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2 RöviD Hírek

CívisCafé
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!

Épül az új piac a
Fényes udvarban
Elkezdődött a Fényes udvari
kispiac átépítése. Az árusok
átmenetileg a körbekerített építési területen kívül, a
postahivatal előtti placcon
kínálják a portékát; ezt a
helyet számukra a közterület-felügyelet alakította ki.
A területet az Új Főnix Terv
keretében 130 millió forintos támogatásból és közel 70
millió forintos városi erőből
– azaz 200 millió forintból –

hozzák rendbe: a piacot befedik, felső megvilágítást kap,
formatervezett
asztalokat
helyeznek el, kicserélik a burkolatot, ami által esztétikus
és funkcionális térré válik.
A kispiac 2017 végére újul
meg, ezzel párhuzamosan
pedig – egy másik projekt
keretében – felújítják az itteni orvosi rendelőket is, amik
november elejétől várják friss
külsővel a betegeket.

Gyermek-szemüvegkeretek és
-szemüveglencsék széles választéka!

Kerekestelepi Fürdő
Ha nem sikerültek jól az eredményeid,
reménytelennek látod a folytatást,
nappali tagozatos képzéseinken

újabb esélyt kapsz.
Felnőtt vagy? Dolgozol?
Kisgyermeked neveled otthon,
mégis le szeretnél érettségizni?

Jelentkezz nálunk esti
és levelező képzéseinkre
délutáni vagy szombati oktatással!

Beiratkozás személyesen
június 20-tól július 7-ig 8-16 óráig
és augusztus 16-25. között 9-13 óráig.
Vagy jelentkezz online
a debrecen.magiszteralapitvany.hu weboldalon!

4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 22.
telefon: 52/470-745
címe: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 22.
www.kerekestelepifurdo.hu

Gyógyvizünk nem csak fürdőzéssel,
de ivókúrával is hozzájárul
az egészségesebb mindennapokhoz.
Termálvizünk jótékony hatásai:
magas gyomorsav-tartalom kezelésére,
izomreuma és izomfájdalom,
ízületi és gerincoszlopi meszesedés,
ízületi panaszok,
mozgásszervi megbetegedés,
porckorongsérv kezelésére ajánlott.
Ezenkívül jacuzzival és szaunával
várjuk a frissülni vágyó
vendégeinket.

A fürdő nyitvA tArtásA
2017. június 17-től:

Hétfőtől vAsárnApig
8.00 – 20.00,
pénztár: 18.30-ig
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Nagyon beteg
debreceni kislánynak gyűjtenek
Lábfájással kezdődött. Édesanyja kér segítséget.
Fanni 13 éves. ALL betegsége
lábfájdalommal kezdődött:
görcsölt a lába, vizesedett a
térde. Vérvétel, majd a csontvelőből történő mintavétel
után tavaly ősszel derült ki
a diagnózis: leukémia. 2016.
október 27-én elkezdték a
kezelést, amit nagyon nehezen viselt, sokat hányt, nagyon lefogyott. Mostanra nagyon sok kezelésen vannak
túl; jelenleg is orrszondán át
táplálják. Fanni és édesanyja
többet vannak kórházban,
mint otthon. – Gyermekem
egyre nehezebben viseli a kemoterápiákat és azokkal járó
mellékhatásokat. További kezelések következnek; segítségre

van szükségünk, hogy gyermekemnek biztosítani tudjak
mindent a gyógyulásához.
Egyedül nevelem a gyerme-

kemet, dolgozni nem tudok
menni, mert minden percben
vele kell lenni. Táppénzen vagyok. Volt férjemtől semmiféle
anyagi és erkölcsi támogatást
vagy segítséget nem kapok.
A lakáshitel törlesztése és a
megélhetés, a gyerekkel kapcsolatos kiadások a betegsége
miatt nagyon nehéz. Bármilyen segítséget szívesen elfogadunk, mivel nagyon nehéz
anyagi helyzetben vagyunk –
írja Fanni édesanyja, Zsuzsa.
(Fanni édesanyjának levele)

Az átutalt összeget célzott adományként kezeli a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, és az adományozott teljes összeget az önök által támogatott családhoz továbbítják.
Bankszámlaszám: 11993001-02325172-10000001 Erste Bank
Közlemény: Fanni 696

János vitéz, másképp.

A fergeteges humorú, fiatalabbaknak és idősebbeknek
egyaránt szóló zenés János
vitéz-adaptációban futballsztárok és operettdallamok
mérkőznek meg egymással
életre-halálra július 1-jén este
a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon, Szente Vajk parádés rendezésében, a Katona
József Színház művészeinek
előadásában.

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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A debreceni
zümivadász,
a darazsak
nagy
ellensége
nem ismer
lehetetlent
Interjú Szmutkó Attila
méhésszel, aki ott segít,
ahol tud.

CívisCafé

Ha Szmutkó Attilát nem mindennapi figuraként jellemezzük, akkor nagyon is enyhén fogalmazunk.
A magát egyszerűen csak „Zümivadásznak” nevező férfi pillanatok alatt
képes az utcán beszédbe elegyedni
egy számára addig teljesen ismeretlen emberrel, jó tanácsokat osztogat,
majd átnyújtja névjegyét, mondván,
sose tudhatja a megszólított, hogy
mikor lesz szüksége egy igazi szakemberre. Szmutkó Attila ugyanis méheket, darazsakat fog be. Azt mondja,
ahol tud, segít, de csak azoknak, akik
emberszámba veszik.
CívisCafé: Azt olvastam a közösségi
portálon, hogy két diplomája is van.
Miért nem használja egyiket sem?
Szmutkó Attila: Gazdasági mérnök vagyok, és elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát is. Az egyiket használtam, hiszen nyomozó voltam egy
darabig Debrecenben, zászlósként
szereltem le, miután nem hosszabbították meg a munkaviszonyomat. Ha
nem így történik, talán ma is rendőr
vagyok.
CívisCafé: Messzire került az eredeti
szakmáitól, hiszen most azért
beszélgetünk, mert méhrajokat,
darazsakat fog be…

Szumtkó Attila: Miután eljöttem
a rendőrségtől, keresnem kellett valami új lehetőséget, olyat, amit szívesen
csinálnék. Érdekelt a méhészet, ezért
aztán elvégeztem egy OKJ-s méhészképző tanfolyamot. Van egy saját 10
hektáros földterületem, ami valamikor szelektív hulladéklerakó volt; a
két kezemmel tisztítottam meg a szeméttől, és csináltam belőle egy vadvirágokkal teli méhlegelőt. Harminc
családom volt, de sajnos az idei tél
nagyon megtizedelte az állományt,
alig maradt belőle valami.
CívisCafé: Innen aztán egyenes és
rövid út vezetett odáig, hogy „zümivadász” lett. Miért vállalkozott erre?
Szmutkó Attila: Nem is igazán
tudom a választ, így alakult. Amikor
elvégeztem a tanfolyamot, nem gondoltam arra, hogy egyszer másokon,
másoknak fogok segíteni. Egyszer, ha
jól emlékszem, 2013-ban egy ismerősöm megkért rá, hogy ha már úgyis
ismerem a méheket, segítsek eltávolítani egy „eltévedt” családot, ami a
Gambrinus közben egy ház falában
lévő szellőzőben telepedett le. Ez volt
az első munkám, amihez a tűzoltók
segítsége is kellett, mivel legalább 35
méter magasból kellett „levadásznom” a méheket.
CívisCafé: Tisztában van vele, hogy
nagyon sokan „fura póknak” tartják?
És akkor még finoman fogalmaztam…
Szmutkó Attila: Hogyne! Kétfajta
ember van. Az egyik hülyének, idiótának tart, mert nem ismer, a másik,
akinek viszont már volt kapcsolata
velem, ismeri a munkámat, megadja
nekem a kellő tiszteletet. Aki például
azért hívott ki, hogy segítsek, mert az
ott fészkelő darazsak miatt beszakadt
a házának a mennyezete, egészen
biztosan hősként tekint rám, hiszen
húsz perccel a hívás után ott voltam,
és befogtam a rovarokat.
CívisCafé: Egyre többször hallunk
arról, hogy megvadult méhrajokat,
hatalmas fészkeket építő darázskolóniákat kell eltávolítani lakott területekről. Mi az oka, hogy egyre több
ilyen esetről szólnak a hírek?
Szmutkó Attila: Több oka is van.
Az egyik legfontosabb, hogy szerintem túl sok méhet tartanak a méhészek, akik sokszor még arra sem képesek, hogy kirakjanak a legelőre egy
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itatót. Így a szomjas méhek elindulnak
vizet keresni, és akár öt kilométerre is
elrepülnek, ahol például egy családi ház
kertjében a gyerekmedencében landolnak. El lehet képzelni, mekkora riadalmat okoz, ha egy hatalmas raj egyszer
csak rátelepszik a kerti medence vizére… A túl sok méhet etetni sem mindig
lehet, hiszen az időjárás szélsőséges, ha
kevesebb például az akácvirág, akkor
kevesebb táplálékon osztozhatnak, és
ilyenkor szintén útra kelnek, keresik a
megfelelő helyet, ahol hozzájuthatnak a
cukorhoz. Egyébként pedig van egy természetes rajzási hajlamuk is, ami abból
adódik, hogy egy idő után a család ketté
akar válni. Egy újabb anyát nevelnek, és
ilyenkor a család egyik fele a kaptárban
marad, a másik fele viszont az új anyával
elhagyja az otthonát, és keres magának
egy másikat. Ha a méhész időben leszedi ezeket az úgynevezett anyabölcsőket,
meg tudja akadályozni a kirajzást, a családot egyben tudja tartani. Van olyan
méhész, aki 400 családot tart, ekkora
állományt azonban képtelenség áttekinteni, folyamatosan ellenőrizni, így
esély sincs arra, hogy a gazda megtalálja
az új anyát. Egy másik ok, hogy az élő
környezetük egy részét elvette az ember, ezért is költöznek be a városba, ahol
kéményeket, szellőzőket, minden olyan
helyet birtokba vesznek, amit biztonságosnak tartanak.
CívisCafé: Félelmetes látvány, amikor
egyszer csak megjelenik az égbolton
egy mozgó, duruzsoló fekete felleg…
Szmutkó Attila: Az ilyen rajok keresik az új lakásukat, közben leszállnak például egy faágra, egy bokorra, megpihen-

nek kicsit. Ilyenkor kell minél gyorsabban
befogni őket, és olyan helyre szállítani,
ahol tudunk nekik „kaját”adni.
CívisCafé: Láttam olyan felvételt, amelyen
a kezét bedugta a méhraj közepébe. Még
nézni is rossz volt…
Szmutkó Attila: Nem olyan vészes ez,
mint amilyennek látszik! Erre azért van
szükség, hogy megtudjam, milyen „lelkiállapotban” vannak a méhek. Ha csak
mászkálnak a kezemen, akkor nyugodtak,
ha csípnek, szúrnak, akkor idegesek. Ez
alapján döntöm el, hogy milyen módszerrel fogom be őket. Ha nyugodtan ülnek
egy ágon, akkor egyszerűen levágom a
gallyat, és máris mehetnek a kaptárba, ha
idegesek, kis permetezővel lelocsolom a
rajt, hogy könnyebb legyen a dolgom.
CívisCafé: Nemcsak a méhek, hanem a
darazsak is sok bosszúságot okoznak.
Tipikus eset, amikor családi házhoz hívják,
hogy a padlástérből távolítsa el a fészket.
Ilyenkor mi a teendő?
Szmutkó Attila: Bár sokan egy kalap
alá veszik a méheket a darazsakkal, utóbbi
egy élősködő, dögevő állat. Bejár a kaptárba, ahol megöli a méhet, és ellopja a benn
lévő mézet, amit a saját utódjainak etetésére használ fel. Kiválóan érzi magát a szeméttelepeken, hulladéklerakókon, minden olyan helyet felkutat, megtalál, ahol a
legkisebb mennyiségű cukor előfordulhat.
A darázsfészkeket mindig le kell szedni,
mert egyébként újraépítik. A legfontosabb azonban a megelőzés, a darázsanya
ugyanis keresi a helyet, ahova be tud költözni. Ezért a szellőzőket, oldalfalakat, kéményeket, amiket nem használunk, érdemes lefedni 3 milliméter alatti acélráccsal.
Nem ajánlom a fészek eltávolításához az

égetést, mert könnyen lángba borulhat az
egész tetőszerkezet. Jó munkát csak az esti
órákban lehet végezni, amikor az összes
darázs a fészken ül. Egy padláson legalább
3-4 darázsfészek van, mindegyiket le kell
szedni.
CívisCafé: Tehát ha a tető körül folyamatosan repkedő darazsakat látunk, érdemes
gyanakodni…
Szmutkó Attila: Mindenképpen. Ahol
komoly darázsfészek alakult ki, ott bizony
zúg, morog, sőt mozog is a mennyezet! Én
már láttam ilyet, és halálfélelmem volt.
CívisCafé: Hívhatja bárki, bármikor, ha baj
van?
Szmutkó Attila: Csak annak segítek,
aki embernek tart, a kellő tisztelet ugyanúgy jár nekem is, mint bárki másnak. Előfordult már, hogy egy pohár vizet sajnált
tőlem a tulajdonos, akinek a házából egy
hatalmas darázsfészket távolítottam el.
Azt mondta, ha szomjas vagyok, igyak
otthon. Na, az ilyen emberhez biztosan
nem megyek még egyszer.
CívisCafé: Ebből a munkából megélni
nem igen lehet…
Szmutkó Attila: Főleg úgy, hogy
nem pénzért csinálom! Nagyon sok szegény embernek segítek, akiknek kenyérre alig van pénzük. Kérjem el tőlük azt a
keveset? Persze, jó lenne, ha támogatnák
a munkámat, hiszen a köz érdekében
dolgozom. Így egy kicsit azért nehéz…
CívisCafé: Biztos emlékszik a legnagyobb fogására. Mekkora volt?
Szmutkó Attila: Háromszor egyméteres fészek a rekordom! A Vezér utcán
szedtem le. Annak azért már van súlya
is! A múltkor láttam egy videót, amiben
egy pesti gyerek dicsekszik, hogy mekkora fészket távolított el. Na, én annál
kétszer-háromszor nagyobbakat is leszedtem már!
Takács Tibor
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Strudli

Epres-zabpudingos
sütemény

A strudli sváb étel, Szabolcs
megyében Vállajon készítik.
Ez a recept is onnan került a
Sóstói Múzeumfalu Kóstolja
meg Magyarországot! című
rendezvényének 2009-ben
megjelent receptkönyvébe.

relyemetszővel felvágjuk. Ha
ez kész, nyújthatjuk a tészta
Hozzávalók: 1 kg liszt, 4 tojás, másik felét. Bő forró olajban
só, tejföl, 1 ek. zsír, 3 dl aludttej. kisütjük.
A töltelékhez túró, lekvár vagy Krumplis töltelék: fél kilogramm krumplit meghámokrumpli.
Elkészítése: A lisztet két zunk, majd kis kockákra vágegész tojással és két sárgájá- juk, és sós vízben megfőzzük.
val, kevés sóval, tejfellel, zsír- Leszűrjük, és a megmaradt
ral lágy tésztává dolgozzuk két tojás fehérjével, 1-2 kanál
össze. Két részre osztjuk. Az tejföllel megtörjük, összekeegyiket kinyújtjuk, nem kell verjük (ezt jó előre elkészíttúl vékonyra. A kör alakú hetjük, hogy kihűlve tehestészta egyik felére tesszük a sük a tésztára).
tölteléket. Ráhajtjuk a tész- Ha lekvárral töltjük, jó sűrű
használjunk,
ta másik felét, és a szélét jól szilvalekvárt
hogy
ne
folyjon
ki. Túrótöllenyomkodjuk. Nyújtófával
tenyérnyi kockákra osztva teléknél kevés krumplit kevelenyomkodjuk, hogy össze- rünk a túróhoz, azzal kenjük
tapadjon a tészta, majd de- meg a tésztát.

Ajándékba kaptam a Szafi
kakaós zabpudingport. Úgy
gondoltam, hogy nem simán
pudingként fogom először
megkóstolni, hanem eperrel
feldobva, sütemény mellé.
A csomagoláson leírtakhoz
hasonlóan készítettem el
a pudingot, de 3,5 dl házi,
kókusz-mogyorótejszínnel,
hogy hígabb legyen. Édesítésnek csak egy csapott evőkanál xilitet használtam.
Bár a süteményt felkockáztam, kuglófformában sütöttem ki. Egy egyszerű kevert
tészta. A felolvasztott margarint, édesítőszert és tojássárgáját összekevertem. Külön
összekevertem a liszteket,
sütőport, kakaóport. Majd
a tejszín hozzáadagolásával
simára kevertem mindent
és a végén óvatosan beleke-

vertem a kemény habbá vert
tojásfehérjét. 160-170 fokos
előmelegített sütőben kb. 35
percig sütöttem a margarinnal kikent formában.
Süti hozzávalói: 10-11 dkg teljes kiőrlésű liszt , 3 dkg rétesliszt,
1 tk. sütőpor, 1 tojás szétválasztva, 2 tk. Duel narancsos kakaópor, 2 tk. Szafi Reform & Szafi
Free életmód, receptek vaníliás
eritrit, 2-3 dkg margarin.
Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva

További Receptek::

www: izutazas.blogspot.hu

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.
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„kuponozz”, Debrecen!

egyél és igyál, szórakozz, művelődj, szépítkezz, pihenj, kapcsolódj ki, sportolj

kedvezményes árakon!
L e g ú j a b b

FoodFactory:

utcakaja, szenvedéllyel

A Food Factory abból az elgondolásból indult ki, hogy
a népszerű utcakaja megérdemli az újragondolást.
A tökéletes harmónia érdekében érzelmi töltetet is kapnak a fogások: a városban egyedülálló odafigyeléssel
és szenvedéllyel készítik utcakajáikat.
Alapanyagaikat megbízható helyről, elismert szakemberektől szerzik be. A hamburgerzsömle a Bárándi
pékségből származik, a Hortobágy menti marhahúsból
készült húspogácsákat pedig egy kisüzemtől szerzik be.
A kézműves pizzákhoz a tésztát 12 órás kelesztéssel
állítják elő a legjobb Gyermelyi pizzaliszt-keverékből,

Mi

p a r t n e r e i n k

mellyel sikerül elérni a tökéletes pizzatészta-állagot. A
feltétek kiválasztásban elsődleges szempont az olasz
pizzák egyszerűsége, harmóniája és tökéletessége.
A souvlaki gyros elkészítésében ügyelnek rá, hogy a
gyroshús ne forgó gyrossütőn, hanem sous vide technológiával készüljön, aminek köszönhetően a hús nem
szárad ki, hanem tökéletesen szaftos és ízletes lesz.
FoodFactory
Debrecen, Darabos utca 14. fszt. 1.
52/487-246
http://www.foodfactory.hu/

tudjuk, kivel alszik!

Ha eddig azt hitte, egyedül vagy a párjával hajtja álomra
a fejét, téved! Minden éjjel akkora tömeg van Ön körül,
hogy el sem hinné! Az ágynemű, az ágybetét hemzseg
a szabad szemmel láthatatlan poratkától, továbbá azok
– nem túl gusztusos – maradványaitól. Ezek a parányi
részecskék minden egyes éjjeli mozdulatunk következtében szállni kezdenek, belélegezzük őket, és – nem túl
szerencsés esetben – bizony az allergiánk kiváltója is
lehet. Az ágybetét ilyen irányú száraz mélytisztítására
kínál hatékony megoldást a Porcica. A kizárólag növényi alapú tisztítószerekkel üzemelő korszerű gépek

Forma,

www.porcicatisztitas.hu

szín, táplálék és öröm a testnek!

Aligha van hely Debrecenben, ahol a vendég egyazon
helyen erősödhet, szépülhet és ehet finoman egészségeset. A Debrecen Plazában mindez egyszerűen
elérhető: a New York Fitness elegáns környezetben
várja mindazokat, akik jobban akarják érezni magukat
a bőrükben – többek között a súlyzós és kardioedzés
eszközei is rendelkezésre állnak. Ezzel párhuzamosan
a Plaza Szolárium egyedülálló megoldást kínál a tartós
barnaságra: a HOT csokicsövek általi barnulás a szoláriumozás után még 4-6 óra elteltével is jelen van, tehát
tovább barnulunk, és a megszerzett bőrszín lényegesen tartósabb is. Aki a testkarbantartás végeztével
enne is egy jót, nem kell messzire mennie: Európa első
egészséges gyorsétterem-hálózatának tagja, a Petra’z

Fogyni

– amik működés közben a levegőt is tisztítják – a matracban megtelepedett szennyeződést fellazítják, majd
eltávolítják, így szüntetve meg az allergizáló anyagok
jelenlétét.
Az eljárást végző gép egyedülálló technológiával rendelkezik: 30 centiméter mélyre hatol a matracban, eltávolítva így az mélyben lévő összes szennyeződést,
Új hatást és tiszta érzetet kelt. 35 cm széles kefesor
található rajta.

a bevásárlóközpont első emeletén kínálja kivétel nélkül minőségi alapanyagokból készült ételeit. A fogások
adalékanyagoktól, ízfokozóktól mentesek, javarészt
zsiradékmentesen vagy hidegen sajtolt olajjal készülnek, teljes kiőrlésű liszt és nádcukor felhasználásával.
Petra’z Debrecen
Debrecen, Péterfia utca 18. (Debrecen Plaza 1.emelet)
New York Fitness
Pláza Szolárium
Nyitva: hétfő – péntek 6.00 – 24.00,
szombat 8.00 – 21.00, vasárnap 8.00 – 20.00
Telefon: 52/871-795
E-mail: info@newyorkfitness.eu

fekve? Igen!

A presszoterápia egyetlen testkezelés alkalmával egyszerre négy különböző program alkalmazásával hat a
szervezetre. Ezek:
• zsírbontás
• hullám-nyirokmasszázs
• infraszauna
• anyagcsere-fokozás, amik együttesen biztosítják az
alakformálást és - a nyirokrendszerre hatva – a méregtelenítési folyamatok beindulását. A kezelések az emberi test szükségleteire gyengéden válaszolnak: úgy
hatnak kedvezően az egészségre, az anyagcserére,
hogy Ön közben kellemesen relaxál. A nyomásterápián
alapuló testkezelés során a masszázs a szívtől legtávolabbi ponttól indul, majd hullámszerűen járja át a testet,

azaz egyenletes nyomásban részesülnek a különböző
testtájak, miközben a testet belülről melegíti át az infraszauna. Megfelelő folyadékbevitellel a nyirokrendszerre hatva páratlan a terápia méregtelenítő hatása.
Ilcsi kozmetikumok: tégelybe zárt természet
A Nagyerdei Szépségház Ilcsi néni 40 országban használt, professzionális natúrkozmetikumaival dolgozik.
A szép és egészséges bőrért a természet erejével 150
termék segítségével tesznek.
Nagyerdei Szépségház
Debrecen, Lugossy utca 16/a
Facebook: Nagyerdei Szépségház
Telefon: (52) 487 955

w w w . k u p o n l a p. h u
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Újra szól a
Rádió MAX!
A debreceniek nagy kedvence
négy év után visszatér.
Hallgassa online!

CívisCafé

Nincs debreceni, aki ne emlékezne
rá: a Rádió MAX zene és buli volt.
Tóth Sándor ügyvezető derűs
nosztalgiával gondol vissza a 2006
és 2013 közötti évekre, amíg a rádió működött. – Ha elveszett egy
kutya vagy egy rendszám, tíz perc
alatt megtaláltuk – ez jól szemlélteti azt a fajta közvetlenséget és élő
kapcsolatot a hallgatókkal, amire a
nagyjából 20 munkatárs esküdött
fel a MAX-nál. Elsődleges szempont volt nálunk az interakció, és
a mai napig vallom, hogy beszél-

getni kell az emberekkel, együtt
kell velük élni. Alapvetően félreértelmezett dolognak tartom, hogy a
rádiózás csak szolgáltatás – igenis
a hallgató kedvében kell járni – fogalmaz.
Az egyik leghallgatottabb rádióként a MAX-ot, bár alapvetően a
felnőtt (25 és 49 év közötti) korosztályt célozta meg, a fiatalok is
nagyon szerették: a zenei paletta
gerincét adó 80-as, 90-as évek slágerei egyszerre hozták el a gondtalanság és a szabadság ígéretét,
és ugyanezt jelentik ma is a 30-40
évvel ezelőtti slágerek.
A MAX azonban nemcsak műsort
szórt, hanem élőben is szórakoztatott: először hozott Magyarországra
magánszervezésben világsztárokat
– a rádiónak köszönhetően töltötte meg a Lovardát a Bad Boys Blue,
C. C. Catch, az Ottawan, a Boney
M, a Rednex, az East 17, Thomas
Anders vagy a La Bouche. Rajtuk
kívül a magyar élvonal minden szereplője adott MAX-os bulit Zoltán
Erikától Fenyő Miklóson át a Dolly
Rollig, de jegyeztek Guinness-rekord lecsót, gyorsulási versenyeket,
jótékonysági rendezvényeket is.
Tóth Sándor a brandépítés sikerét
abban látja, hogy profi és maximalista emberek dolgoztak együtt, egy
célért: a hallgatóért. Így lett a Rádió
MAX életérzés.
– A piaci környezet az utóbbi
években megváltozott, a médiafogyasztási szokások az online felé
tolódva jelentősen átalakultak.
A frekvencia ma szinte privilégium, nehéz hozzájutni, viszont az
emberek jó része már a munkahelyeken is online rádiót hallgat
– ezért határoztunk úgy, hogy így
juttatjuk el széles közönséghez újra
a Rádió MAX-ot. A csatorna arculatát megőrizve igyekszünk megszólítani mindazokat, akik korábban velünk voltak és – az igények
alapján – új hallgatókat megnyerni. A zenei rádióval azt a hiányt
igyekszünk pótolni, amit a Rádió
MAX hagyott maga után – összegezte Tóth Sándor.
Rádió MAX: www.maxfm.hu
Kövesse a Facebookon!

MAXimum zene:
RÁDIÓ MAX!

Hallgassa
online!

maxfm.hu
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CívisCafé
Összefogással
küzdöttek érte

Fülöp sorsa
a többi
megkínzottért
kiált
Pár óra simogatás
a halál kapujában.

Egy életre megjegyeztük Fülöp
nevét. Azét az elborzasztó arcú
kutyusét, akit eltorzult lelkületű
gazdái keserves kínhalálra ítéltek
Nagycserkeszen. Zsineggel, amely
belevágott a húsába, elkötötték a
nyakát, torkát; rövid láncra verték,
enni, inni sem, vagy alig kapott.
Fotója bejárta a világhálót.
Egy ország aggódott érte, és eddig példa nélküli adakozás kezdődött: napok alatt több mint 700
ezer forint gyűlt össze a csontsovány kutyust rabságából kimentő
Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány
számláján Fülöp gyógykezelésére.
Aztán jöttek a biztató hírek és az
újabb képek, amelyek már egy
kedves, szomorú szemű kutyust
ábrázoltak. Raska Andrea, az
egyik önkéntes nagyszombaton
húslevest főzött, külön Fülöpnek,
hátha attól hamarabb megerősödik. Úgy tűnt, fiatal szervezete,
ha már ennyi szenvedést kibírt,
átsegíti a bajokon, hiszen már jó
kezekben volt. Mindenki abban
bízott, rehabilitációja után hamarosan elkezdhet egy boldog, gazdis életet.

Miközben állatorvosok, állatbarátok együtt küzdöttek, harcoltak az életéért, Fülöp szimbólum
lett, a megkínzott állatok jelképévé vált. S elkezdett mindenki
kicsit jobban odafigyelni a környezetében élő kutyusokra, tartási körülményeikre. Ám Fülöp
állapota váratlanul rosszabbodni
kezdett. Kiderült, a torkára szorított zsineg nyelőcsőbénulást
okozott, Nyíregyházán segíteni
már nem tudtak, így a fővárosban a legjobb állatorvosok kezei közé került. Gyomorszonda,
mesterséges táplálás, ideiglenes,
szerető gazdi, majd újabb műtét
következett.
És jött egy kép a Facebookon,
ahogy az új gazdi kertjében, a
tavacska mellett pihen, és néha
már a játékokkal is ismerkedik.
Igazi kutyapofija volt, és két
nagy, szomorú szeme. A napokban pedig kaptuk a sokkoló
hírt, hogy Fülöp elment örökre.
Ideiglenes gazdája mindvégig
mellette volt, beszélt hozzá, és
simogatta egészen addig, míg át
nem kelt a Szivárványhídon.
Ennek a drága kutyusnak egész
életében szinte csak ennyi simogatás jutott: pár órányi – a halál
kapujában.
Amikor tegnap hazamentem,
megölelgettem a kutyáimat. És
magamban hálát adtam azoknak az eddig gyűlölt, ismeretlen
teremtményeknek (mert embereknek nem nevezem őket), akik
„csak” az utcára dobták, sorsukra hagyták őket, de legalább kárt
nem tettek bennük. Így kaptak
még egy esélyt, hogy velem boldogan, biztonságban élhessenek.
Azt gondolom, azt remélem,
Fülöpnek egyszer emléket állítanak. Szobra jelképezi majd az
összes kegyetlenséget, amelyet
ember követett el állatok ellen.
Forgalmas helyre teszik, hogy
sokan menjenek el mellette, s aki
látja, bátran emelje fel a szavát az
állatkínzás ellen. Míg nem késő.
Cservenyák Katalin

CívisCafé
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CívisCafé
Egy csapásra híres lett a nagykállói Haklik Melinda,
miután megnyerte 2017-es Gazdász Szépe versenyt. A Jóska Bátyám nevű Facebook-oldal által kiírt pályázatra negyvenen jelentkeztek az országból; közülük a nagykállói lány
kapta a legtöbb szavazatot.
Melinda a barátai unszolására jelentkezett a versenyre, és
nagy volt az öröm, amikor megjött az eredmény: 1034 szavazattal ő lett a győztes. Szerényen jegyzi meg: sokat köszönhet motoros barátainak, akik nagyon összetartók; biztos benne, hogy rengetegen voksoltak rá.
A lány családja generációk óta mezőgazdasággal foglalkozik, természetes számára a mezőgazdasági munka. Vet, permetez, kapál. És, persze ,kicsi kora óta rajong a gépekért.
– Amint lehetett, jogosítványt szereztem: 2005-ben előbb

Vet, permetez,
kapál, tüzet olt
a bájos autószerelő
Nagykállói a legszebb gazdász!

Debreceni SZC
Baross Gábor Középiskolája
és Kollégiuma
FELNŐTTOKTATÁS
A MÁSODIK SZAKMA IS INGYENES,
FELSŐ KORHATÁR NÉLKÜL ESTI TAGOZATON
A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEIBEN
2017/2018 tanévben szeptembertől induló képzéseink
A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését,
bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján,
vagy a melléklet telefonszámon.
Elérhetőség:
Cím: 4030 Debrecen, Fokos utca 12., Tel.: 06-52/437-311
OM azonosító: 2030033
E-mail: ugyfelszolgalat@dszc.hu

Debreceni SZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Szakképesítés
Eladó
Pincér
Cukrász
Szakács
Diétás szakács
Vendéglátásszervező
Kereskedelmi képviselő
Vendéglátó-üzletvezető
Érettségire felkészítő

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év
0,5 év
2 év
2 év
1 év
2 év

(iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség, nappali képzés)
Elérhetőség
Cím:
4030 Debrecen, Vénkert utca 2.
Tel.:
06-52/413-113
Fax:
06-52/413-113
OM azonosító:
2030033
Honlap:
www.dszckereskedelmi.hu
E-mail:
kereskedelmi.debrecen@gmail.com

Szakképesítés
Hegesztő
Karosszérialakatos
Épület- és szerkezetlakatos
Számítógép-szerelő,-karbantartó
Érettségi felkészítő (8. osztály)
Érettségire felkészítő
(iskolarendszerben szerezett szakmai végzettség)

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év
3 év
2 év

Debreceni SZC
Beregszászi Pál Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Szakképesítés

Képzési idő

Villanyszerelő

2 év

Szoftverfejlesztő

2 év

Elektronikai technikus

2 év

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Elérhetőség

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u.8/A
06-52/471-798
06-52/534-207
2030033
www.barossg-debr.sulinet.hu
barossg.debrecen@gmail.com

Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Debreceni SZC
Könnyűipari Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája
és Szakiskolája
Szakképesítés
Fodrász
Női szabó
Férfi szabó
Cipőkészítő
Kozmetikus
Bőrdíszműves
Nyomdaipari technikus
Könyvkötő, nyomtatványfeldolgozó
Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

4030 Debrecen, Sétakert út 1-3.
06-52/503-833
2030033
www.dszckonnyuipari.hu
igazgato@konnyuipari.hu

4030 Debrecen, Jerikó u.17.
06-52/503-150
06-52/503-150
2030033
www.dszcberegszaszi.hu
titkarsag@beregszaszi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Mechwart András Gépipari
és Infromatikai Szakgimnáziuma
Szakképesítés

Képzési idő

Informatikai rendszerüzemeltető
Gépgyártástechnológiai technikus

2 év
2 év

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

4030 Debrecen, Széchenyi utca 58.
06-52/413-499
2030033
www.mechwart.hu
iskola@mechwart.hu
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kismotorból, majd 2008-ban nagymotorból – mesélte el a Szabolcsihírnek a
Gazdász Szépe, majd hozzátette: mindig is fiús lány volt – ebben édesanyjára
ütött, aki a mai napig robogóval jár –;
érdekelték az autók. Nyolcéves korában
vezetett először mezőgazdasági gépet.
Ezek után nem csoda, hogy autószerelő
lett. Elárulta: az egész iskolában ő volt
az egyetlen lány Nagykállóban ezen a

szakon. Amint befejezte a tanulást, Mátészalkán autótechnikus végzettséget
szerzett. Szerinte sokkal izgalmasabb az
élet egy autószerelő műhelyben, mint
nyolc órát ülni egy hivatalban.
Imádott szakmáját azonban, sajnos,
kénytelen volt feladni, ugyanis két éve
motorbalesetet szenvedett. Azóta fél vesével él, ki kellett venni a lépét is. Nem
emelhet nehéz dolgokat. Habár a mezőgazdasági munka sem könnyű, de ott
nem kell olyan nehéz dolgokat emelnie,
mint autószerelőként például váltót.
Az autó azonban nem marad ki teljesen
az életéből: ha ideje engedi, autóversenyeken szívesen áll rajthoz. Az idei év
ugyan kimaradt, mert járművét javítás miatt teljesen szét kellett szedni, de
jövőre folytatja a rallyt. Sőt, nagyobb
járműre vált. B-kategóriás jogosítványa mellé traktorra már megszerezte az
okmányt, a napokban pedig elkezdett
egy újabb tanfolyamot, melynek végén
„C+E” kategóriás jogosítványt szerez,
mellyel már kamiont is vezethet. Azt
mondja, mivel a téli időszakban nincs
munka a mezőgazdaságban, bekapcsolódik a belföldi árufuvarozásba.

Debreceni SZC
Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakgimnáziuma
Szakképesítés

Képzési idő

Postai üzleti ügyintéző
Államháztartási ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Államháztartási mérlegképes könyvelő
Vám-, jövedéki-és termékdíj ügyintéző

2 év
2 év
2 év
1 év
1 év
2 év

Debreceni SZC
Péchy Mihály
Építőipari Szakgimnáziuma
Képzési idő

Dekoratőr
Mélyépítő technikus
Magasépítésű technikus
Épületgépész technikus
Létesítmény-energetikus
Műemlékfenntartó technikus (levelező képzés)
Elérhetőség
Cím:
Tel.:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

4030 Debrecen, Varga u.5.
06-52/531-892
2030033
www.pechy-debr.sulinet.hu
info@pechy-debr.sulinet.hu

Cservenyák Katalin

Szakképesítés

Képzési idő

Autószerelő
Autóbuszvezető
Tehergépkocsi-vezető
Elektronikai technikus
Mechatronikai technikus
Autóelektronikai műszerész

2 év
0,5 év
0,5 év
2 év
2 év
2 év

Debreceni SZC
Irinyi János Szakgimnázium
és Szakközépiskolája
Szakképesítés

Képzési idő

Pék
Húsipari termékgyártó
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Turisztikai szervező, értékesítő
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Elérhetőség

4030 Debrecen, Piac utca 8.
06-52/412-212
06-52/412-212
2030033
www.dszcbethlen.hu
bethlen.kozgaz@bethlen-debr.sulinet.hu

Szakképesítés



Debreceni SZC
Brassai Sámuel Gimnáziuma
és Műszaki Szakgimnáziuma

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Addig is önkéntes tűzoltóként már közel 5 éve erősíti a nagykállói csapatot.
S bár igazából ez is inkább férfias feladat, elárulja, nőies tulajdonságai is vannak bőven: imád sütni és főzni, tortát
díszíteni, csinos ruhákban, tűsarkú cipőben járni.

2 év
2 év
2 év
2 év
1 év
1 év

Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

4030 Debrecen, Víztorony u. 3.
06-52/411-885
06-52/411-885
2030033
www.brassai.hu
brassaivbrassai.hu

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Debreceni SZC
Povolny Ferenc Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája
Szakképesítés
Képzési idő
Burkoló
2 év
Festő, mázoló, tapétázó
2 év
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
2 év
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
2 év
Létesítmény-energetikus
1 év
Műemlékfenntartó technikus
1 év
Érettségire felkészítő
2 év
(iskolarendszerben szerezett szakmai végzettség, nappali képzés) 1 év
Hűtő-, klíma és hőszivattyú berendezés-szerelő
1 év
Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Elérhetőség
4030 Debrecen, Kassai út 25.
06-52/525-350
06-52/412-842
2030033
www.povolny.hu
igazgato@povolny.hu

2 év
2 év
2 év
2 év
2 év

4030 Debrecen, Irinyi u.1.
06-52/533-748
2030033
www.dszcirinyi.hu
titkarsag@irinyi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Vegyipari Szakgimnáziuma
Szakképesítés

Képzési idő

Vegyésztechnikus
Gyógyszeripari szaktechnikus
Drog-és toxikológiai technikus

2 év
1 év

Elérhetőség
Cím:
Tel.:

4030 Debrecen, Csapó u.29-35.
06-52/503-264,
06-52/503-260

14 Interjú

CívisCafé
Nem akármilyen társaság tagja lett a
debreceni Kristóf Endre Károly.
A Debreceni Egyetem 30 éves kutatóját
a közelmúltban – a köztársasági elnök
jóváhagyásával – kitüntetéses doktorrá
avatták. Ezt az elismerést csak azok kaphatják meg, akik a gimnáziumtól kezdve
a doktori fokozat megszerzéséig kizárólag ötös érdemjegyet szereznek. Akinek
becsúszik egy négyes, búcsút mondhat a
díjnak, így aztán nem is sokan büszkélkedhetnek ezzel a kivételes eredmén�nyel, hiszen 1990 óta Magyarországon
mindössze 47-en kapták meg a fantasztikus teljesítményért járó aranygyűrűt,
közülük 13-an voltak a Debreceni Egyetem hallgatói. Kristóf Endre Károly általános orvosként végzett 2011-ben, majd
következett a hat évig tartó PhD-képzés,
amelynek sikeres lezárása volt a doktoravató ünnepség.

A debreceni
kutató,
akinek csupa
ötös van
a bizonyítványaiban
Interjú Kristóf Endre Károly
aranygyűrűs doktorral.

CívisCafé: Anélkül, hogy nagyon
elmerülnénk a szakmai részletekben,
milyen tudományos kutatásokban
vett részt az elmúlt időszakban?
Kristóf Endre Károly: Vizsgáltuk
például, hogy az emberi szervezetben
hogyan zajlik az elhaló sejtek „eltakarítása”, illetve, hogy ennek a folyamatnak
milyen következményei vannak. Köztudott, hogy minden nap több millió
sejt hal el bennünk, miközben újak
képződnek annak érdekében, hogy
sejtjeink mindig megfelelő minőségűek legyenek. Ez a folyamat egész életünkben zajlik, és számtalan izgalmas
kérdést vet fel. Később, egy másik kutatási program keretén belül a különböző
típusú emberi zsírsejtek kifejlődését,
illetve a zsírsejtprogramok molekuláris
hátterét kezdtük el vizsgálni. Léteznek
ugyanis az emberei szervezetben olyan
típusú zsírsejtek, amelyek nem elsősorban a zsírok felhalmozására, hanem elégetésére, ezzel pedig hőtermelésre képesek. Ennek a jelentősége az állandó
testhőmérséklet fenntartásában van,
ami fontos például nagyon aktív gyermekeknél vagy olyan populációknál,
amelyek hidegebb éghajlati viszonyok
között, mondjuk Skandináviában, Szibériában élnek. Ha ezeket a sejteket valahogy aktívan tudnánk tartani, akkor
ezzel évente akár több kilogramm zsír
elégetését is meg lehetne oldani, ami
egy elhízott, cukorbeteg kezelésében
óriási jelentőségű lenne.

CívisCafé: Amikor először olvastam,
hogy a gimnázium megkezdésétől az
orvosi egyetemen át egészen a
PhD-fokozat megszerzéséig csak
ötöse volt, nem akartam elhinni.
Tényleg nem kapott soha egy
rosszabb jegyet, mondjuk egy
négyest? Hármasra már gondolni
sem merek…
Kristóf Endre Károly: Nem volt
még négyesem sem, hiszen ha lett
volna, nem kaphattam volna meg az
aranygyűrűt, azaz nem lehettem volna kitüntetéses doktor.
CívisCafé: Énekből, testnevelésből
sem csúszott be soha egy gyengébb
osztályzat?
Kristóf Endre Károly: Nem voltam túl jó se énekből, se testnevelésből, se rajzból, úgyhogy biztosan volt
olyan helyzet, amikor kaphattam volna akár négyest vagy még hármast is.
A tanáraim nyilván jólelkűen, kellő
jóindulattal kezelték ezeket a szituációkat, és – az egyébként jó tanulmányi eredményeimre tekintettel – akkor is megadták az ötöst, ha esetleg
nem ért annyit a produkcióm. Egyébként a készségtárgyakat szerintem
nem is kellene osztályozni, inkább
arra kellene törekedni, hogy a pedagógusok megtalálják a valóban tehetséges sportolókat, zenészeket, művészeket, és őket megpróbálják a helyes
útra irányítani.
CívisCafé: Gondolom, a reál tárgyak
iránti vonzalma hamar kialakult…
Kristóf Endre Károly: A természettudományos érdeklődés a kezdetektől megvan bennem. Kémiából
sok tanulmányi versenyen indultam,
de már akkor is szerettem a biológiát
és a fizikát is. Édesanyám orvos, édesapám mérnök, így az már elég korán
eldőlt, hogy valami ilyen irányban
tanulok majd tovább. A legszélesebb
természettudományos tudást az orvosi képzés adja, ami ráadásul Debrecenben kiváló, nemzetközi szinten is
jegyzett, ezért lényegében adott volt,
hogy hol kezdem meg a felsőfokú tanulmányaimat.
CívisCafé: Az már az eddigiekből is
kiderült, hogy jó gyerek volt, akivel
nem sok gond lehetett. A szülőknek
soha nem kellett nyaggatniuk, hogy
kisfiam, tanulj már, csináld meg a
házit, mert nem lesz belőled semmi?
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CívisCafé
Kristóf Endre Károly: A szüleim
már gyermekkoromban is arra tanítottak, hogy a tudás értéke kiemelkedő.
Olyan érték, amit nem lehet elveszíteni, éljünk is bármilyen rendszerben.
CívisCafé: Biztosan előfordult, hogy
„rezgett a léc”, azaz úgy ment el
vizsgázni, hogy azt mondta: csak ezt a
tételt ki ne húzzam!
Kristóf Endre Károly: Ilyen sose
fordult elő! Igyekeztem mindig felkészülni a lehető legjobban, ezért mindig volt egy stabil tudásom. Persze,
előfordult, hogy valamit kevésbé tudtam, és tisztában voltam vele, hogy ha
kihúzom, akár még a hármas is benne
van a pakliban. Egyébként gyakran
nüanszokon múlik, főleg már az egyetemen, hogy egy vizsga hogyan sikerül.
A szerencsének is szerepe van, hiszen
sokszor olyan mennyiségű anyagot
kell elsajátítani, például egy anatómia-,
egy patológia- vagy egy biokémia-szigorlatra, hogy minden precízen gyakorlatilag megtanulhatatlan. Szerintem az egyetemi tanulás kulcsa, hogy
mennyire tudja a hallgató kivadászni
a leglényegesebb információkat abban
a szűk időkeretben, ami alatt fel kell

készülnie a vizsgára. Soha nem mentem úgy vizsgázni, hogy ne készültem
volna, nem vagyok híve a „majdcsak
lesz valahogy” hozzáállásnak, a vizsgablöffnek, az igazság pillanata ugyanis előbb-utóbb eljön, főleg egy hatéves
orvosképzés során, aminek ráadásul
általában évismétlés a vége.
CívisCafé: Egy idő után gondolt arra,
hogy ha már eddig minden jegye ötös,
akkor most már jó lenne megszerezni
ezt az aranygyűrűt?
Kristóf Endre Károly: Az egyetem
vége felé, az utolsó harmadában már
kezdett foglalkoztatni ez a kérdés; fontos lett, hogy ha lehet, csináljam meg a
tiszta kitűnőt. Úgy voltam vele, hogy ha
a legnagyobb szigorlatokat is lehoztam
jelesre, akkor a végén már nem kellene
megbotlani. Büszke is vagyok rá, az az
igazság, hiszen mégiscsak 15 év munkájának elismerése ez az aranygyűrű.
A díjakat általában egy külső bizottság
ítéli oda, vagy valamilyen pontozásos
rendszer alapján lehet elnyerni, ezt viszont azok kapják meg, akik egy előre
lefektetett teljesítményrendszer mentén
érik el a sikert. Ezért is különösen fontos nekem ez az elismerés.

CívisCafé: Egy magára valamit adó
kutató külföldön is kipróbálja magát.
Tervezi ön is?
Kristóf Endre Károly: Persze, de
nem mostanában. Egyelőre szeretném
azt folytatni, amit elkezdtünk. Ugyanakkor tudom, hogy muszáj tapasztalatokat szerezni, megnézni, hogy máshol,
a mienknél is jobb körülmények között
hogyan csinálják.
CívisCafé: Hatvanévesen hogyan
képzeli el a saját szakmai pályáját?
Kristóf Endre Károly: Ebben a
szakmában csak akkor lehet előre jutni,
ha az ember folyamatosan jó teljesítményt nyújt. Most, hogy kezdő önálló kutató lettem, más felelősség terhel
majd, mint az elmúlt években. Pénzt
kell szerezni az önálló tervek megvalósításához; szerintem ez kulcsfontosságú
lesz a következő 5-10 évben. Remélem,
hogy sikerül létrehoznom egy önálló kutatócsoportot. Ha egy egyetemi
oktató, kutató közegben – egy önálló
kutatócsoport vezetőjeként – fiatalok
munkáját, fejlődését segíthetem, akkor
elégedett leszek.


Takács Tibor
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Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.
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CívisCafé
Agócs Gabriella orvosi egyetemet
végzett, pszichiátriai szakvizsgát tett,
közben megismerkedett a pszichoanalízis módszerével és alternatív technikákat – hipnózist, NLP-t, transzlégzést
és családállítást – tanult. Előadásokat tart a Hellinger Intézetben és Dr.
Vladimir Komin Légzés Intézetében.
Szolnokon él, de gyakran megfordul
Debrecenben is, ahol rendszeresen tart
előadást. A családállításról kérdeztük.

A családállítás
nem gyógymód,
de valóságos
csoda
A lélek mélyére
száműzött érzések miatt
elakadhat az élet áramlása.
Interjú Agócs Gabriellával

CívisCafé: Szívesen hallanánk
néhány gondolatot a családállítás
módszeréről.
Agócs Gabriella: Bert Hellinger
egy dél-afrikai alapítványi iskola szerzetes tanáraként figyelte meg azt, hogy
milyen sok derűvel élik a mindennapjaikat az afrikai emberek, annak ellenére,
hogy törzsi háborúk, éhínségek, járványok sokkal gyakrabban okoznak számukra fájdalmas veszteségeket, mint a
mostanában mindig búskomor európai emberek számára. Tanúja lehetett
a törzsi szertartásoknak, ahol az ősök
szellemével, a saját sors nehézségeivel,
az élő családtagokkal való megbékélést
elősegítő rituálékat látott.
Felhagyva a szerzetesi élettel, visszatért Európába, ahol tanulmányokba
kezdett, hogy nyomára bukkanjon a
mi kultúránkban is a hasonló eljárásoknak, és az európai embernek is utat
mutathasson a megbékélés felé. Jungi
analízist, Erik Bernétől tranzakcióanalízist, Janovtól az őskiáltás módszerét,
Milton H. Ericksontól hipnózist és
a testtartásokban megmutatkozó érzelmek pontos elemzését, Böszörményi-Nagy Ivántól családterápiát tanult.
Mindezen tanulmányok együttes alkalmazása vezette a családállítás – melyet
maga alkalmazott fenomenológiának
nevez – kikristályosodásához. Módszerét – sok tanítványától eltérően – nem
szabadalmaztatta.
„Az IGAZSÁG természete olyan, mint
a hullámé – mondja – felbukkan, majd
visszaoldódik a közegbe, amelyből
származik.”
Úgy véli tehát, hogy egy gondolat egy
adott pillanatban igaz - hiszen hatása megfigyelhető -, majd a következő
pillanatban, kiüresedve, merev korlátjává válhat a fejlődésnek. Óva int tehát megfigyeléseinek, az általa leírt
törvényszerűségeknek a dogmatikus

alkalmazásától. Mindannyiunkat „az
itt és most” felfedezésének kalandjára
hív, hátrahagyva előzetes elképzeléseinket, véleményeinket. Tanításait
gyakran kis történetekbe ágyazza.
Hellinger maga is folyamatosan fejlődik, változik, ahogyan minden, ami
élő. A kezdetben a „Szisztematikus
felállítás” nevű módszerét alkalmazta,
ahol nagyon fontosnak tartotta, hogy, a
családtagok hierarchikus helyét pontosan megnevezve, a család rendjét helyreállítsa. Mostanra ezt felváltotta a lélekmozgásnak nevezett eljárás, ahol az
energiákat jelenítik meg a képviselők,
tisztelve az ősök intimitását, s hagyva,
hogy az önmagában a mezőben rejlő
rendeződési hajlam működésbe lépjen.
CívisCafé: Mibe kerül egy családállítás?
Agócs Gabriella: Nagyon széles a
skála; függ a családállító képzettségétől,
tapasztalatától.
CívisCafé: Megoldás mire lehet?
A családállítás olyan rituálé, amivel
részint kirajzolódnak a lélek mélyére
száműzött érzéseink, kapcsolódásaink, másrészt helyreállíthatóvá válik
az elakadásokban az élet áramlása.
Megromlott házasság, betegségek, pánikrohamok, szenvedélybetegségek, a
családban ismételten előforduló történések mögött húzódhatnak olyan
blokkok, amelyeknek feloldása más
eszközzel nem lehetséges. Minden, ami
élő, képes a változásra, és képes új mintákat, alakzatokat teremteni.
CívisCafé: Testi tüneteket is gyógyíthat a családállítás?
Agócs Gabriella: A családállítás
nem gyógymód. Bármely testi betegség mögött megbúvó rejtett folyamat
feltárására alkalmas, de, természetesen, semmilyen orvosi beavatkozást
nem helyettesít. Az egészségtámogatási
rendszerek közé tartozik, amelyek segítik a gyógyító beavatkozások eredményességét.
CívisCafé: Sokszor mondjuk, hogy a
betegségeknek legtöbbször lelki
okaik vannak. Elképzelhető együttműködés a két szakma között?
Agócs Gabriella: Az orvosok a
saját feladatukat végzik. Abban segítenek, ami a gyógyuláshoz szükséges.
Ma, amikor a specializáció ilyen magas
fokú, nem várhatjuk, hogy egy ember
több szakmát is teljes mélységében is-
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CívisCafé
merjen. Tény viszont: a felelősség, hogy a
saját lelki folyamatainkban rend legyen, a
sajátunk. Az önmagunkért vállalt felelősség azt is jelenti, hogy nem hibáztathatunk
folyton másokat, és nem kell, hogy kívülről
várjuk a megoldásokat, tehetünk magunkért akár úgy is, hogy különböző lehetőségeket együttesen veszünk igénybe.
CívisCafé: Bonyolult a hatásmechanizmus?
Agócs Gabriella: A hatás több rétegben történik. Az első réteg, amit Hellinger úgy fogalmaz: „Felismerni, ami van”.
Sokszor a valóságunkat félreismerjük. Azt
hisszük, valaki nem törődik velünk, pedig
a mélyben nagyon mély ragaszkodás látszik. Vagy a felszínen nagyon összetartozónak érezzük magunkat valakivel, de kiderül, hogy a mélyben ő egy veszteségére
figyel. Sokszor a felszínen azt mondjuk,
hogy szeretnénk egy jó kapcsolatot vagy
egy jobb munkát, aztán megdöbbenünk,
mikor felismerjük, hogy a mélyben éppen a szenvedéseinken, sikertelenségeinken keresztül vagyunk kapcsolatban egy
olyan családtagunkkal, akivel nagy igazságtalanság történt. Ahogy Hellinger fogalmaz: „Néha könnyebb szenvedni, mint
változtatni” A második rétege a hatásnak
az áramlások beindulása. A fájdalmas pillanatok sokszor úgy rögzülnek az egyéni
és a családi tudattalanban, mint egy pillanatfelvétel. Mint Csipkerózsika kastélyában, mikor egy adott helyzetben megáll az
idő. Amint a mozgás beindul – a képben
maradva –, az inas arcán végre elcsattan
a pofon, az eldöntött pohár végre leesik.
A megszakadt dolgok lezajlanak. A fájdalmas pillanatnak esélye lesz elmúlni.
A hatás harmadik rétege a szeretet rendjének a helyreállítása. A Hellinger által
alkalmazott rituálék segítenek elfogadni
mindenkit, aki a családhoz tartozik, elismerni a korábban születettek előjogait, és
tisztelni őket. Az egyenrangúak körében
segít helyrebillenteni az egyensúlyt. Ezek
a folyamatok a lélek megbékéléséhez, az
életerő visszaszerzéséhez, a hétköznapokban jobb boldoguláshoz vezetnek.
CívisCafé: Vannak jellemző tünetei
annak, hogy a családban valamikor
történt máig ható eset?
Agócs Gabriella: Előfordulhat, hogy
minden igyekezetünk ellenére ismétlődően ugyanabba a hibába esünk. Pánikérzéseink lehetnek olyan helyzetekben, amik
azt egyáltalán nem indokolják. Észlelhetjük, hogy bár szeretnénk elkerülni vala-

melyik szülőnk vagy nagyszülőnk sorsát,
mégis egyre többször észrevesszük, hogy
épp ugyanúgy viselkedünk, mint ők. Szeretnénk elérni egy célt, mégis minden
igyekezetünk ellenére történik valami,
ami azt megakadályozza.
CívisCafé: Hány generációig lehet/
érdemes visszamenni családállításkor?
Agócs Gabriella: Nem fontos, hogy
hány generációt köt egybe egy adott tünet.
Sokszor ki sem derül pontosan. Mindig az
„itt és most” élőért dolgozunk, és megelégszünk annyi tudással, amivel ő újra
áramlásba kerül. Az ősöknek is megvannak a maguk titkaik, és épp csak annyit
pillantunk vissza, ami feltétlenül szükséges. A valódi fókusz a jelenen van.
CívisCafé: Ismétlődnek-e történetek
generációkon keresztül?
Agócs Gabriella: Igen, és ezek között,
természetesen, szép számmal, akadnak
olyanok, amik támogatók, erőt adók. Előfordulhatnak azonban destruktív minták
is: pl. minden generációban van egy fekete bárány, aki egész más szabályszerűségek
szerint él, mint amit a család egésze elfogad. Lehetnek ismétlődő veszteségek: öngyilkossági kísérlet, gyermekvesztés, erőszak. Ezekben az esetekben gyakran látjuk
a mélyben valamelyik ős sorsához való hűséget. Hellinger erre azt mondja, ez a „kis
szeretet”. Mert van lehetőségünk az ősök
szívében élő vágyhoz – hogy a szenvedései
nem hiábavalóak, mert az utókor boldog,
és méltányolja őt – kapcsolódni. Hellinger
szerint ez a „nagy szeretet”. Ekkor bármi is
történt, erőt meríthetünk belőle.
CívisCafé: Kap visszajelzést azoktól,
akik megszabadultak a problémáiktól?
Agócs Gabriella: Sok visszajelzés
érkezik. A családállítás sem csodaszer;
nem mindenre jó. Ha a problémáink gyökere az őseink sorsával való összefonódottság, akkor nagyon hirtelen nagyon
látványos átalakulást lehet tapasztalni.
Néha ez azonnal, egy állítás után megtörténik, máskor több alkalomra is szükség
van, hogy kioldódjon a fájdalmas mintázat.
CívisCafé: Élt át nagy meglepetést, ami
családállításkor?
Agócs Gabriella: Minden állítás egy
csoda, minden állítás hoz meglepetést.
Mindig elámulok azon, hogy a szerepekbe
választás során mennyire pontosan „ráérzünk” egymás lényére. Egy alkalommal
egy férfi egy olyan dédapa képviseletére
lett kiválasztva, aki az USA-ba emigrált az

első világháború után. A kiválasztás után
a képviselő férfi azt mondta: – Jó, akkor
leveszem a pulóveremet. És ott állt dédapa
képviselője a pólóján egy hatalmas amerikai Szabadság-szoborral.
CívisCafé: Ha az egyén életében történt
valami sorsfordító rossz, alkalmas annak
orvoslására a családállítás?
Agócs Gabriella: Az egyéni életút
során keletkező pszichotraumák akkor oldódnak fel, ha az érzelmek feldolgozását,
a megértésen keresztül vezető integrációt,
az új kognitív sémák kialakítását elősegítő pszichoterápiás folyamaton vesz részt
a traumatizált személy. Sem az érzelmek,
sem a megértés nem fókusza a családállításnak, épp ezért nem is hívhatjuk terápiának. Inkább rituálénak mondanám, melynek során kioldódunk az ősök sorsából.
Sokszor elősegíti a módszer a pszichoterápiák hatékonyságát, mintegy megteremtve
az egyén megküzdő erejét a folyamathoz.
CívisCafé: Elhagyta a szülőanyja, majd
kiderült, hogy több testvére is van.
Milyen változásokat hozott ez az
életében?
Agócs Gabriella: Valóban úgy alakult, hogy édesanyám és édesapám az
életet tudták adni, de gondoskodni nem
tudtak sem rólam, sem 9 testvéremről,
ezért mindannyian állami gondozásba
kerültünk. 2001-ben, 35 éves koromban,
amikor először álltam egy sorban a testvéreimmel és néztem szembe (beállított
képviselőkön keresztül) a szüleimmel,
úgy éreztem magam, mint akinek a kificamodott válla végre helyre ugrott. Megértettem egy sor testi érzés és lelki fájdalom forrását. Talán nem véletlen, hogy
az édesanyám képviseletében épp olyan
hölgy állt, aki maga is intézetbe kényszerült elhelyezni a gyermekét. Mindkettőnk
számára emlékezetes pillanat volt: ahogy a
düh, a kétségbeesés, a bűntudat szövedéke
mögül, a mélyből előbukkan a szeretet, ami
minden történés ellenére összekapcsolta
a szíveinket. Ahogy elfogadtam az erejét,
mindkettőnknek sokkal könnyebb lett.
Fájdalom és szánakozás nélkül tudtunk
a múltra nézni. Mindkettőnkben begyógyult valami. Ennek az esetnek a hatására
nyertem el a hivatásomat is: úgy éreztem,
kijelölődtem arra, hogy másokat is segítsek
azon az úton, aminek a végén a félelem, a
fájdalom, a hiány helyett a szeretet és az élet
áramlásába vetett erős hit teljessé és kön�nyűvé teszi a mindennapokat.


Cservenyák Katalin
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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

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

Poli-Farbe glettgipsz
20 kg. 0-6 mm 20 kg.

Héra Gold beltéri fehér
falfesték 15 lit.

NAGY
VÁLASZTÉKBAN
KAPHATÓK:

kül- és beltéri falfestékek,

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

2440 Ft

6890 Ft

122 Ft/kg

459,33 Ft/l

Prémium
minőség,
kedvező ár!!!

Boróka vizes lazúr
-5 % kedvezménnyel 0,75 lit.

glettanyagok, ragasztók,

Düfa Trandputz
szilikonos nemesvakolat
1,5 mm, kapart, fehér
25 kg.

festéshez szükséges

8590 Ft

6880 Ft

343,6 Ft/kg

2752 Ft/lit.

nemesvakolatok,

szerszámok, díszlécek,
rozetták készletről,

gipszkartonok, profilok
és kiegészítők.

helyben

számítógépes színkeverés.

2359 Ft
3193 Ft/lit.
2,5 lit.

dulux
nagyvilág színei
beltéri falfesték

-10 %

kedvezménnyel!

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2017. JÚNIUS 30-IG.
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PostaSzemünkfénye

Életbiztosítás és megtakarítás

ISMERJE MEG
PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS!

Kössön 2017.05.08. és 2017.07.02. között PostaSzemünkfénye
biztosítást gyermeke, unokája számára, és megajándékozzuk egy
okostelefonnal vagy egy kézműves kabalafigurával!

Freshka

kézműves koala figura

Amennyiben 2017.05.08. és 2017.07.02. között legalább 10 éves tartamú érvényes
PostaSzemünkfénye biztosítási szerződést köt, és a szerződésének havi díja
• legalább 16 000 Ft, egy Dual SIM-es, kártyafüggetlen Lenovo A1000 okostelefont kap
ajándékba,
• nem éri el a 16 000 Ft-ot, a készlet erejéig egy kézműves Freshka koala kabalafigurával
ajándékozzuk meg.
A tájékoztatás nem teljes körű, a termékkel és az akcióval kapcsolatos részletekről
érdeklődjön a postákon, vagy tájékozódjon a posta.hu és a www.postabiztosito.hu
honlapokon. A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. nyújtja, a szolgáltatás
közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő közvetítőként vesz részt.

www.posta.hu

Lenovo

A1000 DualSim
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Debreceni 21-es:

Horváth Bélával
a Lokitól Wass
Albertig
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. Ezúttal a Loki korábbi kiváló kapusától, a pallagi focisuli logisztikai vezetőjétől, Horváth Bélától.
1.

2.

3.

Kisvárdától Debrecenig eltelt immár 56 év. Tartottál már számadást
vagy újratervezést?
Sajnos tartanom kellett, egy hónapja ugyanis komoly műtéten estem
át. Pozitív gondolkodású emberként
ehhez is úgy álltam hozzá, mint eddig mindenhez életemben: ebből is
kimászok, ezt is megoldom. Ilyen
súlyos pofont ugyan eddig még nem
kaptam, de felállok, illetve már talpon is vagyok, még ha nem is százszázalékosan.
Szabolcsiból lettél debreceni? Mióta számolod a debreceniségét?
Pontosan 32 évvel ezelőtt, 1985-ben
szerződtem Debrecenbe, és már akkor tudtam, hogy itt maradok. Debrecen volt a nagyváros, a nagy lehetőségek terepe, és természetesen
megtisztelő volt az, hogy Mezőtúrról
igazolt le a nagy múltú DVSC. Örömmel jöttem ide, és örömmel mondhatom, hogy sosem kellett csalódnom
az akkori döntésemben. Ugyanakkor
továbbra is nagyon kedves számomra Mezőtúr, már csak azért is, mert
az első fiunk, Béci ott született, míg
Marci már Debrecenben látta meg a
napvilágot 1989-ben. Azután éreztem
először igazán, hogy ide tartozom.
Debrecennél is van nagyobb, példának okáért a magyar labdarúgók
első számú célpontja, a főváros. Miért nem csábultál el a pestieknek?
Már Mezőtúrról is akadtak budapesti kérőim, Debrecenből is, hogy csak
egy konkrét példát említsek: Temes-

4.

5.

6.

vári Miklós hívott az Újpesthez. Nem
bántam meg azt, hogy nemet mondtam, mert egy magamfajta vidéki
embernek idegen közeg a budapesti.
Azóta is így gondolom.
Olyan jó debrecenivé váltál, hogy a
város legjobb fejének nevezett ebben
a rovatban egy tősgyökeres cívis!
Nagyon megtisztelő. Téglási Gabihoz egy nagyon szoros barátság
fűz, mégpedig szinte azóta, ahogy
megismertük egymást a futballpályán. Mindketten kapusok voltunk,
és tudjuk, a kapusokat különleges
kapcsolat köti össze.
Ezek után gyötör a kíváncsiság: neked ki a legjobb fej Debrecenben?
Tudtam, hogy megkapom ezt a kérdést, ezért gondolkoztam rajta. Előre
megfontoltan nem a futballközegből
választok embert, hogy ne legyen
sértődés, így számomra Serfőző Attila barátom a legjobb fej, aki fest,
verset és prózát ír, kiállításokat
rendez, könyveket ad ki, mindemellett nemzetközi bokszbíró, valamint
ötször is végigzarándokolt az El
Caminón. Egy igazi polihisztor, aki az
asztaltársaságban is egy rendkívül
szórakoztató, vidám ember.
Andorra La Vella az új Irapuato?
Nem tekintem annak. Irapuatót én
fiatal fejjel éltem meg. Számomra az
volt a legnagyobb csapás a futballban, hiszen a VB-t megelőzően válogatottunk – eredményei alapján – a
világ közvetlen élvonalába tartozott.
Az andorrai vereséget a szövetségi

7.

8.

9.

kapitány személyes felelősségének
tartom, amiért ilyen összeállításban
küldte pályára a csapatot. Olyan
játékosokat dobott a mély vízbe kapitány, akik megijedtek a lelkesen
játszó andorraiak keménységétől.
Dzsudzsák Balázstól is többet vártam játékban, de rajta látszott az
akarás, és az, hogy neki nagyon sokat jelent a címeres mez. Egyébként
egyértelmű, hogy néhány alig közepes teljesítmény még az Andorra
szintű csapatok ellen is kevés. Hol
volt Nikolics, hol volt a horvát gólkirály, Futács Márkó? Azt vallom, hogy
a válogatottban, tétmérkőzésen mindig a legjobbaknak kell játszaniuk,
függetlenül attól, hogy ki az ellenfél.
Egy éve még extázisban tombolt az
ország a futballsikerektől. Ki érti ezt?
Volt szerencsém két mérkőzést – az
izlandiak és a portugálok ellenit –
a helyszínen megtekinteni; óriási
élmény jelentett. Euforikus hangulatban éltük meg a két remek mérkőzést. Ezt átérezték a játékosok; ez
lehetett a siker titka!
Egy év alatt elfelejtett mindenki
focizni?
Tavaly Franciaországban, a helyszínen tapasztaltam, hogy a játékosokra valami fergeteges szeretetet
zúdult, amitől ők szárnyakat kaptak.
Katartikus volt az élmény! Az andorrai vereséggel számoljon el a szövetségi kapitány!
A DVSC vesszőfutásáért ki számoljon el?
Leonel Pontest nagyon jó embernek
tartom, és az is lehet, hogy nagy a
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10.

11.

taktikai repertoár van a fejében, de
az eredmények azt bizonyítják, hogy
nem végzett jó munkát. Nagy köszönet jár Herczeg Andrásnak, hiszen
három meccsen elért kilenc pontot;
azok nélkül egészen biztosan kizuhantunk volna.
Mi a magyarázat arra, hogy amíg a
veretlenül bajnokságot nyerő Kondás Elemért valósággal lekiabálták
a nézők a kispadról, addig a csapattal a szakadék felé száguldó
portugált egyáltalán nem érte verbális agresszió? Még tán egy Fuck
you! sem hangzott el.
Valahogy az idegenekkel sokkal nagyobb a türelem Debrecenben, mint
azokkal, akik már hosszú időt lehúztak itt, és bizonyítottak is. Emlékszem,
egyszer Herczeg András kapott hideget-meleget egy nyári edzőmérkőzésen. Ordenáré stílusban alázták azt az
embert, aki a Bajnokok Ligája főtáblájára vezette a csapatot. Érthetetlen
volt az is számomra, mint ahogy Elemér esete is az. Egyesekből hiányzik a
tisztelet a másik iránt. Lehet kritizálni
bárkinek a munkáját, de alpári stílusban gyalázni, az önérzetébe gázolni
számomra elfogadhatatlan.
A kis Loki kiesett az NB III-ból. Mi
zajlik a DVSC-nél? Az egyszeri szurkoló csak néz, de nem ért semmit.
Ez nagyon fájó kudarc. Különösen annak tükrében, hogy az utolsó, sorsdöntő mérkőzésen hat-hét NB I-es játékos
lépett pályára, és úgy sem tudtunk
nyerni. Sokkal nagyobb akarattal kel-

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

lett volna futballozni mindenkinek, az
Ez nem kérdés: körömpörkölt. Nem
NB III-as kerettagoknak, illetve azokcsak enni szeretem, hanem elkészínak is, aki „lejátszottak” az NB I-ből.
teni is.
Mintha nem ontaná a tehetségeket
bor vagy pálinka?
19. Sör,
a pallagi akadémia…
Sör és pálinka.
Megvannak a tehetségeink, több korsport- és a közélet iránt élénken
20. Aérdeklődő
osztályos válogatottra lehetünk büszemberként minden bikék, az U14-esek megnyerték a bajzonnyal markáns véleményed van
nokságot. Nem a regionálist, hanem
arról, ami olimpiarendezés ügyéaz országost! Azért most is vannak saben zajlott Magyarországon.
ját nevelésű fiatalok a felnőtt keretben.
Rendkívül csalódott vagyok, amiért
Említhetem például Szatmári Csabát,
ezt a tervet meghiúsították olcsó poaki ha levetkőzi azt a drukkot, ami a
litikai gáncsoskodásokkal. Az egész
rutintalanság miatt van benne, akkor
akció a regnáló hatalom ellen szólt,
nagy erőssége lehet a DVSC-nek.
nem az olimpiarendezés ellen. Ha
Melyik minden idők legjobb DVSC-je?
Orbán Viktor és a Fidesz kijelentette
volna, hogy nem kell olimpia, akkor
A 2005-ös csapatot tartom annak,
amelyik megnyerte a DVSC történeaz olimpiarendezés mellett gyűjtöttek
tének első bajnokságát.
volna aláírásokat, mégpedig ugyanMi a legjobb Debrecenben?
azok, akik megfúrták a budapesti
Az emberek öntudata, a hagyomáolimpiát.
nyok ápolása.
hármat! Hátha kifogjuk a
21. Kívánj
hét végén az aranyhalat!
Mi a legrosszabb?
Anyagi jellegű vágyam nincs. Először
Ugyanaz, ami a legjobb benne: a cívis
öntudat, a zárkózottság. Több nyitottis kívánom a családom egészségét,
másodszor pedig a nemzet egyséság kéne. Itt hosszabb időnek el kell
gét. Én egy erőteljesen nemzeti éreltelnie, mire befogadják az embert.
zelmű ember vagyok, és nem tetszik
Számodra mi a kötelező olvasez a megosztottság. Lehet másképp
mány? Nevezz meg három könyvet!
Az egyik Irving Show világháborús
is gondolkodni a részletekről, mint
én, csak gondolkodjunk nemzetben.
regénye, az Oroszlánkölykök, a más
A harmadik kívánságom az, hogy ezt
kettő pedig Wass Albert-mű, a Magukaz elő világot, a környezetet valahogy
rahagyottak és a Funtineli boszorkány.
tudjuk megőrizni az unokáinknak is.
Romantikus vígjáték vagy keserédes dráma?
Nekem komoly félelmeim vannak a
globális felmelegedés, az üvegházInkább vígjáték.
Körömpörkölt vagy padlizsános
hatás miatt.
csirke?
Cs. Bereczki Attila
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