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2 RöviD Hírek

CívisCafé

Debreceni X-Faktormeghallgatás!
Mata Ricsi is itt lesz.

Nagy dumások Debrecenben.
Kiss Ádám és Benk Dénes tart közös estet
A felegyenesedés hátrányai címmel a Lovardában május 18-án 19 órától.
Hirdetési lehetőségekért, megjelenésért,
egyedi ajánlatokért

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

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

Ha szeretsz énekelni, és jól érzed magad a színpadon, akkor gyere el a Roncsbárba! Viszont ha a színpad nem a
te tereped, de egy barátod, a párod, a
testvéred, vagy bárki a környezetedből szeret énekelni, ne habozz! Nevezd
be őt! Hozz magaddal zenei alapokat
pendrive-on vagy CD-n, amikre énekelni fogsz, vagy akusztikus hangszered, hogy kísérni tudd magad.
Ha zenekaroddal neveznél, hozzatok
magatokkal valamilyen bemutatkozó
anyagot!
További információk:
xfaktor.hu
Érdeklődni: +36 30 364 3500
X-Faktor-meghallgatás
Roncsbár, Csapó utca 27.
Május 17., 19 óra

MILLIÓK
HANGJA
Swing & Big Band Beat
Willis Conover-emlékkoncert
Szörényi Levente, Joan Faulkner, Gájer Bálint és
a Budapest Jazz Orchestra előadásában.

„Time for Jazz!”
Az est házigazdája Kőszegi Ákos.
MÜPA – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem,
2017. május 24., 20:00. Jegyek kaphatók a Müpa
jegypénz táraiban és online, www.mupa.hu
DEBRECEN – Kölcsey Központ, 2017. május 27.,
20:00. Jegyek kaphatók a Kölcsey Központban és az
ismertjegyirodákban, valamint online: www.tex.hu
PÉCS – Kodály Központ, 2017. június 2., 20:00.
Jegyek kaphatók a Kodály Központ jegypénztárában,
valamint online: www.tex.hu
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Wifi a villamoson
ingyenesen használható wifi-hálózatot
épített ki a Debreceni Közlekedési Vállalat Zrt. (DKV) a város villamosain – jelentette be egy sajtótájékoztatón a cég
vezérigazgatója.
Nagy Attila elmondta: a rendszert még
tavaly kezdték el tesztelni két trolibuszon és két villamoson. Az újdonságot az
első perctől kezdve nagyon kedvezően
fogadták az utasok.

Debreceni világsiker
Barcelonában!
Beke Balázs kategóriája győztese lett.
Nemzetközi
mezőnyben
aratott fényes sikert Beke
Balázs a debreceni Hedge
Hair képviseletében Barcelonában, ahol május 10-én tartották az OSiS Madeto Create
2016 nemzetközi fodrászverseny döntőjét. A megméret-

tetésen Balázs férfi kategóriában nyert – győztest hirdettek
még női és avantgard frizurák
témakörében is. A debreceni
fiatalember jutalma egy négynapos londoni képzés a világ
fodrászelitjébe tartozó Richard
Ashforthnál és 2000 euró.

A fejlesztés eredményeként a DKV mind
a 29 villamosán, valamint egyelőre
két trolibuszon elérhető az ingyenes,
30-50 megabit sávszélességű internet.
A debreceni villamosok egyébként évente mintegy 18 millió utast szállítanak.
A közlekedési vállalat a rendszer üzemeltetésére évi 4,8 millió forintot költ
majd, miközben tovább folytatja a fejlesztést, aminek eredményeként jövőre
az összes buszon és trolin is elérhetővé
teszik a wifi-hozzáférést.

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

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!

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

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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Belvárosi
színfolt
akartak
lenni
– sikerült
A debreceni romkocsma
lokálpatrióta tulajdonosaival
arról, hogy
a pálinkát/sört/bort
programmal együtt
kell eladni.

CívisCafé

A Roncsbár nemcsak attól különleges,
hogy a klasszikus 491-es számú sárga
villamos áll az udvaron, egy Góbé vitorlázó repülő akadt fent a tetőn, bugyi
lóg a fejed felett, netán kalitkába szorult
játékmedve, esetleg nagymamád nagyszobájában érezheted magad (1985ben), hanem attól, hogy fokozatosan és
látványosan kinőtte a ruhát, amit ráadtak. A debreceni romkocsma az elmúlt
öt év során ugyanis amellett, hogy turisztikai látványosság, megkerülhetetlen
koncerthelyszín, felkapott szórakozóhely lett, a társadalmi felelősségvállalás
egyik élő színtere is. A placc találkozási
pont, ahol helye van a megunt ruháikat
csereberélőknek, a kézműveseknek, a
valódi társasággal valódi társasjátékot
játszóknak, de a biciklis zsibvásárnak
is. Magyarul: a Roncs intézményesült,
mulikulturalitása pedig annak a progresszív hitnek köszönhető, ami a tulajdonos Bernáth Csabában és Fejes
Tamásban a kezdetek óta ott lobog; jót
akarnak csinálni, de nem bármi áron.
Profi stábbal, vérbeli vendéglátósokkal,
felkészült biztonságiakkal dolgoznak, és
láthatóan nem meggazdagodni jöttek.
Hanem nyerni. Vendéget. A vendégnek
pedig élményt. Aki a nyugdíjas-találkozóra jött, annak ahhoz mértet, aki látványos ketrecharcra vagy rockkoncertre,
annak olyat, aki meccset nézni, annak
meg olyat.
Most tehát nem a Loki egykori hátvédjével és a Tankcsapda dobosával beszélgettünk, hanem lokálpatrióta üzletemberekkel, akiknek szívügye a minőségi

szórakoztatás, és feltett szándékuk, hogy
az éjszakai életről lekaparják a nem túl
hízelgő bélyegeket.
A Roncsbár mindenkinek szól kortól,
identitástól és zenei ízléstől függetlenül
– mindez megjelenik az extrém külsőben is, ami tetszik, tetszik, de azért senki nem vinné be a lakásba. Ezzel azt a
hangulatot akartuk megteremteni, amit
otthon nem lehet, és úgy érezzük, sikerült. Fontos volt például, hogy az udvarra bárki bejöhessen: az is, aki egy kólát,
limonádét akar inni, az is, aki prémium
kategóriás italra vágyik – kezdi Fejes Tamás. – Szeretünk kísérletezni. Volt, ami
nem jött be, ám ez sosem riasztott el;
továbbléptünk. Ami biztos: sosem pusztán zenés-italos szórakozóhely akartunk
lenni, hanem belvárosi színfolt. Nálunk
az ázsiai turisták kamerával lépdelnek,
forgatott már itt a CNN, fellépett a Guns
n’ Roses gitárosa, Duff Mckagan amerikai zenekarával, szerepeltünk a Forbesban és nyilatkoztunk francia tévétársaságnak is. A hangsúly akár a dizájn, akár
a vendégkör tekintetében a mindenféleségen van: szerintünk ettől a sokszínűségtől működik a város.

Kimozdulni? Hétköznap?

Bernáth Csaba a hely sikerét – többek
között – annak tudja be, hogy még öt év
után is folyamatosan azon gondolkoznak, miként lehet fejlődni, valamint a kialakításnál szempont volt a sokrétűség és
a laza, kellemes hangulat. Utcafronti kávéterasztól kezdve pub és koncerttermen
át a hátsó, növényekkel teli kerthelyiségig
mindenki megtalálja a maga szórakozását vagy stílusát. A klubszintű koncertterem akusztikájával, hangulatával a Roncsbár motorja! – Ma itthon inkább az a
jellemző, hogy a legtöbben gyorsan meg
akarnak gazdagodni – mondja Fejes Tamás. – Ezért aztán, ha valamelyik szórakozóhely jól megy, annak a megújítására
nem költenek; úgy hagyják, ahogy van.
Szerintem ez rossz üzletpolitika, hiszen a
törzsvendégek, ha nem kapnak újat, egy
idő után ráunnak a helyre, és elmennek
máshova – mondta, hozzátéve, hogy nagyon hiányoznak a piacról a jó vendéglátósok. Ma ugyanis sokan azt csinálják,
hogy nem fizetik a bérleti díjat, az italbeszállítóknak is tartoznak, és a tisztességesen működő helyekkel szemben így
szereznek árelőnyt. – tisztelet a kivételnek – Ezzel viszont rengeteget ártanak,
gyakorlatilag „agyonverik” a piacot. Fejes
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Tamás megjegyezte azt is: itthon ma még
nagyon kevés város meri felvállalni a kulturált éjszakai élet támogatását, pedig ez alapvető feltétele a fejlődésnek. Azt vallja, hogy
amelyik városnak van éjszakai élete, annak
van turizmusa is; a kettő szorosan összefügg
egymással. Elismeri viszont, hogy Debrecen
ebből a szempontból nincs könnyű helyzetben, mert az úgynevezett cívis mentalitás
kerékkötője a fejlődésnek. Egyrészt azzal,
hogy az itt élő emberek többsége alapvetően
nem szereti az újdonságokat, a változásokat,
másrészt a debreceniek szórakozási igénye
péntekre és szombatra van „kihegyezve”, a
hét többi napja gyakorlatilag „halott”.
Bernáth Csaba ehhez annyit tett hozzá,
hogy szerinte még ennél is rosszabb a helyzet, mivel Debrecen a szórakozást tekintve
„egynapos” város lett: csak a szombat számít igazán erősnek, és hiába van több ezer
egyetemista, sokan közülük inkább Budapestre járnak szórakozni.

Az éjszakai élet minőségi
szórakoztatást nyújtson!

Még mindig él az a téves sztereotípia,
hogy az éjszakai élet egyenlő a kocsmázással, a randalírozással – veti közbe Fejes
Tamás. – Ez nagy hülyeség! A kulturált
szórakozás a világon mindenütt vonzza az
embereket, de ehhez profi vendéglátósok,
színvonalas biztonsági szolgálat és persze
nívós programok kellenek, de ez utóbbi
is csak akkor igaz, ha ezt a vendéglátósok
többsége felvállalja. – Akármilyen programot hozunk is hét közben a Roncsba, az
embereket nagyon nehéz „kirobbantani”
otthonról – magyarázta Tamás. – Jó lenne, ha itt, a Csapó utcán még nyílna 4-5
különböző stílusú, színvonalas szórakozóhely, mert szerintünk ezek nem egymás
konkurenciái lennének, hanem éppen
ellenkezőleg, egymást erősítenék. Egyből nagyobb lenne a környéken a forga-

lom, az emberek rászoknának, hogy nem
csak pénteken meg szombaton érdemes
kimozdulni. Mindegyik hely más-más
programot kínálna, így végre megmoccanna valami. Sok vendéglátós semmiféle programot nem ad a vendégeknek, de
ügyeskedéssel ideig-óráig megél valahogy
ebből a tevékenységből. Még mindig jellemző magatartás, hogy úgy szeretnék
eladni a pálinkát és a whiskyt, hogy nem
tesznek mellé semmilyen egyéb szolgáltatást. (2014-ben Magyarország második
legjobb klubja lett a Roncsbár 279 élőzenés produkcióval).
Azzal mindketten maximálisan egyetértenek, hogy a debreceni városvezetés felismerte a problémát, és igyekszik is tenni
azért, hogy felpezsdüljön az éjszakai élet.
Ugyanakkor például a Magyarországon
érvényben lévő zajrendeleteket kifejezetten vendéglátóipar-ellenesnek tartják, mint mondják: sehol a világon nincs
olyan, hogy a belvárosban szigorúbb zajkorlátozás érvényes, mint a kertes, családi
házas övezetekben. Pont fordítva kellene
lennie – mondják, hiszen a szórakoztató
negyedek általában a belvárosban vannak,
nálunk is ott kellene megengedőbbnek
lennie a szabályozásnak. Fejes Tomi egyszerűen nonszensznek tartja, hogy a mostani előírások szerint például ha 20 ember
beszélget egy kerthelyiségben, az már zajongásnak számít. A cívis mentalitás bizonyításához még egy adalékot hozzátett:
előfordult már többször, hogy olyankor
is feljelentették őket a hangos zene miatt,
amikor nyitva sem voltak!

Nagyobb balhé nélkül

Bár Csaba és Tamás is öt éve látja testközelből a Roncsban a mindennapokat,
azt egyikük sem kockáztatná meg, hogy
beáll a pultba, maradnak inkább az innenső felén, abban azonban biztosak,

hogy profi vendéglátósnak születni kell.
– Egy-egy jó estén, ha nem is egyszerre,
de akár két-háromezren is megfordulnak
nálunk; ekkora létszámnál egyszerre kell
figyelni mindenre, éppen ezért dolgozunk a legjobbakkal: kiváló üzletvezetőkkel, nagy létszámú rendészettel, továbbá
együttműködünk a hatóságokkal – javarészt ennek köszönhető, hogy a 2012-es
nyitástól nagyobb rendbontás soha nem
volt – magyarázza Bernáth Csaba. Hozzáteszi: igyekszenek megfelelni a szigorú előírásoknak, amit alátámaszt, hogy
az elmúlt 5 év alatt semmilyen nagyobb
büntetést nem szabtak ki rájuk.

Civilek a placcon

Amit a tulajdonosok szerényen nem mondanak ki, a Roncs az utóbbi időben a társadalmi felelősségvállalás iskolapéldájává
vált. Tavaly koncertekkel, színházi előadással aktív szerepet vállaltunk az 56-os
esemény évfordulóján. Sokan emlékezhetnek még rá, itt kezdte meg működését
a Szatyor nevű termelői piac, hatalmas siker a bringás zsibvásár, ahol – mondjuk –
egy csengő cserél gazdát pár küllőért, ide
hozhatják termékeiket a kézművesek, de
többször tartottunk már informatikai ötletbörzét és használtruha-vásárt is. Azzal
együtt, hogy ezekért a rendezvényekért a
szervezőktől sosem kérünk pénzt, megéri, hiszen találkozási pont jön létre azok
számára, akik egyébként talán össze sem
futnának – sorolta Bernáth Csaba
Csabának és Tamásnak is fontos Debrecen, büszkék a komoly ütemben fejlődő
városra; a Roncsbárral a turizmus fejlődése is céljuk, ennek szellemében remélik,
hogy rövid időn belül turisták ezrei érkeznek ide, akik a helyiekkel együtt megtöltik
majd a szórakozóhelyeket esténként.
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CívisCafé
Bár Hajdú-Biharban egyre több baba születik, a statisztikai adatok
szerint a gyermekáldásért harcoló párok száma évek óta drasztikusan emelkedik: ma Magyarországon hozzávetőlegesen minden
ötödik, azaz 150 ezer pár érintett, ami egyszerre megdöbbentő
és riasztó szám, főként annak tükrében, hogy az orvostudomány
ragyogó ütemben fejlődik. A miértekre kerestük a válaszokat Dr.
Fekete István szülész-nőgyógyásszal, endokrinológus szakorvossal, aki a meddőség avatott szakértője.

Dr. Fekete István:
A meddőség
ügyét a nők viszik
a vállukon
Arról, hogy Debrecenben láttak már
csodát, és aki babát szeretne,
az itt a legjobb helyen jár.

CívisCafé: A nemzőképességnél orvosilag figyelembe vehető,
hogy stresszes és felgyorsult a világ?
Dr. Fekete István: Egyértelműen, és a jelenleg valóban közel
20 százalék körüli meddő párok száma még inkább emelkedni
fog. A tendencia környezeti ártalmak, civilizációs betegségek rovására írható, amik között az életmódbeli nehézségek, az étrendi problémák és a hormonális tényezők ugyanúgy megtalálhatók – utóbbi a környezetszennyezéssel is összefüggésbe hozható.
A technika adott, ki van találva, hogyan segítsünk, de egyre több
meddőségi ok kerül felszínre.
CívisCafé: A meddőség hátterében 40 százalékban női,
40 százalékban férfi, 20 százalékban közös okok állnak. Mégis:
mintha a női test lenne a bonyolultabb szerkezet.
Dr. Fekete István: Ez azért tűnik így, mert a meddőség ügyét
javarészt a nők viszik a vállukon, holott a férfiakkal legalább an�nyi probléma van. A rendelőben mindez érzékletesen lecsapódik:
a laikus társadalom a teherbe esni nem tudás problémájával azonnal nőgyógyászhoz fordul – ha fordul –, holott minden második
esetben a férfiakat vizsgáló urológushoz-andrológushoz kellene
menni először. Ezt az ügyet a nők irányítják, ők tartják a kezükben; ha ez számukra fontos, mindent megtesznek azért, hogy gyerekük lehessen.
CívisCafé: Önnyugtató babona, hogy el kell engedni a görcsöket, akkor majd jön a gyerek, vagy valóság? Tényleg agyban dől
el a fogantatás?
Dr. Fekete István: Tíz százalékban a lelki okok tehetők felelőssé a sikertelenségért. Napi szinten szembesülünk vele, hogy
eljön a pár, kiönti a szívét, majd miután megbeszéltük a stratégiát,
hogy milyen vizsgálatokkal látunk neki a kezelésnek, a következő
találkozások egyikén már terhességet állapítunk meg úgy, hogy
semmit nem csináltunk, csak megbeszéltük, hogy mit kellene.
A pároknak olykor csak révbe kell érnie a szándékot illetően.
CívisCafé: Megállja a helyét, hogy az első baba nehezen jön,
aztán a másik már sokkal könnyebben érkezik?
Dr. Fekete István: Abszolút! Sőt arra is van példa, hogy az első
gyermek csak lombikban tud megfoganni, aztán a testvére már
természetes módon, spontán.
CívisCafé: Hány olyan gyermek világra jöttét segítette elő,
akiket még a szokásosnál jobban is vártak?
Dr. Fekete István: Többször elhatároztam, hogy statisztikát
fogok róla vezetni, de végül sosem került rá sor. Húsz éve vagyok a szakmában, és nagy öröm, hogy a kezdetektől dolgozhatok azon, hogy aki valóban akar, az szülővé válhasson. Szerencse,
hogy ebben a témában segítőkre találtam az orvoskollégák körében, ami által azt mondhatom, Debrecenbe nagyon jó helyre jön,
aki gyermeket szeretne.
CívisCafé: Mikor kell/lehet kimondani, hogy nincs értelme
tovább próbálkozni?
Dr. Fekete István: A bizonytalanságnál bármi jobb. Noha ezek
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CívisCafé: Létezik, hogy nem illik össze
egy pár, azért nem születik közös
gyerekük?
Dr. Fekete István: Funkcionális értelemben igen. Előfordul az immunológiai
összeférhetetlenség, azaz hogy a hímivarsejteket például elpusztítja a nő testváladéka – létezik ilyen kórkép, vannak
kifejezetten erre irányuló vizsgálatok. Azt
viszont nem biztos, hogy érdemes továbbgondolni, hogy ha immunológiai értelemben nem illünk össze, akkor lelkileg
sem… Ez egyszerű élettan.
CívisCafé: Egy ideális világban úgy
képzeli az ember, hogy a meddőségi
specialista mellett pszichológus, családsegítő, esetleg dietetikus is segíti a párt.
Megérhet erre a hazai egészségügy?
Dr. Fekete István: Több helyen van
példa rá: Budapesten bizonyos intézmények komplex lelki támogatást nyújtanak
a meddőségi kezeléshez. Ha nincs is egységbe szervezve, de Debrecenben is vannak segítőink, például pszichológus, akihez a hölgyeket irányítjuk. Néha ugyanis
„csak” beszélgetni kell, hiszen nem lelki
kórképről van szó, hanem lelki gátlásról.
Gyakran bebizonyosodik, hogy az anyává
válni akaró nőnek testi problémája nincs,
de érződik a személyiségén, hogy tele van
görcsökkel, azaz lelki tényező van a háttérben, ami hátráltat(hat)ja a teherbeesést.

a párok kivétel nélkül nagyon jó szülők
lennének, amikor több év eltelik, kilátástalan az andrológia, vagy súlyos betegségen,
műtétek sokaságán, netán kemoterápiás
kezelésen van valaki túl, akkor ki kell mondani – mi legalábbis kimondjuk –, hogy az
örökbefogadást fontolóra kell venni, be kell
jelentkezni egy alapítványhoz, el kell végezni a tanfolyamot. Segítő jelleggel orvosként
jelezni kell, ha ez az egyetlen megoldás.
CívisCafé: Találkozott csodákkal?
Amikor orvosi szempontból nem lehetett
gyerek, aztán mégis lett?
Dr. Fekete István: Előfordulnak olyan
esetek, amikor az orvos is lemond a teherbeesésről – főleg akkor, ha meg vagyunk
győződve arról, hogy nőgyógyászati probléma áll fenn. Például nem működik a petefészek, a petevezeték egy oldalon is csak
alig, vagy súlyos műtéten esett át a páciens;
ilyenkor már az örökbe fogadás is szóba
kerül, aztán váratlanul érkezik a terhesség.
Akár tíz év, 6-7 lombikbeültetés után. Ezt a

szó szoros értelmében csodának lehet nevezni.
CívisCafé: Nincs az a pénz, amit nem ér
meg egy gyerek, de ne hallgassuk el:
súlyos költségei vannak egy meddőségi
kezelésnek, a lombikprogramoknak.
Dr. Fekete István: Másfél-kétmilliós összegről beszélhetünk. Mint ismert, a
társadalombiztosítás az első öt beültetést
támogatja, a továbbiak magánfinanszírozottak. Viszont az első beültetéstől kezdve
a páciensnek magának kell megvásárolnia
a támogató gyógyszereket, fizetnie kell a
konzultációkat, a hormonvizsgálatokat. De
ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen nem jut
el minden érintett a lombikig, vannak kisebb, rendelőben végezhető beavatkozások
is, vagy például a célzott házaséletre való
biztatás és annak „menedzselése” vitaminokkal, gyógyszerekkel, ami szintén több
tízezer forintra rúg egy hónapban. Meg
vagyok győződve róla, hogy ezek a párok
alapvetően erre keresnek.

Fekete doktor elmondta továbbá, Debrecenben valamennyi modern eljárás elérhető, azaz minden pár kiváló eséllyel és
gyorsasággal juthat el a megfelelő szakemberekhez, akik segíteni tudnak. Kiderült
az is, meddőségi kezelés szempontjából
Debrecen vonzáskörzete nagyon nagy; a
teljes keleti-északkeleti (Borsod, Heves,
Szolnok, Szabolcs megye) régión kívül
érkeznek betegek a határon túlról is. Érdekességként említette: hiába a technika
összes vívmánya és az online felület, a jó
hír a mai napig leginkább szájhagyomány
útján terjed; egy görög katolikus lelkész
például az erdélyi havasokból valamen�nyi, meddőségi problémával küzdő pártfogoltját ide irányítja, sőt egy alkalommal
maga is eljött, és bár magyarul nem tud,
megáldotta a rendelőt. Az ő tevékenysége
a gondoskodás ékes példája, másrészt a
lehető legjobb visszaigazolás minden gyógyítónak.


További érdekességek:

www.civishir.hu
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Maradandóság az örök változásban.

Csapó utcai üzletünkben
exkluzív körülmények
között várjuk
a vásárlókat;
kollégáinkhoz bármilyen
kérdéssel/kéréssel
forduljanak bizalommal.

Legyen az ünnep
kézzelfogható!
Ajándékozzon
ballagásra
arany ékszert 20,
ezüstöt 30 százalék
kedvezménnyel.
Aranyvirág Ékszerszalon
Debrecen, Csapó utca 43.

Telefon: 06 52 792 292
Facebook: aranyviragekszercsapoutca43

Nyitvatartás: hétköznapokon: 9-től 18-ig, szombaton: 9-től 13-ig
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Tárkonyos zöldségleves

Kakaós kalács, fonva
Hozzávalók:
1/3
élesztő
(42 g-ból), 18 dkg teljes kiőrlésű
liszt, 5 dkg fehérliszt, 1 kk. cukor,
1 tojás, 2-3 dkg olvasztott margarin, 3 ek. narancspüré (kifacsart narancsból, kb. 50 ml), 50
ml tejszín, 1 dl víz, 2-3 ek. xilit
és kakaópor keveréke, pici olaj a
tészta kenéséhez.
Elkészítése: A szokásos módon a kenyérsütő üstjébe
pakoltam a hozzávalókat,
és rábíztam a dagasztást.
Majd fél-háromnegyed órán
át letakarva kelesztettem.
A megkelt tésztát kétfelé vettem, picit még átgyúrtam és
kinyújtottam. Kevés vajjal
lekentem, xilittel elkevert
narancsos Duel kakaóporral

gyökeret, rászórjuk a lisztet,
felöntjük vízzel vagy alaplével, sózzuk, borsozzuk, aztán
mehet bele a karfiol, a gomba és a krumpli is (utóbbi
elhagyható, de így tartalmasabb a levesünk, nem teszek
bele tésztát). Amikor minden
ressre párolódott, fűszerezzük a tárkonnyal, felöntjük a
tejszínnel és beforraljuk, ha
szükséges, sózzuk. Tálaljuk,
apróra vágott petrezselyemlevéllel díszítjük.
Jó étvágyat kíván:
Iglai János

megszórtam, majd feltekertem. Kicsit húztam, csavartam is a rúdon. Ugyanezt
megcsináltam a másik rúdból
is. Keresztbe tettem őket egymásra, és megpróbálkoztam
a kétszálas fonással. A tésztához tett felvert tojásból kivettem két evőkanálnyit, egy
pici tejszínnel elkevertem,
és ezzel kentem meg a kalácsot. 180 fokos előmelegített
sütőben, margarinnal kikent,
lisztezett tepsiben kb. 30 percig sütöttem, majd 5 percig
160 fokon és további 10 percig már csak alsó sütéssel.
Jó étvágyat kíván:
Rózsa Éva

ÚJ ÉPÍTÉSU
INGATLANT
VÁSÁROLNA?
SEGÍTÜNK
ÖNNEK IS
DÖNTENI!

Hozzávalók: 1 db sárgarépa,
1 db petrezselyemgyökér, 1 fej
vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 10 dkg kolozsvári szalonna, 1 kisebb fej karfiol, 25 dkg
gomba, 2 db krumpli, 2 kanál
liszt, 350 ml tejszín, tárkony, só,
frissen őrölt bors.
Elkészítése: A hagymákat
apróra, a zöldséget karikára, a gombát és a krumplit
kockákra vágjuk, a karfiolt
rózsáira szedjük. Az apróra
vágott füstölt kolozsvári szalonna zsírján megpároljuk a
hagymákat, majd a répát és a

ÚJ LAKÁSOK, SOR - ÉS IKERHÁZAK
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN
IRODÁNK KÍNÁLATÁBAN

PROJEKT INFORMÁCIÓK:
Baráth-Ferenczi Zita
Mobil: +36 30 824 8375
E-mail: ferenczi.zita@dh.hu
Iroda: 4029 Debrecen, Csapó u. 42.
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Folyamatosan megújuló, dinamikusan fejlődő
100% magyar tulajdonú társaságunk

Irodai
asszisztens
munkatársat keres






Általános irodai feladatok ellátása (telefonhívások, faxok, levelezések,
futárküldemények kezelése, szkennelés és egyéb adminisztrációs feladatok)
Statisztikák, jelentések, kimutatások készítése
Kapcsolódó munkaügyi és adminisztratív feladatok ellátása
Közreműködés különböző irodai adminisztrációk, dokumentációk kezelésében
Számlázás, házipénztár kezelés
Gépjármű ügyintézés

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK:





Közgazdász diploma
Excel, Word, internet felhasználói szintű ismerete
Precíz, pontos munkavégzés

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ
ELŐNYT JELENT:




B-kategóriás jogosítvány
Nyelvismeret

AMIT KÍNÁLUNK:






Versenyképes juttatás
Családias légkör, fiatalos csapat
Modern munkakörnyezet
Biztos munkahely, amire hosszú távon lehet számítani

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE:




Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka
Teljes munkaidő

FŐBB FELADATOK:



JELENTKEZNI LEHET: a hr@itkholding.hu e-mail címen

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,
gipszkartonok, profilok
és kiegészítők.

Helyben számítógépes
színkeverés.

Héra belső
falfesték fehér 15 lit.
+ 1 liter falfix
alapozó ajándék

5895 Ft

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

Dryvit nemesvakolat fehér, 1,5 mm-es,
kapart 25 kg
5950 Ft
238 Ft/kg
Színkeverőgéppel több színben keverhető!

393 Ft/lit

Ecomix kerámia festékadalék kül és beltérre 2,5 liter festékhez
(220 gramm)

4850 Ft
22 045 Ft/kg
(Tartós megoldás a penész
és a hőhidak kezelésére.
Nyári hővédelem,
téli energiamegtakarítás.)

Trikolor selyemfényű
kerítésfesték 0,75 lit.

1710 Ft
2280 Ft/lit.
2,5 lit.

5290 Ft
2116 Ft/lit.

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2017. MÁJUS 8 – JÚNIUS 11.

12 INTERJÚ

A debreceni
bohócdoktor
ma már nem
fél, inkább
segít
Interjú Fekete Dáviddal,
a Piros Orr Alapítvány
bohócdoktorával.

CívisCafé

Március óta már Debrecenben is szolgálatot teljesítenek a bohócdoktorok.
A nemzetközi szervezet részeként
működő Piros Orr Alapítvány alkalmazásában álló előadóművészek arra
esküdtek fel, hogy szebbé, vidámabbá
teszik a kórházban fekvő beteg gyermekek életét, legalábbis arra a kis
időre, amit hetente együtt töltenek
velük. A 32 éves, debreceni születésű
Fekete Dávid mögött – fiatal kora
ellenére – már hosszú előadóművészi pálya áll, de ahogy fogalmazott:
bohócdoktornak lenni egészen más,
olyan, mintha világ életében erre készült volna.
CívisCafé: Ahhoz, hogy valaki
bohócdoktor legyen, nyilván kell
valamiféle hasonló területen eltöltött
előélet…
Fekete Dávid: Vagy legalábbis
szükséges hozzá a színjátszás, a szereplés iránti affinitás. Nálam ez az
egész így egyben megvolt, tulajdonképpen gyermekkorom óta érdekelt

a színház világa, majd középiskolásként már kapcsolatba is kerültem
vele. Az Ady-gimnáziumban dráma
tagozatos voltam, mellette pedig jártam az egyetemi színpadra is, ahol
megismerkedtem az alternatív színjátszással. Azóta is ez az irányzat érdekel. 2005-től hat éven át a Vojtina
Bábszínházban dolgoztam, mellette
utcaszínházat csináltunk, gólyalábazok is, sőt a cirkusz világába is betekintettem.
CívisCafé: Kőszínház helyett inkább
utcaszínház, illetve alternatív színház.
Mi szól ez utóbbiak mellett?
Fekete Dávid: Ma már kevesebben
járnak színházba, mint régebben,
viszont a jó produkciókat ugyanúgy
keresik az emberek, ezért szerintem
ki kell vinni az előadásokat a terekre,
utcákra, „bele kell tolni” az emberek
arcába a darabokat. Ők aztán majd
eldöntik, hogy tetszett-e nekik, ha
pedig nem, akár tojással is megdobálhatják a művészeket. Mindig is
vonzott commedia dell’arte, amelyben nagy szerepe van a rögtönzésnek, az improvizációnak. Ezt a fajta
színjátszást iskolákban nem nagyon
tanítják, így az elmúlt években főleg
nemzetközi kurzusokon tanultam sokat az alternatív színházakról. Most
szabadúszó vagyok, elvégeztem a
Hagyományok Házában a népmesemondó tanfolyamot, Kemény Henrik
hozzájárulásával Vitéz László-játékos
lehetek, Tiszafüreden – a feleségemmel közösen – egy bábcsoportot is
viszünk. Ha jobban belegondolok, az
egyszemélyes vásári bábjáték kifejezetten az én műfajom.
CívisCafé: Újabban pedig a kórházban fekvő beteg gyerekek szórakoztatásában, felvidításában is szerepet
vállalsz. Hogy kerültél kapcsolatba a
bohócdoktorokkal?
Fekete Dávid: Évekkel ezelőtt
megismerkedtem Szabó Attila bábszínházi rendezővel, aki régóta – sok
más mellett – bohócdoktorként is
dolgozik. Nem nagyon tudtam elképzelni, hogy vajon milyen is lehet
bohócdoktornak lenni. Azt hittem,
hogy előre átgondolt jeleneteket,
standard gyakorlatokat adnak elő,
és ez annyira nem vonzott. Ráadásul
További érdekességek:

www.civishir.hu
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rossz élményeim voltak a bohócokról,
kisgyermekként nagyon féltem tőlük,
emlékszem, ezért a cirkuszba például sehogy sem tudtak bevonszolni a szüleim.
Aztán egyszer csak Attila szólt, hogy a
debreceni induláshoz előadóművészeket
keresnek. Kíváncsi voltam, elmentem
a felvételire, és a tréningeken világossá
vált számomra: a bohócdoktori munka
olyan, mintha világéletemben erre készültem volna. Márciusban kezdtem el
dolgozni, Miskolcon, Nyíregyházán és
Debrecenben teljesítek szolgálatot.
CívisCafé: Mesélj erről a szolgálatról!
Fekete Dávid: A kórházban az átöltözéssel, a ráhangolódással kezdődik
a munka. Tulajdonképpen, amikor az
öltözőből kilépünk, az agyunk máris átkapcsol, és onnantól kezdve már
bohócok vagyunk. A bohóc a legegyszerűbb tárgyban is meglátja az akció
lehetőségét. Szándékosan nem bohóckodást mondtam, mert sajnos rengeteg
a rossz, vicceskedő bohóc, akik unásig
ugyanazt csinálják minden egyes fellépésük alkalmával. Ezzel például a
kórházban nem sokra lehetne menni,
hiszen a második, harmadik alkalommal már kívülről fújnák a benn fekvő
gyermekek az összes poénnak szánt
megnyilvánulást. Ez ennél sokkal komolyabb munka. A jó bohóc mindig a
problémát keresi, és akkor tud a legviccesebb lenni, amikor baj van. Mielőtt
bemegyünk a gyerekekhez, mindig
egyeztetünk a nővérekkel az aktuális

tudnivalókról, de sokszor még akkor
sem dől el, hogy mit fogunk csinálni,
amikor belépünk a kórterembe. Percek is eltelnek olykor, mire kialakul
valami. Az egész fellépés az improvizálásra épül, de persze vannak fix elemek, amelyekhez „oda lehet nyúlni”,
ha nagyon muszáj. Nálam mindig van
egy ukulele (négyhúros kicsi gitár – a
szerk.), ami például nagyon hasznos
eszköz a megfelelő hangulat megteremtéséhez. Osztályról osztályra, kórteremről kórteremre járunk, a lényeg,
hogy abban a pár percben tényleg érezzék jól magukat a gyerekek. Zenélünk,
táncolunk, sokat improvizálunk, bohóctechnikákat alkalmazunk, de soha
nem vicceskedünk, mert az nem tartozik ebbe a műfajba. A jelmezünk se
annyira emlékeztet a bohócokéra, nem
használunk arcfestést, színes parókát,
tulajdonképpen a piros orron kívül
nem sok minden utal arra, hogy kik is
vagyunk. Inkább színészet ez az egész.
CívisCafé: A kórházban sok nagyon
beteg gyermekkel találkoztok, időnkét
olyanokkal is, akik talán soha nem
gyógyulnak meg. Hogy lehet ezt lelkileg
elviselni, kezelni?
Fekete Dávid: Ezt a kérdést előzetesen én is feltettem magamnak. Azt gondoltam, hogy nem fogom majd bírni
lelkileg. De aztán rájöttem, nem azért
vagyok ott, hogy mindez eszembe jusson: ezzel vagy azzal a gyerekkel esetleg
a jövő héten már nem találkozom, mert

valóban ez is előfordulhat. Durván hangozhat, de nem is azért vagyok ott, hogy
sajnáljam a kis betegeket, hanem azért,
hogy abban az időben, amit együtt töltünk, elfelejtsék a betegségüket, jókedvűek legyenek. Szerencsére ezt az esetek
98-99 százalékában sikerül megvalósítani. Ráadásul a szülők se hagynák ki a
„rendelésünket”, alig várják már, hogy
menjünk, hiszen ez a pár perc nekik is
rengeteget ad, segít. Ha mégis megviselné a lelkünket ez a munka, az alapítvány
biztosít pszichológust, aki segít a probléma feldolgozásában. Persze azt azért
nem tagadom, előfordul, hogy otthon
eszembe jut valamelyik gyerek, olyankor elgondolkodom egy kicsit, és bár
nem vagyok vallásos, időnként egy imát
is elmormolok magamban.
CívisCafé: Egy-egy rendelés után rögtön
vissza is kattan az agy, és megy minden
tovább a normális kerékvágásban?
Fekete Dávid: Dehogy is! A bohócállapotból nagyon nehéz kilépni, még
jó ideig fennmarad. Az egyik kollégám
például a szolgálat után nem szeret
autót vezetni, mert képtelen úgy koncentrálni a vezetésre, mint máskor.
Ilyenkor mindenről eszünkbe jut valami; egy bevetést követően dől az emberből a hülyeség. Ha kívülről látnám magam, biztosan azt mondanám: vigyék
el ezt az embert a zárt osztályra, mert
megbolondult!



(T.T.)
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Nyíregyházi
ruhában nyert a
spanyol szépség
Rabócsi Renáta
a világhírnév felé.

CívisCafé
Marina Rossello nyerte a Miss
Intercontinental Spain 2017 versenyt. A hölgy természetesen gyönyörű, de mi nem erre kaptuk fel a
fejünket, hanem arra, hogy a spanyol szépségkirálynő a nyíregyházi
Rabócsi Renáta ruháját viselte.
De vajon hogy kerül egy nyíregyházi ruhaköltemény egy spanyol
szépségre? Nem is gondolnánk,
milyen könnyen. Áprilisban megnyílt Mallorca szigetén az üzlet,
ahol kizárólag Rabócsi-ruhákat
forgalmaznak. Máris nagy a sikere. – Ezt az üzletet kereste fel Marina, aki onnan választotta ruhánkat a verseny döntőjére – mondta
el a lapunknak Rabócsi Renáta, aki
hozzátette: - Marina fogja Indiában képviselni Spanyolországot a
világversenyen, reméljük oda is a
mi ruhánkat választja majd – tette hozzá a varrónő ruhatervező,
aki tavaly novemberben vette át a
szakma legmagasabb szintű tudását bizonyító Mesterlevelet. S hogy
milyen kicsi a világ? Nos, azt mi
sem bizonyítja jobban, minthogy
a mallorcai üzlet tulajdonosa is

nyíregyházi. Délceg Orsolya évek
óta él Mallorcán, s úgy döntött, a
szigeten nyit egy üzletet, melyben
csak Rabócsi Renáta ruháit lehet
kapni. Renáta elárulta: hamarosan
Budapesten is megnyílik az üzlet,
melyben szintén az ő kollekciói
lesznek, és továbbra sem lankad a
külföldi érdeklődés.
A kérdésre, hogy mi a ruhái titka,
amiért már külföldön is ennyire
népszerűek, Renáta így felelt: - Valószínűleg a szabásmintáim különlegessége, a magas minőség és az,
hogy "tündér királylányoknak" készítek ruhákat. Nők kislányos, bájos, királylányos lelkének készítek
ruhákat. Hétköznapi ruhákat nem.
Meg kell találni azokat a nőket,
akik nem csak elképzelik magukat a ruhában, hanem fel is veszik.
Most már igyekszem menyasszonyi ruhában is csak hatalmas, báli
fazonú ruhákat készíteni. Rabócsi
Renátának egyébként az elmúlt
hétvége dupla sikert hozott, hiszen
Budapesten nem másutt, mint a
Gundelben mutathatta be nyári
kollekcióját.

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

CívisCafé
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CívisCafé

Cserfes Percek:
gyerekek és a gyász
A gyerek öröm. A gyerek nehézség. Szakértő segít
megérteni őket, s mellettük magunkat.
Vannak elkerülhetetlen veszteségek mindannyiunk életében, amivel meg kell birkóznunk. Ez lehet egy személy, egy tárgy,
egy lakóhely, bármit is veszítünk el, amihez kötődünk, ez mindig nagyon mély, fájdalmas élmény, amit fel kell dolgoznunk.
Felnőttként sem könnyű, a gyermekeknek
pedig nagyon összetett, olykor a felnőttek
számára érthetetlen feldolgozásmóddal
járó folyamat.
A gyermekek a halált a fejlődésük különböző szintjein más-más módon látják. 2-5
éves kor között a gyermek élettel ruházza
fel az élettelen külvilágot, számára minden
él, érez. A halál számukra visszafordítható; nem fogadják el a végleges elmúlást.
Ötéves kortól kiskamasz korig megszemélyesítenek minden fogalmat, a halált, mint
személyt képzelik el, aki jön és elviszi azt,
akit kiszemelt magának. 9 éves kortól már
realistábban gondolkodik ugyan, tehát elfogadja, hogy a halál a testi végső elmúlás,
nincs tovább test, de a lélek megmarad,
tovább él. Mivel ez a konkrét gondolkodás
szakasza, itt még nem tudnak elvonatkoztatni, metaforákat, absztrakciókat értelmezni, ezért vigyáznunk kell a túlzottan
elvont megfogalmazásokkal, mint például
Cserfes gyermekműhely
4024 Debrecen, Szent Anna u. 35.
cserfesgyermekmuhely@gmail.com
+36 (20) 298-6272

álomba merült, vagy egy hosszú utazáson
van, mivel ő ezt készpénznek veszi.

Ha hozzátartozó megy el

Egy hozzátartozó elvesztése, főleg aki közel állt a gyermekhez, mindenképpen felborítja az addigi egyensúlyt. Megrendül a
megszokottságon nyugvó biztonság, nem
látogatjuk meg a nagyit, nem süt sütit, nem
mesél már a körtefa alatt. Ezek az élmények
elvesztek, kiesnek az ezzel kapcsolatos rítusok. Ezért azon kell igyekeznünk, hogy a
„maradék” biztonságot megtartsuk, azaz
maradjon a napirend, az időpontok, a szokások, csak immár a hozzátartozó, az elvesztett „tárgy” nélkül. (A pszichológiában
a gyász mögött mindig egy tárgyvesztés áll,
melyben a tárgy minden olyan dolog, amire érzelem irányul. Legyen ez egy személy,
egy valódi tárgy, egy állat, egy költözés, otthonvesztés élménye). Zavar keletkezett a
bevált rendszerben, melyet a gyermek nem
ért, fel kell dolgoznia, ezért nagyon fontos,
hogy támaszt nyújtsunk neki.
Lehetőleg ne halogassuk a halálhír közlését! A gyermek érzelmi radarja úgyis „befogja” a feszültséget, a szomorúságot, így
magyarázattal tartozunk. Fontos, hogy az
ő nyelvén fogalmazzuk meg, mi történt.
Lesznek kérdései. Igyekezzük megválaszolni, de ezt is úgy, hogy megértse. Beszéljünk a dologról, de várjuk meg, amíg
ő kérdez; ne erőltessük. Mivel a gyermek

nyelve a játék, ezért valószínűleg a játék
során éli ki a fájdalommal, a gyásszal kapcsolatos feszültségeit. Ha lehet, kapcsolódjunk be a játékba, de ne erőszakosan. Akár
ott is ülhetünk mellette, hogy ha kérdése
van, tudjuk azonnal megválaszolni. Az elhunytról vagy bármely más veszteségről
beszélhetünk, hiszen a gyászfeldolgozási
folyamat egyik legfontosabb aspektusa az
érzelmek megélése. Hangoztassuk, hogy
természetes az, ha bármit is érez, legyen az
harag, szomorúság, düh, bűntudat. Hagyjuk, hadd fejezze ki az érzéseit! A bűntudattal kapcsolatos félelmeiről feltétlenül
beszélgessünk vele, magyarázzuk meg
neki azt, hogy ő semmilyen módon nem
lehetett hatással a történtekre.
A játék mellett megjelenhetnek a rajzok, az
alkotások. Ez mind-mind a feldolgozásra
szolgál. Nézegethetünk fényképeket, mesélhetünk a közös élményekről. Ezek az
apró pillanatok azt szolgálják, hogy az elvesztett tárgy beépüljön a személyiségünkbe, emlékek, szokások formájában. Azért,
hogy az elvesztett személy bennünk éljen
tovább. Megszaporodhatnak az intimitás
iránti igények is; lehet, hogy a gyermek
többször bújik, simogatásra éhes. Ezeket
a szükségleteit igyekezzünk kielégíteni,
simogassuk meg, öleljük át, biztosítsuk őt
arról, hogy nem hagyjuk egyedül. Neki
nem kell erősnek lennie, és ne is mondjuk
neki; hadd élje meg az érzelmeit, hadd fejezze ki őket a saját nyelvén.

Temetés

Vannak, akik kifejezetten ellenzik, hogy
a gyermek a temetéseken ott legyen, mivel ez nem neki való. Azt azonban fontos
tudnunk, hogy a gyermekben a halállal
kapcsolatban kialakulhatnak félelmek,
fantáziák; nem kell messzire mennünk,
elég egy-két mesét megnéznünk, amik
erre ráerősítenek. A temetéssel tudatosul a
halál ténye, de erről mindenképpen egyeztessünk a gyermekkel. Meséljük el, mi történik ilyenkor, miért van ez a szertartás,
hogyan zajlik. Akár elvisszük a gyermeket,
akár nem, mindenképpen beszéljünk erről!
Mivel a szülőknek is nagyon megterhelő ez
az időszak, és a gyermek támogatása ilyenkor különösen embert próbáló, kérjünk
segítséget a hozzátartozóktól. Hiszen ilyenkor mi is elveszítettünk valami vagy valaki
fontosat, és ahhoz, hogy ezt megemésszük,
nagyon fontos a támogató közeg, ahol mi is
kimondhatjuk érzelmeinket.
- FGYN -
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18 jövés-menés

CívisCafé
Abban a világban, amelyet túl sokáig uraltak beszűkült képzeletű, szerény tehetségű és rossz technikájú orgonisták, a 22 esztendős Varnus
Xaver, ki tehetségnek, virtuozitásnak és képzelőerőnek egyaránt bővében van, gyorsan rajongókra lel majd.
E sorok a híres zenekritikus, Arthur Kaptainis tollából jelentek meg a
Montreal Gazette hasábjain, 1986. augusztus 21-én. Húsz esztendővel
később pedig így írt Fáy Miklós, a Népszabadság és a Csillag születik
kritikusa: Xaver tud beszélni az emberek nyelvén, elérte, hogy koncertjeire ezrek legyenek kíváncsiak, ha van valaki, aki vonzóvá tudja tenni
a klasszikus muzsikát, akkor ő az. Orgonálni tud, művelt is, minden
szempontból modern figura, aki személyével tudja bizonyítani, hogy
Bachot nem csak az Élet vesztesei hallgatnak, akik mindenről lecsúsztak, és cserébe valami titkos körben bizonygatják maguknak és egymásnak, hogy azért ez az igazi, nem pedig a csalóka látszat.

A világhírű virtuóz visszatér Debrecenbe

Varnus Xavér
Debrecenben
koncertezik
A virtuóz visszatér.

Június 10-én nagyszabású hangversenyt ad a szabadság-telepi református templom új koncertorgonáján, amelyen világelsőként felhangzik majd Bach Máté-passiójának és Ravel Bolerójának két orgonára
írott változata, amelyekben az ifjú csodaorgonista, Barnkopf Balázs
játszik majd együtt a mesterrel. E különleges alkalomra egy nagy,
amerikai koncertorgona is érkezik majd. Sűrű volt Xaver elmúlt 15
éve. 2004-ben négyezer ember és a királyi család előtt koncertezett
a canterburyi székesegyházban, 10 esztendeje pedig a Művészetek
Palotája orgonáját avatta fel. 2010-ben a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetést, a Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjét vehette át, 2013-ban pedig teltházas, ünnepi koncertjeivel ő nyitotta meg a Berlini Nyári Fesztivált a Berlini Dómban,
majd a Toledói Nemzetközi Orgonafesztivált, októberben. 2014ben őt kérte fel Fischer Iván a 30 éves Budapesti Fesztiválzenekar
Bach-maratonjának nyitókoncertjére. De azt a bizonyos nagybetűs
Koncertet, amelynél nagyobb tisztesség nem érhet muzsikust e földi
létben, 2014 augusztusa tartogatta számára: 50. születésnapja alkalmából a nagy Bach sírja fölött adott teltházas hangversenyt a lipcsei
Tamás-templomban.
Varnus Xaver 27 országban több mint háromezer hangversenyt
adott életében. Övé a zenetörténet egyetlen négyszeres platina orgonalemeze, amelyet a SONY a Művészetek Palotájának nagyorgonáján rögzített, YouTube felvételét pedig 5 millióan nézték meg. Arról,
hogy gyermekkora óta miért ragaszkodik annyira Bach zenéjéhez,
Xaver ezt mondta: „Volt a barokk zene, volt Bach, és a kettőnek szinte semmi köze nem volt egymáshoz. Tapintatosan hallgatunk róla,
hogy a néhány nagy – Handel, Vivaldi, Telemann – mögött elviselhetetlenül középszerű siserehad tenyészett a barokk korban. Minden
nyeszlett fantáziájú városi zeneigazgatócska elemi kötelességének
érezte, hogy fércművein keresztül saját, személyes unalmát kiterjessze az emberiség rá eső szeletére. S ekkor, valamely megmagyarázhatatlan természeti jelenségként egyszer csak színre lép Bach, az
egykori pozsonyi molnár, Veit Bach dédunokája, aki, mint egy bűvös
prizma, magába tükrözte az európai zene őt megelőző ezer esztendejének eszenciáját, és előrevetítette azt, örökre meghatározva a zene
fejlődését. Isten hangja volt ő, nem vitás: Jézus és Shakespeare mellett
az egyetlen szóvivő az egész emberi történelmében, aki soha nem
hazudott. Igaz, akinek a hangját közvetítette, az sem.”
Varnus Xavér koncertje a szabadság-telepi református templomban
Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.
Június 10. (szombat), 19 óra
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„Finoman” szólunk:

MEGNYITOTTUNK!
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CívisCafé
a csodálatos gyógyulásból merítettem a hitet, és azt, hogy csak azt tanítsam, amit megtapasztaltam, mert
akkor vagyok hiteles – hangsúlyozza
Marian.

„Hagyd el
a komfortzónádat,
akkor tudsz
fejlődni!”
Indiáig ment Debrecenből
tanulni és megtapasztalni az
örök igazságot.

Vass Mariannal arról, hogy a jóga
akár az egész életet segíthet kiegyenesíteni.
– Éreztem a darálót, és vele együtt azt
is, hogy időszerű lenne választanom
a kötött és a szabadabb élet között –
kezdi Vass Marian, aki a marketing
területéről érkezett egy jóval érzékenyebb és kifinomultabb terepre.
Mint mondja, munkakörei révén
25 évet töltött íróasztal mellett, ami
számos egészségügyi problémának
szolgált hátteréül: lumbágója, ízületi
problémái alakultak ki, és a stres�szel is meg kellett küzdenie, amit a
hétköznapi ember nem tud kezelni.
A jóga felé egyrészt emiatt fordult,
másrészt az istenkeresés is ebbe az
irányba vezette. 2006-ban lépett
kapcsolatba a Debreceni Jóga Egyesülettel, ahol szintről szintre jutva
fejlődött, majd a Magyar Jóga Akadémián oktatói képesítést szerzett. Egy
súlyos családi eset azonban átmenetileg kiszakította ebből a közegből,
amit viszont tanult, nem felejtette el,
így tudott segíteni – gyógytornász
közreműködésével – idős édesapján,
akiről szinte lemondtak az orvosok.
A gyakorlatilag magatehetetlen férfi
két agyi infarktus után ma teljes életet él, sőt, a jogosítványát is visszaszerezte. – Nincs leépülés! Mindig van
új agysejt! A jellemzően materialista-ateista édesapám ma ott tart, hogy
el akarja hagyni a gyógyszereit. Ebből

Visszatérve tehát az akadémiára, jógaterapeutaként végzett, és ennek
kapcsán jutott a lehetőséghez, hogy
Indiában töltsön 6 hetet, aminek része volt az oktatással, kutatással és
gyógyítással is foglalkozó, lonavalai
Kaivalyadhama Jógakutató Intézet
és Kórház kéthetes képzése. – Az
érkezés helyszíne, Mumbai rám
sokkolóan hatott: ebben a városban
30 millióan élnek, rengeteg a szemét,
helyenként még a házak bádogtetőit
is befedi. A koldusok az utcán fekszenek, bárhová mész, mindennel keveredik a szegénység. Ez a rengeteg impulzus, az európaitól merőben eltérő
lépték és szokásrendszer elsőre befogadhatatlan. Meg kellett tanulnom a
jógát élesben gyakorolni, csak nézni,
és nem látni, vagyis nem beengedni
az érzelmeket, mert bizony a buszon
a kéregető csontsovány csecsemőt
szoptató csontsovány anya látványa
könnyeket csal az ember szemébe.
Ilyen nagy utazás után az idegrendszernek is át kell állni ... Milyen igaz:
hagyd el a komfortzónádat, akkor
tudsz fejlődni!
Márpedig – Marian elmondása szerint – a komfortnak nyoma sem volt
sok helyen, patkánnyal, hangyákkal
és csótányokkal is találkozhatott az
utazó, az ételek sokszor ehetetlenül
fűszeresek, a csapvíz ihatatlan, „fürdeni” pedig a falikút alá guggolva
lehetett. – A lonavlai tartózkodás
viszont egy csodálatos környezetben, egyhetes ajurvéda tisztítókúrával kezdődött. Ez India egyébként.
A végletek világa, amiben minden
megtalálható. Pontosan ezért tudja
a fejlődésünket olyan gyorsan előmozdítani, azaz jóga szemszögéből
nézve megtanítja, hogyan ne reagáljunk, illetve hogyan maradjunk
semlegesek a dolgokkal, történésekkel kapcsolatban. Majd a már említett kéthetes jóga master képzésen
vettünk részt 10 magyar kollégámmal együtt; ennek keretében oktatásmódszertant, anatómiát, többek
között jógafilozófiát és -pszichológi-
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át tanultunk neves tanároktól és orvosoktól. Itt sikerült elmélyíteni az eddig
tanultakat, és sok új hasznos információ, módszer birtokába jutottunk, amit
itthon is taníthatunk, mivel a Magyar
Jóga Akadémia a Kaivalyadhama hivatalos tagintézete lett.
A tanulást chennai kirándulás és a
tiruvannamalai elvonulás követte, ami
feledhetetlen spirituális élményt adott
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Mariannak: az Arunachala, a Szent
Hegy a helyiek szerint Siva vagyis Isten maga. A hindu tradíció szerint a
tisztelet jeleként az óra járásával megegyező irányban járják körbe. A pradaksina, a 13 km hosszú út megtétele,
spirituális gyakorlat is egyben. A hét
minden napján másért lehet zarándokolni. Például körbejárhatják a hegyet azért, hogy megszabaduljanak a

horoszkópban előre jelzett fizikai és
mentális betegségektől, de az adiannamlai templomban a családért áldozati felajánlást tehetnek. A hegyen
számos barlang található, melyek
közül kettőben Srí Ramana Maharsi
(az egyik legismertebb advaita mester, bölcs, szatguru) is hosszú éveket
töltött, mielőtt a hegy lábánál lévő ashramba költözött volna. Az Athiti Asharamban Swami Hamsananda volt a
mesterük, akinek segítségével a szent
helyek energiája még jobban beleivódott a résztvevőkbe.
– A jóga nem vallás, hanem út; eszköz,
ami elvisz a megvilágosodáshoz és a
megszabaduláshoz. A nyugati ember
mindig kifelé megy és mutat, holott a
benső békét és csendet kell megtalálni.
Minden ott van. Milyen csodás a magyar
nyelv: az önvalómat, önmagamat, azaz a
magot kell elérnem. Ha te változol, csak
úgy tudod megváltoztatni a világot, és
nem fordítva. A jóga voltaképpen átírja
a szoftverrendszert: attól kezdve, hogy az
emberben tudatosul, a gondolatai teszik
fizikailag beteggé, és e felismerés hatására elkezdi átírni magában a hiedelemrendszerét, a szokásmintáit, megváltozik
az egész élete – összegzi Vass Marian a
jóga lényegét, aki 9 ezer kilométert tett
meg azért, hogy az Arunachala barlangjaiban megtapasztalja az Önvalót és a
világ, ezenbelül az emberi test és lélek
működésének összefüggéseit.
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6.

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

2.

3.

A gyermekkor fekete árnyai ellenére nagyszerű karriert épített: Debrecen egyik elit iskolájában, a Lilla
tériben tanít. Amikor ketrecbe lép,
lélekben visszarepül a gyermekváros, a nevelőotthon falai közé?
A nevelőotthonban gyakran előfordult erőszak, de nem annyira durván,
hogy azok emléke máig traumaként
éljen bennem. Amikor szorítóba vagy
ketrecbe lépek, csak az ellenfélre
koncentrálok. Az igaz, a nevelőotthonban történtek hatására kezdtem
később a küzdősportokkal foglalkozni, hogy meg tudjam védeni magam.
Kitől kapta az első pofont?
Az élettől, amikor nevelőotthonba
kerültem. Megrendítő pofon volt, de
szerencsére mára már kihevertem.
Minden lányból nem lehet balett-táncos, no de milyen belső igény
kell ahhoz, hogy egy nő a másik végletet válassza? Középen ott van –
mondjuk – a kézilabda, az is kemény.

4.

5.

Azt sokan űzik, és az erdőben is sokan
futnak. Számomra egyik sem kihívás.
Úgy gondolom most is, amit minél
kevesebben csinálnak, az a legnehezebb, ahhoz kell a legnagyobb bátorság. Nagyon kevés nő akar olyan
ügyes és erős lenni, mint egy férfi.
Gondoltam, én megpróbálom.
Ökölvívással kezdte, magyar bajnoki címig vitte, az miért nem volt
elég?
Egy idő után már abban is elvesztettem a motivációt, mert a női bokszot
is sokan kezdték űzni. Az MMA-val is
bokszedzésen találkoztam először.
A fiúkkal elkezdtünk ökörködni, azaz
birkózni, és kiderült, az is megy, ráadásul van egy olyan sport is, amelyben a földharcnak is fontos szerepe
van.
Ma már profi gálákon lép a ketrecbe. Pénzért vagy az élvezetért?
A pénz számomra az utolsó szempont. Amikor kapok egy kihívást,

7.

8.

9.

10.

mérlegelek, hogy milyen esélyeim
vannak, ki az ellenfelem, fel tudok-e
készülni a mérkőzésre testben és lélekben. Ezek alapján döntök.
Ki az ikonja a ketrecharcban?
Amanda Nunez. Ő aztán agresszív,
férfias, kőkemény. Addig megy, amíg
fel nem őröli az ellenfelet.
Ahhoz képest, hogy az MMA-ban
szinte puszta kézzel ütik az embert, a spartan race kikapcsolódást jelenthet.
Az is embert próbáló feladat, főleg
úgy, hogy nekem mindig a dobogó a
célom. Kemény hosszú távot lefutni,
miközben víz, sár és más akadályok
törnek borsot a orrod alá.
A teljesség kedvéért vegyük sorra:
milyen őrültségekhez adja még a
fejét és a testét?
Az egyik az MMA, a másik a spartan
race, a harmadik a crossfit, újabban
pedig motorozom. Most ennyi, sajnos, több nem fér bele az időmbe. Iskolában tanítok testnevelést, edzem,
edzést is tartok.
Könnyű egy MMA-harcosnak rendet tartani órán! Irigykedhetnek a
kollegák.
Úgy gondolom, van tekintélyem a
gyerekek előtt, de nem csak azért,
mert ismerik az eredményeimet,
hanem azért is, mert én bármilyen
feladatot meg- és bemutatok nekik.
Nehéz visszafogni a jobbegyenest,
ha egy kölyök pimasz az órán?
Sokkal célszerűbb fekvőtámasszal és
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14.

15.
16.
17.

11.

12.

futással büntetni. Abban poén is van,
és teljesen humánus.
Ne szépítse a helyzetet! Milyen fizikai állapotban van a mai fiatalság?
Közepesnek mondanám. Viszonylag
sokan sportolnak, de nem elegen. Bár
testileg korán érnek, szellemileg csak
későn értik meg a mozgás fontosságát a mai gyerekek.
A mindennapos testnevelés elérte
a célját?
Én nagyon jó ötletnek tartom, még
úgy is, hogy a legtöbb iskolában nincsenek meg hozzá a megfelelő tár-

18.

13.

Meddig lehet ketrecben egy nő?
Van felső korhatár?
Profiban egészen biztosan nincs felső korhatár, én azonban még egykét évre tervezek. Utána szeretnék
családot alapítani, majd más extrém
sportokat is kipróbálni. Rövid az élet.
Mi a legjobb Debrecenben?
A bicikliút-hálózat. Az a kicsi, ami
van, és mindegyik bicikliút félig tart...
Mi a legrosszabb?
Az autós közlekedés és a közösségi
közlekedés.
Ki a legjobb fej Debrecenben?
Reszegi Sándor crossfitedző.
Ráksaláta vagy töltött káposzta?
Töltött káposzta.
Sör, bor vagy pálinka?
Pálinka.
Tankcsapda vagy Desperado?
Tankcsapda.
Kívánjon hármat! Hátha kifogjuk a
hét végén az aranyhalat!
Legyen két vasárnap egy héten, szeretnék egy Suzuki DRZ 400-as motort, és
osztogassanak ingyen töltött káposztát
a debreceni főtéren! Csak ennyit kérek.
Cs. Bereczki Attila

gyi vagy infrastrukturális feltételek.
Szerintem a napi egy óra mozgás
19.
minden gyereknek kell. Bárcsak a mi
időnkben is lett volna mindennapos
20.
testnevelés!
A küzdősportok mindenkiből ke21.
mény embert faragnak. Iskolai tanítványát sikerült már ezen sportágak felé terelni?
Örömmel tölt el, hogy sokan az én
hatásomra kezdtek el sportolni.
Több régi tanítványommal tartom a 
kapcsolatot, akik a város különböző
edzőtermeiben és klubjaiban izzad- További érdekességek:
www.civishir.hu
nak.

24 HIRDETÉS

CívisCafé

