
V. évfolyam 5. szám   SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN   2018. május

A DEBRECENBEN 
HALLOTTAM 

Facebook-csoport 
(4–5. oldal)

Ide süss!  
Áfonyás smoothie 

(10. oldal)

Interjú  
Benyáts Balázzsal  

(26–27. oldal)

Debreceni 21-es: 
Pöszmet Tibor 

(30–31. oldal)



2 RÖVID HÍREK CívisCafé

A Te autód, a Te világod.

Az igazi stílus az, ha valaki minden helyzetben önmaga lehet – akárcsak a vadonatúj KONA. Senkire 
sem akar hasonlítani, mert biztosan tudja, hogy egyedi és magabiztos megjelenése kiemeli kategóriája  
többi SUV-ja közül. Innovatív technológiákkal gondoskodik a tökéletes vezetési élményről: az Apple 
CarPlay™ és Android Auto™* támogatás folyamatos kapcsolódást tesz lehetővé, a LED-es nappali 
menetfénnyel ellátott ikerfényszórók pedig igazán tetszetős, jellegzetes világítást nyújtanak.  
A 177 lóerős turbómotor és a négykerék-meghajtás a felemelő ráadás: garancia arra, hogy vezetés 
közben mindig elégedett mosoly üljön az arcodon! A Te autód, a Te világod. Vadonatúj Hyundai KONA.  
Még több infó: Hyundai.hu

B Y  H Y U N D A I

* Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.
A kép illusztráció. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről, kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél!  
A hirdetésben feltüntetett ár ajánlott fogyasztói ár, amely a Hyundai Kona 1.0 T-GDI 2WD Life modellre vonatkozik.  
Az új személygépkocsi fajlagos kombinált üzemanyag-fogyasztása: 5,2 l / 100 km; kombinált CO2-kibocsátása: 117 g/km.  
Az 5 év garancia részletes feltételeiről, kérjük, tájékozódjon a www.hyundai.hu oldalon!

Ujhelyi-Autó Kft
4027 Debrecen, Böszörményi út 66.
Telefon: +36 52 418 266
http://ujhelyiauto.hyundai.hu/

A debreceni  
iskola nem indít  
első osztályt
Igaz a hír: a József Attilában nem lesz-
nek szeptembertől elsősök. A debre-
ceni, Monostorpályi úton lévő József 
Attila Általános Iskola (amelyet a 
Debreceni Tankerületi Központ tart 
fenn) a szeptemberben induló tanévre 
is szokásos módon meghirdette a le-
endő elsős gyermekek beiskolázását. 
Azonban kiderült: az intézménybe je-
lentkezett gyermekek száma nem érte 
el a nemzeti köznevelési törvény által 
meghatározott létszámhatárt, amely 
az önálló osztály indításához szüksé-
ges – tájékoztatta a CívisCafét Kari-
ka Rozália, a  Debreceni Tankerületi 
Központ kabinetvezetője. A szülőket 
az intézmény erről tájékoztatta is, ez-
zel együtt pedig megnevezte azokat a 
körzetes iskolákat, ahova felvételüket 
kérhetik a gyermekek. Ezekben a kör-
zetes iskolákban van is a gyermekek 
számára szabad férőhely, így a szülők 
a gyermekekkel a beiratkozáskor már 
ezekben az iskolákban iratkoztak be – 
tette hozzá a kabinetvezető.

A BudApest Bár  
ad koncertet  

a Kölcsey Központban május 23-án  
19 órától. Fergeteges két órára, a 

legjobb és legpörgősebb számokra 
lehet számítani. Szívbemarkoló 

és szívderítő dalok, nagyszerű 
feldolgozásokban. Ha akarsz, éne-

kelhetsz, ha akarsz, táncolhatsz, 
de ha úgy van kedved, csak hall-

gathatod a kedvenc számaidat.
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Gyógyuljon, szépüljön a Borostyánban! 
Az endoszkópia legújabb vívmánya. 
A Debrecentől 12 kilométerre található 
exkluzív kastélyszálló és magánklinika, 
a Borostyán Med-Hotel**** & Medical 
Center gasztroenterológiai részlege a 
régióban teljesen egyedülálló, jelenleg 
világújdonságnak számító Olympus en-
doszkóptoronnyal gazdagodott. A be-
rendezés óriási áttörést jelent a vastagbél 
és a gyomor területét érintő rutin- és te-
rápiás vizsgálatok elvégzésében, a rákos 
elváltozások korai felismerésében, mi-
vel nagy felbontású HDTV CCD chipje 
a legjobb minőségű képek előállítását 
biztosítja a vizsgált területről, továbbá 
az endoszkópok egyedülálló, 170 fokos 
látószöge a legrejtettebb elváltozások fel-
ismerését is lehetővé teszi. A berendezés 
fókuszlencséinek változtatásával az adott 
területről szinte szövettani képet lehet 
kapni. E világszínvonalú, japán gyógyá-
szati eszköz újdonsága, hogy speciális 
kékfény-megvilágítást alkalmaz, ami a 
gyomor- és a vastagbélpolipok megítélé-
se szempontjából páratlan, hisz elősegíti 
a daganatok korai felismerését. Ezzel az 

eszközzel az endoszkópos laborunkban 
a vastagbélrákszűréseket a legnagyobb 
pontossággal és felismerési rátával tud-
juk elvégezni. Az endoszkópok tech-
nikai adottságai révén a vizsgálatok a 
legkisebb kényelmetlenséget, illetve fáj-
dalmat okozzák a vizsgált páciensnek. 
A berendezés tudását és sokoldalúságát 
az is mutatja, hogy az endoszkópos to-
ronyhoz a laparoszkópos nőgyógyászati 
és hasi műtétekhez használatos eszközök 
is csatlakoztathatók. 
Teret adunk nőiességének! 
Európai színvonalú beauty részlegün-
kön Alma lézer technológiára épülő, 
egyedülálló kezelésekkel kényeztetjük a 
hölgyeket és az urakat, legyen szó akár 

arckezelésről és arcfiatalításról, tetová-
lás, pigment-, tűz- és májfolt-, visszér- 
és hajszálér eltávolításról, alakformálás-
ról, teljes testen történő szőrtelenítésről, 
körömgomba-eltávolításról, horkolás- 
megszüntetésről vagy intim wellnessről. 
Az Alma FemiLift számos panaszt képes 
kezelni, úgy mint hüvelyszárazságot, 
hüvelytágulatot, visszatérő fertőzése-
ket, vizelettartási problémákat. Számos 
hölgy szenved stressz-inkontinenciában, 
amikor is a belső hasi nyomás, köhögés, 
tüsszentés, emelés és fizikai tevékenység 
hatására akaratlan vizeletürítés törté-
nik. Ezt az állapotot a medencén belül 
a húgycsövet körülvevő alsó rész meg- 
gyengülése is okozhatja. Az Alma Femi-
Lift lézer hatására a hüvelyfal feszes lesz, 
a hólyagot megtámasztó kismedencei 
szalagrendszer megerősödik. Az eljárás 
fájdalommentes, biztonságos és gyors. 
Nincs lábadozás, a pácienst nem korlá-
tozza a mindennapi tevékenységében.

HIRDETÉS

BőveBB információ: 
www.borostyanmedicalcenter.hu 
www.borostyanmedhotel.hu

MED-HOTEL       ÉS MEDICAL CENTER

NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT
Tel.: +36 (20) 3399 861 www.borostyanmedicalcenter.hu

DEBRECENTŐL 15 KM-RE
Tel.: +36 (20) 566 8888  www.borostyanmedhotel.hu - Borostyán Medical Center -

- 14-féle szakrendelés, menedzserszűrés
- Diagnosztikai vizsgálatok: ultrahang, röntgen, mammográfia
- DEXA teljes test-zsír-izom összetétel vizsgálat
- Egynapos sebészeti eljárások, plasztikai sebészet
- Szépészeti és esztétikai lézeres eljárások, intim lézer
- Anyajegyszűrés digitális Foto Finderrel a régióban csak nálunk
- Drakula terápia, kozmetikai fogfehérítés

A régió legújabb wellness szállodája és magánklinikája

Gyorsaság, pontosság, intimitás luxus környezetben!

- 47 superior szoba, tematikus családi lakosztályok
--   14 kül- és beltéri, zömében termálvizes medence, napozókert,

szaunavilág, gyerekvilág, masszázs, Borostyán Beauty
- Céges és családi rendezvények, esküvők lebonyolítása
- Svédasztalos ebéd és vacsora a hét minden napján
- Egynapos wellness és szaunaszeánszok
- Hókuszpókusz élmény- és kalandpark
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Debrecen legnépesebb, legszínesebb 
fóruma él és virul. Ezen a piactéren, 
ahol híreket, pletykákat, mindenkit 
érdeklő semmiségeket ad-vesz a nép, 
folyamatos a vélemények áradása. Az 
újságíró eleinte furcsán érzi magát, 
hiszen ahhoz szokott, hogy az infor-
máció, amit fontosnak tart közölni, 
halad valahonnan valahová, a ré-
szekből összeáll valami egész. Itt meg 
azzal szembesül, hogy az embereket 
valójában egészen más érdekli, mint 
az irányadónak vélt médiát. És nem 
is az az elsődleges, hogy mi történt, 
hanem az, hogy mit beszélnek róla.

A facebookos DEBRECENBEN HAL-
LOTTAM csoport április 20-án, ami-
kor ezeket sorokat írom, 82 488 tagnál 
tartott, ez sokkal több, mint amennyit 
bármelyik helyi média a magáénak 
tudhat. Egy Dóra nevű lány 3 perce 
éppen azt kérdezte, ismer-e valaki 
olyan fodrászt, aki tud „hennával 
festett hajat vegyi festékkel átfesteni”. 
Én nem is értem, de tuti, hogy mire 
a cikket megírom, megkapja a kí-
vánt válaszokat a többiektől. Renáta 
olyan helyet keres, ahol pendrive-ról 
is előhívathat fotókat, és még aznap 
is kész van. Egy férfi fél zsák akácfát 
venne. Valaki lefotózott egy hiányos, 
szalagkordonozott fedlapot a Budai 
Nagy Antal és a Hold utcák keresz-
teződésében, de – mérgelődik – a 
helyzet legalább két hete változatlan. 
Egy lány két cicáját keresi, egy anyuka 
hálás lenne, ha visszakaphatná a kislá-
nya rongybabáját, amelyet a gyermek 
egy Csapó utcai pékségben hagyott el. 
Valaki lefotózta, amint a „lopóautó” 
elvisz egy fehér járművet az Egyetem 

sugárútról, más a naplementés fo-
tóját osztotta meg a cso-

porttal. És így tovább. 
A közösségi média 

aranyszabálya itt is 
érvényesül: egy-
egy poszt, bejegy-
zés annál tovább 
marad fenn, mi-
nél több reakció 

érkezik rá, vagyis 
minél inkább képes 

érzelmeket, hozzászó-
lásokat kiváltani. A kö-

zösség életét írásba foglalt rend 
szabályozza – aki az ellen vét, gyorsan 

kívül találhatja magát. A csoport zárt, 
vagyis csak engedéllyel lehetséges a 
tagjává válni.
A 2013-ban indult DEBRECENBEN 
HALLOTTAM egyik tulajdonosával 
beszélgettünk az idáig vezető útról és 
a jövőbeli kilátásokról. Kocsis Róbert 
idén tölti a negyvenedik évét; jelenleg 
egy építőipari cégnél irodavezető, de ko-
rábban foglalkozott értékesítéssel, mar-
ketinggel és dolgozott jogi területen is. 
2016 júniusában azután szállt be, hogy 
előtte több éven át egyszerű tagként 
szemlélte a csoport működését.

CívisCafé: Hogyan vált a DEBRECEN-
BEN HALLOTTAM tulajdonosává?

Kocsis Róbert: 2014 elején vál-
tam csoporttaggá, a legjobb barátom 
unokaöccsén keresztül ismerkedtem 
meg az oldallal. A DEBRECENBEN 
HALLOTTAM fővárosi mintára jött 
létre, gyorsan duzzadt, és az elindítói 
egyszer csak azzal szembesültek, hogy 
már nem győzik szabadidővel a ten-
nivalókat. Három társammal együtt 
láttunk benne fantáziát, és végül si-
került megegyezni a korábbi tulajdo-
nosokkal. Körülbelül 60 ezer taggal 
vettük át, ma havonta legalább 2 ezer 
felhasználóval bővülünk.

CívisCafé: A csoport népszerűsége  
miben rejlik?

Kocsis Róbert: A négy tulajdonos 
mindegyikének megvan a maga fel-
adatköre, vagyis mindenki aktívan 
foglalkozik a csoporttal. Ez azt jelenti, 
hogy magunk is adminisztrátori stá-
tuszban vagyunk. Pável Hajnalka neve 
sokak számára ismerős lehet; ő az, aki 
például egyesével átnézi a jelentkezők 
profilját, és kiszűri a szerintünk nem 
ide valókat. Így a kamu profilokat és 
azokat, akikről feltételezhető, hogy 
hátsó szándékkal közelednek. De nem 
csak a tagoknak kell átesnie gondos 
„átvilágításon”, hanem a posztoknak 
is: nálunk kizárólag adminisztrátori 
engedéllyel mehet ki bejegyzés. Az 
öncélú, teljesen érdektelen poszto-
kat nem engedjük be; természetesen 
egy kis hülyéskedés nem kizáró ok. 
Figyeljük továbbá a hozzászólásokat, 
és lépünk, ha valami nagyon elfajul. 
Tehát napi több órát fordítunk arra, 
hogy a kívánt mederben tartsuk a kü-
lönböző információk megosztását és a 
társalgást. A csoport akkor maradhat 
vonzó, ha nem hagyja el a kulturált-

Havi kétezer 
taggal bővül  

Debrecen 
legszínesebb 

közössége
Amire a hagyományos  

média képtelen,  
azt kínálja a közösségi tér. 

Interjú a  
DEBRECENBEN HALLOTTAM 

egyik tulajdonosával.
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ság kereteit. Nem titok, mintegy 8 ezer 
tagot távolítottunk már el trollkodás 
miatt, és a jövőben sem félünk ezt meg-
tenni. Amennyiben egy beszélgetés kezd 
nagyon rossz irányba menni, figyelmez-
tetjük az érintetteket. Ha nem segít, le-
zárjuk a hozzászólások lehetőségét. Ha 
valaki végképp nem ért a szép szóból, 
végleges hatállyal kizárjuk. 

CívisCafé: A debreceni médiumokban  
mennyire jelennek meg a helyieket  
foglalkoztató témák?

Kocsis Róbert: A mi vonzerőnk az in-
teraktivitás, hogy bárki alakítója lehet a 
tartalomnak. Az is fontos, hogy nálunk 
több olyan kisebb jelentőségű, de ettől 
még érdekes dolog jelenik meg, ami se-
hol másutt. És persze nem is biztos, hogy 
az eleve jelentéktelen ügyekre a médiá-
nak reagálnia kellene, méghozzá gyor-
san. Nem lehet és nem is kell, hiszen ez 
idő, energia. 

CívisCafé: Fontos, hogy egy-egy posztra  
hiteles, használható reakció is szüles- 
sen? Számít-e például, hogy a tagok  
megtudják, hová tart és miért szirénázik 
egy lefényképezett és megosztott  
tűzoltóautó, vagy egy felvázolt konflik- 
tusra megoldás szülessen? Vagy ez  
másodlagos? 

Kocsis Róbert: Inkább ez utóbbi. Egy 
ilyen csoport inkább a különböző in-
formációk, helyzetek felvetésében erős, 
emiatt népszerű. A kommentek sokszor 
ellentmondásosak, de van kommuniká-
ció, még ha egyesek gyakran tévútra is 
viszik. 

CívisCafé: Gyakran kommentel?
Kocsis Róbert: Nem jellemző, de elő-
fordul.

CívisCafé: Van rá példa, hogy a csopor- 
ton keresztül sikerül megoldani  
valamilyen problémát?

Kocsis Róbert: Ó, igen. Elveszett álla-
tokat, igazolványokat, kulcsokat és egyéb 
értékeket sűrűn sikerül így megtalálni, 
visszaszolgáltatni.

CívisCafé: Ön szerint mennyire van  
jövője az ingyenes médiának  
az interneten?

Kocsis Róbert: A mi esetünkben a 
fenntarthatóság záloga éppen az, hogy 
maguk a tagok, az utca embere az, aki hí-
reket, történeseket hoz, vagyis tartalmat 
biztosít. Ha sikerül megtalálni a hirde-
téseket tekintve azt a vékony mezsgyét, 
amikor az embereket még nem zavarja 
a reklám, akkor magától értetődőnek 

kell lennie, hogy az adott média egyben 
reklámhordozó is. Hiszen ha egy cent 
sem folyik be, hogyan szánjuk rá a sa-
ját időnket? Mi nem ebből szeretnénk 
meggazdagodni, de a hirdetések a fejlő-
dés érdekében is szükségesek. Az biztos, 
hogy nem lehet megfelelni 80 ezer em-
ber igényének, nem is szeretnénk ebben 
a szerepben tetszelegni.

CívisCafé: És milyen üzleti perspektívát  
látnak benne? 

Kocsis Róbert: Szerintem jó reklám-
felület lehet a helyi kis- és középvállal-
kozásoknak, amelyek ár-érték arányban 
gazdaságosan hirdethetnek a hagyomá-
nyos médiumokhoz képest. Fontos, hogy 
ezen a téren sem érdemes a megszokott 
sémákban gondolkodni. Azt szeretnénk, 
hogy aki hozzánk jön hirdetni, az a vé-
gén elégedett legyen. De a sikerhez in-
teraktív, speciális tartalom kell. Volt rá 
példa, hogy a figyelmeztetésünk ellenére 
a hirdető ragaszkodott a hagyományos 
reklámjához, nem is váltotta be a remé-
nyeket. De az ellenkezője is igaz: egy jól 
kitalált, a Facebookhoz igazított, fiatalos, 
humoros műkörmös hirdetés pár óra 
alatt túllépte az 5 ezer lájkot és az ezer 
kommentet. 

CívisCafé: Mit hozhat a jövő? 
Kocsis Róbert: Szeretnénk segítő, ösz-
szetartó közösséget kialakítani, aminek 
érdekében készülünk DEBRECENBEN 
HALLOTTAM bulival valamikor ebben 
az évben. De még sok a tennivaló; ilyen 
grandiózus vállalkozásba csak akkor 
szabad belevágni, amikor már kellően 

csiszolódott a társaság. Nagyjából látjuk, 
hogy kik azok a frontemberek, akik so-
kat és építő jelleggel kommentelnek. Egy 
kabalafigura kitalálása mellett a debre-
ceni állatkerttel is felvennénk a kapcso-
latot a park egy lakója örökbefogadásá-
nak igényével. Egy sorozat indításán is 
törjük a fejünket a különféle klón cso-
portok miatt, mert ezzel a problémával 
nem nagyon tudunk mit kezdeni. Van, 
aki abban a hiszemben él, hogy a mi kö-
zösségünkhöz csatlakozott, miközben 
a valóságban egy másikba jelentkezett. 
Csak észre sem vette… 

CívisCafé: Alig vagyunk túl a válasz-
tásokon. A közélet, a politika mennyire 
ment? Vannak befolyásolási kísérletek?

Kocsis Róbert: Én úgy vettem észre, 
hogy olyan mélyen azért nem foglalkoz-
tatta a csoportot. Nálunk a tagság na-
gyobb részét a 18–24 év közöttiek alkot-
ják, a hölgyek valamivel többen vannak. 
Érdekes az is, hogy a csoport egy része 
nem Debrecenben él, a külföldről nete-
zők között az Angliában élők vannak a 
legtöbben, majd Németország és Romá-
nia következik. Ami még a politikát ille-
ti, a választások előtt egy képviselőjelölt 
megkeresett, de végül nem kampányolt 
nálunk. Politikai „befolyásolási kísérlet-
tel” még nem volt dolgunk, vételi ajánla-
tot viszont már többször kaptunk üzleti 
szereplőtől. De könnyű volt ellenállni, 
mivel nem célunk eladni.
  Ratalics lászló

További érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Az úgynevezett zero waste (hulladék-
mentes) mozgalom Nyugaton már rég-
óta elterjedt törekvés, de itthon is egyre 
több követője van. Közülük az egyik a 
debreceni Réka, aki tavaly januárban 
újévi fogadalmat tett, és azóta egyre 
inkább tökélyre fejleszti a felesleges 
hulladék csökkentését. 
Kezdődött a táskájában hordott vá-
szonszatyrokkal, így nem kellett boltit 
vennie, majd folytatódott a pékáruk-
nak rendszeresített vászonzsákocskák-
kal. Azóta nincs megállás: folyamato-
san figyeli, hol, hogyan lehetne minél 
kevesebb hulladékkal (vagy inkább 
semennyivel) megoldani a hétközna-
pokat. Műanyag dobozok, vászonzacs-
kók, üvegpalackok nélkül nem indul 
vásárolni: a sajt, felvágott, joghurt, 
tejföl, fűszer kerül a dobozokba, tasa-
kokba a pékáru, a zöldség, a gyümölcs, 
üvegekbe a tej. A húst is nagy edények-
ben viszi haza (természetesen bicik-
livel). Rendszeres vásárlója Debrecen 
hulladékmentes boltjának, de szívesen 
osztja meg tapasztalatait más üzletekről 
is. A multiknál például nem adják oda 
a saját dobozba a húst (a piacon több 
helyen igen), de elfogadják a saját vá-
szontasakot a pékárunak, és azért sem 
morognak, ha zacskó nélkül viszi a kasz-
szához a répát, almát, és a vonalkódot 
úgy olvastatja le. A kisebb ABC-kben a 

felvágott, a sajt is gond nélkül megy 
a saját dobozkába, a multi 

viszont ragaszkodik 
a saját csomago-

láshoz.

A kozmetikum fogas kérdés
Beszélgetésünkből kiderült: a leg-
nehezebb kérdés a kozmetikum, 
ugyanis a csomagolás nem vissza-
váltható, műanyagban árulnak min-
dent. Itt annyit lehet tenni, mondja 
Réka, hogy figyeli: állatkísérletektől 
mentes legyen a termék, és a csoma-
golás a szelektív gyűjtőbe kerüljön.  
A mosogatószer is fogas kérdés: 
igyekszik a legnagyobb kiszerelést 
venni, és folyamatosan utántölti a 
meglévő flakont. És persze télen a 
fagyasztott termék: ennek a csoma-
golása is a szelektív gyűjtőbe megy.
A tisztítószerek kérdését a hulladek-
mentes.hu és Háztartásom hulladék 
nélkül blog segítségével reformálta 
meg: mosószóda, ecet, mosópar-
füm, mosódió a ruháknak, szódabi-
karbóna a ház tisztán tartásához. A 
zöldhulladék a szomszéd tyúkjaihoz 
kerül, a megszáradt kenyérből zsem-
lemorzsa lesz, vagy kockákra vágva 
levesbetét. Ami nem kell a tyúkok-
nak, az megy a barna kukába, ami a 
zöldhulladék gyűjtőhelye; ezt ingyen 
szállítja el az AKSD.

Saját pohárban a kávét
A kávékapszulája újratölthető, a szí-
vószál fémből van (speciális tisztító 
kefével árulják), és természetesen 
kis üvegkulaccsal jár mindenhová, 
amit újratölt. És ha már kávé: ter-
mészetesen a kávézóba viszi saját 
szilikon-bambusz kombinációjú 
bögréjét, abba kéri a kávét, ezzel is 
csökkentve az eldobható papírpoha-
rak számát.
Első, hamarosan érkező gyermekét 
várva pedig Rékának nem volt kér-

dés, hogy mosható pelenkát fog 
használni a kicsinél.
Amikor ennek a tudatos élet-
módnak a hátrányairól kér-
deztük, Réka egyértelműen 
az időfaktort említette: ha 
tényleg tudatosan követi 
valaki ezt az életmódot, 
jelentősen megnövekedhet 

a bevásárlás időtartama, 
odafigyelést, tervezést 
igényel.
De kezdésnek nagyon jó 

néhány vászonszatyor és 
vászontasak a táskánkba! 

Gulyás-czibeRe anikó

Debreceni 
háztartás  

– szinte nulla 
hulladékkal

A Debrecenben élő Réka  
5 literes kukája  

2-3 hetente telik meg;  
szinte minden hulladékot 

száműzni tudott  
a háztartásából.
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Ilyen bolt még nem volt Debrecenben:  
hulladékmentes és olcsó
Itt nem segítenek szeme-
tet termelni.
Tea, kávé, liszt, cukor, dió, mák… Min-
den van, csak vinni kell dobozt vagy 
üveget! A debreceni Cekker boltban 
komolyan veszik a hulladékmentes 
életmódot. Kálmán Veronika Kos-
suth utcai boltja az első a városban, 
ahol tudatosan segítenek a vásárlóknak 
abban, hogy olcsó áron, de felesleges 
hulladék nélkül vásárolhassanak. 
A polcokon sorakozó mintegy 40 fű-
szer, a körülbelül 20 féle száraztészta 
(teljes kiőrlésű és szénhidrátcsökken-
tett is van közte) mind-mind befőt-
tesüvegekben sorakozik, és a vásár-
ló annyit kap, amennyit kér. Ha kell,  
10 dekát, ha kell 2 kilót. Így nemcsak 
olcsóbb is számos termék, de nem 
kerül a felesleg a kukába. Ezenkívül 
kínálnak aszalt gyümölcsöt, gabonap-
elyhet, nápolyit, bulgurt, kuszkuszt, 
chiamagot, pudingport is.

Veronika azt mondja, a vásárlói igénye-
ket figyelve bővíti még a kínálatot, de 
most arra szeretné a vevőket biztatni, 

hozzanak edényt, üveget, vászonta-
sakot, vagy bármit, amiben el tudják 
vinni az árut. Így nem kell felesleges 
csomagolási hulladékkal terhelni a 
környezetet, és otthon a kipakolás is 
sokkal egyszerűbb: a kiürült teásdoboz 
megtöltve rögtön a helyére kerül.  A 
Cekkerben azért, amíg még van, ad Ve-
ronika egy-egy ajándék vászontasakot 
(amelyet a nagymamája varrt), de ezt 
is azért, hogy a vevők hozzák vissza, 
töltsék meg újra, miután kimosták.
A debreceni bolt az elsők között van, 
a budapesti üzletek is március végén 
nyitottak, a Cekker születésnapja pe-
dig március 26.
Mindenki gondolja végig, mennyi élel-
miszert dob ki mondjuk egy héten – ez 
lehet az első lépés a mennyiség csök-
kentéséhez. 

Gulyás-czibeRe anikó

TEL.: 36-52-530-738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11. 

festékstúdió
Debrecen, Füredi út 57-59. 
Tel/fax: 52/249-972, +36-70/635-7140

Nyitva tartás:
h-p: 730-1730, szo: 730-1230

Nyitva tartás: h-p: 700-1600,  szo:  800-1200 • www.festeker.hu

NAGY  
VÁLASZTÉKBAN 

KAPHATÓK:
kül- és beltéri falfestékek, 

nemesvakolatok,  
glettanyagok, ragasztók, 

festéshez szükséges  
szerszámok, díszlécek,  

rozetták készletről,
gipszkartonok, profilok 

és kiegészítők.
helyben  

számítógépes színkeverés.
AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2018. MÁJUS 10-TŐL JÚNIUS 9-IG.

DULUX, nagyvilág színei 
beltéri falfesték,  
5 literesr 

6995 Ft 
 1339 Ft/lit.

YTONG előfalazó 
600 x 200 x 50r 

485 Ft/db 

TILATEX beltéri falfesték, 
16 literesr 

5210 Ft 
 325,63 Ft/lit.

DÜFA HD80 homlokzatfesték, 
fehér, 15 literesr 

8600 Ft 
 573,33 Ft/lit.

OSB lap, 12 mm,  1250 X 2500 ( 3,125 m2) 

4695 Ft/db 
 1502,4 Ft/m2

További érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Áfonyás smoothie
Smoothie, vagyis turmix. Friss 
zöldségekből, gyümölcsökből 
pépesítéssel készült alkohol-
mentes ital. A smoothie-k 
szinte bármiből elkészíthetők, 
így a különféle krémes állagú 
gyümölcs- és zöldségmixek-
nek csak a fantázia szabhat 
határt. Ezek az italok nemcsak 
ízletesek, frissítők, hanem 
rendkívül nagy a vitamin- és 
tápanyagtartalmuk.
Az áfonyás smoothie szinte 
már a klasszikusok közé tar-
tozik, hiszen, amellett, hogy 

rendkívül egészséges, íze 
megközelíti a legfinomabb 
fagylaltokét. 

Hozzávalók: 1 banán, 1 kis-
kanálnyi méz, 1 marék áfo-
nya (friss vagy fagyasztott), 
3 dl tehén- vagy mandulatej.

Elkészítése: előkészítésé-
hez hámozzuk meg a banánt, 
mossuk meg az áfonyát (ha 
frissen szedett), majd helyez-
zük őket a mixeredénybe. 
Végezetül öntsük bele a te-
jet, adjuk hozzá a mézet, és 
keverjük össze a mixerrel a 
hozzávalókat. A végeredmény 

egy rendkívül ízletes, 
tápláló smoothie. 
A banán energiá-
val tölti fel szer-
vezetünket, az 
áfonya pedig ma-

gas antioxidáns - 
tartalma miatt védi a 

sejteket, és nehezíti a 
méreganyagok felszívódá-

sát a testünkben.

Az első magyar bentonit alapú,  
természetes  
ÁLLATGYÓGYÁSZATI  
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.

Próbálja ki Ön is kedvencén! 
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

Pikáns majonézes 
csirke
Enni? Hát azt nagyon szere-
tünk. A sütés-főzésbe pedig 
jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: 1 db húslevesben főtt csirkemell, 
pár db sárgarépa ugyaninnen, 1 alma, 2-3 cse-
megeuborka, a mártáshoz majonéz, tejföl,  
(kb 2-2,5 dl) só, bors, mustár, kevés cukor.

Elkészítése: miután a húsleves megfőtt, ki-
emeljük a csirkemellet, levesszük a bőrét és 
filézzük. Az almát felkockázzuk, a répákat 
kicsit vastagabb, a csemegeubor-
kákat kissé vékonyabb szele-
tekre vágjuk. A hozzávalók-
ból összeállítjuk a mártást, 
és a közben kihűlt alap-
anyagokat óvatosan be-
leforgatjuk. Hűtőbe tesz-
szük, minimum fél órát 
hagyjuk az ízeket össze-
érni. Díszítjük, tálaljuk.

Jó étvágyat kíván 
hozzá: Iglai János
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Ütős és komoly: kivételes koncert 
lesz a Debrecen ritmusai
Interjú Zombor Leventével, a Talamba Ütőegyüttes vezetőjével.
Május 31-én és június 1-jén 19.30-tól a 
Kölcsey Központ Nagytermében, a Deb-
recen ritmusai  című koncerten együtt 
lép a színpadra a Talamba Ütőegyüttes a 
Kodály Filharmonikusokkal és a Kodály 
Kórussal. A Talamba kivételesen tehet-
séges zenészei Debrecenből indultak: 
itt alapították meg még főiskolásként a 
zenekart. Most a Kodály Filharmónia 
együtteseivel együtt különleges műsor-
ral búcsúztatják a 2017/2018-as koncert-
szezont. Ez alkalomból beszélgettünk az 
ütőegyüttest vezető Zombor Leventével.

Még 1999-ben, Debrecenben találkoz- 
tak a Talamba leendő tagjai.

Mindannyian az akkor még Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán tanultunk, ba-
rátok lettünk, és ott fogalmazódott meg 
bennünk, hogy érdemes lenne alapítani 
egy együttest. Az egyetemen sok hangszer 
rendelkezésre állt, így koncerteket kezd-
tünk szervezni, ahol a saját szerzeménye-
inket adtuk elő. Ezek nagyon népszerűek 
lettek, amitől megjött a kedvünk ahhoz, 
hogy ezzel komolyabban is foglalkoz-
zunk. Még hallgatóként kimozdultunk az 
egyetemi közegből, a városból; az ország 
több pontjára is elvittük a produkcióin-
kat. Diploma után jött egy nagyon nehéz 
időszak. Saját hangszereket kellett besze-
reznünk, próbatermet találnunk. Debre-
cenben – bár kaptunk baráti segítséget 
– nem boldogultunk. Végül 2007-ben 
áttettük a székhelyünket Gödöllőre, ahol 
a város azóta is támogat bennünket, euró-
pai körülmények között dolgozhatunk – a 
mai napig itt lakunk.

Az örömzenélésből professzionális  
együttes bontakozott ki az elmúlt  
közel 20 év alatt.

Kiadtunk nyolc nagylemezt, számos elis-
merést kaptunk – köztük az Artisjus-díjat, 
valamint Debrecen Kultúrájáért Díjat is –, 
és több nemzetközi versenyen szere-
peltünk sikerrel. Az ország legnagyobb 
koncerttermeiben, például a Művészetek 
Palotájában vagy a pécsi Kodály Központ-
ban adtunk teltházas koncerteket. Minden 
évben új műsort készítünk, s folyamatosan 
turnézunk gyerekeknek, fiataloknak szóló 
hangszerbemutató koncertjeinkkel, ame-

lyet iskolákba viszünk el. Az ország egyik 
legnagyobb hangszerparkjával – közel 400 
ütőhangszerrel – rendelkezünk, amit sok-
sok munkával, saját erőből vásároltunk 
meg. Tavaly 147 koncertet adtunk, tehát 
elég elfoglalt a csapat. Valóban, most már 
nemcsak hobbi, „nemcsak” szerelem a 
zene, hanem ez az életünk, az örömmun-
kánk.

Klasszikus zenészeknek tartjátok  
magatokat?

Klasszikus zenét tanultunk a főiskolán, 
szimfonikus zenekarokban is játszot-
tunk már, egyénileg, kisegítő zenész-
ként, szólistaként és koprodukciókban 
is. De nálunk azok a kategóriák, hogy  
könnyűzene vagy komolyzene, nem lé-
teznek. Szerintünk rossz és jó zene van; 
mi ez utóbbit próbáljuk meg prezentálni. 
Nagyon széles a Talamba repertoárja, egy 
Bach-hegedűversenytől DJ. Bootsie-ig 
sok minden belefér. Bach is hétvégente 
menüetteket, azaz tánczenét játszott a 
hajdani vendéglátó-ipari egységekben, 
akkor az vajon komolyzene volt?

Elképesztően sokféle ütőhangszer 
létezik. Az ütőhangszeres művész 
mindegyiket meg tudja szólaltatni?

4-5000 féle ütőhangszer ismert a világon; 
ebből nekünk 3-400 van. A főiskolán az 
alapokat megtanulja az ember: a szimfo-
nikus zenekari timpani, kisdob, nagydob, 
cintányér, különféle dallamhangszerek, de 
ezek csak az alaphangszerek. Folyamato-

san tanulnunk kell az újabb és újabb típu-
sokat megszólaltatni. Az ütőhangszerek 
világa gyakorlatilag kimeríthetetlen. A mi 
zenénk folyamatos gyakorlást igényel.

Jól képzett énekesek is vagytok; a 
debreceni koncerten hallhatjuk ezt?

Ketten az együttesből kórusmúlttal ren-
delkezünk: Szabó Dénesnél, a Nyíregyházi 
Cantemus Kórusban nevelkedtünk, Szitha 
Miki kollégám karvezetésből is diplomá-
zott. A mostani koncerten is fogunk éne-
kelni a Talamba saját számaiban. De min-
den tag hozzátesz valami pluszt az együttes 
működéséhez. Szitha Miki és Grünvald 
Laci a zeneszerzéssel, hangszereléssel 
foglalkoznak, V. Nagy Tamás az együttes 
gazdasági és informatikai dolgaival törő-
dik. Én pedig a zenekar vezetésével, mene-
dzselésével foglalkozom a zenélés mellett. 

A Debrecen ritmusai koncerten 
a Kodály Filharmonikusokkal és 
a Kodály Kórussal léptek fel.

Tavaly ősszel a Ferihegyi repülőtéren már 
koncerteztünk együtt a Kodály Filhar-
mónia együtteseivel, a Carmina Buranát 
adtuk elő a CAFe Budapest fesztiválon, 
de Debrecen Európa Kulturális Főváro-
sa pályázatának  első fordulós beadását 
is együtt ünnepeltük a MODEM-ben. A 
mostani koncert nagyon izgalmas lesz. 
Somogyi-Tóth Dániel karmesterrel azt 
beszéltük meg, hogy a Talamba újabb 
arcait tudjuk a hangversenyen megmu-
tatni: játszunk barokk zenét, romantikus 
zenét is – igazi időutazás lesz. Vibrafo-
non teljes egészében elhangzik majd 
Bach E-dúr hegedűversenye, Gershwin 
Kék rapszódiájának zongoraszólama 
pedig – a világon elsőként marimbán –
szólal meg. Lesznek részletek az idén 100 
éve született Leonard Bernstein West 
Side Story-jából, de az Ibériai-félsziget-
ről is hozunk dallamokat; a brazil finá-
léban pedig a Rio című rajzfilm zenéje 
csendül majd fel. A koncerten – a Talam-
ba mellett – a Kodály Filharmonikusok, 
a Kodály Kórus, valamint énekes szólis-
ták is színpadra lépnek: Nagy Kíra, Biri 
Gergely és Dánielfy Gergely. A koncertet 
Somogyi-Tóth Dániel vezényli.

 – kJe –
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A siker elsődleges erőforrása a 
szenvedély. Az elmesélni akarás 
szándéka, az élmény, a büszkeség, 
a gyász megosztásának vágya, a ta-
nítás kötelessége olyan erős felha-
talmazottság, amely mint mágnes 
a vasreszeléket, vonzza magához a 
figyelmet. Nincs az a felsőbb di-
rektíva, pénz, menedzsment, ami 
a felfedezés szenvedélyétől fűtött 
kíváncsiság hajtóerejét pótolhatja.
A Nagy Háború blog néhány böl-
csész kezdeményezéseként indult 
a máig ható első világháború ma-
gyar vonatkozású eseményeinek, 
szereplőinek szélesebb körű meg-
ismertetésére. Egy internetes tör-
ténetfolyamról beszélünk, amely 
egyszerre mesél a háborúba tor-
kolló béke monarchiabeli éveiről, 
gránáttépte harcmezőkről, velőt-
rázó hétköznapokról helyenként 
tudományos megközelítésből, de a 
legerőteljesebben mégis e vészkor-

szak szereplőinek visszaemlézései, 
naplói alapján. 
A Nagy Háború blog alapítói ele-
ve bíztak e történetek közösség-
teremtő erejében, s nem kellett 
csalódniuk: a 2010-es indulást kö-
vetően egymás után jelentkeztek 
a leszármazottak, fiak, leányok, 
unokák és dédunokák, adták bele 
a nagy közösbe mindazt, ami egy-
kor feljegyeztetett, lerajzoltatott 
Doberdó forró szikláin, Kirlibaba 
(Cârlibaba) erdeiben, Galíciában, 
orosz, román, orosz frontokon. 
Pincék, padlások mélyén felejtett 
dobozok tárultak és nyílnak fel ma 
is, hogy az így napvilágra került 
fotók, tábori levelek, képeslapok, 
feljegyzések szélesebb közönséget 
gazdagíthassanak. A blogalapítók 
erőfeszítéseinek izgalma muzeo-
lógusokra, levéltárosokra, törté-
nészekre is átragadt; a maroknyi 
szerzőcsapat mára harmincat 
meghaladó gárdává duzzadt! Az 
olvasók közössége és ők együtte-
sen állítanak torokszorító emléket 
a száz évvel ezelőtt élt ősöknek, 
akik így vagy úgy, de ennek a nagy 
szenvedéseket hozó időszaknak a 
részesei voltak. 
Száz év! Elegendő idő ahhoz, hogy 
szinte nyom nélkül törölje el az 
elődöket a mai fiatalok szívéből. 
A Nagy Háború blog múlhatatlan 
érdeme, hogy nap mint nap segít 
ráeszmélni, akik porrá lettek ak-
kor, vérünkben és idegzeteinkben, 
nagyon is itt vannak velünk.
„Előre! Előre, fiúk! Ez volt a jelszó 
a harcmezőn, és én már annyira 
beleéltem magamat, miután oly 
sokáig voltam a harctéren, hogy 
igazán mondom, amikor a for-
radalom után hazajöttem, szinte 
furcsa volt az itthoni élet, mert 
még éjjel álmomban is mindig 
az ágyúdörgéseket és a rettenetes 
puskaropogást hallottam. Egyet-
len sebem volt, amivel 1916-ban 
a Doberdóról eljöttem, és azzal az 
egy sebbel töltöttem egy hónapot 
a kórházban. Azt sem engedték 
tökéletesen begyógyulni, mert 
még fájt, amikor beosztottak a 
menetbe, és újra elvittek a front-
ra. Azután a háború végéig kint is 
maradtam. A Jézus nevében voltak 

Szenvedélyük 
a Nagy  

Háború
Debrecenben jártak  

annak a blognak a társalapítói, 
akik megérdemlik  

a csodálatunkat.
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még azután is sebeim, kisebb-nagyobb 
lövéseim, de olyan egy sem lett többé, 
hogy el tudtam volna jönni vele kórház-
ba. Bekötözgették, és azt mondták, hogy 
majd begyógyul a lövészárokban. Voltak 
a barátaim között, akik egy-egy jó sebbel 
eljöhettek haza, Magyarországba. Vala-
melyik városban, valami jobb kórházban 
egy évet is eltöltöttek, és azután jöttek ki 
a frontra, és engemet csak akkor is ott 
találtak.
Többek között egyszer egy tizedes ba-
rátomnak egy támadás alkalmával kint 
lógott a bele. Ott feküdt a kőszikla ol-
dalánál, nyögött, akárcsak egy haldok-
ló. Nagyon sajnáltam, hiszen testi-lelki 
barátom volt. Volt nálam tű és egy pár 
szál fekete cérna, benyomkodtam a be-
let a testbe, és fekete cérnával bevarrtam 
néki. Nemsokára előkerült valahonnan 
két szanitéc, akik feldobták a hordágyra, 
és elvitték a segélyhelyre. Búcsút vettem 
tőle, hiszen gondoltam, hogy ez már a 
segélyhelyre nem ér el élve. Egy év telte 
után, a Kirlibabához jött hozzánk egy 
jó erős menetszázad, és kit találok köz-
tük ismerőst? Az én tizedes barátomat, 
akinek bevarrtam a belét. Megcsókol-
tuk egymást, és kérdezte tőlem, hogy te 
azóta mindig itt vagy, amióta elváltunk 
egymástól? Itt biz’ ám, komám – feleltem 
néki. Azóta már sok embernek bekötöz-
tem a sebét, és bevarrtam a belét.” (Me-
sék a Nagy Háborúról: Kovács György 
harctéri naplója)
Ezret meghaladó poszt
A Facebookon is elérhető Nagy Háború 
blog alapítói közül hárman Debrecen-
ben jártak a minap, bemutatni a Magyar 
ezredek a Doberdó-fennsík védelmé-
ben című új könyvüket. Pintér Tamás 
történész-levéltáros, hadszíntérkutató a 
blog születéséről és jelenéről is beszélt a 
Görögkatolikus Metropóliai Hivatalban 
tartott találkozón.
– Mi, hárman – utalt szerzőtársaira – 
2002–2003-ban ismerkedtünk meg egy 
isonzói túrán. A könyvünk első kiadása a 
Doberdó-fennsíkon található, elesettje-
ink emlékére emelt, 2009-ben felújított és 
újraszentelt visintini magyar kápolnához 
kapcsolódik. Az akkor 2000 példány-
ban megjelent kötet gyorsan elfogyott, 
jelezve a téma iránti nagy érdeklődést. 
Ez váltotta ki bennünk a blogindítás öt-
letét, így született meg 2010. július 28-
án, az első világháború kitörésének 96. 
évfordulóján a Nagy Háború blog. Öten 

kezdtünk neki, tulajdonképpen azért, 
mert még a téma magyar vonatkozásai-
ról is többet lehetett olvasni a külföldi in-
ternetes oldalakon, mint a magyarokon. 
Azóta 1176 írás jelentettünk meg, fontos 
szerepet szánva a személyes élmények-
nek, hadinaplóknak. E műfajt tekintve 
eddig 12 befejezett sorozatnál tartunk, 
összesen 370 posztban megosztva e tör-
téneteket. Mint tapasztaltuk, rengeteg 
első világháborús emlék lappang; az 
elmúlt években a blog gyakran ilyen, a 
cikkeink hatására a leszármazottak által 
küldött történetekből, fényképből élt. 
Szinte az egész Kárpát-medence érintett, 
egy Google-térképre 327 csataleírást, a 
hadifogságot, vagy éppen a háború előt-
ti éveket taglaló beszámolót fűztünk fel. 
Tehát az érdeklődő a földrajzi helyszínek 
alapján is találhat olvasnivalót, debre-
cenit is. A blogon tizenöt tudományos 
igényességű tanulmányt publikáltak, 
melyekből könnyebben befogadható 
változat is készült. Hiszen alapvető cél, 
hogy minél többen megértsék, amit ol-
vasnak – beszélt az előzményekről és az 
eredményekről Pintér Tamás, aki ma Ba-
bos Krisztina társalapítóval szerkeszti a 
blogot. 
A blog mögé – a könyvkiadás, a pályázati 
lehetőségek és a támogatások fogadása 
érdekében – szervezték a Nagy Háború 
Kutatásáért Közhasznú Alapítványt, ami 
kapcsán Pintér Tamás fontosnak tartotta 
megjegyezni: e tevékenységet önkéntes 
munkaként végzik, vagyis nem ebből él-
nek, ki tanít, ki irattáros, ki múzeumben 
dolgozik, ki a vállalkozását vezeti.
Napló, képregény,  
történelmi kalandregény
– Az alapítvány elsődleges feladata a 
blog működtetése. Ugyanakkor cseh, 
szlovák és nagyváradi szakembereket be-
vonó kutatási programjaink is futnak a 
különböző hadszínterek minél mélyebb 
megismerése érdekében. Felkérték to-
vábbá az alapítványt a 2015-ben útjára 
indult történelmi különvonat, az Isonzó 
Expressz szakmai feladataira – sorolta.
A blog olyan sikeres, hogy 2016-ban 
elkezdhették a „Nagy háború könyvek” 
kiadását. E sorban Imre Gábor kadét 
doberdói naplója volt az első, amit a 
cikkünkben idézett, Kovács György-féle 
kötet követett.
– Imre Gábor érzékeny szemű és lelkű 
szobrász-grafikusként került a dober-
dói hadszíntérre, míg Kovács György 

egyszerű parasztemberként, aki felnőtt 
korában, pásztoroktól tanult meg olvas-
ni. Két könyv, két teljesen eltérő stílus. 
De olyan hatásúak, hogy utóbbi egyes 
részletei már színpadi darabokban vagy 
a Szürke senkik (2016) című filmben is 
visszaköszönt – jelezte Pintér Tamás, 
hozzátéve, képregényeket, sőt az isonzói 
harcokat feldolgozó történelmi kaland-
regényt is kiadtak már (Takács Róbert: 
Holnap fehér álom). Jellemző, hogy pél-
dául Imre Gábor isonzói élményeit az 
olaszok még a blogról lefordítottak, és 
hamarabb megjelentet náluk, mint Ma-
gyarországon. 
Az Isonzó folyó völgyében, a Dober-
dó-fennsík védelmében magyarok 
százezrei vesztették életüket, sebesültek 
meg, estek hadifogságba. – Miattuk vált 
gyászos emlékű, szimbolikus fogalom-
má Doberdó, ahol 1915 és 1917 között 
tizenkét véres ütközet zajlott. A könyv 
részletesen beszámol az első világháború 
magyar szempontból legemlékezetesebb 
hadszínteréről, megrendítő őszinteség-
gel ír a harcokról. Az ott folyó csaták 
alakulatait, küzdelmeit bemutató kötet 
külön fejezetben foglalkozik a fennsík 
stratégiai jelentőségével, a magyar, köz-
tük a debreceni, nagyváradi, szegedi, 
székesfehérvári, temesvári gyalogezre-
dekkel. De megismerkedhetünk az ot-
tani sebesültápolással, temetkezéssel, a 
katonák lelki gondozásával, a frontvonal 
mögötti élettel, vagy éppen egy külön-
leges felderítő vállalkozás főhősével, a 
debreceni III. honvéd gyalogezred kato-
nájával, Barakonyi Károllyal is – sorolta 
a nagyszámú korabeli és mai állapotokat 
tükröző illusztrációt magában foglaló 
könyv erősségeit Topor István. A köte-
tet sok-sok személyes visszaemlékezés, 
naplórészlet, térkép, hadműveleti vázlat 
teszi még hitelesebbé, olvasmányosabbá.
A szerzők felbecsülhetetlen értékű mun-
kát végeztek, pontosan azt a feladatot 
végezték el – emelte ki Topor István – , 
amit a Debrecenhez több szállal is kap-
csolódó Kratochvil Károly (1869–1946) 
katonatiszt, a Székely Hadosztály egy-
kori parancsnoka elengedhetetlennek 
tartott. „Foszlányokat mentettek meg a 
világháború hőskorából, a tradícióból és 
a dicsőségből, mert ha nem tették volna, 
az érdektelenség és a nemtörődömség 
feledésébe merült volna e kicsinyes, szá-
nalmas világban.”

Ratalics lászló
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Érdeklődni:

Tel.: 30/953-2954, 30/329-4559

E-mail: ujhelyi@ujhelyiauto.hu

Debrecen-Józsa,

Szentgyörgyfalvi út

és Bocskay István út

kereszteződés

KLASTROM
LAKÓTERÜLET
450–1050 m2-es
összközművesített telkek eladók!

Szentgyörgyfalvi út

CSOK
igénybe vehető!

B
ocskai István út

CS
AL

ÁD
BA

RÁ
T KÖRNYEZET

Amikor egy duci  
háziasszony  
partiállattá válik
Így is lehet kezelni  
a válást. Ajánló.

Az egyik legfelkapottabb komika, 
Melissa McCarthy egy vígjátékkal 
tér vissza a mozikba. A héten mutat-
ják be Magyarországon A partiállatot. 
A kétségtelenül vicces színésznőt a 
Szívek szállodája tette híressé, és az 
ő nevéhez fűződnek az elmúlt évek 
legjobb, legsikeresebb, legvadabb 
vígjátékai, köztük a Koszorúslányok, 
a Női szervek és A kém is. Most ismét 
a férjével együtt írt őrült, belemenős 
komédiát. Mit tehet az ember, ha 
hirtelen észreveszi, hogy már nem 
kamasz? A válófélben álló Deanna 
(Melissa McCarthy) ugyan kicsit 
nehézkesen törődött bele a meg-
változtathatatlanba, de azért tudja a 
választ: beiratkozik az egyetemre, és 
ott a suliba járókat (köztük a saját lá-
nyát) meghazudtoló hévvel veti bele 
magát mindabba, amit egy rangos 
tanintézmény kínál: pia, bulik, pasik 
és még több pia. Azután még egy kis 
buli… A helyzet jó, de nem egyszerű. 
És csak egyre bonyolultabbá válik…
A pArtiállAt - life of the pArty

Amerikai vígjáték, 105 perc, korhatár: 16 év 
Szereplők: Deanna: Melissa McCarthy 
Jennifer: Debby Ryan,  
Helen: Gillian Jacobs 
Rendező: Ben Falcone

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

CívisCafé
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KERESS MINKET BIZALOMMAL!
További információ önköltséges  

felnőttképzési kínálatunkról:
www.dszc.hu

ugyfelszolgalat@dszc.hu
30/955-7802 vagy 52/437-311

GYERE, ÉS TARTOZZ CSAPATUNKBA!
TANULJ VELÜNK, ÉS SZEREZZ PIACKÉPES SZAKMÁT!

# Rövid képzési idő # munka mellett is vállalható
# Rugalmas időbeosztás       # Nincs felső korhatár
# Szuper csapat  # Piacképes szakmák
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(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM | KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS | UCCU NEKI | BŰN | SPORT 

Fehér Fagyöngy Stúdió:  
a harmónia benned lakik
Legyen a teste ura, hagyjon magának énidőt igényes 
környezetben! Válasszon változatos szolgáltatások közül!
Fájó hát, visszatérő migrén, kimerültség, 
rossz közérzet – ha elvész az életerő, az 
a test megbetegedéséhez vezethet, holott 
lehet, hogy megelőzésképpen csak némi 
értékes időt kellene adni magunknak. 
Egyre inkább közkeletű a felismerés: a 
tudatos életnek része az énidő, ami el-
csendesedéssel, testi-lelki harmonizá-
lással segít visszatalálni önmagunkhoz. 
Azáltal, hogy átadjuk magunkat a szak-
értő kényeztetésnek, friss energiákkal a 
megújulás felé nyitunk utat, amire nagy 
szükség mutatkozik az ingerekkel túl-
zsúfolt életvitelben. A test-lélek-szellem 
hármas egységének egészségessége, vi-
talizálása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
fizikailag és mentálisan helyt tudjunk 
állni, bármilyen jellegű kihívással is ál-
lunk szemben. A debreceni Fehér Fa-
gyöngy Masszázs- és Mozgás Stúdióban 
változatos szolgáltatásokkal (masszázs, 

jóga, gyerekjóga, gerinctorna, aerobic, 
szauna) állnak rendelkezésre a megúju-
láshoz.
A masszázs elsődleges feladata a lazítás: 
a szakember módszeresen feloldja a gör-
csöket, és azon testtájakra fókuszál, amik 

valamilyen kellemetlen tünettel jeleznek. 
Ennek értelmében frissítő svédmasszázs, 
izomlazító masszázs, irodai masszázs, 
olajos thai masszázs, tradicionális thai 
masszázs is igénybe vehető, de választ-
ható nyirokmasszázs, alakformáló masz-
százs, mézmasszázs és frissítő talpmasz-
százs is.
Minden mozgásforma a fizikum javára 
válik: a Fehér Fagyöngy Masszázs- és 
Mozgás Stúdióban elérhető gerinctor-
na és jógafajták arra hivatottak, hogy 
elősegítsék a helyes testtartást, a precíz 
légzést, továbbá egyensúlyba hozzák a 
testet a lelket.
A teljes megújulás érdekében próbálja 
ki a finn szaunát is, ami hozzájárul az 
anyagcsere felgyorsításához, erősíti az
immunrendszert, fogyaszt és szépíti a 
bőrt!
 Érezze jól magát!

fehér fAgyöngy  
mAsszázs- és mozgásstúdió

Debrecen, Kerezsi E. u. 19.  
(Veres Péter utcai patikától 200 méterre) 
Web: www.feherfagyongystudio.hu,  
Facebook: Fehér Fagyöngy Masszázs és Mozgás Stúdió 
E-mail: feherfagyongystudio@gmail.com,  
Bejelentkezés: +36 30 510- 2864, +36 30 406-2768 
OTP SZÉP Kártya elfogadóhely
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CívisCafé: A cigányság felzárkóz-
tatása nem megy, nem mehet a 
társadalom egészének segítsége, 
közreműködése nélkül. No de hogy 
lehet meggyőzni az átlagmagyart 
arról, hogy a cigányság mai élet-
helyzetéből, a mélyszegénységből, a 
börtönvilágból van kiút?

L. Ritók Nóra: Nagyon nehéz ez. A 
rendszerváltás óta a cigányság helyze-
tében nincs előrelépés. Egy brüsszeli 
konferencián voltam nemrég, ott is 
azt hallottam, hogy ezt nagyon sok kö-
zép-kelet európai országban így érzik. 
Sem az oktatás, sem a foglalkoztatás, 
sem a lakhatás terén nincs tényleges 
előrelépés. Nő a kirekesztés, a gyűlölet-
beszéd erősödik. Nálunk még az egy-
házi iskolák jelentős része is szegregáló 
hatással bír. Ezt az elmélyült, generá-
ciók óta felhalmozódó problémát nem 
lehet egyszerűen megoldani, generáci-
ós léptékben kellene gondolkodnunk 
ahhoz, hogy megoldás születhessen. 
Ráadásul az esetleges pozitív hatásokat 
is leamortizálja a többi, ami ugyanúgy 
hat. Az iskola például teljesen más 
üzenetet ad, mint amit a gyerek a csa-
ládból kap. Az integrációval az még 
a gond, hogy elméletben a többség 
egyetért vele, de a saját gyakorlatában 
mindez már nem működik. Amikor 
az ő gyereke osztályába kerül be több 
olyan gyerek, akik kiemelt figyelmet 
igényelnek, akkor már rögtön úgy ér-
zik, ez elvonja a pedagógus figyelmét, 
és miattuk sérül az övéik oktatása. 
Persze a mai oktatási rendszerben ez 
valós félelem, hiszen ma nem beszél-
hetünk az integrációt támogató okta-
tási környezetről. Az állam felelőssége 
óriási ebben. Ez a társadalmi csoport 
jellemzően alapkészséghiányos; sem 
ezeket, sem a világról való tájékozódás 
képességét nem kapták meg, sem az 
iskolától, sem a családjuktól. Sajátos 
beidegződések vezetik őket, a részvé-
teli demokrácia gyakorlásától fény- 
évekre vannak. Akinek a napi gondja 
az alapszükségletek biztosítása, annak 
nehéz például a pártok programjaival 
foglalkozni. Ők abban szocializálód-
tak, hogy a tévé hiteles hírforrás, innen 
tájékozódnak maximum, és bennük 
van a mindig regnálóknak való meg-
felelés is, hiszen mindig abban éltek, 
hogy ők mondják meg nekik, mit kell 
tenni. Aki ezt nem érti, az hibáztatja 

őket mondjuk a választási eredmények 
miatt is. 

CívisCafé: A kormány szerint nincs 
szegregáció, nincs gyermekéhezés, 
felszámolták a szegénységet. Mit lát 
ebből a bihari, sárréti falvak utolsó 
utcáiban?

L. Ritók Nóra: Nekünk más képünk 
van erről. Mi minden településen sok-
sok családot keresünk fel, akik súlyos 
lakhatási szegénységben, és más, a 
szegénységet növelő faktor által meg-
határozottan élnek. Ezek a családok 
sokszor még a települési polgármesteri 
irodából sem látszanak. A kormányzati 
kommunikáció pedig sosem beszél a 
problémákról. A rendszer pedig, ami 
tőle függ, tartja magát ehhez. A mi 
alapítványunk, az Igazgyöngy, az ál-
lam működési hézagaiban dolgozik. 
Bőven van dolgunk, mert rengeteg a 
hiányosság.
A kormányrendelet átdefiniálta a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermek 
fogalmát, szignifikánsan csökkent a 
számuk.
A valóságban nem történt semmi, de 
a közmunkát végző szülőt például már 
nem lehetett munkanélküliként defini-
álni, pedig a jövedelemviszonyai nem 
változtak. A szakképzetleneket elküld-
ték különféle OKJ-s tanfolyamokra, 
amelyek azonban nem adnak nekik 
sem elég szaktudást, sem munkalehe-
tőségeket. Viszont rögtön szakképzett 
lett a besorolása, így a gyerek sem volt 
többé halmozottan hátrányos helyze-
tű, az iskola sem volt szegregált, pedig 
a valóságban a cigány család helyzete 
jottányit sem változott.

CívisCafé: Azt mondják, a cigány 
és a nem cigány gyerekek együtt 
tanítása a felzárkóztatás egyik kul-
csa. Csakhogy a nem cigány szülők 
inkább más településre járatják a 
gyerekeiket, mint például Hajdúhad-
házon. Lát esélyt, hogy változik  
a helyzet?

L. Ritók Nóra: Csak ismételni tudom: 
ez nagyon mélyen gyökerező probléma. 
Ma a spontán szegregáció mellé, ami a 
települési elszigetelésekből adódott, fel-
zárkózott egy másik, amelyet a szabad 
iskolaválasztás tesz lehetővé. Az utób-
bi időben sorra nyíló egyházi iskolák 
elősegítették ezt a folyamatot, többek 
között olyan településeken, ahol a ko-
rábban létező egy-két iskola is bőven 

L. Ritók Nóra: 
az egyházi  

iskolák is 
szegregáló 

hatásúak
A berettyóújfalui  

Igazgyöngy Alapítvány 
vezetője szerint elméletben 

mindenki támogatja  
a cigányság felzárkóztatását. 

Elméletben...
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elbírt a gyereklétszámmal. Kimondva-ki-
mondatlanul az egyházi iskolák egyik célja, 
hogy teret biztosítsanak azoknak a szülők-
nek, akik el akarják hozni a gyerekeiket a 
„hátrányos helyzetűek” közül.
Ezeket az egyházi kezdeményezéseket 
jellemzően az önkormányzat is támogat-
ja, nehogy a családok megfelelő iskola 
híján elköltözzenek, és elnéptelenedjen a 
település. A folyamat pedig növeli a sza-
kadékot a társadalmi csoportok között, 
erősíti a szegregációt az oktatáson kívüli 
területeken is. Három éve próbálkozunk 
egy deszegregációs programmal, az egy-
házi iskolákat is bevonva, de nagyon 
nehéz előrelépni. Azt szeretnénk, ha a 
deszegregációs törekvésben partnerek 
lennének, és ez már a beiskolázásnál lát-
szana... A helyzet azért reménytelen, mert 
egyik politikai erő sem vállalja fel a roma 
integrációt, mert ez nem szavazatszedő 
tétel. Olyan, mint a forró krumpli: sokáig 
senki sem szereti kézben tartani. Az erre 
fordított uniós támogatások elúsznak a 
korrupció és a rossz fókuszú, rövid távú 
projektek mentén, érintetlenül hagyva a 
probléma gyökereit. A pártok ciklusok-
ban gondolkodnak, ez pedig nem fér bele 
egy ciklusba, több generációra, hosszú 
távú tervekre van szükség. Kormányo-
kon átívelő stratégia pedig ebben sincs. 
Azt hiszem, az a legnagyobb baj, hogy a 
problémát nem a társadalmi beágyazott-
ságában értelmezik, és nem is így keresik 
a megoldásokat. Így azonban minden ku-
darcra van ítélve.

CívisCafé: Mivel lehet motiválni azt a 
gyereket, aki éhesen fekszik le, nincs 
karácsonyfája, játéka, de még tisztes-
séges cipője sem, mert segélyen kívül 
nincs más jövedelem a családban?

L. Ritók Nóra: Az oktatásnak kulcs- 
szerepben kellene lennie, de értelmez-
ni kellene a gyerekek szociokulturális 
környezetét is. Nem lehet a problémáról 
leválasztani az oktatást, és azt gondolni, 
hogy a gyerek bejön a tanterembe, de a 
szegénységét az ajtón kívül hagyja. Az 
bejön a gyerekkel, és valamit kezdeni 
kellene vele. Olyan családokból jönnek, 
ahol nincs beszélgetési kultúra, nincs 
meseolvasás, nem köszönik meg az ebé-
det és még sorolhatnám. Odafordulással, 
szeretettel, egyéni törődéssel azonban le-
het motiválni. Azt a negatív énképet, amit 
otthon és a társadalomtól kapnak, át kell 
fordítani. Meggyőzni őket, hogy értéke-
sek, szerethetők. Alkotó jellegű tevékeny-
séggel könnyen tudunk önbecsülést adni. 
Ezt pedig tovább kell erősíteni, a közös-
ségi tevékenységekben, munkahelyeken.

CívisCafé: Biztosan sokan akarnak  
így-úgy segíteni. De hogyan lehet 
JÓL segíteni? 

L. Ritók Nóra: Sajnos az adományozási 
kultúrát mi még csak tanuljuk Magyar-
országon. Az már öröm, hogy létező, sőt 
erősödő a szolidaritás, de az adomány és 
a kidobásra szánt holmik között még ne-
hezen találják sokan a határt. Fontos az is, 
hogy értsük: a kríziskezelés nem elégséges 
a változáshoz, ez önmagában csak a tanult 

tehetetlenséget erősíti, „oldja meg más a 
problémákat, én nem tudom, nem vagyok 
képes rá, csak arra, hogy kérjek” stb. Persze 
kell segíteni, a gyerek nem maradhat éhe-
sen, cipő, gyógyszer nélkül, de közben arra 
kell orientálni a szülőket, hogy keressék a 
lehetőségeket, akarjanak, hiszen nem lehet 
arra berendezkedni, hogy mindig segít va-
laki, ha bajban vagyunk. De nehéz ez egy 
lehetőségekben nem bővelkedő, leszakadó 
térségben. Mégis, ezt kell tenni, ez a fejlesztő 
segítségnyújtás hozhat csak változást. Ehhez 
pedig türelem, idő és lehetőségek kellenek.

CívisCafé: Hogyan lehet egyszerű em-
berként bírni a rengeteg nélkülözést, 
nyomort, amivel állandóan szembesül? 
Soha nem érzi: szélmalomharcot vívnak?

L. Ritók Nóra: Nyilván nem egyszerű az 
embernek mosolyogva kimenni, és meg-
értő, de egyben a közösen megállapított 
szabályokhoz következetesen ragaszkodó-
nak lenni. Újrakezdeni azokkal, akik nem 
értik, és sokszor indulatosan reagálnak. 
Érteni az intézményrendszer reakcióit,  
a kiégésüket, eszköztelenségüket. De ha 
az ember megérti a problémát, érti az 
okokat, akkor nem érzi szélmalomharc-
nak. Akkor minden apró előrelépés meg-
erősítés is egyben, hogy jó úton járunk.  
A közösség pedig naponta mutatja ezt. 
Átfogjuk a gyerekektől az idősekig a prob-
lémát, a baba-mama klubtól a munka- 
helyteremtésig dolgozunk velük. Ebben a 
szerteágazó munkában mindig van olyan 
terület, ami átlendít a nehézségeken. 

Gulyás-czibeRe anikó
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www.axibent.hu

TermészeTes, benToniT agyag alapú  
SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK  

az egész család számára.

Angyalföld tér 11. 7.00-22.00
Egyetem sugárút 50. 7.00-23.00

Kálvin tér 7. NON-STOP
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       FEKVŐSZOLÁRIUM  
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Keresd akciónkat!

Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadó hely.

A világ piacvezető elektromos autója
FŐNYEREMÉNY

részletek a weboldalon:
www.szolgaltatovaltas.hu
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áramszámla-  jóváírás
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NYERŐ ENERGIA

Otthonunk energiája – Főgáz és Démász új néven, együtt 
nemzetikozmuvek.hu
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A pszichiátria terén kiemelkedő 
munkásságért Oláh Gusztáv-díjat 
kapott a Magyar Pszichiátriai Társa-
ságtól Dr. Frecska Ede, a Debrece-
ni Egyetem Pszichiátriai Klinikájának 
vezetője, a Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórház Felnőttpszichiátriai Osztá-
lyának orvos-szakmai igazgatója.  
A díj apropóján beszélgettünk lélek-
ről, szellemről, törzsi kultúrákról, lé-
lekvesztésről.

CívisCafé: Újszerű témákat kutat: 
többek között kutatja a törzsi kul-
túrák, a természeti népek gyógyító 
hagyományait is. Mi köze ennek a 
pszichiátriához?

Dr. Frecska Ede: Túlzás nélkül, a sá-
mánizmus a mi szakmánk, az orvoslás 
őse (sőt sok egyéb másé is). Ismerek 
elismert pszichoterápiás módszereket, 
melyeket törzsi gyógyítóktól vettünk 
át. Mi, magyarok még közelebb va-
gyunk ezekhez a hagyományokhoz, 
mint a nyugat-európai nemzetek.

Cívishír: A pszichedelikumokat is 
feltárandó témának tartja. Hogyan vi-
szonyul ehhez az orvostársadalom?

Dr. Frecska Ede: Azt gondolom, 
hogy a tudományosságot nem a téma 
határozza meg elsősorban, hanem a 
módszer. Ha valaki téma alapján ku-
tatást kirekeszt, az már az ideológia 
körébe esik. 

CívisCafé: Gyógyszer és drog. Hol a 
határvonal?

Dr. Frecska Ede: A használat szán-
dékán és körülményein múlik, mi 
funkcionál drogként és mi gyógy-
szerként. Drognak azt a kémiai anya-

got nevezném, amely az élettől való 
menekülést, eltávolodást, leválást se-
gíti. A drog lehet tompító, búfelejtő, 
amelynek segítségével a használó me-
nekül az élettel való szembenézéstől. 
De lehet serkentő is, mesterséges fel-
dobottságot idézve elő ahelyett, hogy 
az életet a saját jogán élvezné az illető. 
Ez gyökeresen ellentmond a gyógyí-
tásnak, hiszen annak az a célja, hogy 
a páciens képes legyen szembenézni 
az élet kihívásaival, és élvezze életét 
illegális mankók nélkül.  A drogok-
hoz való hozzászokásnak is vannak 
fokozatai. A vizsgálatok azt mutat-
ják, hogy a heroinra és a nikotinra 
szoknak rá tartósabb használat után 
a legnagyobb arányban, majd jönnek 
az amfetaminszármazékok (speed), a 
kokain és az alkohol. Utánuk követ-
kezik a sorban a marihuána. A klasz-
szikus hallucinogének a lista alján 
szerepelnek.

CívisCafé: Egyre gyakoribb téma  
a depresszió. Valóban több a beteg, 
vagy csak jobban odafigyelnek a di-
agnózisra?

Dr. Frecska Ede: Mindkettő igaz. 
A WHO (Egészségügyi Világszerve-
zet) szerint 2030-ra a depresszió lesz 
a vezető oka a munkából, a hasznos, 
élvezhető életből való kiesésnek.

CívisCafé: A holisztikus gyógyítás 
híve. Mit jelent ez a pszichiátriában? 

Dr. Frecska Ede: A pszichiáter job-
ban tapasztalja, mint bármely más 
orvosi szakma képviselője, hogy a 
biológiai működést nem lehet levá-
lasztani a pszichés és társas hatások-
ról. Elvárás a pszichiátertől, hogy ne 
csak gyógyszert osztogasson (nagyon 
gyakran azonban erre is szükség van). 
Ez azonban nem csak a pszichiátriá-
ban van így. Sok krónikus testi beteg-
ség (pl. magas vérnyomás, asztma, 
szisztémás lupusz, vastagbélfekély, 
irritábilis bél szindróma) jelentős 
százalékban visszavezethető pszichés 
tényezőkre is.
Az ember lelki hatásokra képes súlyos 
betegségeket szerezni.
Szélsőséges példa erre a tabuhalál je-
lensége: néhány népnél olyan erősek a 
tabuk, hogy egészséges, életerős fiata-
lok a tabu megszegése után rövid időn 
belül meghalnak a lelkiismeret-fur-
dalástól és a vélt súlyos következmé-
nyektől félve. Az orvosi beavatkozá-

A pszichiáter 
ne csak  

gyógyszert 
osztogasson!

Interjú a frissen kitüntetett 
debreceni szaktekintéllyel.

 A debreceni pszichiáter  
vallja: nem tudjuk teljesen, 

mi mindenre képes  
az emberi lélek,  

de azt igen, hogy  
fizikai bajainkat  
is legyőzhetjük  

lelkierőnk segítségével. 
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sok mellett (pl. műtét, gyógyszerelés) a 
beteg pszichés problémáival is foglal-
kozni kell. A placebohatás előnyeit nem 
szabad elhanyagolni (persze az orvos- 
etika határain belül): ugyanis pszichés 
hatásokra akár a laborértékek vagy szer-
vi-szövettani eltérések is kimutathatóan 
javulhatnak. Ennek ellentéte a nocebo, 
amivel szintén számolni kell: pszichés 
hatásokra romolhat a páciens állapota. 
Ezért fontos a jó orvos-beteg kapcsolat. 

CívisCafé: Az orvostudomány jelen 
állása szerint mit tudunk a lélekről? 

Dr. Frecska Ede: Azt talán soha nem 
fogjuk megtudni tudományos megköze-
lítéssel, hogy mire képes a lélek (még a 
fogalom sem tudományos), csak sejté-
seink vannak. A törzsi kultúrák eléggé 
egybehangzóan beszélnek a lélek hármas 
tagoltságáról, bár az elnevezés nyelvfüg-
gő, így kifejezésük változik. A mi szó-
használatunkban ők megkülönböztet-
nek mentális lelket, testi lelket és halha-
tatlan lelket. Tulajdonképpen különböző 
kultúrákban ugyanarról van szó. Nagyon 
sok kiváló tudós mélyen vallásos is. Ők 
vajon hogyan viszonyulnak a lélek hal-
hatatlanságához? Nem tudom a választ, 

de a kérdés foglalkoztat. Az utóbbi pár 
évtized fizikájának alapvető elve lett az 
információmegmaradás törvénye. Az 
energiamegmaradás törvényéből az kö-
vetkezik, hogy ami vagyok, az halálom 
után atomjaira bomlik. Az információ-
megmaradás törvénye azonban sokkal 
messzebbre és biztatóbbra vezet: a téren 
és az időn kívül van nekem egy lenyo-
matom. Tehát nem tűnök el a semmibe 
(még a fekete lyukba sem). Ez lehet az a 
pont, ahol vallás és tudomány találkoz-
hat. De szép is lenne…

CívisCafé: Lelki problémái időnként 
mindenkinek vannak: de honnan 
lehet tudni, igényel-e kezelést?

Dr. Frecska Ede: A háziorvos az első 
lépcsőfok általában. Ő jó szakmai tudás-
sal látja, hová kell fordulnia a betegnek. 
Örvendetes tendencia, hogy egyre több 
háziorvos érdeklődik a pszichoterápi-
ás képzés iránt. A gyásznak, a válásnak 
(hogy csak a leggyakoribb, nem patológi-
ás példákat említsem) van egy folyamata, 
aminek feldolgozásához bizony idő kell, 
és ennek támogatása nem mindig az or-
vos feladata. Az ipari és posztindusztriá-
lis társadalmak azt várják el a gyászoló-

tól, hogy rövid időn belül folytassa úgy 
az életét, mintha mi sem történt volna 
(vagy annak ellenére, ami történt). Ez ir-
reális elvárás. Más kultúráknak van egy 
jól kiépített tradíciója erre. 

CívisCafé: Létezik olyan, hogy 
valakinek a lelke helyrehozha-
tatlan károsodást szenved?

Dr. Frecska Ede: Súlyos traumáknál 
igen. Tapasztaltam ezt, amikor háborút 
megjárt amerikai katonákat kezeltem. A 
tankönyvi tüneteikre alig ismertek rá, de 
amikor a lélekvesztés kifejezés elhang-
zott, azonnal jelezték: igen, ez az, amit 
átélnek. A traumát fel lehet dolgozni, de 
nem lehet meg nem történtté tenni. El-
lenben számos példa van arra, hogy az il-
lető gazdagabb, erősebb lesz egy trauma 
átélése után, ha kap segítséget, támogató 
közeget a feldolgozáshoz. Tehát az „ami 
nem öl meg, az megerősít” ezzel az utób-
bi feltétellel valóban igaz lehet. Nagyon 
fontos, hogy a pszichiáter semmit nem 
old meg a páciens helyett, a páciens-
nek magának is kell akarnia a javulást. 
A munka nem megspórolható! Rá kell 
vezetni a segítségkérőt a megoldásra.

Gulyás-czibeRe anikó

Személyszállítás az 
INTER TAN-KER Zrt.-vel
Vállaljuk 13 és 16 fő szállítására alkalmas autóbuszainkkal:
Repülőtéri transzferek, transzferek az egész országban.

 Esküvők és rendezvények személyszállításának lebonyolítása.
 Sportegyesületek utaztatása.
 Osztálykirándulások.
 Munkások szállítása vállalatok számára.
  Egyedi igények tekintetében is  

állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A szállítás minősége alapvetően meghatározza az utazás élményét, ezért a 
biztonságos utazás mellett a pontosságot és a megbízhatóságot tartjuk a 
legfontosabbnak az ügyfeleink elégedettsége szempontjából.

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)

Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-1196

e-mail: info@itk-debrecen.hu

FENNTARTHATÓ
MOBILITÁS

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
  Műszaki vizsgára felkészítés és műszaki 

vizsgáztatás munkanapokon  
8.00–16.00 óráig.

  MINDEN gépjárműtípusra  
(Nemzetközi vizsga is!).
  Személygépkocsi hatósági  

műszaki  vizsgadíja: 16 290 Ft,  
igény esetén előzetes átvizsgálás:   
2 126 Ft + ÁFA

  Ingyenes állapotfelmérés, ha járművét 
műhelyünkben javíttatja.

  Olajszerviz
  Megbízható MINŐSÉG

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)

Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-2708

e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu
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Debrecen belterületén, jól megközelíthető, csendes helyen egy különleges, 
18 éve parkosított, arborétum jellegű, 2001-ben épített, bruttó 650 nm-es 
villaszerű ház, melyben 270 nm-es medencetér, mediterrán dísznövények, 
vízesés, jakuzzi, szauna van. Az ingatlanhoz  4000 nm álomszép park tarto-
zik. Ár: 199 millió forint.  OPCIÓ! A parkhoz 40 000 nm különleges díszkert 
vásárolható. Telefon: 06 20 9552 411

ELADÓ! 

Kiss Sándor
ingatlanközvetítő, értékbecslő
Magyar Ingatlanszövetség tagja

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

Ingatlanközvetítés 2%

www.facebook.com/ingatlanservice

Minőség, versenyképes áron!

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

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása

További kihagyhaTaTlan ajánlaTokérT láTogass el a www.kuponlap.hu oldalra!

Hihetetlen 
a www.kuponlap.hu-n! ajánlatok Kuponlap

www.kuponlap.hu

Fehér Fagyöngy  
Masszázs és Mozgás stúdió

6900 Ft helyett 

5100 Ft-ért. 

90 perces  
nyirokmasszázs

Kütyübazár.hu

3d nyomTaTó Toll

14 990 Ft helyett 

8490 Ft-ért. 

thai masszázs 5990 Ft helyett 

4400 Ft-ért. 

aromaolajos

Fehér Fagyöngy  
Masszázs és Mozgás stúdió

Judy Gym edzőterem

9300 Ft helyett

5900 Ft-ért. 

10 alkalmas  
spinning bérleT 

10 alkalmas  
szaunabérleT

 Judy Gym edzőterem

 8000 Ft helyett 

3990 Ft-ért. 

oKula optiKa

vásárlási  
uTalvány
bármilyen szemüvegre 
10 000 Ft helyett 

6990 Ft-ért. 
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A napokban tölti be a 70. életévét, és 
ma már inkább az otthoni teendők, 
a kert és az unokák töltik ki a min-
dennapjait. A hazai kézilabdázásról 
karakteres véleménye van; nem rej-
ti véka alá, hogy ami most zajlik a 
sportágban, egyáltalán nem tetszik 
neki. Játékosa, később edzője volt a 
város népszerű csapatának, a Deb-
receni Dózsának, alapító tagja a szép 
reményekkel indult DKSE-nek, de 
edzőként leginkább a fiatalokkal sze-
retett foglalkozni. Benyáts Balázs 
évtizedeken át meghatározó tagja volt 
a debreceni sportéletnek. 

CívisCafé: Régen hallottunk felőle. 
Mit csinál mostanában? 

Benyáts Balázs: Tíz éve nyugdíjas 
vagyok. Ahogy betöltöttem a hatva-
nat, rögtön el is mentem nyugdíjba. 
Utána még egy darabig, amíg a DKSE 
létezett, edzősködtem a klubnál, il-
letve a sportiskolánál is. Az utolsó 
meccsről hazatérve aztán, ahogy le-
szálltam a buszról, kis túlzással azon-
nal a műtőbe mentem; megoperáltak 
gerincsérvvel. Azóta semmi sport. 
Internet, olvasás és az unokák tölti ki 
a napjaim nagy részét. 

CívisCafé: Nem is hiányzik a sport,  
a kézilabda? 

Benyáts Balázs: Sokáig még  
meccsre sem jártam. Tavaly ősszel az-
tán Bíró Imre megkért, hogy segítsek 
neki egy technikai elem oktatásában az 
egyetemen, így kerültem megint kap-
csolatba a sportággal. Utána két-há-
rom DEAC-meccset megnéztem.  

CívisCafé: Ha már a DEAC-ot említet-
te. Mennyi lehet ebben a csapatban, 
amelyik most újoncként az NB I/B 
középmezőnyében van?  

Benyáts Balázs: Szerintem nagyjá-
ból annyi, amennyit most láthatunk, 

több nemigen. A DEAC azt a filozófi-
át próbálja most megvalósítani, amit 
annak idején a DKSE. Debreceni és a 
város vonzáskörzetében élő fiatalokra 
épít. Ezzel egy bizonyos szintig el lehet 
jutni, de tovább nem; hozzáteszem, 
nincs is értelme annak, hogy egy cso-
mó külföldivel esetleg NB I-be jusson 
az együttes. Meg persze pénz se lenne 
az első osztályra. Itt van a Balmazúj-
város példája, amelyről annak idején 
kiderült, hogy a Veszprém után a leg-
több idegenlégióst foglalkoztatatta az 
NB I-ben. Mi lett a vége? Elköltöttek 
rengeteg pénzt, mégis kiestek. 

CívisCafé: Nem egyedi eset ez…
Benyáts Balázs: Az egész magyar 
kézilabdasport ebben a 22-es csapdá-
jában kínlódik. Hogy lesz itt ütőké-
pes válogatott, ha alig játszik magyar 
a csapatokban? Női és férfivonalon 
ugyanaz a helyzet. Sajnos a DVSC női 
csapata is ugyanerre az útra lépett. A 
menedzsereknek, külföldi edzőknek 
nyilván jó üzlet ez, de fel nem fogom, 
hogy mi ebben a jó Magyarországnak. 
Vajon mi a fontosabb annak az edző-
nek, aki egyszerre egy BL-győzelem-
re hajtó magyar klub és a válogatott 
edzője is? Melyik nála a prioritás? 

CívisCafé: Biztos van erre is 
jó válasz… 

Benyáts Balázs: Nem tudom, de 
abban biztos vagyok, hogy valahogy 
szabályozni kellene a külföldiek szá-
mát, mert a jelenlegi helyzet nem vezet 
sehova. El kellene dönteni, hogy mi a 
fontosabb az országnak. Magyar szur-
kolóként azt mondom, gátat kell szabni 
ennek a folyamatnak, mert a válogatott 
csapatok csak a kárát látják. Az ember 
leül a tévé elé, és egy Veszprém–Szeged 
meccsen, ha leveszi a hangot a készü-
lékről, nem tudja eldönteni, melyik két 
csapat játszik, mert magyar játékos ne-
vét csak elvétve olvashatja a képernyőn. 

CívisCafé: Nem új keletű jelenség ez. 
Pont ön mondta a 2000-es évek ele-
jén, hogy a férfiválogatott két átlövője 
a két kubai, Carlos Pérez és Ivo Diaz. 

Benyáts Balázs: Igazából Kovács Pé-
ter volt az utolsó klasszis magyar balát-
lövő. Olyan, aki nemzetközi szinten is 
megütötte a mércét. Valamit ezek sze-
rint nem csinálunk jól. Nagy ígéretek 
mindig vannak, aztán az igazi komoly 
áttörés valahogy nem jön egyik tehet-
ségnél sem. 

Akkor lesz újra  
NB I-es csapat  
Debrecenben,  

ha a város- 
vezetés  

is akarja
Interjú Benyáts Balázzsal,  

a város kézilabdasportjának 
legendás alakjával. 
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CívisCafé: A magyar edzők képzettsége  
amúgy megfelelő? 

Benyáts Balázs: Láttam jó néhány 
edzést a dánoknál; nem csinálnak sem-
mit másképp vagy jobban. Viszont sokkal 
szervezettebb az egész, az utánpótlás-ne-
velés és a versenyeztetés is. Üresjárat 
nincs, 8-10 ember állandóan ott van a 
csapat körül, az edzésen gyúrópad is van, 
ha szükség van rá, akupunktúrás kezelést 
is csinálnak ott helyben, de közben a já-
tékosok a lelátón öltöznek át. A dánoknál 
például szabályozzák, hogy legfeljebb két 
meccset játszhat egy fiatal egy héten. Az 
elképzelhetetlen, ami nálunk, hogy valaki 
az NB II ifitől az NB I felnőttig végigjátsz-
sza a hétvégét, jártányi ereje sincs már, az-
tán meg csodálkozunk, hogy mindegyik 
„szétszakad”. Még 18 éves sincs, de már 
túl van az első térdműtéten… 

CívisCafé: Debrecennek nem kellene 
NB I-es férficsapat? Jól van ez így? 

Benyáts Balázs: A városvezetés a hagyo-
mányos debreceni sportok közül többet ej-
tett, így a férfi kézilabdát is, ezért nem látok 
esélyt arra, hogy belátható időn belül lesz 
NB I-es csapat. Emlékszem, 2002-ben úgy 
fogtunk neki a sportág újjászervezésének, 
hogy a Debrecenben és vonzáskörzetében 
élő játékosokból kellene stabil NB I-es 
csapatot kialakítani. Ebből aztán nem lett 
semmi, a végén még az utolsó debreceni, 
Rédei Pisti is eligazolt, miközben harmad-, 
negyedosztályú külföldieket hoztak a csa-
pathoz. Az egyetlen esély az lenne, hogy 
ha valamelyik ide települő multi támogat-
ná a sportágat, ahhoz viszont az kell, hogy 
a cég vezetői szeressék a kézilabdát, illetve 
még ez is kevés. Kellene hozzá, hogy a vá-
rosvezetésben is legyen olyan ember, aki 
szívügyének tartja ezt. 

CívisCafé: Rengeteg emléke van az 
elmúlt évtizedekből. Melyek a  
legkedvesebbek? 

Benyáts Balázs: Játékosként nagy siker 
volt, amikor 1969-ben visszajutottunk 
az NB I-be, akkor kapta meg az új sta-
diont a Mikes Kelemen utcán a Deb-
receni Dózsa. Innentől kezdve a csapat 
egészen a megszűnéséig a legmagasabb 
osztályban szerepelt. Egy bronzot és egy 
ezüstöt szereztem a Dózsával, az 1975-ös 
bajnoki címből kimaradtam, mert akkor 
éppen végzős voltam a Testnevelési Főis-
kolán. Pályaedzőként az 1978-ban Ma-
gyar Népköztársaság Kupát megnyert 
együttesnek is tagja voltam. Sajnos nem 
csak a feljutás, de a teljes összeomlás is 
elevenen él bennem, hiszen az utolsó 
edzője voltam a méltatlan körülmények 
között megszűnt klubnak. Örök emlék a 
válogatottság is, összesen huszonegyszer 
szerepelhettem a nemzeti együttesben. 
Utánpótláskorú csapataimmal két ma-
gyar serdülő bajnoki cím megszerzésé-
nek voltam részese, azok is felejthetetlen 
élmények, miként a diákolimpiai ezüst és 
bronz is, de említhetem a rangos Orszá-
gos Ifjúsági Kupán elért harmadik helyet 
is. A Debreceni Nyomdász megszűnése 
után az ificsapattal három évig vitéz-
kedtünk az NB I/B-ben és az NB II-ben. 
Büszke vagyok az egyetemista lányokból 
szervezett Medikus SE NB II-es szerep-
lésére is. Nagyszerű közösség volt. Sok 
helyre eljutottam a sportnak köszön-
hetően, bejártuk Európát, de nagyon 
szép időszak volt az életemben, amikor 
a Medikus SE női csapatát irányítottam 
az NB II-ben. Nagyszerű közösség volt. 
A sportágért végzett munkámat egyéb-
ként a Magyar Kézilabda Szövetség ezüst 
jelvénnyel ismerte el 2009-ben. Itthon, 
Debrecenben viszont annyit sem kérdez-
tek tőlem, hogy hogy vagyok…

CívisCafé: Fájó pont ez még ma is?
Benyáts Balázs: Hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy nem bántott ez a hoz-

záállás, de ma már nem érdekel, inkább 
csak mosolygok rajta. 

CívisCafé: A lánya, Bea vitte tovább  
a családi hagyományt. Válogatott kézi-
labdázó volt, játszott a Lokiban, majd a 
Ferencvárosban, aztán külföldre,  
Dániába igazolt. 

Benyáts Balázs: Huszonegyszer volt 
válogatott, ugyanannyiszor, ahányszor én. 
A sérülések sokszor hátráltatták a karrier-
jét, nyolcszor műtötték összesen. Dániá-
ban vagy tíz évet még lehúzott; volt olyan 
év, amikor harmadik lett a dán góllövőlis-
tán. Közben egyszer hazaigazolt, mert az t 
gondolta, hogy itthonról könnyebb lesz 
bekerülnie a pekingi olimpiára készülő 
válogatottba. Hajdú János szövetségi ka-
pitány számolt is vele, de pechjére megint 
megsérült, így lemaradt a játékokról. Ké-
sőbb Dániában ment férjhez; ott is élnek. 
Csak az a baj, hogy így a kétéves unoká-
mat, aki már igazi kis vasgyúró, ritkán 
látom. Bea kozmetikusnak tanult kint; 
abban a szakmában is helyezkedett el.  

CívisCafé: Van egy fia is; róla  
kevesebbet lehetett hallani…

Benyáts Balázs: Sok sportágat kipró-
bált, de versenyezni soha nem akart. 
Agár-közgazdász, pénzügyi vonalon dol-
gozik; van egy fia, ő már nyolcéves. 

CívisCafé: Nehéz elképzelni, hogy 
akinek a kézilabda töltötte ki az egész 
életét, könnyedén megvan nélküle is… 

Benyáts Balázs: Amikor a gerincmű-
tétem után két évig a zoknit is alig tud-
tam felhúzni, nem nagyon hiányzott a 
kézilabda… Az az igazság, hogy ma is 
megvagyok már nélküle; idővel elment a 
kedvem az egésztől. Legszívesebben még 
az EB-t meg a Vb-t nézem a tévében. Ott 
legalább tudom, hogy ki kivel játszik. Fe-
leségemmel, aki már szintén nyugdíjas, 
sokat unokázunk. Pallagon, ahol lakunk, 
nagy a kert, van mit csinálni ott is. 
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Kecskeméti Jennie Kaliforniából 
csöppent Magyarországra 17 
évesen. Hét év elteltével feleség, 
édesanya és videóblogger vált 
belőle.

Jennie édesapja amerikai, édes-
anyja magyar. A tengerentúlon 
dolgozó nagypapája révén ismer-
ték meg egymást, annak ellenére, 
hogy a nő keveset tudott angolul. 
17 éves volt Jennie, amikor csa-
ládi okokból visszaköltöztek Ma-
gyarországra, Debrecenbe.
– A kinti élet tipikusan olyan volt, 
mint a filmekben: jó és rossz ér-
telemben is. Haza csak kétéven-
te, nyaranta jártunk, így teljesen 
amerikainak éreztük magunkat. 
Itthon is amerikai magyarként 
élek – vallja Jennie. – Minden 
más Amerikában, mint itt. Az 
Adyban voltam fél évig cseredi-
ák 17 évesen; a diákok elfogadó-
an, segítőkészen álltak hozzám. 
Kint, ha csak egy valaki kedves 
hozzád, már annak is örülsz. Ott 
mindenki gonoszkodik, pláne 
ha ottani születésű az illető. Az 
idegeneket valamiért könnyeb-
ben elfogadják. Nagyon könnyen 
ítélkeznek külső alapján, és ennek 
hangot is adnak. Ilyenkor elindul 
a pletykálkodás, ami borzasztó. 
Mostanában egyre inkább kezd 
elharapódzni az iskolai zakla-
tás – csak az én sulimban ketten 
lettek öngyilkosok emiatt. Még 
megvan a régi emlékkönyvem, 
amibe minden diák írhatott üze-
netet a másiknak. Az enyémben 
az áll, hogy egy osztálytársam 
„köszöni szépen, hogy csak én 
voltam kedves vele”. Szerintem 
az voltam, de csak másokhoz ké-
pest: nem bántottam, egyszerűen 
emberként kezeltem – mesélt a 
gyerekkoráról. Jennie-nek a mai 
napig meggyűlik a baja, ha ma-
gyarul kell beszélni, bár már ren-
geteget fejlődött.
– Középiskolás koromig nagyon 
jól tudtam angolul és magyarul is, 
ez csak édesapámnak nem tetszett; 
mert azt hitte, anyával kibeszéljük. 
Mikor Magyarországra költöz-
tünk, az első hetekben alig szó-
laltam meg. Nagyon nehéz nyelv. 

Épp esti gimnáziumba járok, sze-
retném megszerezni az érettségit, 
mert nem tudtam levizsgázni: 
odakint teljesen más a tananyag.
Elmondta, különösen igaz ez a 
matematikára és a történelemre, 
aminek oka az, hogy maguk vá-
laszthatják ki, melyik évben me-
lyik tárgyat tanulják.
Debrecenbe csöppenve
A nagy kulturális különbségek mi-
att Jennie nehezen szokta meg az 
itteni életet.
– Amerikában a magyar szoká-
sokat egyáltalán nem tartottuk 
a családdal, ezért is furcsa meg-
szoknom őket itthon. Most, hogy 
már családom van, jövök rá, mi-
lyen nehéz is ezeket fejben tarta-
ni. A legszembetűnőbb különbség 
a két ország hagyományai között 
a karácsony ünneplése. Például a 
Mikulás nekem december 6-án 
sosem hozott csomagot. Mi 24-én 
süteményt és tejet készítettünk elő, 
és a szarvasnak egy kis répát, az-
tán míg aludtunk, megérkeztek a 
meglepetések. Odakint mindenki 
a legdrágább ajándékokat keresi – 
túlzásba viszik a költekezést.
Jennie világosan kifejtette a véle-
ményét a magyar emberekről is: 
elmesélte, milyen furcsa szokáso-
kat, tulajdonságokat fedezett fel 
bennük, amióta visszaköltöztek 
édesanyjával.
– A legtöbb debreceni kedves, ne-
kem eddig szinte csak jó tapasz-
talatom van, viszont meghökken-
tem, hogy a szülők az óvodában 
sokszor nem szívesen adnak ki 
pénzt semmiért, miközben szá-
momra természetes, hogy nem 
akadok fent az ilyen kiadásokon. 
Magyarországon ünneplik a név-
napokat, és illik is felköszönteni 
ilyenkor a másikat, mert szóvá 
teszik, ha nem. Odakint sosem 
hallottam ilyesmiről. Úgy látom, 
a magyarok sokat panaszkodnak, 
haragtartók, sokáig dühösek tud-
nak maradni a másikra; az ame-
rikaiak sokkal megbocsátóbbak. 
Hosszúpályiban elmentünk egy 
társaságba az ideköltözésünk után, 
és mivel nem tudtam, hogy két pu-
szival szokás Magyarországon kö-
szönni, én egyből nagy öleléssel 

Amerikából 
jöttem:  
akinek  

Debrecen az 
álomhely

Puszi, magázódás, szenteste.  
A fiatal, kétgyermekes  

youtuberrel hazai furcsaságokról.
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köszöntöttem a lányokat és a fiúkat is. 
Erre nagyon rácsodálkoztak: azt hitték, 
hogy tetszenek nekem, és mikor vissza-
utasítást kaptak, eléggé a szívükre vet-
ték. Kínos volt. Itthon egyébként sokkal 
nehezebb barátokat szerezni, mert zár-
kózottabbak az emberek. Nagyon fura 
számomra a magázódás is, emiatt sok-
szor kerülök kínos szituációba, például 
az orvosi rendelőben.
Főállású feleség, anya, youtuber
Miután édesanyja Hosszúpályiból szár-
mazik, és Debrecenben volt lakása, 
egyértelmű volt, hogy Debrecenbe köl-
töznek. Itt kezdtek új életet, azóta már 
boldog feleség és két gyerek büszke édes-
anyja.
– Ma már nem költöznék vissza Ame-
rikába. Anyukám és a nagymamám is 
itthon van, őket nem hagynám itt, ra-
gaszkodom hozzájuk. A gyerekeinket is 
itt szeretnénk felnevelni, szerintem ke-
vésbé veszélyes, mint Amerika – fűzte 
hozzá Jennie.
Férjével öt éve házasodtak össze, 24 éve-
sen főállású anyaként gyermekeivel tölti 
a mindennapjait.
– Mindig is fiatalon akartam feleség és 
anya lenni. Úgy érzem, 18 éves koromtól 
kiéltem magam – nyilván más lett volna, 
ha Amerikában lakom, mert ott 21 éves 
kor alatt nem igazán szabad bulizni sem, 
amit egyébként én nagyon jónak tartok. 
Két dolgot bántam meg: az egyik, hogy 
nincs (még) érettségim, a másik, hogy 
nem szereztem meg a jogosítványt. Ez a 
két tényező nagyban megkönnyítené az 
életemet.
A gyerekek nevelése mellett Jennie a  
jennieland01 vlogcsatornát vezeti,  
19 ezer követője van.
– Elvégeztem Debrecenben egy smin-
kes iskolát pár éve, és sok barátnőm 
kért meg, hogy mutassam meg például 
az alapozó helyes használatát. Miután 
rengetegen hívtak magukhoz, és nekem 
nem volt mindenre időm, készítettem 
egy videót útmutatóként. Feltettem a 
YouTube-ra, és hirtelen 50 ismeretlen 
is megnézte – avatott be a csatorna in-
dulásába. – Mostanában már inkább az 
anyaságról és a mindennapjaimról vlo-
golok. Szerettem volna minden nap új 
tartalmat felrakni, de két gyerek mellett 
nagyon nehéz. Általában magam vágok, 
sokszor emiatt éjfél utánig fennmara-
dok, szerkesztem a videókat. Volt olyan, 
aki azt tanácsolta, vegyem fel a nap 24 

órájában, hogy mit csinálok, ám ez rop-
pant unalmas lenne…
Jennie autodidakta módon tanulta meg 
a videózás csínját-bínját.
– Mielőtt elkezdtem a vlogolást, utá-
nanéztem a videóvágó programnak, de 
azóta is tudok fejlődni a tartalomgyár-
tásban. A YouTube-ból elég nehéz lenne 
megélni: ötezer feliratkozó után kerülhet 
be a videós egy partnerprogramba, ahol 
elvileg pár ezer forintot kap videónként.
Jennie nem a látogatószám növelése, 
vagy ismertségszerzés céljából kezdett el 
videózni: saját örömére gyártja a kisfil-
meket a mai napig. Magyarországon ő 
tette fel először a YouTube-ra váran-
dóssága pillanatait, hogy megörökítse 
azokat. A „Mi van a táskámban?” típu-
sú videókban is úttörő volt, akkoriban 
ez még nem volt felkapott hazánkban, 
csak a külföldi youtuberek között. Nagy 
példaképei a Shaytards csatornát vezető 
család, akikre nagyon szeretett volna ha-
sonlítani. Nézői között vannak 12 évesek 
is, amit Jennie meglepőnek tart, hiszen ő 
elsősorban felnőtteknek való tartalma-
kat gyárt, de minden követőnek nagyon 
örül. Családja is örömmel támogatja 
hobbijában. Emellett persze őt is elérték 
a rajongók, akik felismerik az utcán.

– Volt, hogy nézelődtünk a plázában a 
férjemmel, és ugyan csak mosolyogtak 
ránk, de fél füllel hallottuk, hogy rólunk 
suttognak. Sokan odajönnek köszönni, 
vagy át is ölelnek. A férjemet is gyakran 
leszólítják Debrecenben; legutóbb meg 
is írták nekem, hogy merre látták.
Mint minden tartalomgyártót, őt is 
rendszeresen megtalálják a rosszindu-
latú kommentelők, a trollok.
Van egy-két lány, akiket már név szerint 
ismerek, és tudom, hogy ők a legtöbb 
videómnál furkálódnak. Már megta-
nultam ezeket kezelni; nem reagálok a 
trollkodásra. Rendszeresen megkapom, 
hogy miért teszek közzé mindent, vagy 
miért nem írok, beszélek helyesen ma-
gyarul. A gyerekeimre, a nevelési stílu-
somra, a férjemre való megjegyzések 
viszont nagyon tudnak zavarni. A má-
sik problémám, hogy a rosszindulatú 
kommentelők nem tudhatják, mennyi 
energiába, időbe kerül egy videó elké-
szítése. Ezeket azért bőven kompenzál-
ják az olyan helyzetek, mint például mi-
kor egy gyerek ezt írja: „ha nagy leszek, 
én is ilyen akarok lenni”.

Gönczy anna

További érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Debreceni 21-es:  

Pöszmet Tibor, 
aki a sport mellett 
tanulást is ígér  
a fiataloknak
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címsza-
vakban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. 
Huszonegyet. Ezúttal Pöszmet Tibortól, aki az egyetemi 
futball felvirágoztatásáért küzd.

1.  Gratulálunk a Németh Angéla- 
 díjhoz! Mivel érdemelte ki ilyen 

fiatalon?
Most ugye a DEAC futballügyeit kitár- 
gyalni ültünk egy asztalhoz, de nekem 
van egy másik „sapkám” is. Főállásban 
az egyetem sportirodájának vagyok a 
vezetője, a díjjal konkrétan az egyetemi 
és a szabadidősport területén végzett 
munkámat ismerték el. Bár kétségtelen, 
hogy a DEAC-os, szakosztályvezetői te-
vékenységem is hozzájárult ahhoz, hogy 
az egyetem vezetői felterjesszenek az 
elismerésre.

2.  A DEAC-os „matuzsálemek”  
 között labdába rúgni komoly  

tudást igényel. Hogyan csinálta?
Ma már nevezhetem szerencsének, hogy 
sérülés miatt fel kellett hagynom a sport-
tal, mert vélhetően magas szintre úgysem 
jutottam volna el, így legalább a tanulásra 
tettem fel mindent. Bekerültem a hallgatói 
önkormányzatba, ahol előbb egy kispályás 
csapatot alapítottunk, amellyel végigvertük 
az országot, csak a debreceni Buzánsz-
ky-kupát nem sikerült sose elhódítani. 
Egy műszaki sörsátorban, valamikor haj-
nalban született a gondolat, hogy nagypá-
lyás csapatot alapítsunk. Innen kerültem a 
DEAC-hoz, előbb informatikusként, aztán 
a technikai vezetői teendőkre kértek fel, 
majd amikor Katona Zoltán a kondiparkos 
elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni a fo-
ciszakosztály vezetését, akkor kaptam meg 
én a lehetőséget.

3.  Sokáig a debreceni fociban  
 hatalmas űr tátongott a DVSC 

alatt, hiszen a város második számú 
csapata, az egyetemé valahol a me-
gyei bajnokságban vegetált. A mostani 
DEAC betölti ezt az űrt?
A rend kedvéért említsük meg, hogy előttem 
is volt már NB III-as csapata a DEAC-nak, 
Pajkos János irányításával. A mostani egy 
szerencsésebb projekt, ha úgy tetszik, hi-
szen most a csillagok is a lehető legjobban 
állnak össze. A TAO-rendszer adta lehető-
ségek és az egyetem vezetésének sport 
iránti elkötelezettsége együtt nagy dolgokat 
eredményez. Tessék szétnézni az egyetemi 
sporttelepen!

4.  Éljen a TAO, de mit tesz hozzá 
 mindehhez Pöszmet Tibor?

Azt a szemléletet, tulajdonságot, amiért a 
Németh Angéla-díjat is kaptam. Működ-
tetem a rendszert, ami összekapcsolja az 
ötéves focistánkat és az ötvenen túl még 
mindig aktív Rácsai doktort. Ma már a 
DEAC családjához tartoznak olyan korábbi 
DVSC-játékosok, mint Máté Peti, Nagy Zoli, 
Spitzmüller Pisti, Luis Ramos vagy Ibrahima 
Sidibe.

5.  Szép és nemes gesztus, hogy  
 a DEAC az NB III-as csapatban 

foglalkoztatja a DVSC-ből kiöregedő  
játékosokat, de üdvözítőbb lenne, ha 
saját nevelésű, fiatal labdarúgókra 
épülne a gárda. Bontogatja már a  
szárnyait az új generáció?
Az NB III-as csapat alatt játszik a harmad- 

osztályban az U19-es és az U17-es csapa-
tunk, az U14-esek az NB II-es bajnokságban 
a dobogóért küzdenek. Néhány éven belül 
már a saját nevelésű játékosok lesznek 
többségben a felnőtt csapatban.

6.  Az egyetemi futballélet csillaga  
 most fényesen ragyog, akár  

úszhatna is a boldogság tengerében!
Attól messze járok, mert állandó a belső 
feszültség bennem. Most az foglalkoztat, 
hogyan tudnánk a lehetőségeinket még 
sokkal jobban kihasználni például a képzés 
területén. Nagyon sok területen vannak le-
hetőségeink, amiket nagy felelősséggel kell 
kihasználnunk!

7.  Okos a taktika, hogy aki nem fér 
 be a Lokiba, jöhet a DEAC-ba?

A DVSC jelentős utánpótlásbázissal bír, de 
az évente kikerülő, felnőtté váló mintegy 
25-30 srác közül jó esetben egy kerül be a 
nagy csapatba. Négyen-öten elhelyezked-
nek máshol, esetleg Balmazújvárosban, a 
többiek pedig csapat nélkül maradnak. Ezt 
az űrt is szeretnénk betölteni.

8.  Az egyetem focit és tanulást is 
 kínál. Ki tudna ezzel versenyezni?

Pontosan ez a célunk, ezt a nagy lehető-
séget akarjuk meglovagolni. Aki a hatéves 
gyerekét idehozza a DEAC-ba, az biztos le-
het benne, hogy a sportolás mellett a lurkó 
egyfajta életpályamodellt is kap az évek 
során, azaz magába szívja a DEAC-os szel-
lemet, a tanulási vágyat.

9.  A rivális utánpótlásműhelyeknél  
 mit szólnak a DEAC terjeszkedé-

séhez?
Erről még nem beszélgettünk, de szerintem 
az ország második legnagyobb városában 
van akkora piac és potenciál, hogy akár tíz 
egyesületet is elbírna. Nagy ez a játszótér, 
mindenki elfér benne. Főleg ha egymást ki 
tudjuk egészíteni és segíteni, ami elsősor-
ban a labdarúgók érdekeit szolgálja!

10.  Anomáliának tűnik kívülről, 
 hogy az egyetem két klubja, 



31CívisCafé DEBRECENI 21

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

Goldina ékszer-  
és jegygyűrű szalon

nyitási akció:

 15%-50%
kedvezmény. 

Debrecen Pláza, földszint

a DEAC és a pallagi akadémia riválisa 
egymásnak. Mit gondol?
A különböző tornákon összecsapunk, de két 
külön kávéház vagyunk, legalábbis papíron. 
Pallagon elitképzés zajlik, mi pedig tömeg-
bázist jelentünk, ami minőségi képzéssel is 
párosul, mégpedig egy korábban kidolgo-
zott, de igazából nem működő debreceni 
futballkoncepció szerint.

11.  Konkrétan mit ígér egy 
  fiatalnak a DEAC?

Az NB I-et természetesen nem tudjuk ga-
rantálni, de azt gondolom, azt senki sem. 
Az úgynevezett tömegbázisba is lehet mi-
nőségi munkát csempészni. Mi azt ígérjük, 
hogy a sportolás mellett tanulni is lehet, 
csak hajlandóság kérdése.

12.  A DEAC-ban egy év alatt kivá- 
 ló kapust neveltek. Mi a titok?

Csúri Bence egy tökéletes alany. Csere-
kapusként igazoltuk a Szajol kispadjáról, 
Téglási Gabiék pedig röpke egy év alatt 
kiváló kapust neveltek belőle, talán mond-
hatjuk, hogy ma az NB III-as mezőny egyik 
legjobb hálóőre. Ez persze a magyar futball 
színvonalára nézve nem túl hízelgő, de mi 
legalább elmondhatjuk, hogy van egy saját 
nevelésű kapusunk.

13.  Beszélhetünk DEAC-os stílus- 
 ról? Milyen feltételekkel lehet  

valakiből edző?
A gyors gondolkodásra és labdatartásra 
épülő játék jelenti a DEAC-os futballfilo-
zófiát. Ezt a szakmai vezetők dolgozták ki, 
a kisebb korosztályoknál Benczik Zsolt, a 

nagyobbaknál Sáfár László, és az ő útmu-
tatásuk alapján dolgozik a többi edző.

14.  A Megye I-es DASE is a DEAC  
 gyereke. Tegyük tisztába ezt, 

mert sokan nem tudják a városban!
A DASE versenyeztetése azért vált szük-
ségessé, mert annyi játékosunk van, hogy 
egy csapatba nem férnek be, ugyanabban 
a bajnokságban azonban nem indíthat két 
csapatot egy klub. Ezért élesztettük újra 
a DASE-t, amely csak papíron külön klub, 
egyébként ugyanabban a gatyában játszik 
mindenki.

15.  A Katona László vezette  
 Megye II-es csapat megnyerte 

a bajnokságot. Jövőre DASE–DEAC pár-
harc lesz a Megye I-ben?
Nagyon remélem, hogy igen, ami azt jelen-
tené, hogy az NB III-as csapat kiharcolja a 
bentmaradást. Ősztől tehát két Megye I-es 
és egy NB III-as csapattal tervezünk részt 
venni a magyar futballéletben.

16.  A Debreceni Egyetemnél 
 aligha kell jobb szponzor.  

Irigylésre méltó a helyzetük?
Az egyetem a beruházások önerejét bizto-
sítja, ami rendkívüli. A Dóczy utcai sport-
telepen különleges építkezések valósultak 
meg az utóbbi években, irigylésre méltó az 
infrastrukturális helyzetünk. Igaz, a pályá-
ink százszázalékos kihasználtsággal mű-
ködnek.

17.  Egy hónap, és kezdődik  
 a labdarúgó-világbajnokság. 

 Lázban ég már?

Megmondom őszintén, egyelőre az NB III-
as és a megyei bajnokságok jobban foglal-
koztatnak, de természetesen, ha ezek véget 
érnek, rátérünk majd a vb-re is!

18.   Ronaldo vagy Messi? 
 Atletico Madrid-drukkerként sem- 

miféle szurkolói vonzalmam sincs egyikük-
kel szemben sem, de mindkettőjük zseni-
alitását ugyanúgy csodálom, mert teljesen 
más stílusban tudják megvalósítani. Lehet 
őket nem szeretni, de az kétségtelen, hogy 
nélkülük sokkal szegényebb (és nemcsak 
aranylabdákkal) lenne a mai labdarúgás.

19.  Sörrel, borral, pálinkával?  
 Számodra melyikkel a legjobb 

a meccsnézés, és milyen körben?
A mérkőzésnézéshez nálam a tökéletes kö-
rítés egy fröccsözés a barátokkal, majd a 
„kötelező értékelés”.

20.  Összességében mit vársz  
 az oroszországi világ- 

bajnokságtól?
Bízom benne, hogy látványos, nyílt mérkő-
zéseket a magyar mezőnyben oly gyakori 
„ne kapjunk gólt” mentalitás helyett. És 
biztos vagyok benne, hogy rengeteg meg-
lepetésre számíthatunk, amik még szebbé 
teszik ezt a csodálatos sportot!

21.  Kötelező tippelni: ki lesz a  
 világbajnok?

Ebben nem vagyok túl jó, ha mindenképpen 
tippelnem kellene, a keretük erőssége és 
sokféle típusú játékos miatt talán a franci-
ákra fogadnék.

cs. beReczki attila
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