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A budin mindenki
egy debreceni művét olvassa
Megjelent a Budikalendárium!
– avagy ki az a Végh Béla?
Végh Béla kommunális
szennyvízkezelő kisiparos tabukat döntöget: igényes olvasnivalót kínál a lakás legkisebb
helyiségében ücsörgők számára. Az elsőkönyves író most
megjelent Budikalendáriuma
egyrészt valóban kalendárium, másrészt értékes szösszeneteket is kínál: Hrabal, Laár
András éppúgy felbukkan,
mint Bruti. A szemfülesek (és
ráérősebbek) fejthetnek akár
keresztrejtvényt is a mű lapjain. A mű különlegessége még,
hogy a nyomdai költségeket
közösségi összefogás adta ös�sze. A könyvet bemutató sajtótájékoztatón elhangzott: ez a
könyv igazi hiánypótló alkotás,
hiszen a vécé és a benne-körülötte zajló „események” még

I n g atl an köz ve tí té s 2%
mindig egyfajta tabuk a magyar társadalomban. Azonban
Végh Béla ezzel a kis könyvecskével (amelyben saját írásai és
másoktól vett művek egyaránt
megtalálhatóak) most megtöri
a hallgatást: olvassák a Budikalendáriumot!

Gulyás-Czibere Anikó

Kiss Sándor

ingatlanközvetítő, értékbecslő
Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530
hazdekor@gmail.com
www.ingatlanservice.com

www.facebook.com/ingatlanservice

Ígérd meg
az Aranyvirággal!

A karikagyűrű látványos vállalás. Azt üzenem
vele a világnak, és ennek a világnak a közepén
Neked, hogy eldöntöttem. Legyen ez az ékszer a
letéteményese annak, hogy megígérem.
Az Aranyvirág Ékszerszalon gazdag kínálatában
mintegy 400-féle karikagyűrű található. Mivel ezek
a fogadalom szimbólumai, valamennyi darabbal
szemben egyetlen valódi igény támasztódik:
ragyogjon! Majd tegye ragyogóvá a menyasszony
után az asszonyt, az ünnepet és a hétköznapokat
egyaránt. A pároknak a klasszikus típusok mellett
modernebb kivitelű, egészen trendi karikagyűrűket
is ajánlunk. Mindenki megtalálja a számára
ideális darabot, mely végig kísérheti a párok
közös életét. Három-féle színű aranyötvözet áll
a vásárlók rendelkezésére: a sárga, a fehér és a
rozé arany – ezek egymással kombinálhatók is, de
rendelhetőek brill csiszolású gyémánttal vagy akár
cirkóniumkővel.
Az Aranyvirág szakértő eladói készséggel állnak
rendelkezésre, hogy segítsenek a megfelelő gyűrű
kiválasztásában.

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

Ékszereink elÉrhetők a webáruházon keresztül is:

www.aranyviragekszer.hu
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Új „nagy OTI” épülne Debrecenben
Új járóbeteg-ellátó központ kialakítását
tervezik a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
közelében – közölte Berényi Ervin, a
Klinikai Központ tavaly kinevezett elnöke, az unideb.hu-nak nyilatkozva. A professzor szerint ehhez elsőként a Klinikai
Központ 128 járóbeteg-szakrendelését
kell egyesével megvizsgálni, szakmáról
szakmára végiggondolni, hogy melyek
azok az ellátási körzetek, ahol a betegutak
további optimalizálása az ellátásjavítás feltétele. – A járóbeteg-ellátást át kell tekintenünk, és el kell érni a Klinikai Központ
túlzsúfolt alagsorainak tehermentesítését.
Adott szakmák és ellátási szintek tekintetében átmenetileg támaszkodni kell a jelenlegi lehetőségekre, a Kenézy Egyetemi
Kórházra, valamint a Bethlen utcai szakrendelőkre. Hosszú távon egy centralizált
járóbeteg-ellátást kell kialakítanunk teljesen új helyen, új épületben – vélekedik. Az
elképzelések szerint 4-5 év múlva megva-

lósuló komplexum egy olyan többszintes,
mélygarázsos, minden járóbeteg-szakrendelést magában foglaló épület lenne,
amely a betegek számára könnyen megközelíthető és a jövő elvárásait is kiszolgálja.
Sürgősségi az Augusztán
Jó irányba halad Debrecenben a sürgősségi ellátás új, minden eddiginél professzionálisabb szintre emelése is – tájékoztatott.
Tavaly november elsején önálló Sürgőssé-

gi Klinika jött létre a Klinikai Központban; azóta megtörtént a betegutak átgondolása, és most zajlik a működési rend
részletes kialakítása.
– Következő lépésként harmonikussá és
teljesen logikussá kell tenni a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és a Klinikai Központ
sürgősségi ellátását; ebbe beletartozik a
háttérklinikák ügyeleti rendjének áttekintése is. A végső cél az, hogy a Kenézyből
a komplett traumatológia kikerüljön, és
egy új egykapus sürgősségi-traumatológiai központ jöjjön létre – mutatott rá.
A komplexum legideálisabb helye –
egy átfogó rehabilitációt követően – az
Auguszta-épület mellett lenne: közel van
hozzá a szívsebészet, az ideg- és mellkassebészet, a központi intenzív, valamint itt
található a legtöbb műtő is.
Berényi Ervin az idei év egyik legfontosabb feladatának a betegutak optimalizálását nevezte.

Stresszkezelés stresszmentesen
Úgy érzi, szét van esve?
Feszült? Ideges?
Türelmetlen?
Gazdag Kati segít!

Gazdag Kati természetgyógyász szerint a hétköznapokban érő egyre több negatív hatás
miatt elkerülhetetlen
a stressz. A 20 esztendeje a pályán dolgozó-gyógyító szakember úgy véli, a stressztől
gyengül az immunrendszer, ami hosszabb távon komoly betegségekhez vezethet.

Fáradékony? Kimerült?
Lehangolt? Ingerlékeny? Elegendő jelzés!
Itt az idő változtatni!
Gazdag Kati életmód-tanácsadóként, kineziológusként sokakat
hozzásegített már életük jobbításához. A természetes megoldás
könnyen tanulható, egyszerűen, otthon alkalmazható - ezért
hozta létre a debreceni Stresszoldó Műhelyt, ahol elsajátíthatók
a módszerek.

A tudatos táplálkozástól a stresszoldásig.
Gazdag Kati azt tanítja meg, hogyan lehet hatékonyan kezelni
a stresszt úgy, hogy közben az egészség ne rendüljön meg. A
program neve: SK = StresszKezelés Saját Kezűleg.
– Megtanítom, milyen egyszerű gyakorlatokat végezz a mindennapokban, hogy jó barátságban légy önmagaddal és
szeretteiddel, hogy maradj erős és szeretetteljes családi kapcsolataidban. A Stresszoldó Műhelyemben valóságos műhelymunka folyik, egy cél érdekében vagy egy probléma feldolgozásához egyszerű stresszoldó gyakorlatokat végzel, aminek
következtében átalakulás következik be
stresszorhoz való hozzáállásodban, pl. magabiztosan mégy
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Stresszoldó Műhely, 4030 Debrecen, Petőfi tér 10.
Gazdag Kati: 06-20-400-5545, E-mail: gazdagkati@gmail.com
Facebook: Stresszoldó Műhely Debrecen
Web: www.stresszoldomuhely.com

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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Fotók: Fortepan

4 INTERJÚ

Így vitte el
a praktikum
a disznótorok
ízét

Akárcsak régen, ma is októbertől áprilisig tart a disznóvágási szezon,
ám az állandóságot ezenkívül nem sok minden jelenti: a régi hagyományokból alig maradt valami. A szó igazi értelmében vett disznótorok, amelyek családi, baráti események voltak, és sokszor késő estig
tartottak, lassan szinte teljesen eltűnnek. Egyre kevesebb a jó hentes is;
a mai fiatalok már nem vállalnak ilyen munkát, inkább elmennek külföldre, ahol kétszer-háromszor többet kereshetnek az itthoninál. Hogy
kikopóban a szakma, az is bizonyítja, hogy nem volt egyszerű interjúalanyt találni ehhez a beszélgetéshez. Végül aztán rátaláltunk egy rutinos, öreg rókának számító, sok mindent látott hentesre. István 25 éve
vág „maszekban” disznót, illetve bármilyen más haszonállatot is.

Interjú egy sokat látott
debreceni hentessel.

CívisCafé: Hajlamosak vagyunk az elveszett fiatalságunkat siratni, és
azt mondani, hogy bezzeg a 90-es években minden más volt. Igaz ez a
disznótorra is?
István: Akkoriban még igazi esemény volt egy disznóvágás, összejött a család, meghívták a barátokat, napokig tartottak az előkészületek. Hajnalban fogópálinkát ittak a férfiak, aztán kihozták a jószágot
az ólból, és öt-hat ember megfogta, a hentes vagy a böllér meg leszúrta. Igazi kihívás volt ez, ma meg egyszerűen elkábítjuk az állatot…
CívisCafé: Emlékszem, gyerekkorunkban a nagyszüleim beküldtek
bennünket a hátsó szobába, hogy ne halljuk a disznó visítását, de a
perzseléskor már ott lábatlankodtuk a felnőttek között…
István: Ilyen, egész napos disznótorból, ami tulajdonképpen egy
fontos társadalmi esemény volt, nagyon kevés van már. Mindenki
rohan, a falusi ember is, és persze a hentes is, mert más dolga is van,
nem ebből tartja el a családját; ez csak kiegészítő jövedelem. Már vidéken is nagyon ritka az estig tartó disznótor, ott is az a lényeg, hogy
minél gyorsabban végezzen a hentes, négy-öt óra alatt dolgozza fel a
sertést, és menjen mindenki a dolgára.
CívisCafé: Hagymás vér legalább van mindenhol?
István: Dehogy is! Sokszor csak feldolgozom a disznót, és már ott
sem vagyok. Egy igazi disznótorban persze a hagymás vér, a bundás
kenyér nem maradhat el, de voltam olyan helyen is, ahol már a reggel
pecsenyével indult, máshol meg pirítós kenyeret adtak teával. Délben
jöhet aztán az orjaleves, a frissensültek, ha addigra készen van, akkor
a toroskáposzta is az asztalra kerül, vacsorára meg már ott a hurka a
kolbász és a sült oldalas is.

INTERJÚ 5

CívisCafé

CívisCafé: Persze, ha addig nem járt túl
gyorsan körbe a pálinkásüveg… Vannak,
akik már ebédre eléggé elhajlanak.
István: Sőt olyanok is, akik még hamarabb. A múltkor, mire felbontottam két
disznót, ketten a vendégek közül már
elájultak. Pedig ez csak másfél óra volt,
de hát kicsit sűrűn kapkodták a pálinkáspoharakat. Olyan is előfordult már, hogy
valaki egyetlen disznótoron háromszor
is berúgott, de azért nem ez a jellemző.
Nem mondom, két-három felest vagy
egy-két pohár bort megiszok én is, de
többet nem szabad.
CívisCafé: Egy jó hentesnek azért
novembertől áprilisig tele van a naptárja?
István: Tele bizony! Főleg hétvégén, de
ha ráérünk, sokszor hétköznapra is esik
egy-egy munka.

CívisCafé: Mondjon egy receptet!
Mi a jó kolbász titka?
István: Nincs abban semmi titok. Az
alapfűszerek a só, a bors, a fokhagyma,
a köménymag és a paprika. Valaki fokhagymából, mások paprikából tesznek
bele többet. Kell hozzá szegfűbors, koriander, és fekete helyett van, aki fehérborsot használ.
CívisCafé: Huszonöt év alatt biztosan
voltak emlékezetes disznóvágások…
István: Régebben, amikor még nem
kábítottunk, többször is előfordult, hogy
meggyűlt a bajunk a kiszemelt „áldozattal”. A disznónak mindig a szemfogára
kell kötni a drótköteles fogót, így lehet
könnyen kihúzni az ólból. Ha viszont
hiányzik a szemfoga, a fogó leeshet, és
ilyenkor bizony a disznó elszalad. Volt

olyan eset, amikor egy 250 kilós kocát
kergettünk a hatalmas kertben, a szőlősorok között, egy fél órába biztos beletelt, mire sikerült elkapni. Olyan is előfordult, hogy az ólban egy másik disznó
megvadult, és nekünk rontott; alig tudtunk kimenekülni. Ma már sokkal egyszerűbb a hentes dolga, a sokkolóval
könnyedén el tudja kábítani az állatot,
mielőtt leszúrja.
CívisCafé: Mennyiért dolgozik
egy jó hentes?
István: Hat-hétezer forint, ha csak
bontani kell, csontozással, hurka- és
kolbásztöltéssel egy tízes.
CívisCafé: Azt a szokást legalább tartják
még, hogy a disznónak hajnalban be kell
végeznie?
István: Nem. Kényelmesebbek lettek
az emberek, hét óra körül vagy még később kezdődik a disznótor. Saját disznót
már nagyon kevesen nevelnek, inkább
vesznek egyet egy sertéstelepen, ahol a
hentes gyorsan levágja, majd egy utánfutóra teszik, és úgy viszik el a házhoz,
ahol már csak fel kell dolgozni.
CívisCafé: Van ennek a munkának
szépsége? Főleg 25 év után…
István: Aki sajnálja az állatot, abból
sosem lesz hentes; ezt úgy nem lehet
csinálni, hogy közben arra gondolok,
hogy szegény disznóval most mi lesz.
Szeretem a szakmámat ma is. Imádom
például, amikor felbontok egy disznót, a
csontozásnak is megvan a maga szépsége, vagy amikor megformázok egy szép
húsvéti sonkát. Régen ez egy elit szakma
volt, jól lehetett vele keresni, de ma már
nincs igazán becsülete, és anyagilag sem
ismerik el ezt a munkát. A fiatal hentesek szinte egyáltalán nem találkoznak
élő disznóval, félsertéssel dolgoznak,
és főleg külföldön, mert míg itthon be
kell érniük 120-150 ezer forinttal, Nyugat-Európában meg 350-400 ezret is
megkeresnek. Felgyorsult a világ, a legtöbb helyen csak arra van igény, hogy
minél rövidebb idő alatt dolgozzuk fel
a disznót, ami két és fél óra alatt meg
is van úgy, hogy nyoma sem marad az
egész munkának. Nincsenek rászorulva
a házi vágásra az emberek, a boltokban
készen mindent meg lehet már vásárolni. Épp csak a lényeg, a látvány tűnik el
szép lassan…
Takács Tibor

További érdekességek:
www.civishir.hu
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Fotók: Szepe Boglárka
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Király ez a
debreceni
napközi!

Órarend, beosztás, ki kivel játszik, kiért mikor jönnek, tanulás, rohangálás:
pont, mint minden más napköziben.
Csakhogy itt a gyerekek nem olyanok,
mint máshol: négy lábuk van, szőrösek,
egyik-másik kabátkát visel, de van köztük kedves, magának való, szorgalmas,
makacs.

Ezek a gyerekek
nem „olyanok”.

Újnak lenni nem könnyű!
Az Ebdadus kutyanapköziben jártunk.
A hely autóval jól megközelíthető, az
utolsó szakasz (földút) viseli meg kissé
a hátul utazó Bora kutyát (őt tesztelni
vittük: ki is lehetne erre nála alkalmasabb), aki amúgy is mindig rosszul van

az autóban, és ennek látható nyomait is
hagyja a pléden.
Ahogy megérkezik, azonnal elemében
van. Extra félénk, de barátságos, kön�nyen kapcsolatot teremtő, nem domináns kutya, aki a rengeteg új illattól
azonnal bepörög. Közben a kifutóban
az épp ott tartózkodó napközisek eszeveszetten ugatják az új tagot, aki egyelőre se lát, se hall.
Szepesi Boglárka, a napközi egyik
üzemeltetője elmondta: a férjével ketten találták ki ennek a hiánypótló vállalkozásnak az ötletét, hiszen ő maga is
kutyakiképző (jelenleg 4 saját kutyájuk
van), ezért a négylábúakkal már régóta
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szoros barátságot ápol. Tudják, hogy sok
gazdinak nincs lehetősége egész nap a
kedvencével lenni, vagy épp elutazna pár
napra, esetleg ráférne egy kis nevelés az
ebre: ilyenkor tudnak segíteni.
Ebtaxit tessék!
Az Ebdadus nem csak egyszerű kutyamegőrző: ha kell, hozzák-viszik a kis kedvencet (ez az ebtaxi), ha kell, kap egy kis
nevelést, és ha túl hideg van, a lakásban is
van számukra egy sarok.
Bogi elmondása szerint nagyon változatos,
ki bízza rájuk az ebet: fotósoktól rocksztárokig, tanároktól nyugdíjasokig sokan találnak rá a napközire megnyugtató megoldásként. Hiszen örökké a szomszédot sem

lehet megkérni, hogy naponta sétáltassa
és etesse a kutyát. A kutyák alapvetően
az udvaron vannak, ott foglalkozik velük
Bogi, de beosztás szerint: akik nem bírják
egymást, külön csoportban kerülnek sorra. Labdák, sípolós játékok és billenő pad
is az ebek rendelkezésére áll. A túlságosan
domináns vagy épp alig-alig szocializált
ebeknek is jó iskola ez: alkalmazkodást tanulnak, várakozást, kis türelmet.
Lizi közbelép
Közben megérkezik Lizi, az öregecske busset hound, és csatlakozik Borához, temperamentumukat és sebességüket illetően
összeillő páros. Azonban Lizi kicsit túltolja
a játékra invitálást, ezért Bogi beparancsol-

ja a házba. Lizi annak idején is megőrzött
napközisként indult: a gazdi kórházba került, a rokonok bízták addig Bogira. Azonban miután kiderült, hogy a gazdája többet
nem tud már róla a gondoskodni, így Bogi
– a gazdival egyetértésben – megtartotta
Lizit, aki azóta a falka legidősebb és legnagyobb tiszteletben lévő tagjaként élvezi új
otthonát és családját. Már egy órája kóborol Bora az udvaron; indulni kell. Nem szívesen mászik be újra a kocsiba; tudja, hogy
véget ért a móka aznapra.
Bora beleszól
Bora mancsjegyzete: ez egy kutya jó hely!
Jobbnál jobb illatok, rengeteg fa van az
udvaron! Pedig annyira féltem, amikor kiszálltunk... Oké, én amúgy is félek minden
újdonságtól, nem tudom, például, hogy a
többiek mit esznek a sípolós gumicsirkén, én messze elkerülöm. Attól is féltem,
hogy anyáék otthagynak (menhelyi kutya
voltam valamikor), erős szeparációs szorongásom is van (így hívják az okosok azt,
hogy tépem a kerítést, amikor elmennek
otthonról, és közben üvöltök). Mondjuk
Lizit meg tudnám szokni: nem bánt, nem
ugrál, kedvesen ugat, jó szaga van....


Gulyás-Czibere Anikó

EZT AZOKRA,
AKIK AZ ÉRETTSÉGI UTÁN
NÁLUNK TANULNAK!

MEGJELENT
2018 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ,
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ NAPPALI
KÉPZÉSEINK LISTÁJA!

Több mint 50 szakma közül
választhatsz!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

www.dszc.hu • 52/437-311 • ugyfelszolgalat@dszc.hu
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TÉLI- TAVASZI PROGRAMOK

2018.02.15. Lovarda
2018.02.16. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.02.16. Lovarda
2018.02.16. HALL
2018.02.17. HALL
2018.02.24. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.01. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.02. HALL
2018.03.03. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.06. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.08. Lovarda
2018.03.10. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.13. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.14. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.16. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.17. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.21. Lovarda
2018.03.23. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.23. Lovarda
2018.03.27. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.03.29. Lovarda
2018.03.31. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.04.07. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.04.10. Lovarda
2018.04.13. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.04.13. Lovarda
2018.04.13. HALL
2018.04.14. HALL
2018.04.17. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.04.19. Lovarda
2018.04.21. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.04.27. Lovarda
2018.04.28. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.04.28. HALL
2018.05.03. NAGYERDEI VÍZTORONY
2018.05.05. NAGYERDEI VÍZTORONY

Ismerős Arcok koncert-Wass Albert emlékest
Dope Calypso/Deep glaze
Dumaszínház - Vihar a biliben (Kovács András Péter)
Underground
SKAFUNDERZ, CLOUD9+, NECC Party
Perihelion/Ghost Toast/Mag
ByeAlex és a zongorista
Ibiza Night Party - VINAI
Óriás/The devil’s trade
KULTerdő - irodalmi program
Révész Sándor & Závada János Priamis évek
Kollár - Klemencz László: Rengeteg - Lemezbemutató est
Jazzbarátok köre: Barabás Lőrinc quartet
Odett/Éva presszó
Middlemist red/Navarone (NL)/Run over dox
Fran palermo/Ljubljana/Signore crust
Dumaszínház - Ketten az úton 2. (Aranyosi Péter, Dombóvári István)
Csaknekedkislány/Ricsárdgír/Flexibile juice
Kowalsky Meg a Vega
KULTerdő - irodalmi program
Nyitott Akadémia - Érzelmi intelligencia fejlesztés (Kádár Annamária)
Budapest Voices koncert
Akkezdet phiai koncert + street art kiállítás
Dr. Csernus Imre: Sikerek és pofonok
Colorstar Lemezbemutató koncert
Rock Aréna: Road, LeAnder KILLS, Dorothy, USEME
Punnany Massif
Mulatós Vigadó
KULTerdő - irodalmi program
Dumaszínház: Pályatévesztési tanácsadó (Kőhalmi Zoltán)
Csemer Boglárka Boogie
Dr. Bagdy Emőke előadása
Jónás Vera Experiment/Nunki bay starship
Best of ’90s
Jazzbarátok köre: Kéknyúl, Kodály Spicy jazz
Neo koncert

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

további információk:
jegyek: campus.jegy.hu

CívisCafé
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„Hegyikristály”
Á S VÁNY-ÉKSZ ER-AJÁND É K
üzlet

EGYEDI ÉKSZEREK
igény szerinti
készítését vállaljuk!
• nemesfém foglalatú ásványékszerek
• különféle ásványékszerek készítése
• fűzött nyakláncok készítése, javítása
• természetgyógyászatban használható
kövek forgalmazása

• horoszkóp szerinti szerencsekövek
• féldrága- és drágakövek
• bizsu és ezüst kellékek
Debrecen, Széchenyi u. 1.

Tel.: +36 30 205 7358
www.asvany-ekszer.hu
Kató Éva és Kató K. Attila drágakő-szakértők

ELADÓ CSALÁDI HÁZ!

PALLAGON - DEBRECENTŐL, KLINIKÁKTÓL 3 KM-RE
hőszigetelt, felújított, igényesen karbantartott,
kiváló állapotú, teljesen alápincézett, 3 db gépkocsi beállására
alkalmas garázzsal, családi ház csendes zsákutcában eladó.
210 nm lakótér, nappali + 6 szoba, 2 fürdőszoba.
180 nm-es szuterén üzleti tevékenységre vagy szabadidős tevékenységre,
sportolásra alkalmas terekkel, kiváló minőségben.
Szabadon álló 60 nm-es garázs. Telek: 720 nm.
Ár: 45 millió forint.
https://ingatlan.com/21716834 • https://ingatlan.com/25290532

Tel: +36 20 9552 411

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

Kés
észül
és
szül
ü t Magy
agyaro
arorsz
aro
rszág
rsz
ág Kor
Kormán
mánya
mán
ya meg
megbíz
bízásá
bíz
ásából
ásá
ból
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SOROS
MILLIÓKAT
TELEPÍTENE BE

AFRIKÁBÓL ÉS
A KÖZEL-KELETRŐL

12 SZEMÜVEG

Egy férfi,
aki érti
a nőket
Gerlóczy Márton regénye
erőről és családról.

CívisCafé
A magam számára Gerlóczy
Mártont rég beállítottam egy sorba. A
nagyszerű fenegyerekek sora ez – olyanoké, akik anélkül tudnak élvezetesen
írni, hogy kiszaglana a betűik közül
Révai poros nagy lexikona. Semmi
okoskodás, se ordas mélabú, se felesleges pompa. A kezei alól a vagyok, aki
vagyok regényei kerültek ki eddig – fényes stílusban megírt, témájukat tekintve azonban a nagyon is matt valóságot
ábrázoló könyvek. Aztán kiderült, hogy
Gerlóczy voltaképp egyedül áll ott; ebbe
a sorba rajta kívül mást a hazai felhozatalból nemigen lehet benyomni. És ez a
társtalanság írói védjegyévé vált: ő a magány mestere, akit (végre!) nem érdekel
a világból csak az a pillanat, amiben
benne csücsül. Ez a következetes hidegség, a bocsánatos önzés aztán elkezdi
izgalmassá tenni az írói ént, majd szép
lassan megvenni az olvasót.
Az Altatóval azonban egy klasszikus
lép elénk. Olyan családregény született,
ami Gerlóczy Mártont az igazi írók közé
emeli – az írás nem puszta kedvtelés,
nem megélhetés többé, hanem szépséges
irodalom. A több idősíkon futó történet
éles figyelmet igényel, és a narráció sem
szokványos – az 5 évesen elhunyt kislány,
Mikecs Anna meséli el nagyapja, a költő,
műfordító Áprily Lajos családjának történetét négy generáción keresztül. És az
olvasó mindent megtud: megdöbbentően részletes kép tárul elénk földrajzilag,
történelmileg, kultúrtörténetileg főleg.
Kolozsvártól a Dunakanyarig, Erdély
meghurcoltatásától a második világháború elmét bontó szörnyűségein át feltűnik, és mindvégig masszívan tartja magát

egy idilli terasz, rajta hintaszék, körülötte
mezítlábas gyerekek és főtt étel illata. Ha
van hely, akkor itt érdemes élni.
Gerlóczy fáradhatatlanul önti a szavakat – olyan egyszerűen és szárazan, hogy
azok szinte megpattannak a mellkasunkon. A velük kifejezett sokszínűség
azonban már-már marquezi: minden
árokparti virágnak neve van, a legjelentéktelenebbnek is, ki tudja, honnan a régi
ételek pontos receptúrája, az öltözékek
kínosan részletes leírása, a betegségek
megannyi nyomasztó tünete, és hogy
épp esett vagy fújt azon a napon 1967.
augusztus 6-án… – a regény igazi dússágát mégis ez adja, ettől lesz a mese igaz.
És itt a nő! Jékely Márta. Akit – Mikecs
Anna szűrőjén át – Gerlóczy Márton
úgy írt meg, hogy az ember arra gondol,
küldjétek őt hozzánk is! Hiszen itt egy
férfi, aki érti a nőket. Az elfojtásaiból önmagának borzasztó lelki és testi kínokat
teremtő Jékely Márta (Áprily Lajos lánya,
Mikecs Anna édesanyja, Gerlóczy Márton nagyanyja) az Altatóból a 21. századi
magyar irodalom legdrámaibban megrajzolt nőalakjává emelkedik. Ő a teljes élet
után vágyakozó magyar Anna Karenina,
akinek legmélyebb tragédiája abban rejlik, hogy ez a vágyakozás évtizedeken át
tart, anélkül, hogy tenne egy bátor lépést
önmagáért, a szerelméért. Vagy a sorsa
ellen. Annyi Márta van körülöttünk és
bennünk!
Az Altató feszes olvasmány, tele erővel és
a női lélek súlyos bogaival. Amit általában
férfiak szőnek. Mert tudják, a nők mindent kibírnak – az óvóhelyen, a nász- vagy
a szülőágyon ugyanúgy.
Bereczki-Csák Helga

Három óriásplakát
Ebbing határában
Hónapok teltek el Mildred Hayes (az Oscar-díjas Frances
McDormand) lányának meggyilkolása óta, ám a tettes azóta sem került elő. A nő most vakmerő lépésre szánja el magát:
kibérel három óriásplakátot, melyeken provokatív üzenetet címez William Willoughby rendőrfőnöknek (az Oscar-díjra jelölt
Woody Harrelson). Miután egy másik rendőr, az egyszerű és
erőszakra hajlamos Jason Dixon (Sam Rockwell) is beleártja
magát az ügybe, a viszony Mildred és az ebbingi hatóság közötti
egyre inkább elmérgesedik.A Három óriásplakát Ebbing határában az Oscar-díjas Martin McDonagh új filmje, aki korábban
az Erőszakikkal és A hét pszichopata és a sicuval bizonyította,
hogy mestere a fekete humorú történeteknek.

Három óriásplakát Ebbing határában
Amerikai filmdráma. Játékidő: 115 perc. Korhatár: 16 év.
Rendezte: Martin McDonagh, Szereplők: Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish
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Légy Te is az ISS csapat tagja!
Az ISS a világ vezető létesítmény-üzemeltetője. Vállalatok részére
biztosítunk épület-karbantartást, takarítást, őrzést, recepcióműködtetést, étteremüzemeltetést, flottamenedzsmentet, kertészetet és
egyéb szolgáltatásokat. Tevékenységünk nagyon sokrétű. 77 országban vagyunk jelen, több mint 200 vállalati partner részére biztosítjuk ezen szolgáltatásokat, 530 000 munkavállalót foglalkoztatva.
Az ISS Facility Services Kft. 1991-ben kezdte meg működését
Magyarországon. Napjainkra az ország egész területén több száz
ügyfelünknél 700 alkalmazottunk dolgozik. Partnereink részére testreszabott szolgáltatásokat kínálunk, amely a megrendelővel
való szoros együttműködésen és az ügyfelek tényleges igényeinek
megtalálásán alapszik.
Cégünk rendkívül stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, országos lefedettséggel működünk. Munkavállalóinkat törvényesen foglalkoztatjuk, folyamatosan fejlesztjük. Követjük a technológiai fejlődést,
korszerű gépeket, berendezéseket alkalmazunk, környezetbarát
vegyszereket és az adott szolgáltatás megfelelő szintű ellátásához
szükséges anyaghasználattal biztosítjuk ügyfeleink elégedettségét.
Munkavállalókat keresünk catering, soft FM, hard FM
és őrzés-védelmi területekre. Amennyiben valamelyik
terület felkeltette az érdeklődését, további információkat
az allas@hu.issworld.com e-mail címen kérhet.

WWW.HU.ISSWORLD.COM

TÉGED IS VÁR A DEBRECENI HOKI KLUB!

Ha szeretnél profin korizni, ha szereted az izgalmas csapatjátékot, ha el tudsz bánni egy ütővel és koronggal, akkor

NÁLUNK A HELYED!

EDZŐINK MINDENT MEGTANÍTANAK NEKED A JÉGEN:

GYORSULNI
KANYARODNI
FÉKEZNI
MINDEZT ELŐRE
ÉS HÁTRA
NA MEG KÖRBE-KÖRBE
ÉS PERSZE CIKKCAKKBAN!

TANFOLYAMIDŐPONTOK:
HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK: 1740-1830
VASÁRNAP: 0900-0950
HELYSZÍN:
DEBRECENI JÉGCSARNOK, 2-ES JÉGPÁLYA

ÉS HA EZ MEGY NEKED,
AKKOR MÁR KEZDHETED
IS A JÁTÉKOT!
GYERE ÉS TANULJ
A HOKISOKTÓL!

HÍVD FEKETE ALBERT „CIKE” BÁCSIT A

+36 20 264 1581-ES
TELEFONSZÁMON!

WWW.DEBRECENIHOKI.HU /DEBRECENIHOKIKLUB
#DEBRECENIHOKILUB
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Debreceni 21-es:

Bereczky Attila
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
DVSC kézilabdacsapatának sajtósától.

1.

Minek nevezzelek? Újságírónak,
vagy a DVSC női kézilabdacsapata
sajtófőnökének?
Az elmúlt évek alatt fokozatosan váltotta
fel a klasszikus újságírói tevékenységemet
a DVSC szolgálata. Ma már elmondhatom,
hogy száz százalékban a Lokival fogalkozom.
Mielőtt elmélyednénk a sportág
velejéig, tisztázzuk: miként válik
egy budapesti hithű, lokálpatrióta debrecenivé? Hosszas gondolkodás után
sem sikerült még egyet találni!
Próbálom magam erőltetni, de hirtelen
nem ugrik be nekem se másik név. Erről
jut eszembe: a budapesti Államigazgatási
Főiskolán egyedül voltam budapesti, kivétel nélkül minden csoporttársam vidékről
származott. Ma közülük mindenki Budapesten él, jómagam pedig Debrecenben.
Ülhetnél napi 2-3 órát az autóban
vagy a buszon, frusztráló lehet
15-20 perc alatt átérni a városon. Elég
„falusinak” érzed magad?
Meggyőződésem, hogy egy város ideális
mérete akkora, mint Debrecené.
Az is rejtélyes, hogy aki a magyar
sportrajongók „bibliájában”, a
sportévkönyvben a 90-es évek elején
a nemzetközi kosárlabdáról értekezik,
miként köt ki a debreceni kézilabdánál?
A kosárlabda a mai napig nagy szerelmem,
mint ahogyan a futball is, sok más sportághoz hasonlóan. Annak idején, a 90-es
évek elején a DVSC nagy európai menetelése helyet követelt a lapban; én lettem a
gazdája. Az első pillanattól kezdve magával
ragadott a debreceni közeg.
Folytassuk a sztorit! A debreceni
kézilabda a szerelem, a házasság
szövődménye is?
Nem szerelmet vagy párt keresni jöttem
Debrecenbe, először pusztán a csapat iránt
éreztem vonzalmat, a debreceni miliő mindene lenyűgözött, elsősorban a fergeteges

2.

3.

4.

5.

szurkolótábor. Ha tehettem, minden meccsre eljöttem a fővárosból.
Csak a Loki, no de miért éppen
Nyilas Tünde fejét kötötted be?
Mint ahogy a szerelmek általában, magától
jött. Az első kupagyőzelem utáni napokban
sokat beszélgettünk, aztán már nem csak a
meccsek miatt jöttem a cívisvárosba. Talán a
sors akarta, de néhány hónapon belül megüresedett a lapnál a debreceni tudósítói állás.
Ez 1995 őszén volt; azóta vagyok hivatalosan
is debreceni. A szerelem pedig házassággal
és Bence fiunk születésével teljesedett be.
Még nagyobb rejtély: mi veszi rá
az embert arra negyvenen túl, hogy
maratont fusson?
Ehhez egy kicsi meg kell bolondulni! Elkezdtem futni, aztán belevágtam egy félmaratonba. Ez a táv még kezelhető; a
42 kilométer másik fele nagyon hosszú.
2013 októberében legyűrtem. Szenvedősre
sikeredett, de célba értem. Azért a pillanatért megérte végigcsinálni.
A szurkolók többsége számára
csalódást keltő a DVSC jelenlegi
10. helyezése a bajnokságban. Mi a baj?
Már nem a 10., hanem a 8., de kétségtelen,
hogy ez a szám sem sokkal szebb. Biztos
vagyok azonban benne, hogy a csapat a
bajnokság végén előrébb végez a mostani
helyezésénél. Tudomásul kell venni, hogy
az élcsapatok, a Győr, a Ferencváros és az
Érd is lényegeseb több pénzből gazdálkodik, mint mi.
Hemzsegnek a légiósok a csapatban,
akárcsak a fociban, kézilabdában
sem látni a fiatal tehetségeket a pályán.
Miért kegyvesztettek a magyarok?
Nem arról van szó, hogy kegyvesztettek,
hanem – mondjuk ki – drágák! Kevés a jó
magyar játékos, nagy irántuk a kereslet, ez
pedig igencsak feltornázta az értéküket.
Lehet az a válogatottak vesszőfutásának az oka, hogy a magyar

6.

7.

8.

9.

10.

pontvadászatban meghatározó játékosok
szinte kivétel nélkül külföldiek?
A kézilabda utánpótlás-nevelése lényegesen
jobb és előrébb tart, mint például a labdarúgásunké, hiszen a válogatottak az utánpótlás-világversenyeken rendre jól szerepelnek.
Konkrét példa: a Vasasban négy-öt tinédzser
játszik, a 18 éves Kuczora Csenge ontja a
gólokat; igaz, nincs rajtuk semmi teher, mert
minden bizonnyal ki fognak esni, tehát megengedhetik maguknak a fiatalok szerepeltetését. Nálunk a 18 éves Tóvizi Petra is egyre
többet játszik, mégpedig úgy, hogy rajtunk
ugyebár eredménykényszer is van.
Úgy tűnik, jó magyar edzőből
még nagyobb hiány van. Nyártól
norvég mester irányítja a Lokit. Debrecenben nincs megfelelő tudású szakember?
Az egyik Köstner Vilmos, aki összefogja
a DVSC utánpótlását, tehát nagyon fontos munkát végez, ráadásul ő már abban
a korban van – jó barátom, nagyon féltem
–, hogy nem ajánlott már az a stressz, ami
egy felnőtt csapat irányításával jár. A másik
edző nem más, mint Vida Gergő, aki nyárig
irányítja a csapatot, alig 32 évesen dobta be
a klub vezetése a mély vízbe, ambiciózus
tréner, és azt hiszem, jó tanítványa lesz a két
évre aláíró Pål Oldrup Jensennek, hosszabb
távon is megoldva az edzőkérdést a klubnál.
A kézilabda-válogatottjaink
leszerepeltek a női világbajnokságon, illetve a férfi Európa-bajnokságon. Van rá saját magyarázat?
Képzeljük el, hogy a nőknél Hollandia bronzérmet szerzett a vb-n, most simán legyőzné
most a magyar válogatottat, miközben mi, a
magyar bajnokságban momentán nyolcadik
DVSC minimum tíz góllal vernénk a holland
bajnokot, erre akár mérget is vennék. Nagy
dilemma, mi a jobb: gyenge bajnokság és
erős válogatott, vagy fordítva? Szerintem a
közönség sztárokat akar hétről hétre látni.
A legjobb példa erre az, hogy a 2014-es
Európa-bajnokságon a magyar válogatott
mérkőzéseire nem telt meg a győri csarnok.

11.

12.
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Ha azonban a Győri ETO játszott, akkor még
Heidi Lökével és a többiekkel, akkor nem lehetett 5 000 forintért jegyhez jutni, és ez máig
így van Győrben. Február 14-én telt házat remélek a Főnixben, miközben azt is tudom,
hogy a nézők fele nem miattunk, hanem a
győri ászokért látogat ki a mérkőzésre.
Apropó, Főnix! Ábrók Zsolt
ügyvezető már székfoglalójában
is utalt rá, hogy a fejlődés egyik fontos
eleme az átköltözés a Hódosból a Főnix
Csarnokba. Mi késik?
Az egyik oka mindenképpen az, hogy a
Főnix nem a klubé, tehát ha közbejön egy
koncert, vagy más, jó bevétellel kecsegtető
rendezvény, akkor természetesen elsőbbséget élvez. A másik az, hogy jelenleg csak
a Győr elleni bajnokival tudunk teltháznyi
közönséget kicsábítani. A Főnix Csarnok
akkor jöhet szóba, ha olyan csapatunk lesz,
hogy értünk jönnek ki ezrek, nem az ellenfél miatt. Ez a cél, ezért dolgozunk!
Úgy tűnik, a szurkolók egy része
szabotálja ezt a küldetést, a
minap szabtak ki a klubra ötmillió forint
büntetést, továbbá három zártkapus
mérkőzést. A büntetés mértéke már azt
sugallja, hogy a következő balhénál akár
ki is zárhatják a csapatot?
Nagyon remélem, hogy az érintett szurkolóink felfogják a helyzet súlyosságát, mert ez
már tényleg nem játék. Hamarosan leülünk a
fiúkkal, és próbáljuk megértetni velük, hogy a
debreceni kézilabda sorsa forog kockán.
Apaként másfél évtizedet eltöltöttél a magyar foci-utánpótlásában, vagy legalábbis a kulisszák mögé is
bepillantást nyerhettél. Mi a kudarc titka?
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Mi akkor kezdtünk el akadémiai rendszert
építeni, amikor Nyugaton megkezdték azok
lebontását. A szülő természetesen örül, ha
egy nagy és gazdag akadémia megkeresi
a gyerekét, edzést és tanulást kínálva neki
több száz kilométerrel a családi fészektől,
ami érthető, de gondoljunk csak jobban
bele: a futballtudás alapján kiválasztott sok
gyerek ugyan milyen tanulmányi csapattá
áll össze? Lesz köztük bölcsész alkat, vagy
orvosegyetemistának való, de olyan is, akinek az egyszerű összeadás vagy az olvasás is problémát okoz. Ennek aztán mindig
az a vége, hogy egyik sem fog tanulni, miközben mindent feltesznek a labdarúgásra.
Csakhogy mindenki nem lehet élvonalbeli
játékos! Csapatonként ez 2-3 embernek
sikerülhet. A többség NB III-as megélhetési
futballistává és csalódott emberré válik. Az
akadémiai rendszer sokakat becsap.
Mi a legjobb Debrecenben, és mi
a legrosszabb?
Mindent szeretek, ami debreceni, és már
nemcsak magamat tartom debreceninek,
hanem a környezetem is annak tart. Talán
a sokszínű kulturális élet hiányzik a legjobban. Én azt szoktam meg, hogy ha kedvünk tartja, akkor hétfőn megyünk a Vígbe,
kedden a Katonába, szerdán a harmadik
színházba. Ehhez képest Debrecenben kevesebb opció van.
Ki a legjobb fej Debrecenben?
Szücs Lajos kollégám és Sándor
Csaba barátom. Két teljesen különböző
ember, de mindkettővel mindent meg tudok beszélni.
Ráksaláta vagy csülökpörkölt?
Ráksaláta semmiképpen, de a na-
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gyon csontos, zsíros ételek sem jönnek be.
A színhúsokat szeretem inkább.
Sör, bor vagy pálinka?
Mindegyikkel jó barátságban vagyok. Amióta bejött a pálinkakultusz Magyarországon, én is keresem a jó pálinkákat, s ha
vendégség van, akkor két kétcentes igazán jólesik, de ha tukmálják, azt kifejezetten utálom.
Romantikus vígjáték, vagy
Oscar-esélyes, keserédes dráma?
Inkább romantikus vígjáték, jobban szeretem a mosolyt.
Vajon mikor ünnepelhet újra
		bajnoki címet Debrecen az
úgynevezett látványsportágakban?
Először is nagyon örülök annak, hogy ismét
élvonalbeli csapata van Debrecennek kosárlabdában, hiszen imádom a sportágat. Ebben
az esztendőben a bennmaradást kell kivívni,
aztán lehet építkezni, lépegetni előre. Fociban nem látom az áttörést, a Fradi–Videoton
duónak annyival jobbak az anyagi lehetőségei, hogy pillanatnyilag nem reális elvárás a
bajnoki cím. Kézilabdában ugyanez a helyzet,
és azért dolgozunk, hogy felzárkózzunk. Azt
nagyon sajnálom, hogy a jégkorong kiesett
ebből a körből, mert egy stabil utánpótlásbázis maradt felnőtt csapat nélkül. Vízilabdában
is minden csak pénz kérdése. A jelenlegi állás szerint labdarúgásban áll a legközelebb a
bajnoki aranyhoz Debrecen, de ha ezt a kérdést egy éve teszed fel, akkor teljesen más
lett volna a válaszom. Mindenesetre örülök,
hogy konszolidálódott a helyzet. Összességében nem állunk rosszul, de ha összefognának Debrecen tehetős polgárai, akkor sokkal
többre jutna a város sportja.
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