teljes mértékben való
beépítésére. A cég kedvező áron biztosítja az utólagos beépítés
pluszköltségét.
A dupla komfortos ház nappali + 3 szobából, illetve 2 fürdőből
áll. A garázs 17 négyzetméter + 3 négyzetméteres tárolórekesz tartozik hozzá, mely kerti szerszámok tárolására alkalmas.
10 + 10 CSOK igényelhető!

4029 Debrecen, csapó u. 42.
Debrecen, bem tér 10/a
Debrecen, segner tér 7.
Debrecen, Kishegyesi út 1–11. s-21 (tesco)
Debrecen, böszörményi út 68. (FüreDi Kapu)
+36 52 789 505
csapo42@Dh.hu
www.Dh.hu

Ha elad, ha keres, ha cserélne, ha megunta, ha kinőtte, ha
továbblépne, kamatoztatná, vagy ha többre van szüksége,
nálunk minden igény találkozik!
A Duna House Magyarország egyik legismertebb ingatlanközvetítő hálózata, Debrecenben 5 irodával és közel 50 értékesítővel áll ügyfelei rendelkezésére.

tával messzemenően képesek vagyunk kiszolgálni az ügyfelek részéről felmerülő egyedi igényeket, mely sokrétű bútorgyártási szolgáltatást tesz lehetővé.
Lakberendező és tervező munkatársaink látványtervező
programok használatával, minőségi látványtervekkel segítséget nyújtanak egyéni elképzeléseinek megvalósításához az
egyszerű bútortervezéstől a komplex lakberendezési vagy
belsőépítészeti tervezésig.
Munkatársaink célja, hogy az ügyfelek minden igényét
maximálisan kielégítsék, a funkcionalitás és esztétikum
megőrzése mellett.
MI MEGVALÓSÍTJUK ÁLMAI BÚTORÁT.

Bokor IBolya e.v.

Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft.

A Dóczy Park Debrecen legfrekventáltabb lakóövezetében,
a Békessy Béla – Dóczy József – Komlóssy utcák által körülhatárolt területen, a Nagyerdő közvetlen szomszédságában
helyezkedik el. A lakópark az Egyetemi Sportcentrummal
szemben található, pár perces sétára a Debreceni Egyetem
főépületétől, a Nagyerdei parktól, a stadiontól és a Mediterrán élmény- és a termálfürdőtől. Ideális otthont biztosít mind
a családok, mind pedig a városban tanuló diákok számára.
Tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. A 237
lakásos társasház különleges, extravagáns homlokzatával kiemelkedik a korábban épült lakóházak közül, mindemellett a
lépcsőzetesen emelkedő épületszárnyak egy járműforgalom-

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

Cégünk, az Ibolya Ingatlanforgalmazó és -fejlesztő Iroda családi
vállalkozás, mely elsősorban új ingatlanok építésével, illetve értékesítésével foglalkozik. Ezenkívül használt ingatlanok adásvétele, albérlet közvetítése és – befektetői hátterünknek köszönhetően – ingatlanok készpénzes felvásárlása is portfóliónkba
tartozik. Saját kivitelezővel dolgozunk, az új, önálló, iker- és társasház építését teljes körű lebonyolítással vállaljuk CSOK-ra is.
4031 Debrecen, Kiemelt projektünk:
Postakert utca 26. • Debrecen és Józsa között, a 35-ös számú főúton találha06 70 600 8835
tó KÚT35 elnevezésű új, a benzinkúttal szemben elterülő,
bokoribolya.ingatlan@gmail.com
Debrecen és vonzáskörzetében a legdinamikusabban fejlődő Józsa-liget lakópark fejlesztése.
www.ibolyaingatlan.hu

A terület teljes infrastruktúrával rendelkezik. Közel száz telken önálló, illetve ikerházak teljes körű kivitelezését vállaljuk.
A lakóparkban ebben az évben 25 ingatlant adtak át, amiket
kizárólag a saját kivitelezőnk épít. Referenciáink a helyszínen
megtekinthetőek.
További futó projektjeink:
• Hatvan utcai kertben sorházak építése.
• A belvárosban több helyen társasházi lakások építése.

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

www.Doczy.hunep.hu

Bokor IBolya e.v.

INGATL AN

BÖRZE

Az A-B-C tömbbe szervezett, középfolyosós épületet egységenként elkülönülő lépcsőház és két-két személyfelvonó
szolgálja ki. A lakásokkal megegyező számú gépkocsiparkoló,
tároló, ezenkívül a gépészeti és egyéb helyiségek a pince- és
a földszinten kaptak helyet. Az épület kivitelezési munkáit
a Hunép Universal Zrt. készíti el. Keressék fel honlapunkat:
doczy.hunep.hu – ÚJ LAKÁSALAPRAJZOKKAL!!

Teljes körű banki hitelügyintézésben is állunk rendelkezésére
a leendő ügyfeleinknek. Keressen minket bizalommal!
Web: www.ibolyaingatlan.hu
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MÁR 70%
ELADVA!

InGATLAn
A J Á N L AT

CSOK, BANKI HÁTTÉR!
330-340 ezer Ft/m2

D e b r e c e n 2 0 17

Átadás:

2017. augusztus
Debrecen belvárosában,

a Hatvan

u. 62. sz.

alatt épülő

liftes társasházban
lakások saját parkolóval
együtt

ELADÓK.

187 m 2

4025 Debrecen, Hatvan u. 58.

Ár: 39,9 M Ft

Debrecen kertvárosias csendes részében, eladó
egy dupla komfortos, nappali + 5 szobás, egyedi
tervezésű, 187 nm-es, szép családi ház, D-Ny-i
tájolással.
Érd.: +36 70 716 8986

148 m 2

Ár: 44,9 M Ft

Debrecen, Belváros szívében, mégis csendes
helyen, nettó 148 nm-es, nappali-étkezős, 3
nagyszobás, 2 fürdőszobás, gázfűtéses, polgári
családi ház, 605 nm-es
telekkel eladó.
Érd.: +36 70 469 3316

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

LAKOSSÁGI ÉS IP
ARI

festékek

minden
felületre.

173 m 2

Ár: 39,9 M Ft

Debrecen-Pallagon, csendes környezetben,
nappali-étkezőkonyhás, 4 hálószobás, 173
nm-es, gázcirkó és kandalló fűtéses családi ház,
768 nm-es telekkel, 33 nm-es
garázzsal eladó.
Érd.: +36 70 469 3316

390 m 2

Ár: 23,99 M Ft

Debrecen Belvárosában, a Csokonai utcában,
390 nm-es telek 17 m-es utcafronttal eladó. A
telek 40%-ban beépíthető, zárt sorú beépítéssel.
Jelenleg egy 70 nm-es lebontandó épület
van rajta.
Érd.: +36 70 388 6326

350 m 2

Ár: 15,99 M Ft

Debrecen, Csigekertben, Honvédtemető utcán,
eladó egy 350 nm-es építési telek 17 méteres
utcafronttal.
Érd.: +36 70 461 9571

97 m 2

Ár: 49 M Ft

137 m 2

Ár: 39,99 M Ft

Debrecenben, kertvárosban, 4 szobás, amerikai
konyhás, klímás, nagyon szépen kivitelezett, gáz
cirkó, padlófűtéses, 2 fürdőszobás, 2007-ben
épült, 97 nm-es, családi
ház eladó.
Érd.: +36 70 461 9571
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52/456 3 Miklós u. 33.
20
www.fes
tekdebre
cen.hu
77 m 2

ÁLLÁSBÖRZE
BÖRZE
DEBRECENI

A RÉGIÓ
LEGNAGYOBB
MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL

Ár: 25,99 M Ft

Kiváló állapotú, Bem téri, 77 m2-es, klímás
lakás, kötelezően megvásárolandó garázzsal
együtt eladó (+ 2M Ft). A 22 m2-es nappali
mellett, 1db 12 m2-es és 1db 11 m2-es
hálószoba található.
Érd.: +36 70 412 3141

Debrecen Biharikert részén, eladó ez a gyönyörű
egyszintes, 935 m2-es telken lévő családi ház.
A 137 m2-es házban 3 szoba és egy félszoba
található, a nappali + konyha + étkező, padló és
cirkófűtéssel.
Érd.: +36 70 412 3141

Irodáink:
4025 Debrecen, Hatvan u. 22.
| 06 52 534 425

147 m 2

Ár: 54,9 M Ft

Debrecen Úrrétjén eladó, egy nappali
+4 szobás, 2 fürdőszobás, medencés, riasztós,
klímás, nagyon szép sorház jellegű családi ház.

4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.
| 06 70 454 1566
4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
| 06 52 212 539

Érd.: +36 70 469 3276

2017. ÁPRILIS 19.
FÓRUM DEBRECEN

Adjon (új) esélyt magának!

Teljes ingatlankínálatunkat megtekintheti irodánkban,
vagy honlapunkon, a www.oc.hu címen!
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Ispotálypark kft.
új

Az Új Ispotály Lakópark Debrecen belvárosához közel, kiváló közlekedési környezetben, a modern, jól használható,
a különböző közlekedési módok között közvetlen kapcsolatot teremtő INTERMODÁLIS KÖZPONT közelében valósul
lakópark
meg. Az itt élők kényelméről – a villamos, autóbusz, vasútállomás közelsége mellett – az új főpályaudvar elkészülte
során megépült kereskedelmi és vendéglátó-, szórakoztató
4030 Debrecen, egységek is gondoskodnak. A városban élők gyakran hiányolVágóhíD utca 3. ják a zöld köztereket. Az Új Ispotály Lakópark koncepcióját
+36 30 284 9159 úgy alakítottuk ki, hogy ebben a megújuló negyedben nagy
legyen a zöld felületek aránya. Az épületek által határolt, táinfo@ispotalylakopark.hu
www.ispotálylakópark.hu jépítész által tervezett modern belső udvar, kert hangulatos

I s p o t á ly

OpenhOuse OrszágOs Ingatlanhálózat

4034 Debrecen,
HaDHázi út 1–3.
+36 30 518 48 49
Debreceniingatlan@oH.Hu

www.oH.Hu
bankfüggetlen Hitelügyintézés:
+36 30 680 0029

OTP Bank nyrT.

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

ülőhelyek kínálnak lehetőséget a pihenésre, kikapcsolódásra.
A járműforgalomtól teljesen elzárt, világos, tágas, gondozott
kert nyugalmas életteret biztosít az itt élők számára. A négy
szintes + tetőtér kialakítású “A” épülettömbben 44 lakás és
4 üzlet, a “B” épülettömbben 73 lakás épül, ami az Ispotály
és a Salétrom utcák által határolt 18 ezer négyzetméteres
telken valósul meg. Az épületek lifttel ellátottak. A mélygarázsban teremgarázsokat alakítanak ki, az üzlethez a felszínen biztosított a parkolás. A garázsokhoz tartoznak egyedi és
közösségi tárolók is. A lakások 44; 62; 84; 121 négyzetméter
alapterülettel rendelkeznek, melyekhez a földszinten fedett
teraszok, az emeleten pedig loggiák tartoznak.

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

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

Az OTP Bank Magyarország piacvezető pénzügyi szolgáltatója.
Megbízhatóság, innováció, hagyomány – e három érték
együttese jellemezte az elmúlt évtizedekben – és jellemzi ma
is – a bank stratégiáját, üzletpolitikáját, pénzügyi szolgáltatásait.
Az OTP Csoport napjainkban mintegy 12,2 millió ügyfél pénzügyi
igényeire nyújt magas színvonalon megoldást több mint 1500
bankfiókban, a legmodernebb elektronikus, valamint ügynöki
csatornákon keresztül. Magyarországon közel 400 fiókkal és
2000 ATM-mel áll ügyfelei és leendő ügyfelei rendelkezésére.
Az OTP Bank nagy tapasztalattal rendelkezik a lakáshitelek,
illetve a támogatott lakáshitelek folyósításban is. Ennek is
köszönhetően a 2017. január végéig országosan benyújtott

CSOK-kérelmek fele az OTP Bankhoz érkezett be. Mivel az
államilag támogatott konstrukcióknál árversenyről kevésbé
beszélhetünk, az OTP Bank előnye a komoly szakmai
tapasztalat, valamint a széles körű termékpaletta mellett az
egész országot lefedő fiókhálózat. Érdemes hitelfelvétel előtt
is mindenképpen betérni az OTP Bankba. Tanácsadó kollégái
szakértői segítséget nyújtanak a személyre szabott konstrukció
kiválasztásában, legyen szó új lakásról, a meglévő bővítéséről,
vagy lakás-előtakarékosságról.
Az OTP Bank munkatársai a Debreceni Ingatlanbörzén
(Debrecen Pláza, március 25–26.) szeretettel várják az
érdeklődőket.

OTP Pénzügyi POnT KfT.

Az OTP Pénzügyi Pont Kft. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő pénzügyi szolgáltató cége. Fő célkitűzésünk, hogy ügyfeleinknek az ingatlanfinanszírozás területén
komplex szolgáltatást nyújtsunk, egyénre szabottan. Ügyfeleink legnagyobb arányban az OTP Lakástakarék termékeit

választják, amely alanyi jogon jár, kiemelkedő, 30 százalékos
állami támogatással, akár azonnali felhasználással. Egyre bővülő termékkínálatunk miatt értékesítésben jártas kollégák
jelentkezését is várjuk.

Az Otthon Centrum 2000 óta van jelen a hazai ingatlanpiacon,
ahol is az elmúlt bő másfél évtizedbenMagyarország piacvezető hálózatává vált - jelenleg a legtöbb irodával és a legszélesebb ingatlankínálattal büszkélkedhetünk. Debrecenben
2008 óta vagyunk jelen, s mára közel 1000 eladó ingatlannal várjuk ügyfeleinket három irodánkban, ahol 40, többéves
tapasztalattal rendelkező, profi otthonszakértő áll az eladók,
4029 Debrecen, lakásvásárlók rendelkezésére.

matában. A ránk bízott ingatlanokat közel 40 weboldalon hirdetjük, köztük saját honlapunkon, az oc.hu-n, ami évente több
mint 4 millió látogatást fogad.

1051 Budapest,
Nádor u. 21.
www.otppp.hu

OtthOn Centrum

csapó utca 45–49.
+36 70 454 1566
Debrecen@oc.hu
www.oc.hu

INGATL AN

Képzett és tapasztalt tanácsadóink kiválóan ismerik az ingatlanpiacot, szakmai tudásuk és piacismeretük révén végig
segítséget tudnak nyújtani Önnek a sikeres értékesítés folya-

BÖRZE

Sokoldalú szolgáltatásunk közé tartozik ügyfeleink részére
– az ingatlanok értékesítésén és közvetítésén kívül – a díjmentes értékesítési, ingatlanjogi és pénzügyi tanácsadás és
hitelközvetítés, az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány
elkészítése, akár 24 órán belül.
Vevőink részére a szolgáltatás ingyenes, eladók részére a megbízási díj mértéke akár 1,75%+áfa.
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festékstúdió

Debrecen, Füredi út 57-59.

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

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

Helyben számítógépes
színkeverés.

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

Rimano plus A
beltéri extra fehér glett
20 kg.

Héra belső
falfesték 15 lit.

5790 Ft

2895 Ft
144, 75 Ft/kg

386 Ft/lit.

Dulux
nagyvilág színei, 5 lit.

-10% akció
Cellkolor barna sf.
zománcfesték, 1 lit.

1690 Ft

7390 Ft helyett

6650 Ft
1330 Ft/lit.
AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2017. MÁRCIUS 31.
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Profitál 2004 Kft.

A Profitál 2004 Kft. 2008-ban alakult meg. Tulajdonosa
Balogh Gyula, aki a cég alapítója és a kezdetektől fogva a vállalkozás működtetője. Tevékenységünk fő profilja ikerházak,
családi házak kivitelezése. Emellett társasházak megépítésével és teljes körű felújításával is foglalkozunk.
Kulcsrakész kivitelezés esetén tevékenységünket komplex
tervezési folyamat előzi meg, ilyenkor a kivitelezés eredmé4281 Létavértes, nyeként, ha egyéb kérés nem merül fel, az ügyfél ugyanazt
Konyári utca 24. kapja, amit a tervrajzokon lát. Ebben az esetben a kivitelező
+36 70 945 9280 koordinálja az építési fázisokat, levéve az építtető válláról a
szervezés terhét.
profitaL2004Kft@gmaiL.com
www.profitaL2004Kft.hu Számunkra a legfontosabb a minőségi munka iránti elkötele-

SMART IngATlAn DebRecen

Az Open Shell Kft. elsőként lett az országos hálózattal rendelkező SMART Ingatlan franchise-partnere Debrecenben.
Ingatlanirodánk Debrecenben, a Cegléd utca 1. alatt található.
Teljes körű ingatlanszolgáltatásokkal várjuk magas színvonalon szakképzett kollégáinkkal.

Ingatlaneladás: Adja el ingatlanát gyorsan, utánajárás nélkül.
Értékesítő kollégáink segítik Önt az eladási folyamatban, s a
lehető legtöbb terhet le is veszik az Ön válláról. Ismerje meg
+36 30 358 6302 tippjeinket, az együttműködési díjakat és a megbízási típusoszelesne.csilla@smartingatlan.hu kat, – hogy – az Ön igényeinek megfelelőt kiválasztva – mihawww.openshell.hu marabb elkeljen ingatlanja.
4029 Debrecen,
Cegléd utca 1.

UJLAKASDEBRECEN.HU

Új építésű ingatlant szeretne vásárolni? CSOK-ot is igényelne? Akkor a legjobb helyen jár!

Az ujlakasdebrecen.hu honlapunk arra hivatott, hogy a Debrecenben és környékén épült és jelenleg is épülő új építésű
lakásokat, sorházakat, ikerházakat és üzlethelyiségeket jól
láthatóan, egy helyen összegyűjtve, megkönnyítse azok dol4032 Debrecen, gát, akik kizárólag új ingatlant szeretnének vásárolni. Folyaböszörményi út 68. A ép. fsz. 2. matosan bővülő kínálatunkban jelenleg több mint 25 projekt
+36 30 749 8831 több mint 600 ingatlana szerepel, köztük sok olyan, ami a
CSOK igénybevételére is alkalmas.
ujlAkAsDebrecen@gmAil.com

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

Ingatlanvásárlás: Találja meg új otthonát ingyenes szolgáltatásunkkal! Vevőknek szolgáltatásaink teljes mértékben INGYENESEK. Válogasson közel 9 000 ingatlan között, kérje értékesítőnk segítségét a kiválasztott ingatlanok megtekintéséhez.
Pénzügyi szolgáltatások: Ingatlanirodánkkal Ön nem csupán
következő otthonát találhatja meg, de különböző pénzügyi
szolgáltatásainkkal a vágyott ingatlan vételárának előteremtéséhez és a majdani otthon biztosításához is hozzásegítjük Önt.
Legyen szó akár ingatlanvásárlási hitelről, CSOK igénybevételéről vagy egyéb pénzügyi megoldásról.
TALÁLJA MEG VELÜNK ÁLMAI OTTHONÁT!

Célunk, hogy az új építésű ingatlanok kínálati piacát szembeállítsuk a kereslettel, és ügyfeleink a számukra leginkább
megfelelőt vásárolják meg. Értékesítőink segítenek az ingatlan kiválasztásában, hitelügyintézésben és a CSOK-kal kapcsolatos kérdésekben is. Teljesen ingyen és kötelezettségek
nélkül!
Forduljon hozzánk Ön is bizalommal! Együtt megtaláljuk új
otthonát!

www.ujlAkAsDebrecen.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM
KÖZÉLET | KAKTUSZ
|
|
www.civishir.hu ÉLETMÓD IDE SÜSS UCCU NEKI
BŰN | SPORT
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HOTEL DIVINUS
Kiadó luxusapartmanok a Hotel Divinusban
• 40 négyzetmétertől 130 négyzetméterig
• Apartmanból megközelíthető
wellness és fitness centrum
• Apartmanból megközelíthető
mélygarázs
• 24 órás portaszolgálat és kényelmi
szolgáltatások az év minden napján
• Személyre szabott megállapodások

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Szoboszlai Attila Front oFFice Manager
Mobil: +36 30 841-7666 | E-mail: front@hoteldivinus.hu | WWW.HOTELDIVINUS.HU

HOTEL DIVINUS

A Cívishír bemutatja:

Ingatl an b örz e
ház

laká

s
ingatlan
albér let
bank
hit el
biztosítás

tan ács adá s

2017.

Március

25-26.

Debrecen Plaza
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Egy életre szól
Ha egy pillanatra megállunk rohanó fogyasztói világunkban, és végigsimítjuk a
nagymama szekreterét, különös érzés hatja
át lelkünket. Rácsodálkozunk a régi mesterek alkotásaira, melyek generációkon
keresztül értéket képviseltek, képviselnek.
Valljuk be, mindannyian szeretnénk valamilyen formában maradandó értéket teremteni, adni!
Ebben segíthet a VILLEROY&BOCH
márkaüzlet, mivel a forgalmazott márkák
több évszázados múlttal bírnak, és méltán
kerültek a világelsők közé.

Az 1748-ban alakult kis kerámiaműhely
mára világszerte ismert piacvezető, nemzetközi céggé vált. Mindhárom divíziója (asztalikultúra, fürdő- és wellness, csempegyártás)
méltán világhírű, melyeket tradíció, minőség és magas fokú innováció jellemez. A
VILLEROY&BOCH cég szigorú ellenőrzési rendszerének köszönhetően csak a legjobb minőségű alapanyagokból készülhet
asztali termék. A gyémánt keménységű bevonat rendkívüli kopásállóságot biztosít és
igen magas fényt ad a porcelándaraboknak.
A cég minden porcelán festésére életre szóló garanciát vállal, mivel különleges, magas
hőfokon történő zománcozási technológia
eredményeként a porcelán nem karcolódik
használat közben, így megtartja prémium
minőségét. Valamennyi porcelánáru ellenáll
a mosogatógép és a mikrohullámok károsító hatásának, sőt még grillsütőbe is tehetők;
jól tűrik a nagy hőingadozást. A festés és az
aranyozás nem kopik le a termékek felszíné-

ről, mivel a gyártás során még a zománcozás
előtt beleégetik az alapanyagba. Aranyozáshoz 24 karátos aranyat használ a cég.
Többéves kísérletezés során kidolgozták az
elefántcsont árnyalatú, ragyogó színt, mely
megkülönbözteti minden más megszokott,
fehér színű porcelántól.
A VILLEROY&BOCH életre szóló választás. Nem kell aggódni az esetleg eltört
darabok miatt, mivel a cég a kifutó termékekre is hosszú ideig biztosítja az utánpótlási lehetőséget. Egy-egy termékcsalád
rendkívül széles szortimenttel rendelkezik;
gyakran évente új kiegészítőkkel bővül a
meglévő lista. Mivel mindent darabra árusítunk, mindenki maga állíthatja össze a
kollekcióját, melyet később tovább bővít-

het, vagy kiegészíthet újdonságokkal is. Ha
üzletünk választékában nem találja meg az
Ön igényeinek, elképzelésének megfelelőt,
akkor a cég aktuális éves katalógusából segítünk választani, igény esetén mintadarabot
hozunk. A rendkívül gazdag szín- és formavilág biztosítja, hogy mindenki megtalálja
az ízlésének megfelelő összeállítást.
A Fissler konyhai termékek szintén a prémium kategóriát képviselik, garantált Made in
Germany minőséggel. A profizmusig fejlesztett megoldások jelentősen megkönnyítik a
konyhai sütést-főzést, időt és energiát takarítanak meg, de Berkel szeletelőgépek is rendelhetők, melyek meghódították a világot.
„A hagyomány nem a hamu megőrzése, hanem a tűz továbbadása.”
A Goebel alapítása óta (1871) a művészeti
kifejezést, a minőséget és a legfinomabb,
legprecízebb kézművességet állították az
első helyre. Többmárkás világukban a hagyományt és lifestyle-t stílusosan ötvözik
– érzelmeket ébresztve – generációkon
keresztül. A Goebel Artis Orbis kollekciójának legértékesebb darabjai különleges kiegészítői lehetnek egy-egy enteriőrnek.

Nászajándéklista
Egyénre szabott vásárlási lehetőség, törzsvásárlói kedvezmények, ajándékutalványok, díszcsomagolás és további szolgáltatások közül kiemelhető a nászajándéklista
vezetése. Az ifjú pár üzletünkben kiválasztja az ízlésének és igényeinek megfelelő termékeket, melyről listát készítünk.
Az általunk biztosított értesítőkártyákat
a meghívókkal együtt megkapják a vendégek, akik a listáról kiválaszthatják az
általuk adandó ajándékot, vagy termékválasztás nélkül, tetszőleges összeggel hozzájárulhatnak a nászajándék listához. Az
ajándékozás koordinálását mi átvállaljuk,
az így összeállított nászajándékok jól kiegészítik egymást.
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A Remény című festményt beválogatták a Tavaszi Tárlat gyűjteményébe

Rigó Márta,
akit kihívtak
a fényre
a színek
Művészettel
gyógyította meg magát
a debreceni festőnő.

Színek

Rigó Márta úgy pattan be a szerkesztőségbe, mint egy váratlan széllökés, ami összeborzolja az embert.
A cipője rózsaszín, a haja tarka, a
kedve virágos. S bár javarészt tőle
fiatalabbakkal dolgozunk az irodában, olyan szélesen áradó hangulatot
kerekít pár perc alatt, ami kijózanító számunkra, hiszen szigorúan az
életre emlékeztet, amit olyan gyakran elfelejtünk minden árnyalatában
megélni. Pedig szürke, olykor fekete
napokban neki is volt része, de sikerült kijönnie a fényre – kihívták a
színek.

Formák

– Mindig közöm volt a művészethez.
A Blaháné utcán laktunk, gyakran
beszimatoltam a Csokonai Színház
nagy kapuján, amin keresztül a díszleteket szállították; imádtam a zenét,
a színjátszást, és annak ellenére, hogy
például 14 évig hegedültem, végül
könyvelőként végeztem, pedig két
számot is nehezemre esik összeadni… Évekig titkárnőként dolgoztam

a vasútnál, majd a rendszerváltás
hozta bizonytalanság – kirúgnak?,
nem rúgnak ki? – pánikbeteggé tett.
Végkielégítéssel eljöttem a MÁV-tól,
és kitanultam a virágkötészetet. Csodálatos kompozíciókat készítettem:
díszítettem növényekkel citerát, régi
szenes vasalót, de még Demjén Ferenc ajtajára kopogtatót is, végül már
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nem volt benne elég kihívás.

Érzések

A pánikbetegséggel pszichológushoz
fordultam, aki elaludt a történetemen.
Szó szerint. Így arra jutottam, hogy én
gyógyítom meg magam, hiszen végül is
annyi bajod van, amennyit csinálsz magadnak.
Ha terápia, akkor vagy munka, vagy

művészet: voltaképp ilyen egyszerű az
egész. Az utóbbit választottam. Barlangrajzokhoz hasonló képekkel kezdtem, és
amíg a nagybeteg édesanyám aludt, én
festettem. A magyar–történelem szakos
pedagógus, Rigó Gyuláné, amikor meglátta az első alkotásomat, csak annyit
mondott: fiam, te pályát tévesztettél.
Fel sem tűnt, hogy nem kellett bevennem a gyógyszert. A gyermekeimben
is van művészi érzék, ugyanis a lányom
alkalmazott grafikus, a fiam kerámiázik. A festés egyébként mindenre jó!
40 éve élünk együtt a férjemmel, tudom
a következő levegővételét is – ha elkészül egy kép, neki mutatom meg először,
aztán néha megkérdezi, miért nem válaszoltam, hogy kérek-e kávét, és ugyan
behozta, meg is ittam, nem emlékeztem
rá, annyira belemerülök a munkába.

realisztikus színeket, formákat, érzéseket
visz a vászonra. – Az egész világban bizonytalanság van, elvesztettük biztonságérzetünket, nem tudod, miben higgy.
Én abban nőttem fel, hogy nincs Isten,
aztán kiderült, hogy van… Ami biztos:
ami lerakódik benned, annak valahol ki
kell jönnie. Ha nem a vécén, akkor a műteremben. Hát nem így kellene élni?


Bereczki-Csák Helga

Jöjjön ki!

Rigó Márta első képét 2000-ben festette,
azt mondja, vállalhatatlan, azóta azonban megtalálta a saját „hangját”, és vallja, minél idősebb az ember, annál kön�nyebben tanul. Gondolkodásra késztető,

további érdekességek:

www.civishir.hu

vonalkód

debrecen

Öntapadós etikettcímkék,
vonalkódolvasók,
vonalkódnyomtatók,
adatgyűjtők
forgalmazása.
cím: 4029 Debrecen, cegléD u. 4.
telefon: +36 70 220 9100
web: www.vonalkoddebrecen.hu
e-mail: info@vonalkoddebrecen.hu
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Szárnyakat kap
Hajdúsámson
– szó szerint
A helyiek látják
majd hasznát
az önkormányzat
kezdeményezésének.
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Országosan is egyedülálló vállalást
jelentett be a hajdúsámsoni városvezetés: az önkormányzat vadfácánok
tartásába fog. Antal Szabolcs polgármester a CívisCafénak elmondta,
ugyan a tervezett program valamennyi
elemét támogatja az állam, olyan tevékenységgel kellett a Belügyminisztérium elé állni, ami igazodik a település hagyományaihoz,
nem teremt versenyhelyzetet, továbbá
a kész termék a
közjót szolgálja.
Ez utóbbi mar a d é k t a l a nu l
meg is valósul,
hiszen – miután
a menzareform
során megjelent a
közétkeztetésben –
az egészséges vadhús a
helyi iskolások, óvodások,
szociális intézmény ellátottjai
tányérjába is kerül.
Bár a hajdúsámsoni terveket a minisztérium meglepődve, egyben örömmel fogadta, az ötletgazdák tisztában
vannak vele, hogy állat-egészségügyi
szempontból rendkívüli odafigyelést
igényel a vadállatok zárt térben történő tartása.
A kétezer darab, vegyes ivarú, nagyjából hathetes csibét tavasszal Magyarországról fogják beszerezni, majd
szeparálva, külterületen helyezik el
őket úgynevezett volierekben (hálóval
bekerített röpdében), a természetes
élőhelyüknek megfelelő erdős-lige-

tes völgyekkel tagolt, homokbuckás
területen. Eledelként minél kevesebb
tápot szánnak nekik, rovarokból, bogarakból, gyommagvakból viszont
annál többet. Antal Szabolcs elmondta, a szaporítás nem célja az önkormányzatnak; fogságban nem is lehet
erre igazán számítani.
A fácántartás egyedülálló ötlet, de helyi termék tekintetében nem az első.
Az önkormányzat 3 hektáron málnát
termeszt – idén nyáron lesz az első
igazi szüret, szörp és lekvár készül belőle, valamint tojótyúkokat is nevel,
amik tojását a száraztészta-gyártáshoz
használják fel.
Az előnevelt állatok elhullási százaléka alacsony, ám számolnak az
állomány minimális csökkenésével,
sőt igyekeznek meg is előzni azt: az
állatok csőrvédőt kapnak a gyakori
kannibalizmus ellen, továbbá kellő
távolságra tartják őket a számukra
elsődleges stresszfaktort jelentő embertől.
A fácánokat a közmunkaprogram
résztvevői nevelik majd: gondozásuk,
takarmányozásuk 8-10 főnek
ad folyamatos munkát.
Fontos, hogy ezúttal
női
dolgozókról
van szó, hiszen a
közmunka helyben javarészt
férfimunkákat
takar. Mivel az
önkormányzat
helyi termékei
piaci körülmények között nem
értékesíthetők, a fácánhússal a városlakók
járnak jól, és cserealapot is
képezhet más önkormányzatok termékeivel. Nem mellékesen a vad felhasználható közösségi alkalmakon
– például városnapi főzés, és kaphatnak belőle a sámsoni rászorulók is –
összegezte a polgármester.
Kitért rá, valamennyi hatósági engedélyeztetés folyamatban van; vigyáznak rá, hogy a program minden eleme
a hatályos jogszabályoknak megfelelően valósuljon meg. Hosszabb távú
terv, hogy a helyben hamarosan megalakuló szociális szövetkezet a későbbiekben formát adjon az állatok piaci
értékesítésének.
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Tavasznyílás a Vécsecityben
Akciós ajánlatok május 1-jéig (kivéve kiemelt időszakokban)

Látogasson eL Ön is a Vécsecity****-be taVaszi ajánLatunk keretében!

Félpanziós ellátással, retro mozival és retro diszkóval, lovaglással, lovaskocsikázással, teniszpályával, strandröplabdával, pingponggal
és további számos szabadtéri sportlehetőséggel, gyönyörű tavaszi környezetben várjuk Önöket!
Kastélykertünkben csónakázás, mediterrán terasz, szezonálisan üzemelő kültéri medence és virágba boruló tavaszi hangulat
várja Önt és családját a Hotel Vécsecity****-ben!

A csomag tartalma:
• SzálláS kétágyaS Szobáinkban vagy cSaládi apartmanjainkban
• büféreggeli napfényeS reggelizőnkben
• SvédaSztaloS vagy tányérSzervizeS vacSora
• kaStélytour
• korlátlan wellneSS haSználat
(meleg vizes beltéri élménymedence, ellenáramos úszómedence
gőzfürdővel, sókamrával, finn szaunával, illat-és fényterápiás szobával a
törökfürdők hangulatát idézi, szezonálisan üzemelő kültéri medence)
• korlátlan fitneSSterem-haSználat

• fürdőköpeny, SzobaSzéf,
korlátlan wi-fi internet-hozzáféréS a közöSSégi terekben
éS a Szobákban
• retro mozi, retro diSzkó
• állatSimogató, hajdú udvar, kilátótorony
• egyéni SzabadidőS SzolgáltatáSokból 10% kedvezmény
(lovas oktatás, lovas kocsikázás, tenisz, kerékpárkölcsönzés,
strandröplabda, rex, csónakázás, csocsó, asztalitenisz)
• parkoláS a Szálloda parkolójában

Már 13 225 forinttól.

És ami utánozhatatlan, a környékünk csodálatos, felfedezésre váró történelmi relikviái a szépséges tájban, Kassától Füzér váráig. Világörökség részei: Tokaj, Aggtelek

InformácIó: www.Vecsecity.hu

Extra kEdvEzményEs jEgyEk:

www.kuponlap.hu
ÁPRILIS 12-TŐL (szerda), ÁPRILIS 23-IG (vasárnap)

Debrecen, Balmazújvárosi út,
volt Baumax parkolója
Előadások kEzdEtE:

18 óra, szombaton 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra
április 17. (Húsvét Hétfő) 15 és 18 óra • április 18.-19. (kedd, szerda) szünnap
hétköznap

2017. év új műsorszámai
A RICHTER-CSOPORT ÚJ PRODUKCIÓJA: Repülő embeRek az oRosz hintáRól
ROSI HOCHEGGER (a monte CaRló-i CiRkuszfesztivál ezüst-díjasa)
a világ legjobb kutyaRevüje pas de deux, avagy balett lóháton.
MERRYLU ÉS RICHTER JÓZSEF JR. PRODUKCIÓJA
JUAN PABLO MARTINEZ: zsonglőRpRodukCió mexikóból
a THE MICHELS BOHÓCCSOPORT: vizes tRéfa spanyoloRszágból, előszöR magyaRoRszágon
KENIA BOYS: 8 afRikai akRobata ismét magyaRoRszágon, akik legújabb pRodukCiójukat
mutatják be A VILÁG LEGNAGYOBB EGZOTIKUS ÁLLATPRODUKCIÓJA
RICHTER-CSOPORT: az egyetlen magyaR aRany pieRRot-díjas művészek lovas akRobatapRodukCiója
ROSI HOCHEGGER ausztRiából és viCCes lova, sCout: komikus lóidomítás
(montE-Carló-i Ezüst-díjas)
RENÉ CASSELLY JR. vadonatúj pRodukCiója mambóval, bettyvel, nandával, tongával
és kimbával, az 5 afRikai elefánttal egyszeRRe a poRondon.
SKY FIGTHERS - FMX MOTOROSOK EXTRÉM CIRKUSZI VILÁGSZÁMA.
több mint 20 méteRes ugRás a CiRkusz poRondja felett. ilyet még a hazai közönség soha,
sehol nem láthatott. lélegzetelállító pRodukCiók motoRokkal a magasban.

Igazgató: Richter József
facebook.com/magyarnemzeticirkusz

Cirkuszpénztár nyitva tartás: naponta 9-19 óráig.
www.magyarnemzeticirkusz.hu
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Vérbácsi
és mirelitlány
Ilyen volt a Testről és lélekről. Erős.
Egy vágóhídon kevés az igéző: se csipketerítő, se balzsamos illat,
és az is lehet, hogy rászárad olykor a még meleg vér a csizmaszárra, viszont ez is egy munkahely, és aki nem ringatja magát
abban, hogy a marhalábszárpörkölt főhősét virágos mezőn szüretelik aranyfürtű tündérek muszlinszoknyában, az szó nélkül el
is fogadja. Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmjének egyik
színhelye a hajdúnánási vesztőhely, s ahogy a rendezőnő a debreceni díszbemutató után a szokatlan terep kapcsán elmondta:
a hétköznapokban szépen megtanultunk félrenézni, pedig van,
amit meg kell mutatni. Legalább egyszer.
Tény, nem biztos, hogy mindenki szívesen ül szemben a tehén
levágott fején keresztül a lég- és nyelőcsövének keresztmetszetével, de mindez a körülöttünk lévő valóság álszenten tudomásul nem vett része, amilyen, mondjuk, a kanapé alá halmozódott
komplett szemétdomb rohadó virslikarikástul, vagy egy embrió
feldarabolása az abortusz során – tudjuk, hogy ott van és így van,
de ki a franc beszél erről? Pedig szembesülni érdemes. Mégpedig
azért, hogy kiderüljön, miként reagálunk a szokatlanra, rezdül-e
bennünk új hang.
És hát a Testről és lélekről című moziban van szokatlan elég, a
vágóhídon ugyanis szerelem szövődik, de nem úgy, hogy randi,
csók, szeretlek, mikellaboltból – mesehab helyett itt búgatópor
van, sóskafőzelék, legfeljebb kávé –, hanem úgy, hogy egymásra
talál a kiégett gazdasági igazgató (Endre – Morcsányi Géza)
és a hideg minőségi ellenőr (Mária – Borbály Alexandra)…
álma. Ebben az álomban szarvasok vannak, pompás állatok,
amik engesztelő ellenpontjaként szolgálnak a vagóhídi miliő és
a két főszereplő egyesével is rém nyomasztó világának. A lenyűgözően fényképezett ünő és a bika Mária és Endre fájdalmas allegóriái. Fájdalmas, mert kiderül, milyen mélyen lapul bennük a
vadság, ami úgy, de úgy kell a felszabadult humán létezéshez, és
ami a természetben teljességgel magától értetődő. A hím szexuá-

lis fejedelemként van jelen a rengetegben, a nőstény körültekintő
finomsága, könnyű méltósága pedig olyan tökéletesen felel erre
az erőre, ahogy minden párkapcsolatnak működni illene.
Endrében a valaha volt sűrű élet megkövültté tette ezt az állati
ösztönt, Mária sarkára állított, pasztell világában pedig soha nem
is volt meg, hiszen még a saját testét sem ismeri. Férfi és nő, akik
csak az álmukban vannak együtt, mégis tudják, hogy összetartoznak. Mi ez, ha nem lecke? Enyedi Ildikó – egy hatalmas lencsét
tartva a film fölé – felnagyítja mindazt, ami megvan bennünk: a
kínossá nevelő magányt, az elidegenedettségből adódó korai belenyugvást. A főszereplők feladata (és valamennyiünké!) az, hogy
lefejtsék a másikról azt az árnyékot, ami miatt őket egyáltalán,
de saját magukat sem látják pontosan. A fényen állva ezt kön�nyű megtenni. Csakhogy Endre és Mária is a sötétből leskelődnek.
A film ezen jelentésrétegére precízen épül a misztikus szál, az álmok szimbólumrendszerében ugyanis a szarvas a Nap és a fény
állata, ami – annál fogva, hogy agancsával kapcsolatot teremt ég és
föld között – majd elhozza a világosságot. Endrének és Máriának is
elő kell hoznia magából az álombéli állatot; ennek hiányában férfi
és nő egymás viszonylatában csak ellentétes nemű lény.
Két távoli világ találkozása a vágóhídon – szinte Dalí-festményt
idéző, vadállatokkal és Nagy Ervinekkel terhelt szürrealitás,
miközben nem. Mert itt van körülöttünk minden. A vér, a tökéletlenség és másikra való olthatatlan szükség. Ez az egyszerűség
vitte győzelemre ezt a mozit: valaki megmutatta, hogy menni kell
Bereczki-Csák Helga
az után, ami a tiéd. Sokat. 
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A Grand Casino
Elérhető elegancia. Ez a Grand Casino!

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy megtaláljuk azokat az elegáns szórakozási és kikapcsolódási
lehetőségeket, amik segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a hétköznapokban szerzett fáradalmak után sikeresen feltöltődhessünk. A Grand Casino lehetőség nyújt abban, hogy feltöltődésünket az elegancia, a precizitás és a racionális döntések fényében és támogatásában tegyük a hét bármelyik napján. A Grand Casinóban megtalálható játékok egyedisége és
sokszínűsége miatt kiváló lehetőséget tudnak nyújtani Önnek és barátainak, hogy szabad idejükben elegáns szórakozási
lehetőségeknek hódolhassanak. Fontosnak tartjuk, hogy Ön profi körülmények között tudjon kikapcsolódni és feltöltődni a
kaszinónkban megtalálható játékok segítségével. Kiválóan felkészült, szakképzett személyzetünkkel és 0–24 órás nyitvatartással várjuk Önt és kedves barátait a Grand Casinóban!

Milyen kaszinós játékok állnak rendelkezésemre?
2 db amerikai rulettasztal,
1 db Black Jack asztal / Ultimate Texas Hold’em Poker asztal,
2 db Black Jack asztal / Mini Punto Banco asztal.

A Grand Casinóban a tétek minimuma és maximuma asztalonként változik. A legkisebb a tétek között 200 forint, a legnagyobb 1 millió.
A kaszinóban összesen 220 darab pénznyerő automata [NOVOMATIC, APEX, AMATIC, RABBIT-DICE (KOCKÁS), ACT], valamint 4 darab 8 játékhelyes elektronikus rulettasztal található. A Grand Casino pénznyerő automatái 4 szintes Jackpot-rendszerre csatlakoznak, amely segítségével az összes gépen bármikor megnyerhető a négy különböző Jackpot aktuális összeg.

Mit fogyaszthatok a Grand Casinóban?

A Grand Bár széles körű italválasztékkal rendelkezik, így több mint 100 fajta italkülönlegességből lehet választani. Minőségi
sörök, borok, pálinkák és pezsgőfélék állnak kínálatunkban. A Grand Bár itallapján helyet kaptak különböző kávékülönlegességek és frissítő italok egyaránt, hogy kedvenc játékuk közben is felfrissülhessenek. A kaszinóban lehetőség van szendvicsek, melegszendvicsek és snackek fogyasztására is.

Fontos tudnivalók

Csak olyan személy látogathatja a Grand Casinót, aki betöltötte 18. életévét, továbbá érvényes, fényképes igazolvánnyal és
lakcímkártyával rendelkezik. Külföldről érkező vendégeinknek Magyarországba belépésre jogosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkezniük, amelyet egy rövid regisztráció kíséretében kell bemutatniuk. A Grand Casinóban nincs öltözködési
etikett, jelszavunk: belépés rendezett, utcai öltözékben.
Kaszinónkban magyar forint pénznemben tud játszani, de igény esetén valutaváltásra is van lehetőség.
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Rácsai Lajos
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.
Ötvenen túl is még mindig aktív a
DEAC labdarúgócsapatában. Mit
lehet ennyire szeretni a fociban? Ebben
a korban az ügyvédek már teniszezni
szoktak párosban…
A foci teljesen más dimenzió, mint a tenisz.
Az öltőző, a csapattársak, a fű… Teniszeztem már életemben, de nem éreztem benne
ugyanazt a varázst, mint a fociban. Tízéves
korom óta futballozom, számomra ez a sport
mindennél többet jelent. Az első!
közül többen akár
2. Aazcsapattársai
unokái is lehetnének. Lélekben
fiatalodik közöttük, vagy nap mint nap
látja az idő múlását saját magán?
Unokáim akkor lehetnének, ha az első randim „sikerül”, inkább a gyerekeim korosztálya adja a Megye II-es DEAC keretének
magját. Az öltözőben Katona Zolival vagyunk
idősebbek, a többség huszonéves. Régóta
ebben a közegben vagyok, és ismerem a
fiatalokat, a kedvenc zenéiket, a kedvenc
bulizós helyeiket, az udvarlási szokásaikat,
mindent. Az öltözőben megfiatalodik az ember, és úgy érzi, nem múlik az idő. Aztán amikor a pályán versenyt kell futni velük, akkor
rádöbbenek, hogy igenis múlik az idő. Ezzel
együtt jó érzés egy olyan közeghez tartozni,
ahol mindenki egyforma csapattag, és nincs
ügyvéd, és nincs segédmunkás, csak játékosok vannak. Idősebbek és fiatalok.
az edzője is fiatalabb. Van
3. Még
egyáltalán korosabb arc a
DEAC-családban?
A veterán teniszezők vagy a kosaras öregfiúk között talán van, de az aktív sportolók
között egészen biztosan nincs! Néha elhívnak öregfiúkmeccsre, a csapattársaim sokkal fiatalabbak, mint én.
a hatást: a fia is
4. Fokozzuk
csapattársa. Csak hajba ne
kapjanak a pályán!
Esélye sincs annak, hogy konfliktusunk legyen, nagyon jó a viszonyunk, hasonló a
gondolkodásunk. A pályán is megértjük egy-

1.

mást, edzésen azért is szokott minket Katona Laci edző külön csapatba tenni, mert ha
együtt vagyunk, akkor hamar eldől a meccs.
Felemelő érzés, hogy a fiam csapattársa lehetek.
el: mi az erőssége
5. Árulja
a pályán?
Megfontoltam focizom, jó helyezkedéssel
megspórolok sok erőt és energiát. Igyekszem jó időben jó helyen lenni. Fiatalabb
koromban is ez volt az erősségem. Negyven
év alatt ráadásul sok rutin tapad az emberre.
tulajdonítja a kiváló fizikai
6. Minek
formáját? A jó genetikának, a
sportos életvitelnek, egészséges
életmódnak és táplálkozásnak?
Ebben a sorrendben mindennek. Jó genetikát örököltem, édesapám a Debreceni Dózsa kapusa volt, tízéves korom óta sportolok, mindig is odafigyeltem a táplálkozásra.
Próbálok egészségesen élni és étkezni, de
azért nem vagyok fanatikus. A stílusomnak
köszönhetően elkerültek a komolyabb sérülések, sohasem kerestem az ütközéseket a
pályán, inkább ésszel próbáltam megoldani
a játékhelyzeteket, mint erővel. A 40 év alatt
ritkán koszolódott össze mez rajtam!
volt a kedvenc csapata a
7. Melyik
több évtizedes pályafutása során?
Ha hirtelen belegondolok, nem is volt olyan
sok csapatom. A DMTE-ben kezdtem, majd
következett a DUSE, a Nagyatádi Honvéd, a
MEAFC, a Derecske, a Kinizsi és a DEAC. Derecskén 20 év alatt több mint 500 meccset
játszottam, de a Dóczy utcai pályán rúgtam
először labdába, és most is ott játszom,
ezért a DEAC az első.
8. Bár menő irodája van a
belvárosban, tapasztalatom szerint
Debrecenben a Rácsai Lajos név
hallatán többeknek ugrik be a foci, mint
az ügyvédszakma! Ez is lehet egyfajta
elégtétel: nem hiába robotolt annyit a
pályán.
A sportos közegben elsősorban a futballhoz

kötik a nevem, de a bíróságon az ügyvédkedéshez. Előfordult, hogy nagyot néztek,
amikor öltöny helyett szerelésben láttak,
vagy fordítva, de ma már ez a kettő együtt
jár velem. Negyven éve vagyok labdarúgó,
több mint 25 éve pedig ügyvéd.
9. Melyik nehezebb szakma? Jó
ügyvédből van több Debrecenben,
vagy jó focistából?
Erre azt mondom, hogy focista ügyvédekből
sok jó van Magyarországon. Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy immár 20 éve tagja
vagyok a magyar ügyvédválogatottnak, és
részese voltam a legutóbbi két Európa-bajnoki diadalnak. Idén nyáron triplázni szeretnénk a szlovéniai Mariborban.
10. Azt beszélik, nagyon felhígult az
ügyvédszakma; túlnépesedett.
Összefüggést lehet találni a labdarúgásunk és az ügyvédi hivatás között?
Hiányzik a minőségi képzés az utánpótlásban?
A magyar társadalom része mind a kettő, s
mint ilyen, megvan a baja mind a kettőnek.
E két hivatásban is visszatükröződik a társadalom problémája. Kétségtelen, hogy nincs
szükség annyi ügyvédre, ahányan rászabadult a piacra az utóbbi két évtizedben, sokan
megélhetési gondokkal küszködnek, és olyat
is vállalnak, ami rombolja a hivatás presztízsét. Aki becsületesen dolgozik, és megvan
hozzá a szakmai tudása, az meg tud élni
belőle tisztességesen. Én nagyon szeretem
a szakmám, minden nap élvezettel végzem
a munkám, jól döntöttem gimnazista koromban, amikor ezt a pályát választottam.
11. A focin és az ügyvédi hivatáson
kívül is van élete?
A családom az életem, de az is szorosan kötődik a focihoz és a szakmához is. A fiam, aki
csapattársam, az irodámban ügyvédjelölt, a
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lányom ugyanitt gyakornok. A kisebbik fiam
Budapesten hallgat alkalmazott matematikát,
de nem esett annyira messze az alma a fájától, mert a feleségem és én is matematika
tagozatosok voltunk a gimnáziumban. Közéleti szerepem is akad, hiszen választási bizottságban elnökölök, alapítványoknak vagyok kuratóriumi tagja. Ugyanakkor megvan
a baráti társaságom is a kikapcsolódásra.
Összességében sok minden csinálok, de idő
hiányában sokkal kevesebbet, mint amen�nyit szeretnék.
meg a magáét a Lokiról! Mi
12. Mondja
ez a nagy nihil a DVSC körül? Alig
járnak az emberek meccsre, a csapatot
a kiesés veszélye fenyegeti…
Tény, hogy nem jó irányban halad a DVSC.
Nemcsak azért, mert a magyar élcsapatok
nagyobb költségvetésből gazdálkodnak. Ez
nem minden. A szurkolókat korlátozó szabályozások sem használtak a debreceni
futballközegnek. Nagyon hiányzik az a tábor, amelyik az Oláh Gábor utcai stadionban
fantasztikus miliőt teremtett. Számomra
a legnagyobb gond az a debreceni labdarúgásban, hogy évek óta nem kerülnek fel
meghatározó játékosok az utánpótlásból, az
egyetlen kivétel Balogh Norbi. Ha ilyen körülmények közül legalább kétévente nem nő

ki egy ifjú titán, aki nagy erőssége a csapatnak, akkor ott komoly gondok vannak.
Kinek a bőrébe bújna, ha filmsztár,
13. ha zenész vagy ha közéleti, történelmi személyiség lehetne?
Ha filmsztár, akkor George Clooney lennék,
mert a nagyra becsülöm a humanitárius tevékenységéért, ha rocksztár, akkor a U2-s
Bonót választom, mert a világképe megegyezik az enyémmel és végül Farkas Bertalan bőrébe bújnék, mert egy űrutazásra
nagyon beneveznék.
14. Mi a legjobb Debrecenben?
Ha végigsétálok az utcán, bármelyiken, rengeteg ismerőssel találkozom. Ez egy
nagy falu, pozitív értelemben.
a legrosszabb?
15. Mi
Messze van a tengerek és a hegyek.
Van az a pénz, amiért elhagyná
16. Debrecent?
Nagyon messzire kéne dobni azt a labdát,
de van az a pénz.
Ki a legjobb fej Debrecenben?
17. A debreceniek a legjobb fejek. Imádom őket, a cívis heppjeikkel együtt. Jól érzem magam közöttük.
Körömpörkölt vagy cukkinifasírt
18. párolt zöldséggel?
Mind a kettő! Alapvetően megfontoltan étke-

zem, többnyire fehér húst és halat fogyasztok, de a körömpörkölt is megeszem. Mi
több: nagyon szeretem a magyar konyhát.
Bármikor jöhet!
bor vagy pálinka?
19. Sör,
Üdítő vagy ásványvíz, de nem kerülöm
meg a kérdést, ha alkoholt kell választanom,
akkor a bor mellett döntök. Két barátommal
osztozom egy pincén Somló-hegyen, tehát
saját borral is büszkélkedhetek!
három könyvet vinné
20. Melyik
magával, ha lakatlan szigetre
száműznék?
Egy hajóépítő kézikönyvet, hogy haza tudjak
jönni, továbbá egy Grishemet, egy Jókait és
egy Coelhót. Bármelyiket.
az olimpiarendezés mel21. Érveljen
lett! Vagy ellene!
Klasszikus ügyvédi választ tudok adni, tehát
mellette és ellene is tudok érvelni, attól függően, hogy ki a megbízó. Csodálatos lenne
egy olimpia, álomszerű, katartikus, Debrecen számára is. Ugyanakkor nem vagyok
meggyőződve arról, hogy profitálna belőle
az ország.
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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