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CívisCafé

Megújult a kispiac
Csaknem 160 millió forintból
teljesen megújult a nagyon
rég leromlott állapotban lévő
Dobozi kispiac. Az árusok
korábban rossz körülmények
között, hidegben és esőben
kínálták portékáikat. Az önkormányzat célja az volt, hogy
a Dobozi kertben élők méltó
körülmények között, közel
otthonaikhoz tudjanak vásárolni. A felújítás során kicserélték a tetővilágítást, üvegtetőkkel lefedték az átriumokat,
elkészült a kirakodóvásár

INGYENES

NOVEMBER 15-TŐL
DECEMBER 31-IG.

feletti lapos tető szigetelése
is, valamint új elárusítóasztalokat alakítottak ki. A területen felújították a közműveket,
új térkőburkolatot kapott a
kispiac, melybe akadálymentes vezetősávokat is építettek.
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Hungarikum játszik
Debrecennek.

A világhírű 100 Tagú Cigányzenekar –
hosszú idő után – újra Debrecenben! A
Hungarikum- és Magyar Örökség-díjas
társulat 50 fős zenekara nagyszabású,
kétfelvonásos koncertet ad a debreceni
Kölcsey Központ hangversenytermében, december 25-én, hétfőn.

ÚJ

ZÖLDÖVEZETI NYUGALOM

a belváros peremén!

Központi elhelyezKedés,
Kiváló KözleKedés

élhető laKásoK,
zöld Környezetben

laKásoK,
aKár berendezve is

ÁtadÁs: 2018. szeptember
telefon: +36 30 284 9159,
web: www.ispotalylakopark.hu,
e-mail: info@ispotalylakopark,
facebook: @ispotalylakopark.
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CívisCafé

Lombikprogram: nyit az újjászervezett központ
Ugyanott, kimagasló tudományos háttérrel várják a leendő szülőket.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem maradnak ellátás nélkül a mesterséges megtermékenyítésre váró szülők
– hamarosan folytatódik a
debreceni programm immár
az egyetem gondozásában.
Berényi Ervin, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
elnöke a Cívishír megkeresésére közölte: a dátum tartható; a gyermektelenséggel küzdő párok jövő év elejétől az
eddig megszokottak szerint,
továbbra is a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában
kaphatnak szakmai segítséget,
hogy gyermekvállalásuk sikeres legyen. Elmondta, az elmúlt 15 évben a Kaáli Intézet

által, kiszervezett formában
ellátott tevékenységet újra a
Klinikai Központ látja el az
újonnan létrejött asszisztált
reprodukciós központ kereteiben, biztosítva az ellátás folyamatosságát.
Az érintettek számára a szerződéses háttér változása nem
lesz érezhető: a korábbi helyszínen, a megszokott várakozási időkkel, a megfelelő
szakmai és infrastrukturális
háttérrel jutnak ellátáshoz.
A megújult központ 2018. január 2-án nyitja meg kapuit,
azzal a céllal, hogy pácienseink számára a legmagasabb
nemzetközi színvonalú ellátást biztosítsa. A meddőség

komplex
kivizsgálásában,
gyógyításában és a mesterséges fogantatás biztosításában
kíván élen járni. Az új központ egyedülállóan gyors kivizsgálást biztosít, legyen szó
anatómiai, endokrinológiai,
immunológiai, hematológiai
vagy andrológiai okok tisz-

tázásáról, a társszakmákkal
szorosan együttműködve, a
Klinikai Központ kimagasló tudományos hátterével.
Mindezt a megszokott környezetben, a jól ismert szakemberekkel, a legkorszerűbb
technológiai háttér mellett, a
legújabb kutatási eredményeket felhasználva és az innovációt szem előtt tartva.
A lombikeljárások közelmúltban kiszélesített állami támogatása révén az érintettek
az új, kedvező feltételeknek
megfelelően juthatnak hozzá
a meddőségi kezelésekhez és
az asszisztált reprodukciós eljárásokhoz.
További információ
06-52/255-028
06-52/255-818
06-52/255-138

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 52 955 300
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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CívisCafé
A debreceni Vattai Zsuzsa aerobikedző heti 25 aerobikóráján százakat
mozgat meg; 51 éves, nem mellesleg
két kicsi unoka büszke nagymamája.
Az 5 éves ikrek, Hanna és Robika már
ebbe születtek bele. Hát az ő nagymamájuk nem az a hagyományos sütisütögetős nagyi!

Ez a debreceni
nagyi nem sütit
sütöget!
Vattai Zsuzsa
aerobikedzővel arról,
hogy az unoka
nem öregít, sőt!

CívisCafé: Nagymama vagy, közben
aerobikedző. Előnyük vagy hátrányuk
származik ebből a kicsiknek?
Vattai Zsuzsa: Az időbeosztásom
nyilván hátrány nekik, hiszen este, hétvégén is vannak óráim. Mindenképp
előny viszont, hogy azt látják, a mozgás
az életem része. Én azt hiszem, büszkék
rám, amikor bejönnek a terembe, látják, hogy a sok „néni” azt csinálja, amit
én mutatok. Más a viszonyom velük,
mint egy hagyományos nagymamának.
Nagyon sok programunk van: uszoda,
játszótér, jövünk-megyünk. Fizikailag
nyilván jobban bírom, mint egy átlagos
nagymama. Szerintem a példamutatásnál nincs hatásosabb nevelés.
CívisCafé: Te hogyan kerültél erre a
pályára?
Vattai Zsuzsa: Eredetileg vendéglátós voltam, bár akkor még nem is volt
az a fajta aerobikoktatói képzés, ami
pár éve már nálunk is elérhető. Már
nagyok voltak a lányaim, amikor elkeveredtem az első ilyen órára: zenére,
ütemre mozogtunk; már ekkor tudtam,
hogy ez lesz az én utam.
CívisCafé: Másfajta életet élsz, mint
ami egy hagyományos nagyiról él a
fejünkben.
Vattai Zsuzsa: Ez igaz. A változásokkal azonban együtt kell élnünk, fel kell
venni ezeknek a ritmusát. Én minden
egyes alkalommal, amikor órát tartok,
óriási töltést kapok, nagyon sok pozitív élmény ér. Mindenben és mindenkiben lehet csalódni, de a sport soha
nem hagy cserben. A kicsik már ebbe
születtek bele. Nagyon boldog voltam,
amikor értesültem az érkezésükről, de
hogy ráadásul ketten lesznek...! Külföldön születtek, azóta már hazajöttek,
szerencsére. Akkor 5 hétre odaköltöztem hozzájuk, segíteni, nagymamához
illőn.
CívisCafé: Provokatív a kérdés: öregít
a nagymamaság?
Vattai Zsuzsa: Dehogy, ez nem ettől
függ! Az, hogy javarészt fiatalokkal va-

gyok az óráimon, hogy mozgok, ezzel
valahogy megfogom az időt, ezek engem is fiatalon tartanak.A gyerkőcökkel is nagyon sok programot csinálunk,
nagyon jó a viszonyunk. Az utcán előfordult már, hogy az anyjuknak néztek,
ők meg bele is mennek ebbe a játékba,
anyunak szólítanak.
CívisCafé: Nehezen tudom elképzelni, hogy mamának szólítanak.
Vattai Zsuzsa: Nem is, én Zsuzsi vagyok nekik. A másik mamájuk is Zsuzsi, őt Zsuzsi mamának hívják. Ezt ők
találták ki, senki nem mondta nekik.
CívisCafé: Egy aerobikedzőről azt
gondolnánk, 40 kiló, 20 éves,
csontsovány. Te nem ilyen vagy.
Vattai Zsuzsa: Azt gondolom, én
pont ettől vagyok hiteles. Azt szeretném, ha a vendégeim látnák: nem áll
meg az élet 30 évesen. Törődni kell
magunkkal, hiszen aki vigyáz magára,
mozog, több energiát tud a családjára is
fordítani. Nekem a mozgás, a biciklizés
az életem. A vendégeim ezt meg is fogalmazzák; volt, aki azt mondta, olyan
jó, hogy nekem még visszerem is van...


További érdekességek:

www.civishir.hu

Gulyás-Czibere Anikó

CívisCafé
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A jövő megoldásaival dolgozunk
Csúcsminőségű hálózat
Kiemelt biztonság
Kimagasló rendelkezésre állás
Komplex távközlési megoldások üzleti és kormányzati ügyfeleknek
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CívisCafé

FIGYELEM!
A szakmaszerkezeti döntés alapján szakiskolai ösztöndíjban
részesítik azokat a tanulókat, akik hiányszakmát választanak, és jól
teljesítenek. A jól választók és jól tanulók havi 60-70 ezer forinttal
gazdagíthatják a családi kasszát.

Íme, a 2018/2019-es tanév hiányszakmái Hajdú-Bihar megyében:
• Ács
• Állattartó szakmunkás
• Elektromechanikai
műszerész
• Elektronikai technikus*
• Épület- és szerkezetlakatos
• Festő, mázoló, tapétázó
• Gazda
• Gépi forgácsoló
• Gépjármű mechatronikus
• Gyakorló ápoló

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kertész
Kőműves
Mezőgazdasági gépész
Női szabó
Vegyipari technikus
Nyomdaipari technikus*
Szerszámkészítő
Szociális gondozó és ápoló
Szoftverfejlesztő
Villanyszerelő

Az aláhúzott szakmák
a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanulhatóak!
A * -gal jelölt szakmák szakgimnáziumi képzések.

4030 Debrecen, Fokos utca 12.
www.dszc.hu

Tel.: 06-52/437-311 • E-mail: dsz@dszc.hu
Nyilvántartási szám: E001281/2015 OM azonosító: 2030033
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Egyévesek
a debreceni
négyes ikrek
Pisti, Bogi, Jázmin és Flóra
mintababákká cseperedtek.

CívisCafé

November 24-én ünnepelték első születésnapjukat a debreceni négyes ikrek.
A három kislány és egy szem fiútestvérük
mára már komoly tudásra tettek szert:
tudnak állni, visítani és persze ha kell,
kellőképpen rosszcsontok, ahogy ez illik
ebben a korban. A babák édesanyjával,
Boda Beáta Boglárkával beszélgettünk, kihasználva a kicsik alvásidejét.

CívisCafé: Az ikrek most ünneplik
első szülinapjukat. Mit tudnak már?
Boda Beáta Boglárka: Pistike már
tett néhány lépést, ő jár legelőrébb, a lányok is álldogálnak kapaszkodva.
CívisCafé: Egy kisfiú és három
kislány édesanyja lettél, egyszerre.
Hogyan lehet ennyi gyereket ellátni?
Boda Beáta Boglárka: Amikor
megszülettek,
találkoztunk
Papp László polgármester úrral, aki megígérte,
A babák
hogy kapunk segíttermészetes úton fogantak,
séget a kicsik 3 éves
a tervezett császármetszést
koráig. Azóta is jár
a terhesség 34. hetében végezték el,
hozzánk egy gona szülés problémamentes volt.
dozó néni, illetve
Érdekes, hogy a gyerekek édesapja
ha
szabadságon
maga is négyes ikrek
van, akkor a társa.
egyik tagjaként született
Reggeltől délutánig
30 évvel ezelőtt
velünk van, a gyerekek körüli teendők
a debreceni klinikán.
ellátásában segít, a háztartás azonban az én dolgom. A
nagyszülőkre is számíthatunk.
CívisCafé: Kulcskérdés az alvás:
nálatok mi a helyzet?
Boda Beáta Boglárka: A babákkal
december végén hagytuk el a kórházat,

majd márciusban (pontosan emlékszem, az óraátállítás napján) egyszerre döntöttek úgy mind a négyen, hogy
végigalusszák az éjszakát. Nagyon szerencsésnek érzem magunkat emiatt.
Nagyjából fél 9-9-re mindenki alszik,
körülbelül 7-ig. Napközben még kétszer
alszanak, de úgy tűnik, hamarosan átállnak a napi egyszerire.
CívisCafé: Étvágy?
Boda Beáta Boglárka: Nem panaszkodom; nagyon jó étvágyuk van,
nem válogatnak.
CívisCafé: Az első szülinap fontos
esemény. Hogyan ünnepeltétek?
Boda Beáta Boglárka: Volt persze
fotózás, de egyébként szűk családi ünnep volt, jóval 10 fölött a vendégek létszáma. A férjem is egy négyes ikerpár
egyik tagja, úgyhogy ha csak a testvéreit számolom a párjaikkal, már az sem
kevés. A babáknak volt egy-egy pici kis
tortácskájuk, természetesen.
CívisCafé: Az elmúlt egy évben
hányszor mentetek el valahová
kettesben?
Boda Beáta Boglárka: Egyszer
sikerült eljutnunk 2 órát ünnepelni, a
házassági évfordulónkon, a nagyszülők
segítségével.
CívisCafé: Ugyan ikrek, de nem
egyformák. Látszik a temperamentumbeli különbség a babák között?
Boda Beáta Boglárka: Pisti a legnyugodtabb, ő nagyon jól elfoglalja magát, talán ő igényel a legkevésbé. Bogi
sokszor túltesz a többieken; ő a legérzékenyebb. Jázmin és Flóra szintén nyugisak.
CívisCafé: Terveztek még gyereket?
Boda Beáta Boglárka: Egyelőre
nincs a téma napirenden, meglátjuk.


Gulyás-Czibere Anikó

A számok
Súly: Pisti: 10,3 kg, Bogi 9,3 kg, Jázmin 9,1 kg
Flóra 8,4 kg.
Napi pelenkaadag: 20-22 darab.
Napi mosás: minimum 1, mindennap.
Napi játékpakolás: este 1.
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CívisCafé
Szemrevaló megoldás
a jövő bajnokainak
Debrecenben is elérhetők
a csúcskategóriás
sportszemüvegek.

A sportpályán, edzés közben vagy épp a motoron ülve az egyik alapvető
igényünk, hogy kifogástalanul lássunk. Ma már szerencsére azoknak sem kell
lemondaniuk ilyen természetű kedvteléseikről, akiknek nem tökéletes a szeme,
hiszen a sportszemüvegek egyénre szabott megoldásokat kínálnak úgy, hogy a
legváltozatosabb dizájnigények sem maradnak kielégítetlenek.
A magas minőségű alapanyagoknak és a célzottan sportoláshoz idomuló
kialakításnak köszönhetően ezek az eszközök kompromisszumok nélkül szolgálják
egyidejűleg a funkciót és a kényelmet. A rezgéseknek ellenálló stabil rögzítettség
nálunk „alapfelszereltség”, de választható modell törhetetlen polikarbonát
lencsével, szilikon szárstoppal (már kisgyermekkortól) – valamennyi szemüveg
sportolás után egyszerűen elegáns utcai viseletté alakítható.

Okula Optika

Debrecen, Károli Gáspár utca 53/b • Telefon: (20) 387 9447
Facebook-oldal: www.facebook.com/OkulaOptika2000/
Web: www.okula-optika.hu

Hirdetési lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért

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

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

TEM
N
I
R
| SZE USZ
ÁRÓ KAKT SS
J
|
SÜ
BEN LET
E
Y
D
L
I
|
É
ŰN
HE KÖZ
D
B
|
Ó
I
TM
EK
ÉLE CU N RT
ir.hu
h
s
i
C
O
U
civ
SP
ww.
w

10 HIRDETÉS

CívisCafé
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CívisCafé

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

Csapatunkba, Debrecenbe

autóbusz-szerelőket
várunk.
Nem baj,





Jó ha,



Mit igérünk?






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

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

Kuponlap
www.kuponlap.hu

Gél lAkkozás

mini manikűrrel,
gyűrűsujjdíszítéssel
2800 Ft helyett

1 900

A

Ft-ért

szépséG pontbAn

1 AlkAlmAs

krolipolíziszsírfagyasztás
12 000 Ft helyett

7 500

Az

álom AlAk

stúdióbAn

ForrAlt bor

2 fő részére
800 Ft helyett

500

Ft-ért

korzó ételbár
és pizzériábAn
A

ArAny

Arckezelés

mikrodermabrázióval
4 500 Ft helyett
Ft-ért
A

3 500

Ft-ért

GAlériA

szépséGszAlonbAn

további kihAGyhAtAtlAn AjánlAtokért látoGAss el A www.kuponlAp.hu oldAlrA!
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CívisCafé

Panyolai
aszaltszilva-leves
Hozzávalók: 3 marék aszalt szilva, kevés fahéj,
1 kanál cukor, kevés vaj, 1 dl bor, 1 pohár tejföl,
3 kanál liszt.
Elkészítése: Az aszalt szilvát langyos vízben, többször átmossuk, majd hideg vízben
feltesszük főni. Hozzátesszük a bort, cukrot, a
fahéjat,csipet sót, majd puhára főzzük.
A tejfölben a lisztet simára keverjük, hideg vízzel hígítjuk, a leveshez szűrjük. Kissé tovább
forraljuk, közben hozzáadjuk a vajat.
Megkóstoljuk, ízlés szerit még cukorral vagy
borral ízesítjük. Régen ez a leves ünnepi étel
Hozzávalók: 70 dkg savanyú káposzta,
volt; a karácsony előtti napon kínálták.
2-3 nagyobb fej hagyma, 1 szál füstölt
(Az ételt A régi Magyarország ízei nevű gasztronómiai rendezvényen panyolai asszonyok készítették és kínálták a
kolbász, 2 szelet szalonna, 75 dkg csirSóstói Múzeumfaluban)
kemell vagy sovány sertéscomb, 1,5 bögre rizs, só, pirospaprika, 1-1 friss paradicsom, paprika, tejföl.
Elkészítése: A savanyú káposztát,
Egy igazán gyors étel receptjét ajánljuk kezdő
ha túl hosszúak a szálak, daraboljuk,
háziasszonyoknak, illetve kiválóan alkalmas
majd annyi hideg vízben, hogy ellepje,
arra is, hogy elkészítsük, ha váratlan, de kedves
odatesszük főzni egy fazékban.
vendégek érkeznek hozzánk.
Közben a szokott módon elkészítjük a
Hozzávalók: 6 db virsli, házikolbász, sajt, ketchup, pörköltöt. A szalonnát felkockázzuk,
zsírjára sütjük, beletesszük a kockátejföl.
Elkészítése: A jó minőségű virsliket egyen- ra vágott hagymát, megdinszteljük,
ként, hosszában végighasítjuk, az így keletke- belerakjuk a felkockázott húst. Fehézett nyílásba
belehelyezzük a megfelelő redésig sütjük, közben megkavargatméretűre szeletelt juk. Ezután mehet rá a pirospaprika,
kolbászkariká- az apró kockára vágott (vagy ledarált)
kat és a sajt- zöldpaprika és paradicsom, só, víz.
szeleteket, Előbb fedő alatt pároljuk, majd zsírjámajd mar- ra sütjük a pörköltet.
g a r i n n a l A rizst kevés zsiradékon kicsit megkikent jé- forgatjuk, majd kétszer annyi vízzel,
naiba so- mint a rizs felengedjük, sózzuk, fedő
rakoztatjuk
őket. Leöntjük ketchuppel és tejföllel,
majd reszelt sajttal
„ b efe djü k”. Sütőben 200-210 fokon addig
sütjük, míg a sajt szépen megpirul (25-30 perc
alatt).

Jó étvágyat kíván: Iglai János

Rakott káposzta,
cserépedényben

Varázsoljunk virsliből!

alatt a szokott módon puhára főzzük.
Felkarikázzuk a füstölt szárazkolbászt,
a puhára főtt káposztát leszűrjük.
A rakott káposzta akkor a legfinomabb; ha mázas cserépedényben készül vagy zománcos vaslábasban, de
akkor sincs semmi baj, ha van egy
jénai tálunk.
Az edény alját kikenjük két teáskanálnyi tejföllel, majd egyenletesen
elosztjuk rajta a káposzta felét. Erre
rakjuk a felkarikázott kolbászt – szép
sűrűn. A pörkölthöz közben hozzáadjuk a rizst, összekeverjük, tehetünk
bele két evőkanál tejfölt, majd az
egészet ráborítjuk a kolbászkarikákra. Ezt a réteget betakarjuk kolbászkarikákkal, majd befedjük a savanyú
káposztával. Tetejére tejfölt pötyögtetünk, betoljuk a sütőbe, és addig sütjük, míg a teteje szép piros nem lesz.
Tejföllel és friss, fehér kenyérrel kínáljuk.

Jó étvágyat kíván: Cseka

Kuponlap
www.kuponlap.hu

CívisCafé
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14 PSZICHOLÓGIA

Arról, hogy
ki alkoholista
Miért iszunk?
A pszichológus válaszol.

További érdekességek:

www.civishir.hu

CívisCafé

Érdekes dolog az alkohol. Tulajdonképpen az egyik legerősebb függőséget okozó szer a drogok közül, mégis
legális. Sőt, egyenesen kultúrája van
hazánkban. Minden fesztivál, ilyenolyan napok is ehhez a szerhez köthetők. És igen, drog: bekerül a gyomorba, szép lassan átjutva a vér-agy
gáton, ott van minden sejtünkben.
Nemcsak a gyomorban, az agyban,
a vérben, hanem minden sejtben.
Pusztít mindent, amivel találkozik.
Magyarországon a hivatalos statisztikák szerint 800 ezer alkoholfüggő
van. Ez a szám minden ezzel foglalkozó szakember szerint rendkívüli módon alábecsült. Leginkább a kétmillió
fő az, mely megközelíti a valóságot.
Egyesek merészebbek ennél, szerintük
alkoholproblémája a felnőtt lakosság
majdnem 40 százalékának van. Azaz
nincs olyan család, ahol a szűkebb
kapcsolatok között ne lenne egy alkoholproblémával küzdő családtag.
Ez nagyon elkeserítő. Nem beszélve
arról, milyen hatalmas terhet rónak
az egészségügyre, a szociális ellátórendszerre az alkoholizmus béklyójában ragadt emberek. A belgyógyászok
egy pillantással megállapítják, hogy
a bajt az alkohol okozza-e, és igen,
nagyrészt az. Hiszen kárt tesz minden
sejtben, idegrostban, legyen az a máj,
a vérerek, az izmok, a bőr, a gyomor,
a vastagbél, a nyelőcső, a száj, az agy
– és nem utolsósorban a személyiség.
Nem beszélve arról sem, mennyi csa-

ládot bomlaszt szét, és mennyi gyermek sérül meg – testileg és lelkileg is
felnőve – az alkoholproblémával küzdő szülő mellett. Ez az a szer, mely beépült a kultúránkba, ott figyel minden
spájz polcán, bármilyen alkalom van,
elsőként kerül a vendéglátó asztalára.
Nyilván nem minden alkoholfogyasztó alkoholista.
Az alkoholfogyasztók csoportosításánál kiemelt figyelmet érdemelnek
a magas kockázatú fogyasztók, akik
nem tapasztalnak ugyan megvonási tüneteket 2-3 nap leállás után, de
hetente egyszer vagy többször nagy
mennyiségű alkoholt fogyasztanak.
Ezeket külön osztályozzuk nők és
férfiak esetében, hiszen a nők sokkal
kevesebb mennyiségű alkoholtól képesek ittas állapotba kerülni, mint a
férfiak. Azok, akik a kockázatos kategóriába tartoznak, egy krízishelyzet
hatására, amely lehet egy állás elvesztése, egy párkapcsolat felbomlása,
egy hozzátartozó elvesztése, könnyen
áteshetnek a függők csoportjába, hiszen ez a stresszkezelési mód ismerős, jól bevált, könnyen elérhető és
távol tart a valóságtól, a valódi problémáktól.
Mire is világíthat rá az akár átmeneti
ideig tartó nem ivás? Legfőképpen a
kapcsolatunkra az alkohollal. Jól érzem magam nélküle is? Tudok úgy is
összejönni a barátaimmal? Elég vicces és felszabadult vagyok nélküle is?
Elég vagyok így is?
Más szempontból rápillanthatunk
mások alkoholfogyasztási szokásaira,
ezáltal a sajátunkra is: tényleg ennyit
ittam én is a bulikban? Tényleg én is
így néztem ki? Tényleg én is ilyen vagyok?
Remek kis önismereti túrát adhat
mindenkinek, rávilágíthat saját problémáinkra az alkohollal, önértékelési problémáink is megvillanhatnak
egy-egy buli alkalmával, és, bizony,
az emberi kapcsolatainkra is kapunk egy „józan” kitekintést. Nem
utolsósorban a testünk is hálás lesz
érte, hiszen kiürül a méreg, regenerálódhat. Ha valaki lemaradt róla,
akár érdemes lehet egy januárt vagy
februárt megcélozni, és kicsit ránézni
önmagunkra és az alkoholra. Elegek
vagyunk-e így is?


– FGYN –
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Karácsonyi
ÉKSZERAKCIÓ!
Karácsonyi aKciónK Keretében

EZÜST ÉKSZEREK

30-50%,

ARANY ÉKSZEREK

20%

kedvezménnyel vásárolhatók!
Gyönyörű, minőségi ékszerek akciós áron
az ARANYVIRÁG ÉKSZERSZALON kínálatából!

Vásárolj most ékszert!
4024 Debrecen Csapó utca 43. • +36 52 792 292
info@aranyviragekszer.hu • www.aranyviragekszer.hu

Ékszereink elÉrhetők a webáruházon keresztül is:

www.aranyviragekszer.hu

Az ISS Facility Services Kft. a világ és Magyarország
élvonalbeli létesítmény-üzemeltetési szolgáltatója.
Vállalatunkat a Szolgáltatók Nemzetközi Szervezete (IAOP) évek óta
a legjobb szolgáltatók között tartja számon.

Munkatársat keresünk
Nyíregyházára
az alábbi pozíciókba:
CATERING TERÜLETRE:

Éttermi üzletvezető, Konyhafőnök, Büfés-pénztáros, Konyhai kisegítő, Szakács, Tealady
SOFT FM TERÜLETRE:

Recepciós, Takarító, Takarítási csoportvezető, Udvaros – kertész
ŐRZÉS-VÉDELMI TERÜLETRE:

Biztonsági vezető, Biztonsági őr
HARD FM TERÜLETRE:

Karbantartó, Technikus, Mérnök
allas@hu.issworld.com e-mail címen,
+36 30 977 2194 telefonszámon.
További információk cégünkről: Web: www.hu.issworld.com;

Jelentkezni önéletrajz megküldésével lehet az
illetve érdeklődni a

Facebook: ISS Hungary; Instagram: iss_hungary
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Életem
legrosszabb
napja.
Vagy nem.
Ebben a debreceni filmben
egy fikarcnyi túlzás sincs.

Életem legrosszabb napja
Írta és rendezte: Pólik József
Operatőr: Molnár István
András – Gelányi Imre, Nóra – Mészáros Ibolya, Piroska – Kókai Gabriella, István – Marczin István Bence,
Doki – Kelemen István, Irén – Orosz Csenge, Tibi –
Szabó Elemér, Magda – Fóris Judit, Carmen – Sőreghy
Ágnes, Sanyi – Nyitrai Illés

CívisCafé
Hogy egy férfi 50 éves korára hol tart,
az leginkább azon múlik, ki és mi van
mellette. Ha – tegyük fel – se a jó sors,
se a tehetség, se az átütő lelki erő, se a
szerelem nem simul a mellén, a derűlátás is nagy ívben el fogja kerüli, és hát
az élet által elhagyott férfiak rettentő
hamar elvesznek. Ezt a leépülést tétlenül
végignézni legalább olyan drámai, mint
átélni. Az Életem legrosszabb napja című
mozi első tíz perce után az emberben
feltör a vágy: de kitakarítaná azt a küllemében nyomorult, levegőtlenségében
ijesztő lakást, ahol a főszereplő él! Mit
kitakarítaná! Felgyújtaná!
Na, de ebben van a lényeg: a romlás díszleteibe ágyazott rögeszmékkel olyan
páratlan atmoszférát termet a film,
olyan feszültséget generál a lepattant
ridegség, hogy az említett tíz perc elteltével nekilát vakon bízni a néző a folytatásban: ebből a penészből csak kifelé
vezethet út.
András (Gelányi Imre), a nyomasztó apaképpel és silány emberi kötődésekkel megvert festő áll előttünk olyan
művészi kvalitással, hogy a húsvéti
tojás mázolását is csak felügyelettel
lehetne rábízni. Ennyi egy embernek
pont elég ahhoz, hogy megtörjön. Aztán hogy még a nála jóval üdébb nője
is elhagyja…, kikövezett út a temető
felé. Egzisztencia, bicepsz, hovatovább
jövőkép híján András lassan láthatatlanná fakulna, ha valahol – poros
szőnyegekkel, összetaposott kartondobozokkal eltakarva – nem élne benne a
testi vágy. Nem elhallgatva, hogy külső
adottságokban elég távol áll mondjuk
bárkitől, akire azt mondanánk, hogy
ejha, Gelányi Imre olyan megrázó erővel hozza a filmben a Férfit, hogy a mutatósabb színészekhez szokott nagyérdemű egy kicsit el is szégyelli magát a
hatás miatt. Kócos hajával, keresetlen
nyegleségével, táskás szemeivel valamennyi snitt ígéret: meg tudja váltani
a saját világát; igazi férfiként. Márpedig
az Életem legrosszabb napja kifejezetten férfiakról és nőkről szól, és valamennyiük életének közepéről.
50 éves korára az emberrel javarészt
megtörténnek a nagy dolgok: elballagnak a gyerekek, hanyatlani kezd a vérkép, kiadják a válási papírokat, vagy
éppen ellebeg egy bármilyen házasság
valamilyen ölén. De minimum van egy

normális konyhája, abban meg egy kis
élet: olykor vendégekkel, piruló hagyma
gőzével. Andrásnak azonban ilyesmije
nincs, csak megannyi baja, és egy hatvanon túli fizetőképes szeretője, majd
egy álomlány-szolgáltatótól telefonon
rendelt vigasza. Ezeket a karaktereket
megformáló színésznők egy-egy vízi
bivaly erejével ellenpontozzák a főszereplő elesettségét. Piroska, a szerető
(Kókai Gabriella) és Carmen, a
prostituált (Sőreghy Ágnes) ráadásul
a világban fellelhető kétféle nő megtestesítője: az egyik elveszi a férfitól, amit
akar, a másik pedig megadja a férfinak,
amit az elvár tőle. Hogy egyik se az Isten
lábát fogta meg ezzel a hozzáállással, az
több mint gyanús, azonban Carmenben
legalább felvillan a fejlődés lehetősége
azáltal, hogy kimondja, szar az egész.
Az életem legrosszabb napjában az a
legizgalmasabb, hogy első ránézésre
csak az van benne, valójában azonban
egy fikarcnyi túlzás nincs. Igenis léteznek lehetetlennek tűnő sorsok, és eltekintve annak csekély valószínűségétől,
hogy az ABC pénztárosnőjéről kiderül,
farka van, a film minden pillanata lehet
igaz.
Pólik József debreceni rendező azt,
hogy mekkora a nők szerepe és felelőssége az életutakban, mit véthet egy rossz
apa, és hogy egyre gyengébb férfiak között élünk, alig 2 millió forintból meséli
el. Mindezt tarantinói humorral és magával ragadó képekkel.
Sokkal több se lett volna drága érte.
Bereczki-Csák Helga

CívisCafé
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Ez nem játék:
beindultak
a debreceni
hekkerek
Interjú Bátfai Norberttel,
a DEAC-Hackers
kutatási vezetőjével
és Besenczi Renátó
szakmai vezetővel.

CívisCafé

Debrecenben alakult meg a közelmúltban az ország első egyetemi
e-sport szakosztálya. A Debreceni Egyetem égisze alatt működő
DEAC-Hackers népszerűsége napról
napra nő; a taglétszám rövid idő alatt
elérte a százat. Azokat, akik azt gondolják, hogy ez valami újfajta hóbort,
ami szép lassan eltűnik majd, ki kell
ábrándítsuk: a műfaj feltartóztathatatlanul tör előre, és hogy hol áll meg,
megjósolni is nehéz lenne. Új iparág
épült rá, rengeteg pénz, hatalmas üzlet van benne, és az egészet egy alapvető dolog mozgatja: az ember játék
iránti szenvedélye.
CívisCafé: Nem túlzás ezt a fajta
tevékenységet sportnak nevezni?
Besenczi Renátó: Egyáltalán nem
az. Ha csak abból indulunk ki, hogy
a sakkot, a biliárdot és a dartsot is
sportok közé soroljuk, akkor milyen
alapon ne tehetnénk ezt az e-sporttal?
Az e-sportok általában csapatjátékok,
a tagoknak együtt kell dolgozni, gondolkodni, nagyon komoly stratégiát,
taktikát kell kialakítani, és a legtöbb
játéknak az a lényege, célja, hogy az
ellenfelet elpusztítsuk.
CívisCafé: Mi most a legnépszerűbb?
Besenczi Renátó: A League of Legends nevű. A szakosztályunk mintegy 100 tagjából csaknem hatvanan
ezt játsszák.
CívisCafé: Nekem nem sokat mond
a neve…

Bátfai Norbert: Egy online arénában kell küzdeni. Tipikus játékhelyzet, amikor egy szurdokban
két ötfős csapat játszik egymással,
öt saját karaktert irányítanak, amelyeknek különböző tulajdonságaik vannak. A három ösvényen lévő
tornyokat, majd az ellenfél központi
tornyát is le kell rombolni. Egy játék
olyan 20-50 percig tart.
CívisCafé: Első hallásra kicsit
agresszívnak tűnik…
Bátfai Norbert: Szerintem a
Tom és Jerry-ben sokkal durvább
dolgok vannak, de mondhatnék más
meséket is. Van egy előítélet ezekkel
a játékokkal szemben, amelyek nem
mindig jogosak. Éppen az olimpiai
mozgalom kapcsán vetődött fel, hogy
a League of Legends agresszív, szerintem meg az egyik legártatlanabb játék, de persze azért nem olyan, mint
a pasziánsz.
CívisCafé: Ha már az olimpia szóba
került, az e-sport tényleg bekerülhet
egyszer a játékok műsorába? Inkább
nem idézném, milyen cifrákat
gondolnak erről sokan.
Bátfai Norbert: Kicsit hátrébb
kell lépni ebben a kérdésben, és el
kell gondolkodni rajta. Amikor a
klasszikus sportról beszélünk, akkor végül is a testünk rendezettségét
próbáljuk fenntartani, de hasonló a
helyzet az e-sportnál is, csak ott a
szellemi egységünk épségét, rendezettségét tartjuk kordában. A kettő
gyökere tehát ugyanaz: a cél valamilyen rendszer rendezettségének
a fenntartása. Lassan azért mindenkinek tudomásul kell majd vennie,
hogy a fiatalabb generációkat egészen más dolgok érdeklik, mint az
idősebbeket. Lehet ez ellen harcolni,
csak nem érdemes. Az Y, de még inkább a Z generáció már nem nagyon
néz tévét, nem jár meccsre, hanem
egy másik utat választott magának,
amiben többek között benne vannak
azok a játékok is, amelyek az e-sportok közé tartoznak.
CívisCafé: Jól van ez így?
Bátfai Norbert: Gondolhatjuk
azt, hogy nincs jól, de ettől a lényeg
még nem változik. Amíg szülőként
van ráhatásom a gyerek nevelésére,
addig persze próbálhatom úgy irányítani, hogy ne üljön a gép előtt,
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menjen inkább focizni az udvarra, de
amikor már önálló életet él, nem befolyásolhatom abban, hogy mit csinál.
Akárcsak a mi gyermekkorunk játékait, az e-sportot is a belülről fakadó játékösztön mozgatja, és ez egyre inkább
így lesz akkor is, ha nem akarunk róla
tudomást venni. A mostani gyerekek
számára nincs különbség abban, hogy
a gép előtt játszanak, vagy az úszómedencében a többiekkel. A különbség
bennünk van, akik nem értjük meg ezt
a generációt. Visszatérve még az olimpiára: ha a NOB nem áll kellő komolysággal ehhez a kérdéshez, azaz nem
képes integrálni az e-sportban rejlő
egyre nagyobb erőt, akkor könnyen
úgy járhat, ahogy a focival. Az olimpia
focitornájára alig kíváncsi valaki, miközben egy eb-t, egy vb-t rengetegen
néznek.
CívisCafé: Az e-sportra ma már egy
egész iparág épül.
Besenczi Renátó: Az a játékgyártó,
amelyik nagyot akar gurítani, e-sport
játékot fejleszt. Ez egy óriási üzlet
ma már. A közelmúltban Pekingben
rendezték meg a League of Legends
világbajnokság döntőjét, amelyet a
helyszínen, a Madárfészek stadionban
43 ezer néző látott, nagyjából 40 millióan élőben követték figyelemmel az
interneten, míg felvételről 100 milliós
nézőközönsége volt csak a döntőnek.
További érdekességek:

www.civishir.hu

Itthon is folyamatosan növekszik az
e-sport népszerűsége; már mintegy
700 ezer aktív gamer van. Ide tartoznak a profi e-sportolók, de azok is,
akik a buszon előveszik a telefonjukat,
és játszanak valamit, amíg beérnek az
iskolába. A játékosok 90 százaléka a
12-22 éves korosztályhoz tartozik. A
profik 16 és 23 év közöttiek, az ennél
idősebbek már veteránnak számítanak, akkor már romlik a reflex, a látás, és a korábbi szintet egyre kevésbé
tudják hozni.
CívisCafé: Mitől lesz valaki jobb játékos,
mint a másik?
Besenczi Renátó: Az igazi profik
napi 10 órát játszanak, és mellette kondicionáló edzéseket is végeznek, hiszen
másképpen nem bírnának annyit ülni
a gép előtt. Akárcsak a klasszikus sportokban, itt is kell a tehetség, az érzék, és
persze rengeteg munka. Van egy fontos
mérőszám: a játék közben egy perc alatt
elvégzett elemi műveletek száma sok
mindent elárul. Egy átlagos magyar játékosnál ez olyan 200 körül van, míg a
sportág őshazájában, Dél-Koreában egy
profi 400-500 műveletet is megcsinál
egyetlen perc alatt.
Bátfai Norbert: Ugyanolyan ez,
mint amikor karatézol, és az ellenfeled egyszerűen más frekvencián, más
ritmusban mozog. Még csak indítod a
támadást, de már kapod is a megelőző
ütést. Az e-sportban minden nyomon
követhető, amit a klasszikus sportokban
átél az ember.

CívisCafé: A Debreceni Egyetem
DEAC-Hackers néven alapított e-sport
szakosztályt. Hány tagotok van most?
Besenczi Renátó: A napokban értük
el a 100 tagot, ami nem rossz szám, hiszen nem olyan régen indultunk még.
Nálunk szervezett formában jelenleg
kilencféle játék játszható. Online tagjaink vannak, azaz mindenki otthonról
játszik, az edzéseket is online tartjuk,
de azért fontos az is, hogy időnként
személyesen is találkozzunk egymással. Az egyetem jó néhány kara ajánlott fel géptermet, illetve szemináriumi
termet. A Kassai úti Campus könyvtárában, az agráron, a műszaki karon, a
TTK-n, a gazdaságtudományi karon
és a BTK-n is van lehetőségünk közös
edzéseket tartani.
CívisCafé: A világbajnok csapattól
mennyire kapna ki a DEAC?
Bátfai Norbert: Nagyon! De nem
jobban, mint ahogy a magyar kosarasok az amerikaiaktól, vagy mondjuk a
focisták a németektől, a spanyoloktól.
Az idén a Samsung Galaxy nevű csapat
nyerte a League of Legends vb-t; nekik
egy ilyen összecsapás edzőmeccs lenne
csupán.
CívisCafé: Itthon van már, aki az
e-sportból él?
Besenczi Renátó: Néhányan. Az
MTK és a DVTK alapította meg Magyarországon először az e-sport szakosztályt, náluk vannak olyan tagok, akik
a klubtól kapják a fizetésüket, ugyanúgy,
ahogy a labdarúgók. A klasszikus út
egyébként az, amikor egy szponzor áll a
csapat mögött, egy komoly multi, mint
például a Samsung. Nálunk azért ilyen
támogatóról még nem hallottam.
CívisCafé: Pár éve egyikőnk sem igen
gondolta volna, hogy az e-sportról
készítünk majd interjút.
Mi lesz 15 év múlva?
Bátfai Norbert: Szerintem akkor
már az e-sport egy kicsivel erősebb lesz
a klasszikus sportnál, de a gyökereitől
persze sohasem szakadhat el.
Besenczi Renátó: Remélem, hogy
a DEAC Hackers lesz az ország vezető e-sport szakosztálya. Jó lenne, ha
európai viszonylatban ott lennénk az
élmezőnyben, és időnként talán egy világszintű csapatot is sikerül majd ös�szehozni.




Takács Tibor
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Mit csinál
egy debreceni
programozó
Kínában?

Fotók: Magánarchívum

Pósán Norbert:
Naponta érnek
meglepetések.

CívisCafé: Mindig is vágytál Kínába?
Pósán Norbert: Már középiskola
elején eldöntöttem, hogy külföldön
szeretnék majd tanulni, illetve hos�szabb távon kint is élni. Először Erasmus Plus-szal voltam Lengyelországban. Aztán 2016-ban fél évet töltöttem
Kínában. Ez annyira megtetszett,
hogy úgy döntöttem: itt szerzem meg
a mesterdiplomámat. Programozóként érdemes a legjobbaktól tanulni,
ezért is jó választás számomra ez az
ország. Nagyon tetszik, hogy minden
más, és máshogy is viszonyulnak az
emberekhez, mint otthon.
CívisCafé: Hogyan lehet kijutni
Debrecenből Kínába?
Pósán Norbert: Először is nagyon
sok dokumentumra volt szükség a
Debreceni Egyetemtől az eredményeimről, egy motivációs levélre, ajánlásra a tanároktól és egy orvosi igazolásra
is. Utána interjún vettem részt a kínai
nagykövettel, amit egy beszélgetés követett a kínai egyetemmel. Nanking
nem a legnépszerűbb célpontja a magyar egyetemistáknak: az egész városban hatan vagyunk magyarok.
CívisCafé: Nanking tartományi főváros, nyolcmillió lakossal. Meg lehet ezt
szokni egy európai embernek?
Pósán Norbert: Itt reggeltől estig
nagy a forgalom. Óriási a város, jóval
nagyobb, mint Budapest, így nem lehet annyira érezni a tömeget, kivéve a
belvárosban. Most például lezárták a
Jangcén átívelő egyik hidat, így most
fokozottan érzékelhető, hogy sok ember él itt. Ugyanakkor nagyon élvezhető, hogy ilyen rengetegen vannak,
hiszen sok program közül lehet választani.
CívisCafé: Milyen származásúak
az ottani külföldi diákok?
Pósán Norbert: Az új építésű kollégiumban, ahol én lakom, csak külföldiek vannak. Nagyon kevés az európai: rajtam kívül egy olasz lány és
pár ukrán hallgató. Sokan érkeznek
Afrikából, illetve a Közel-Keletről. A
diákok fele délkelet- vagy észak-ázsiai.
Én a kazah hallgatókkal élek együtt.
CívisCafé: Milyen magyarként Kínába
járni egyetemre?
Pósán Norbert: Zártabb a közösség, mint Debrecenben. Ez köszönhető
annak is, hogy a külvárosban helyezkedik el a mi intézményünk; innen egy

CívisCafé
óra eljutni a központba. Ez azzal is jár,
hogy az egyetemen hallgatók és dolgozók sokkal összetartóbbak is: együtt
eszünk a kantinban. Érdekesség, hogy
a tanórák után az itteni diákok nem
mennek haza, hanem a termekben
ülve tanulnak. Napról napra készülnek
az előadásokra; sokkal keményebben
hajtanak a jó jegyekért, mint a magyar
hallgatók, több gyakorlati órájuk is van.
Nekünk sajnos nem lehet megválasztani, mikor járunk órákra: tizenketten
vagyunk egy angol nyelvű csoportban,
tehát szűkösek a lehetőségeink.
CívisCafé: A kínai közlekedésről
rémhíreket hallani.
Pósán Norbert: A közlekedés borzalmas. A sofőrök nem veszik figyelembe a piros lámpát, sőt dudálnak a
szabályosan közlekedő gyalogosokra.
Szerencsére én az egyetemen lakom,
ahogy a hallgatók, tanárok és az intézményekben dolgozók nagy része
is. Ez egy nagy család, a campus pedig
egyfajta város a városban. Gyakran
az otthon is ismert közösségi bicikliket használom, amikor nem megyek
túl messzire. Ezek helyzetét GPS-szel
határozzák meg, tehát bárhol ott lehet hagyni. Más esetben általában
metróra szállok. Ez nagyon gyors, és,
ellentétben a busszal, kiírják rájuk latin betűkkel is a buszmegállók neveit,
illetve angolul is bemondják. A buszokat ezek hiánya miatt nem szeretem
használni. A menetrendjük is érdekes:
nem lehet kiszámítani, mikor fog jönni a következő járat. Ezen felül nagyon
sok a robogós, akiket nem érdekelnek
a gyalogosok; ez számomra is sokkoló
volt. Ha gyalog járok, gyakran eltévedek, hiszen még nem ismerem az
egész környéket. Ez számomra már
nem negatív élmény – a mindennapjaim része. Nehéz kérdezni a helyiektől, mert az angoltudásuk nem a legtökéletesebb.
CívisCafé: Nap mint nap áteshetsz
kultúrsokkon.
Pósán Norbert: Ezt itt nem lehet
elkerülni; még manapság is érnek meglepetések. Például nemrég rendeltem
pezsgőt egy barátommal az interneten – mert itt már nem divat a boltba
járás –, és nem volt benne szénsav. Ez
ugyanígy érvényes bármilyen italra; ez
engem letaglózott. Manapság a bankkártya használata is ósdinak számít Kí-
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nában: telefonnal fizetnek. Az első benyomásom az volt, hogy
kicsit zajos, koszos: tehát másmilyen, mint Európa. Jelenleg is
tapasztalom, hogy Nankingban nincs fűtés. Ez annak köszönhető, hogy a Jangce ezen partján meleg van télen is (20°C), így
mi légkondicionálóval melegítjük át a helyiségeket, ha szükséges. Érdekességnek számít továbbá, hogy körbezárják a hegyeket, mint egyfajta parkot, és a belépésért fizetni kell. Az ételekkel
kapcsolatban is értek meglepetések. Az otthoni kínai étkekhez
egyáltalán nem hasonlít az, amit itt fogyasztok. A kínaiak általában olyan termékeket is házhoz kérnek, mint a gyümölcsök
és a pékáruk. Személy szerint megdöbbenve tapasztaltam: nincs
nagy választék édességekből. Azonban vannak különlegességeik,
ilyen a zöldséges (paradicsomos, borsós) jégkrém.
CívisCafé: Milyenek a kínai emberek?
Pósán Norbert: Végtelenül türelmesek és kedvesek. Néha
azért nevetnek rajtam, mikor a zöldségesnél megkérdezem, mi
a termék neve. Ilyenkor már én is viccként fogom fel a helyzetet.
A helyiek máshogy élik meg a párkapcsolatokat, mint Magyarországon: például nem csókolóznak az utcán. Az ismerkedés egyedi módja a Wedding Market, ahol az idősek kereshetnek gyerekük számára párt, önéletrajzuk segítségével. Tapasztaltam, hogy
a kínaiak köpködnek, krákognak, csámcsognak az utcán és az
éttermekben. Ez számukra természetes, számomra megdöbbentő. Bárhol képesek cigizni, a nemdohányzó helyeken sem zavarja
őket a tiltás. Sőt, a pincérek még hamutálat is adnak nekik, hiszen
a vendég igényei nagyon fontosak. Az éttermekben nincs kiírva
semmi angolul, ezért kínaiul rendelek. Miután elmondom, mit
szeretnék enni, még visszakérdeznek. Mivel fogalmam sincs, mit
mondanak, ezért általában igennel válaszolok. Nagyon sok mindent levessel esznek, például a húsokat, ezért sokszor kaptam
már ilyen helyzetben furcsa ételkülönlegességet. Ez olyan, mint
az orosz rulett: bízol benne, hogy ehetőt raknak eléd.
CívisCafé: Mit ajánlanál annak, aki hozzád hasonlóan
ebben az egzotikus országban tervez tanulni, élni?
Pósán Norbert: Készüljön arra, hogy csak a legnagyobb városokban beszélnek angolul a helyiek. Érdemes ezért megtanulni kínaiul már az utazás előtt. Nem olyan koszos az ország,
mint ahogy mutatják, de a higiénia tényleg nem európai mértékű. Az emberek általában csodálják a külföldieket: azt hiszik,
mindegyikünk gazdag és okos. Gyakran kell arra számítani,
hogy megnézik az embert, és tiszteletteljesen bánnak az európaiakkal. Az sem meglepő, ha kérdés nélkül lefényképeznek.
Ne csodálkozzon senki, ha egy étteremben az ablakhoz ültetik,
hiszen nagy elismerés a helyi vendéglátóknak, ha európai tér be
hozzájuk. Tanácsolnám, hogy ne hozzon magával sok holmit
otthonról: minden beszerezhető itt is, kedvező áron. Érdemes
viszont magyar szuvenírrel érkezni, hogy megismertessék a
helyiekkel a mi kultúránkat is. A hűtőmágnes nem jó ötlet; ők
nem gyűjtik úgy ezeket, mint mi.
CívisCafé: Mennyi ideig leszel Kínában?
Pósán Norbert: Terveim szerint két év múlva megyek haza
legközelebb. A család és a barátok természetesen hiányoznak,
de még csak két hónapja jöttem ki újra. Végleg semmiképp
nem telepednék le, mert sok hátránya van a kínai létformának,
azonban az egyetem után is még maradnék egy ideig. Most
még sok impulzus és friss élmény ér, csupa móka és kacagás az
élet. Egészen a vizsgaidőszakig.


Gönczy Anna
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59-85 m2

Ár: 29,4 M Ft-tól

A belvárosában, 2 perc sétára a Nagytemplomtól, 5
szintes, 2 liftes, 24 lakásos exkluzív társasházban
lakások leköthetők, 59-től 85 négyzetméterig. További információért hívjon bizalommal!
Érd: +36 70 716 9076

36-100 m2-ig

Ár: 18 M Ft-tól

Az egyetemekhez és a Nagyerdőhöz közel, magas
műszaki tartalommal, modern technológiával többlakásos, 3 épületből álló lakópark épül. Lakások
36-tól 126 négyzetméterig leköthetők.
Érd: +36 70 469 3726

41-100 m2-ig

Ár: 18,7 M Ft-tól

Debrecen kertvárosias övezetében, a belvároshoz
közel környezetbarát, AA++ energetikai besorolású exkluzív lakópark épül. Lakások 41-től 100
négyzetméterig. További információért hívjon bizalommal!
Érd: +36 70 469 3726

186 m2

Ár: 59,8 M Ft

A Postakertben új építésű, nappali + 5 szobás,
186 nm-es önálló családi ház eladó. Az ingatlan
modern, korszerű, minimál stílusban épített, magas
műszaki tartalommal, 620 négyzetméteres telken.
Érd: +36 70 716 9076

114 m2

Ár: 43,9 M Ft

Debrecen kedvelt városrészében, a Vargakertben
eladó egy magas műszaki tartalommal megépült,
114 négyzetméteres, nappali+4szobás, duplakomfortos, újszerű családi ház, parkosított 360 négyzetméteres telekkel.
Érd: +36 70 469 3276

150 m2

Ár: 49,9 M Ft

185 m2

Ár: 54,99 M Ft

Debrecenben, a Huszti lakóparkban 150 m2-es 4
szobás teljesen új családi ház 550 négyzetméteres
telken eladó. Minden szobához külön fürdőszoba
tartozik. A házban padlófűtés és klíma kerül kialakításra.
Érd: +36 70 461 9496

Debrecenben, Sestakertben, csendes kis utcában,
nettó 185 négyzetméteres, 2 szintes, dupla komfortos, ősparkos, 5 szobás családi ház, 728 nm-es telken, 1 felszíni és 2 szuterén szinti garázzsal eladó.
Érd: +36 70 388 5216

160 m2

Ár: 55,9 M Ft

Debrecen, Úrrétjén, fiatalos, bruttó 160 négyzetméteres, 3+1 szobás, 2003-as építésű önálló családi ház 800 nm-es nagy telken, dupla garázzsal,
2 fürdőszobával eladó. További információért hívjon
bizalommal!
Érd: +36 70 461 9571

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

224 m

2

Ár: 58,55 M Ft

Postakert legfrekventáltabb részén, 2006-ban
épült, 890m2 telken fekvő, 224m2-es, több generáció
együttélésére alkalmas, nívós, kétszintes családi
ház eladó.

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

Érd: +36 70 469 3530

Teljes ingatlankínálatunkat megtekintheti irodánkban,
vagy honlapunkon, a www.oc.hu címen!
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a kultúrát is. Hónapokat töltök például a
felkészüléssel. Ha kiválasztom az aktuális
célt, tűvé teszem az internetet, és próbálok
mindent megtudni az adott ország, régió,
közösség történelméről, kultúrájáról. Feltérképezem a látnivalókat, és annak alapján tervezem meg az utam. Mindig egyénileg utazom; magam szervezek mindent.
Bármerre járok, az emberi élet milyensége
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és oda- mindig vonz. Afrikában például olyan falértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet vakba is elmentem, amelyek nem éppen
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címsza- turisztikai látványosságok, és ahol a lakosok nagy elszigeteltségben és szegényvakban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. ségben élnek. Számomra nem az ötcsillaHuszonegyet. Ezúttal a sokoldalú Kürthy Évától, aki nép- gos szállodák jelentik az élményt, hanem a
betekintés egy más civilizációba.
táncos, pedagógus és üzletasszony egyben.
Jól értem, hogy nem az egyhetes
6. all inclusive nyaralások híve?
Üzenjük azt a fiataloknak, hogy
Sokat dolgozom. Évekkel ezelőtt egy tra1. tessék néptáncot tanulni, és akkor gikus balesetben elvesztettem egyetlen Igen. Az aktív kikapcsolódás, pihenés melbejárjátok a világot?
lányomat. Azután kezdtem el utazgatni. lett török lándzsát. Minél többet „megélni”,
A mai korban néptánccal nehéz lenne ezt ki- Kinek, minek gyűjtsek? A koporsón nin- megismerni az adott országból.
vitelezni. Inkább csak Közép-Kelet-Európára, csen zseb – ahogy egy kedves ismerősöm 7. Legközelebb merre
kíváncsiskodik?
azon belül is a Kárpát-medencére van esély. mondja.
Bejárom Floridát, az egész félszigetet. TöbbAz én utazásaim magánjellegűek, és a távoA sok utazás, a sok élmény
4.
ször jártam már az Egyesült Államokban,
labbi úti célok izgatnak. Hajt a kíváncsiság.
tompítja a fájdalmat?
Számoljunk! Hány ország vagy
Nincs nagyobb fájdalom, amikor egy anya többek közt Floridában is, de sok minden ki2. földrész van kipipálva?
elveszíti a gyerekét, és ez az a fájdalom, maradt legutóbb, és sok olyan van, amit újra
Az országokat hirtelen össze sem tudom ami sohasem múlik. Ha már így alakult az látni szeretnék. Visszahúz a szívem.
számolni. Az Antarktiszon kívül mindegyik életem, az utazás az, ami felejthetetlen él- 8. Meséljen, milyen Amerika,
sokak vágyálma?
földrészen jártam, de nem skalpokat gyűj- ményeket ad. Szeretném megismerni ezt a
Természeti adottságai fantasztikusak, és
tök, hiszen egy-egy földrészre többször bolygót, a világot, amiben élek.
rendkívül sokszínűek, hiszen hatalmas oris visszatérek. Ausztráliát például sose
Inkább a természeti csodák
5.
szág. Ugyanakkor a városokat járva a két
vonzzák, vagy a helyi arcok,
tudnám megunni. Természeti adottságai
véglet érhető tetten: az egyik oldalon a
lenyűgözőek. A Nagy-korallzátony a világ
kultúrák is?
egyik legnagyszerűbb csodája.
Mindkettő. Az út kiválasztásánál mindig a mérhetetlen gazdagság és luxus, a másiLottón nyert, vagy kincset talált
földrajzi adottságok alapján döntök, de utá- kon a nyomorúság és a szegénység. San
3. a debreceni kertjében?
na igyekszem megismerni a helyi közeget, Francisco például az egyik kedvenc váro-

Kürthy Éva
világutazó
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som; kétszer is visszatértem. Hangulata,
varázsa és a földrajzi adottsága páratlan.
Összességében egy rendkívüli adottságokkal megáldott város, mégis szinte minden
utcasarkon hajléktalan fekszik, még a
városháza kertjében is. Sose felejtem el,
hogy Los Angelesben metróval akartam eljutni A-ból B pontba, de lent olyan arcokba
botlottam, hogy nem mertem megvárni a
metrókocsit, pedig nem vagyok félős, ungot-berket bejártam már, sok mindent tapasztaltam. Ott mégis sarkon fordultam, és
inkább gyalog mentem el a célig.
Csak a jó meleg Afrika,
9. ahol fülledt az erotika?
Afrika számunkra egy elképzelhetetlen világ. Ezer arcot mutat. Rendkívül gazdag a
növény- és állatvilága, a népeinek törzsi
kultúrája. Tavaly Dél-Afrikában a Krueger
Nemzeti Parkban jártam. Lenyűgöző.
Oroszlánokat, leopárdokat, elefántokat
és bölényeket fotózni szinte testközelből
– természetes közegükben – valami felbecsülhetetlen élmény volt. Ugyanakkor
megnéztem a johannesburgi bádogviskókat is, hogy szembesüljek a dél-afrikai valósággal. Mindenhol szögesdrótok övezik a
házakat, de még a szántóföldeket is. Bementünk a szegénynegyedben egy boltba,
ahol az árus egy rács mögött ült a portékáival együtt. Beadtuk a pénzt, ő pedig egy
kis lyukon kiadta nekünk az árut. Ott így
lehetett vásárolni.
Afrikát elhozta Debrecenbe is,
10. sokunk örömére!
Régi szerelmem a fotózás. Afrika állatvilágáról készített nagyméretű fotóimat a Kép-

megismerni – többek között – Moszkvát,
Jekatyerinburgot, Novoszibirszket, Krasznojarszkot, Irkutszkot, a Bajkál-tavat, Ulánbátort, majd Pekinget. Számomra ugyanis
nem Vlagyivosztok, hanem a kínai főváros
lesz a végállomás. Így lehetőségem lesz eljutni a kínai nagy falhoz is.
A 820 kilométeres Camino
16. legyaloglásában milyen élvezetet
talált?
A dél-nyugat franciaországi St. Jean Pied
de Portból az északnyugat-spanyolországi
Santiago de Compostelába gyalogolni egy
testi és lelki próbatétel. Aki az El Caminót
teljesíti – nekem 24 nap alatt sikerült –,
egyedül mindent meg tud oldani az életben. Többé már nem hagyatkozik külső
segítségre, megtanul bízni magában, és
átértékelődig minden.
17. Örökké hajtani fogja a kíváncsiság? Mikor jön el az idő, amikor
„megnyugszik”?
Amíg az egészségem engedi, addig minden
évben belevágok egy vagy több, kisebb-nagyobb kalandba, de ahogy ismerem magam, akkor sem állok le, ha megöregszem,
legfeljebb közeli úti célokat keresek.
18. Melyik a világ legjobb helye?
Nagyon nehéz választani. Talán
Ausztrália. Ott minden megvan: a természet elbűvölő szépsége, a városok rendezettsége és a lakoság anyagi jóléte is. Bár
számomra az első szempont a fontosabb.
Hogyan is lehetne elfelejteni a búvárkodást
a Nagy-korallzátonynál?
a világ második
19. Melyik
legjobb helye?
Hawaii. Vagy inkább holtversenyt hirdetek
az első helyen: Ausztrália és Hawaii. Utóbbihoz is kegyes volt a teremtő, amikor a
varázslatos tájakat osztogatta. Mindegy,
hogy éppen melyik szigeten van az ember,
amit lát, azt tátott szájjal csodálja.
20. Melyik a világ legrosszabb helye?
Nincs legrosszabb. Meg kell tanulnunk mindenben meglátni, megtalálni az
élet gyöngyszemeit. A magamfajta kíváncsi
ember nyitott szemmel és lélekkel jár. Sokszínű a világ, van gazdagság és szegénység, de nem biztos, hogy a szegénységben
élők boldogtalanabbak, mint a gazdagok.
Sokat látott, sokat tapasztalt.
21. Hogy élünk mi, magyarok?
Polgár Ernőt idézném: „Ha utazol, s megismered a világ kultúráit, szűkebb hazád
olyan tisztán ragyog majd előtted, hogy látó
ember leszel.”

nézegető Galériában, a Bajcsy-Zsilinszky
utcai Both-Dega Imbiszben állították ki.
is tud jót mondani, ugye?
11. Ázsiáról
Ázsia nem mindennapi szegmense
földünknek. Engem Délkelet-Ázsia csodái
vonzottak. Thaiföld és Indonézia is annyi
különlegességet nyújtott, hogy azt nagyon
nehéz szavakba önteni. Mivel búvárkodom,
a víz alatti világok is megnyílnak számomra. Kívánom mindenkinek, hogy egyszer az
életben legyen lehetősége eljutni oda!
A 2018-as kalandozásai Ameriká12. ban indulnak, de hol végződnek?
Azt még nem tudom. Egyelőre egy programot terveztem már meg: tavasszal egy
kb. 270 kilométeres biciklitúra keretében
megnézem a világ legnagyobb virágoskertjét – a híres hollandiai tulipánföldeket.
Biciklis utat még nem csináltam; nagy várakozással tekintek elé.
itt van egy csizmahají13. Hollandia
tásra. Nehogy úgy érezze, hogy ki
se mozdult!
Év végére majd keresek valami távolabbit,
szerencsére elég nagy ez a bolygó ahhoz,
hogy megtaláljam a kedvemre valót.
a távoli jövőbe! Mi van
14. Tekintsünk
még a bakancslistán?
Nincs bakancslistám, vagy ha a vágyak
összességét annak nevezzük, akkor legyen! Nos, nekem régi vágyam átszáguldani Észak-Ázsián a Transzszibériai Expresszel. Remélem, 2019-ben össze is jön!
kilométer vonatozásban
15. Tízezer
mi a poén?
Ez az a vidék, ahová az utazó autóval nemigen indul el. Ám vonattal lehetősége nyílik 
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