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Sárga fedelű kukák
váltják a sárga zsákokat
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft. az elkülönített hulladék
gyűjtésére szolgáló sárga zsákok helyett
lehetőséget biztosít sárga fedeles edény
használatára a gyűjtésbe már bevont
városrészeken.
A családi házas övezetben
élők a zsák helyett 120 literes, a társasházak pedig 240
literes edényt igényelhetnek.
A lakossági észrevételek azt
támasztják alá, hogy sokak
számára kényelmesebb megoldást jelent a még hasznosítható hulladékok külön gyűjtése kukában, mint zsákban.
A társasházakat már megke-

resték az elkülönített gyűjtés
lehetőségével kapcsolatban,
ahol – a lakóközösség döntése
alapján – jelenleg is biztosítják a zsákot vagy az edényt.
A jövőben az egyéni ingatlanhasználók számára is lehetőséget biztosítanak az edény
használatára.
Amennyiben a továbbiakban
sárga fedeles kukában szeret-

né elkülönítetten gyűjteni a
hasznosítható hulladékot, keresse fel személyesen az ügyfélszolgálati irodát. Az edény
ingyenesen átvehető, vagy

igény esetén díj ellenében kiszállítják.
Ügyfélszolgálati iroda:

Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 7.

Elment Lujó
Komáromi János Gábor, azaz Karl Lujó alighanem a legnépszerűbb
debreceni
hajléktalan
volt. Örök elégedetlenségétől, erőteljes véleménynyilvánításától és
kendőzetlen
politikai
meggyőződésétől gyakran zengett megannyi kiskocsma vagy épp a
vásárcsarnok környéke. Különc figurája, segítőkészsége beleivódott a debreceni flaszterba.
December 20-án hunyt el; a helyi köztemetőben január 26-án helyezték végső nyugalomra.
48 évet élt.

Három nagyágyú, Badár Sándor, Aranyosi Péter

és Kovács András Péter a Dumaszínház következő fellépője a Lovardában
február 18-án 19 órától.

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET

StíluS

éS

ElEgancia ÖnrE

Szabva

Kevert szálas és gyapjúöltönyök

széles választékban.

Sportzakó
és téli alkalmi
szövetkabátok
folyamatosan
érkeznek.
A vásárolt termék alakítása
INGYENES.
15.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig.

LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 (20)663-6240
+36 (20) 433-3812

Professzionális

ás
szőnyegtisztít
Debrecenben!sal is.
Házhoz szállítás

nyeg.hu

www.varazsszo

Db., Füredi dúvtar)98.
(Medicor-u

Telefon:

06-20/950-55-15

Kreatív rajzolás
tanfolyam
Február 13-14
és február 20-21!

CSAK
4 nap!
tandíj:
25.000 Ft

Helyszín: Debrecen, Pásti u. 1–3.
www . kreativrajzolas . ewk . Hu

06 30/753-6134
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Hegedűs D. Géza

Debrecenben játszik. A Kossuth-díjas
művész monodrámát, francia klas�szikust hoz a Páholy Lakásszínházba
(Piac u. 51–53.). Albert Camus:
A pestis című regényének színpadi
változata február 29-én látható.

Veszélyesáru-szállító (ADR)
Élelmiszer-biztonsági
szaktanácsadás (HACCP)
Környezetvédelem
területeken

vállaljuk

ügyek intézését,
tervezését, oktatását

fuvarozóknak, raktározóknak, vendéglátó egységeknek

Erdélyi Viktória
06-30-611-78-71• helpofficekft@gmail.com

Személyes márkaépítés
A
KARRIERLAB-sorozat
első állomása a CEIPES HU
szervezésében:
Személyes
márkaépítés – én-márkaépítés.
A vendég gyakorlati tapasztalatait osztja meg vállalati
oldalról, és elmondja, miért
érdemes és hogyan kell
építeni tudatosan karriert.
Előadó: Mezriczky László, az
Országos Reklámszövetség
volt elnöke, a Magyar Telekom és a HP volt kommu-

nikációs igazgatója, az Ispro
Kft. ügyvezető igazgatója,
a szervezet pro-bono munkatársa.
Amiről szó lesz:
– személyes márkaépítés
–h
 ogyan építsd fel a
személyes márkád
– munkaerő-piaci trendek
Belépő: 1000 forint/fő. (A rendezvény előzetes
regisztrációhoz kötött).
Debrecen, Kassai út 26./A (Altin Pizza és Pasta)
Február 23., péntek, 16 óra
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Háromévesek a
debreceni
hármas
ikrek
Debrecen
hármas ikres anyukájával,
Képíró-Póser Bernadettel
beszélgetettünk.

A debreceni Képíró-Póser Bernadett
és Képíró János egy gyerekre készültek,
de kiderült, hogy egyből öten lesznek a
családban. Szerencséjükre és pozitív hozzáállásuknak köszönhetően így is lett.
Ahogy ők mondják, nekik az ég három
babát rendelt, ehhez a feladathoz kellett
hirtelen felnőniük. Nemrég pedig a gyerekek már háromévesek is elmúltak. Mostanában már az elengedést próbálgatják.
Cívishír: Szimpla terhességnek indult a
történetetek, aztán kiderült, hogy három
baba van odabent.
Először nagyon megijedtünk, mert hármas ikrek esetében nagy a kockázat.
Ilyenkor az orvosok általában csak a negatív következményeket tudják felsorolni, de
ezt kötelességük elmondani a szülőknek.
Felkészítettek arra, hogy nem lesz könnyű,
sűrűbben kell vizsgálatokra járni, esetlegesen be kell feküdni a kórházba a terhesség vége felé. Mi egy percig sem gondoltunk semmi rosszra, hogy bármi baj is
történhet, és nem is akartunk beavatkozni
a természet rendjébe. Ennek így kellett
lennie – nekünk három babát rendelt az
ég. A megdöbbenés és az ijedség után
azonban végig úgy álltunk a helyzethez,
hogy igenis mind a három baba egészséges és rendben fejlődnek! Ez a következő

hónapokban be is bizonyosodott: hetente
majd kéthetente jártunk ultrahangra, ahol
mindig elmondták, hogy szépen fejlődnek, egyformán gyarapodnak hosszra és
súlyra is, nem nyomják egymást. A pozitív hozzáállásunk nagyon sokat segített,
egyedül az volt a kérdés, hogy az én testem
meddig bírja a terhelést. Végül majdnem
29 hetesen, hirtelen indult be a szülés. Három hónappal jöttek korábban.
Cívishír: Egy koraszülött babával is
nagyon nehéz a helyzet, nem beszélve
háromról.
A császáros szülés után nem foghattam
meg őket, mint más anyuka, nem hallhattam a hangjukat, mert egyből elvitték őket
a koraszülött osztályra. A férjem mondta,
hogy jól vannak, inkubátorba tették őket.
Amint kikerültem a szülőszobáról – hiába
mondták, hogy pihenjek inkább –, azonnal elcsoszogtam hozzájuk, hogy legalább
láthassam őket. Ebben az időszakban,
amíg meg nem erősödtek, nem érhettünk
hozzájuk, nagyon keveset tudtam én is
és az apukájuk is megölelni őket, csak a
kenguruzások alkalmával kerülhettünk
velük testi kontaktusba. Felemelő érzés
volt. Két és fél hétig voltak inkubátorban,
szépen gyarapodott a súlyuk, és később
már együtt lehettünk az osztályon. Másfél
hónapot töltöttünk kórházban, mert bizo-

nyos súlyt fel kellett szedniük a hazaengedéshez.
Cívishír: Egy gyerek érkezésekor is
átrendeződik minden, de mi a helyzet,
ha hárman jönnek egyszerre?
Nekünk az egész életünket át kellett alakítani. Éppen sikerült befejezni a házunk
bővítését a gyerekek érkezése előtt, de
autót is kellett cserélnünk, hogy mind az
öten beleférjünk. Minden fenekestül felfordult, és azóta is egy nagy körforgásban
élünk, mindig minden igen gyors változásban van körülöttünk.
Cívishír: A férjed miben tudott segíteni
a kezdetekkor?
Mindenben. Ő is felkelt etetni a gyerekeket éjszaka és hajnalban. A fürdetés és
pelenkázás sem okozott gondot; mondhatni, szinte minden feladatot megosztottunk. A hozzátáplálás kezdetén például ő
is kanalazott. A gondozásuk mellett természetesen rengeteget játszott, játszik is
a gyerekekkel. Úgy gondolom, hogy férfi
létére nagyon hamar megérett a dolgokra.
Nagyon ügyesen és mindenben helytáll,
én leveszem a kalapom előtte.
Cívishír: Milán, Benett és Hanga nemrég
múlt hároméves.
Igen! Végül csak a születésükkor derült
ki, hogy külön petéjű mindegyik gyerek.
Amíg pocaklakók voltak, el sem tudtam
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képzelni, hogyan fogom őket megkülönböztetni, főleg a fiúkat. Ez végül nem lett
probléma, és mostanára igazán kipendültek. Milán vékonyka, szőke hajú, kék
szemű, Benett erősebb testalkatú, barna a
szeme és a haja is. Hanga pedig igazi kislány: szőke, göndör hajú, locsi-fecsi. Még
nemrég kezdték nyitogatni a szárnyaikat,
de úgy tűnik, Hanga nagyon tudja a fiúkat
terelgetni.
Cívishír: Most lettek óvodások.
Megviselt az elengedés?
A legelső nap nagyon nehéz volt. Amikor gyógytornára jártunk, már voltak
olyan foglalkozások, amikor nem lehetett bemenni velük, és bizony sokszor
odakint hallgattam – hallgattuk, hogy
visít és sír valamelyik gyerek. Ezek a
pillanatok megedzettek bennünket. A
gyerekeknek nehezebb volt az elválás: az
első óvodai napok voltak kissé kaotikusak, akkor sírtak utánam, de napról napra egyre jobban megszerették az ottlétet.
Most nekem is van szabad pár órám, egy
kicsit felszabadultabban érzem magam,
hogy tudok magamra is időt szánni. El
tudok menni például sportolni. A gyerekeknek pedig – hiába voltak itthon hár-

man – már nagyon hiányzott a nagyobb
gyerektársaság.
Cívishír: Háromgyerekes anyaként akár
maradhatnál otthon is. Bár korábban
modellkedtél és szépségversenyeken is
indultál.
Ó, a szépségversenyek ideje már nagyon
régen volt. Akkor jó volt, mert nagyon
sokat utaztam, és olyan helyeken jártam
ahova többet nem biztos, hogy eljutok,
de engem másfelé sodort az élet. Főiskolát végeztem, dolgozni kezdtem, így
abbamaradt. Aki ismert, az tudja, hogy
nem az én műfajom az otthon ülés. Egyelőre a gyerekek csak a délelőttöt töltik
oviban, de lassan áttérünk az ott alvásra is. Én pedig szeretnék újra dolgozni,
először csak 4-6 órában, hogy ne menjen
a gyerekekkel töltött idő rovására. Szívesen dolgoznék az eredeti szakmámban,
mely tanító-testnevelő, de több dolog is
felmerült már. Egyelőre keresem a lehetőségeket. Hármas ikres anyaként olyan
munkahelyet szeretnék, ahol a munka
mellett a családra is kellő időt tudok
majd fordítani.
Cívishír: Le lehet írni szavakkal, milyen
az élet hármas ikrek szüleiként?

A férjem mindig azt mondja: ezt ki kell
próbálni, mert elmondani nem lehet. Én
már több olyan emberbe is beleakadtam,
aki azzal kezdte, hogy őszinte részvéte…
Ettől mindig erősen dühbe jövök. Ha egy
gyerek van, akkor egy van, ha három,
akkor három. Nekünk ez az alap állapot;
nem tudjuk, milyen lehet egy gyerekkel
az élet. Ehhez a feladathoz kellett nagyon
gyorsan felnőnünk. De fiatalok vagyunk,
és meg tudjuk csinálni.
Cívishír: Legfelemelőbb pillanat az
elmúlt három évben?
Minden nap történik valami nálunk, amiben lehet keresni a jót. Konkrétan nem
tudok kiemelni csak egy momentumot,
mert ez az egész folyamat csodálatos,
ahogy együtt alakulnak ők hárman és mi,
mint család. Amikor először láthattam
őket, amikor kikerültek az inkubátorból,
amikor hazajöttünk, a mozgásfejlődésük
állomásai, az első védőoltási „sokk”, ahogy
elindultak, a kis mondásaik, tetteik, zsiványságaik… Mostani és időszerű „projekt” a szobatisztaságra nevelés, aminek
a sikere három gyerek esetében sok-sok
felemelő pillanatot ad számunkra.

Sinka Judit

 csendes környék
 zöldövezet
 közelben: egyetemi campus,
tömegközlekedési eszköz,
vendéglátóhely, szórakozási
és sportolási lehetőség
(Aquaticum, stadion)

NAGYERDEI TÁRSASHÁZ:

Prémium kategória a Nagyerdőn
 két épületben öt szinten
összesen 2x32 lakás
 magas energiatakarékossági
szint
 valamennyi lakáshoz
nagyméretű loggia
Értékesítés:

+36 30 38 52 100 | +36 30 90 30 100
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Egyediség, stílus
és elegancia
az otthonában is...
Csempék, kültéri burkolatok,
lábazati elemek, fürdőszoba
felszerelések, szaniterek
egyedi választéka

www.csempe-csempebolt.hu
vagy keressen minket emailen:
info@csempe-csempebolt.hu
telefonon:70/3165900 vagy 52/785-492
és személyesen: Debrecen, Széchenyi u. 40.

INGATL AN

BÖRZE

ház | lakás | ingatlan | albérlet | bank | hitel | biztosítás | tanácsadás | CSOK

2016.

MÁRCIUS

18-19.

DEBRECEN PLAZA
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Borban a vigasság!
Egészségedre,
Hajdúhadház!
Elegáns programok
és a hagyomány,
amibe életet leheltek.
A bor vallat, feloldoz, mámorít, pezsdít, de minden
esetben hat. Legyen a színe
arany vagy bíbor, benne van
a föld ereje és – a nyár minden fényével együtt – a féltő
gondoskodás legjava. No, és
a büszkeség! Hajdúhadházon meglátták és felismerték
a bor szépségét, olyannyira,
hogy a tőke nemes levét nem
csupán becsben tartják helyben, de meg is dicsérik.
A jégtörő hónap ennek jegyében igazi borünnepnek ígérkezik a kisvárosban: február 9-én
rendezik a Hajdú és Bihar megyei Borversenyt – nem véletlenül mellőzik a kötőjelet: Hajdú-Biharon kívül a történelmi
Bihar vármegye ma határon
túlra eső területein termett szőlőből készült fehér, rosé, vörös
nedűvel is lehet nevezni ingyenesen február 7-én és 8-án
(Közösségi épület, Vásártér u.
22-24. További információ:
borverseny@hajduhadhaz.
hu, www.hajduhadhaz.hu). A

megmérettetésre 2015-ös
évjáratú (3 darab
0,75 literes palackos
kiszerelésű) borokat várnak.
A tételeket a zsűri elnöke, ifj.
Kamocsay Ákos borász vezényletével bírálják el. A borok
értékelését minden nevező
postafordultával kapja meg,
a kategóriák győztesei pedig
meghívást kapnak a február
20-i II. Jótékonysági Borestre.

Újraélesztett
szőlőtermesztés

Hajdúhadházon a gazdasági
és a kulturális életet egymással összhangban fejlesztik és
szervezik. A rendezvények
soha nem öncélúak: valamilyen gazdasági tevékenységhez
köthetők. Ilyen a káposztatermesztéshez és -feldolgozáshoz
kapcsolódó – és annak jelenére és hagyományaira épülő
Hadházi Káposztás Napok,
továbbá a szőlőtermesztéshez,
borkészítéshez társuló szüreti
vigasság, valamint a borverseny és borest.
A hajdúhadházi városvezetés
szívügye a hagyományokra
épülő szőlőtermesztés, – ami a
feljegyzések szerint – a hajdúk

betelepítése után kezdődött
a térségben, és a régi magyar
fajták (Kövidinka, Ezerjó,
Gohér, Kadarka) megőrzésével átöröklődött egészen
a 20. század végéig, amikor
még nagy területen, 28 zártkertben folyt mezőgazdasági
termelés, döntő többségében
szőlőtermesztés. A borszőlő
a rendszerváltást követően
viszont szinte teljesen eltűnt
Hajdúhadházról és környékéről. 2010-ben azonban
– önkormányzati kezdeményezésre – új borszőlő fajták
telepítése kezdődött (Cserszegi Fűszeres, Tramini,
Kékfrankos, Generosa, Bianka), ami
által a szőlő- és
borkultúra népszerűsítése a településmarketing
egyik sarokkövévé
vált. A cél a régi szőlőültetvények felújítása és
a telepítés, amiben az önkormányzat és magánszemélyek

is jeleskednek. A szőlőtermő
területeket igyekeznek vis�szaemelni a szőlőkataszteri
rendszerbe, a szőlővel és borral foglalkozókat beléptetni a
hegyközségi rendszerbe, az
arra alkalmas borospincéket
felújítani, újakat építeni. Azon
vannak, hogy Hajdúhadház,
a Hajdúság visszakerüljön a
magyar borászat vérkeringésébe, a magyar borászat térképére; a szőlőtermesztés és
a borkészítés újra a helyi gazdasági élet egyik meghatározó
eleme legyen, minél több embernek munkát, megélhetést
és boldog pillanatokat adva.
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A régi szép idők: Váradi János és Papp László

Magyar
ököl
már nem
oda üt,
ahova köll
A magyar foci szintjére
züllött a boksz is?
Kibeszéljük a témát
a debreceniek olimpiai
bronzérmes ikonjával.

CívisCafé: Mindössze két öklözőnk jutott
ki a legutóbbi világbajnokságra, mindketten kiestek az első körben. Mi erről a
véleményed?
Váradi János: A sportág népszerűsége és
fejlődése azt eredményezte, hogy már csak
kemény kvalifikáción keresztül lehet világbajnokságra kijutni; erre most csak két versenyző volt képes. Annak persze nem örülök, hogy a mieink idejekorán elvéreztek.
CívisCafé: No de mi az oka ennek a
szerény eredménynek?
Váradi János: A boksz rengeteget fejlődött az utóbbi évtizedekben, ugyanúgy, mint
minden más sportág. A nemzetközi ritmust
ezek szerint még nem tudtuk rendesen felvenni.
CívisCafé: Szántó Öcsi bácsi szerint ötven
évet lépett vissza az ökölvívás.
Váradi János: Olvastam az interjút. ő arra
gondolt, hogy a fejvédő nélküli boksz változtatta meg a küzdőstílust. Mi, szerintem,
nem vagyunk ötven évre a világ elitjétől.
CívisCafé: Egykori ellenfeled, az olimpiai
bajnok Kovács István szerint a magyar
boksz Csötönyi Sándor irányítása alatt
teljesen lezüllött.
Váradi János: Ezt az interjút is olvastam.
Szerintem most inkább összefogni kéne az
egész magyar ökölvívó-társadalomnak- és
megtalálni a kiutat ebből a helyzetből.
CívisCafé: Összefogni? Kivel? Kokó szerint
nemzetközi szélhámos az elnök.
Váradi János: Ezt nem kommentálom,
nem vagyok bennfentes a szövetségben,
nincs meg hozzá a kellő tájékozottságom.

CívisCafé: Meglehetősen régen fordult elő,
hogy hajdúsági bunyós nélkül rendezzenek világversenyt. Dohában nem volt kiért
szorítani. Szűkebb pátriánkban is baj van?
Váradi János: Nem érzem a bajt, inkább
generációváltás zajlik. Kalucza Norbiék kiöregedtek, most egy másik korosztály bontogatja a szárnyait. Szabó Sándor éveken keresztül rengeteg munkát és energiát fektetett
a debreceni ökölvívásba, a DVSC-be, annak
meg is volt az eredménye, sok-sok bajnoki
cím, olimpiai részvétel, és még sorolhatnám.
Ahhoz képest lehet érzékelni némi visszaesést, de a DVSC bokszklubja teljesen beágyazódott a debreceni sportéletbe és a magyar bokszéletbe, tehát a jövő reményteljes.
CívisCafé: A hajdúsámsoniak
is kiöregedtek?
Váradi János: Tudomásom szerint Varga
Miklós megcélozza Riót, tehát a harmadik olimpiájára is ki akar jutni. Aki ismeri
Máthé Attila edzőt, az tudja, hogy az ő lelkesedése nem csügged. Szerintem Hajdúsámson továbbra is fontos szereplője, fellegvára
lesz a magyar ökölvívásnak.
CívisCafé: Csakhogy nem jönnek a
nemzetközi eredmények. Most, amikor dől
az állami pénz a bokszba…
Váradi János: Az állami pénzből akadémiákat és regionális központokat hoztak
létre, aminek az a célja, nagyon helyesen,
hogy az utánpótlás fejlődjön. Eltelt két év,
ki kell menni, és meg kell nézni, hogy mire
költötték, költik a pénzt. Ilyen egyszerű. A
nemzetközi eredményeket csak a jelenlegi
garnitúra hozhatja.
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CívisCafé: Debrecen regionális központ,
és aktív élet zajlik a DVSC-nél, azt
tudjuk, de mi a helyzet Hajdúszoboszlón,
ahol a Papp László Akadémia fenntartását fizeti a szövetségen keresztül az
állam?
Váradi János: Hajdúszoboszlón 2015
márciusa óta nem tartok edzést a Papp
László Akadémián.
CívisCafé: Van egyáltalán versenyző?
Váradi János: Négy versenyző indult
a junior OB-n, Debrecenben, eredményt
nem értek el.
CívisCafé: Jegyezzük meg, hogy a
kevesebb állami támogatást kapó DVSC
ezen a bajnokságon minden éremből
szerzett egyet, és megnyerte a csapatversenyt. Edzőként dolgoztál Hajdúszoboszlón. Mi történt?
Váradi János: Nem egyeztünk sem
szakmailag, sem emberileg a klub első
emberével.
CívisCafé: Szántó Józsefet és tanítványait, ha vannak olyanok, ritkán vagy
egyáltalán nem látjuk a debreceni,
regionális versenyeken. Zajlik érdemi
munka Szoboszlón az állam súlyos
tízmillióiért?

Váradi János: Csak ismételni tudom magam: a szövetség illetékesei menjenek ki, és
nézzék meg, mire megy a pénz a különböző egyesületeknél, akadémiáknál, regionális
központoknál. Ott minden kiderül.
CívisCafé: Csak rá kell nézni egy verseny
nevezőlapjára, majd az eredményekre,
és abból rögtön kiderül, mi zajlik a pesti
vagy vidéki műhelyekben.
Váradi János: Mindenképpen menni
kell. Ha valahol eredmény van, oda azért,
ahol nincs eredmény, oda meg azért.
CívisCafé: Kokó azt is mondta a nagy port
kavart interjúban, hogy a magyar edzők
képzetlenek, nem beszélnek nyelveket.
Egyetértesz?
Váradi János: Én azt gondolom, hogy az
edzők tudásuk legjavát adják a versenyzőknek. Az ismeretek folyamatosan bővülnek a
sporttudományban. Ezeket az ismereteket át
kell venni és alkalmazni kell az ökölvívásban
is. Abban lehet valami igazság, hogy a hazai
trénerek nem alkalmazkodtak megfelelően
a sportág nemzetközi tendenciáihoz, változásához. Ha nemzetközi porondon akarunk
eredményesek lenni, akkor a nemzetközi
trendeket kell figyelembe venni. Ebben a
szövetségnek kell segítséget nyújtani.

CívisCafé: Apropó! Hogy zajlik az edzőképzés Magyarországon?
Váradi János: Véleményem szerint az
állami edzőképzés megfelelő színvonalú. Ezt az is bizonyítja, hogy sok magyar
szakember dolgozik külföldön különböző
sportágakban. A folyamatos törekvés a
megújulásra, fejlődésre elengedhetetlen.
Én most szereztem a szakedzői diplomát
a Testnevelési Egyetemen. Természetesen
alap- és középfokú edzői képzés is van,
illetve évente egyszer edzőtovábbképzést
tart a szövetség.
CívisCafé: Az egyetemen szerzett tudást
hol kamatoztatod?
Váradi János: Most éppen Török Ferenc
profi ökölvívó felkészítését segítem.
CívisCafé: Ferinek tiszta szívből szurkolunk. no de kielégít ez a munka? Gyerekeket kéne képezni, nevelni, megtanítani a
boksz művészetére!
Váradi János: Ezen is dolgozom. Szeretem az ökölvívást, és azt szeretném, ha
eredményesebb lenne. Váci Mihály szavai
jutnak eszembe: „Nem elég a jóra vágyni: a
jót akarni kell!”
Cs. Bereczki Attila

festékstúdió

Debrecen, Füredi út 57-59.

TEL.: 36-52-530-738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11.
Nyitva tartás: h-p: 700-1600, szo: 800-1200 • www.festeker.hu

Nagy

választékban
kaphatók:

kül- és beltéri falfestékek,
nemesvakolatok,
glettanyagok, ragasztók,
festéshez szükséges szerszámok,
díszlécek, rozetták készletről.

Helyben

számítógépes

színkeverés.

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

A debreceni csapatnak szívügye a város gasztronómiája, ezért tesztelik a
vendéglátóhelyeket. Kicsiket, nagyokat, régieket és újakat. Véleményüket
pedig nem rejtik véka alá: blogjukon
mindenki tájékozódhat, hogy szerintük hol és mit érdemes enni Debrecenben.

Itt a Gasztro Cats.
Mennek, látnak, esznek:
cívisvárosi ételkritikusok
akcióban.

Cívis Café: Mit csinál pontosan
a Gasztro Cats?
Szemügyre veszi a placcot, kóstol, eszik,
gondolkozik, majd végül ír. A viccet
félretéve: egyfajta irányt mutatunk a
vendéglátósoknak, hogy melyik az az
út, amit követni érdemes, amit követni

ildomos. Éreztetjük és demonstráljuk,
hogy a vendéglátás közös ügy, aminek
az egyik végén a vendég, a másik végén
a vendéglátós áll. Manapság sokan élnek abban a tévhitben, hogy a vendég
van az adott étteremért. El kell szomorítanunk ezt a nézetet vallókat, mert
tévednek. Aki 2016-ban nem képes
alkalmazkodni az igényekhez, az hamar ki fog hullani a piacról. Ma már
az internet által eljut mindenkihez a jó,
esetleges rossz hír is egy adott helyről.
A kapcsolattartás fontossága az egyik
fő vesszőparipánk. Azaz, hogy ne csak
a jó dolgokról essen szó, hanem arról
is, ha valakinek valami nem tetszik.
Véleményünk szerint a megfelelő problémakezelés többet ér, mint bármilyen
fizetett hirdetés. Lehet ebből is profitálni a vendéglátósoknak, csak nem
támadásként kell felfogni az esetleges
kritikát. Ezt azonban még gyakorolnia
kell nagyon sok helynek.
Cívis Café: 2015 októberében
indultatok. Nem tétlenkedtek:
azóta közel 30 helyen jártatok.
Nem tétlenkedünk, de nem is kapkodunk. Nem az a célunk, hogy minél
több helyet minél rövidebb időn belül
meglátogassunk, hanem hogy egy-egy
cikk megjelenése között adjunk az embereknek időt, hogy tudatosuljon
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dent olyan szemmel nézünk, mint egy
átlagember. Egyébként vannak közöttünk
szakmabeli tagok is, de szigorúan vendég
szerepkörben.
Cívis Café: Miért csináljátok?
Egyfajta gasztroforradalom a célunk,
vagyis hogy az emberek minél tudatosabban döntsenek arról, milyen ételt visznek
be magukba, és hol. Fontosnak tartjuk,
hogy tudják a debreceniek, ha jó pizzát,
hamburgert, steaket, húsleveset akarnak
enni a városban, akkor hova menjenek
célirányosan, ne pedig mindenféle „kóklerek” kezei közé jussanak. Nincs is annál
rosszabb, amikor csalódottan áll fel valaki
az asztaltól, és kijelenti, hogy ma sem tudott egy jót enni.
Cívis Café: Tudnak már rólatok
az éttermesek?
Kezdünk beépülni a köztudatba. Most már
azok a helyek is komolyan vesznek minket, amik eleinte csak nevettek rajtunk. Az
olvasóktól is egyre több üzenetet, levelet
kapunk, hogy hova menjünk, mit gondolunk valamiről, vagy, hogy tudunk-e segíteni egy probléma megoldásában.
Cívis Café: Aki véleményt formál,
kap hideget-meleget.

Szerencsére nagyon sok pozitív visszacsatolást kaptunk mind a vendéglátósok,
mind a többi vendég részéről, de azért
akadnak utálóink is. Nyilván azok a helyek és emberek támadnak minket, akiknek rejtegetni valójuk van, és nem tiszta
a lelkiismeretünk. Ok nélkül senkit sem
húzunk le, mivel nem célunk senki ellehetetlenítése. Elég csak megfigyelni egy
adott vendéglátóhely Facebook-oldalának értékeléseit, azon belül is a negatív
oldalt. Ott már kapásból minden kiderül:
például, hogy milyen a vezetőség problémamegoldó képessége.
Cívis Café: Van hova fejlődnie
a debreceni gasztrokultúrának?
Egyre jobb a helyzet, és büszkeséggel tölt
el minket, hogy ebben a tekintetben így
fejlődik a város. Például két és fél évvel
ezelőtt kezdtek el igazi hamburgert árusítani Debrecenben. Ez tök jó! Viszont
most már ott tartunk, hogy mindenki a
burgerből akar profitálni. A gasztrokultúrának pedig része a jó étteremkritika
is; mi ezért teszünk.
Sinka Judit
További érdekességek:

www.civishir.hu | www.civiscafe.hu
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bennük, amit leírtunk. Nagyon jó látni,
amikor elindul a beszélgetés a cikk kapcsán egy adott helyről: jönnek a kérdések,
észrevételek, és mások is megosztják az ott
szerzett tapasztalataikat. Ráadásul az az
elvünk, hogy egy helyre többször is vis�szatérünk, ami megtörténhet pár napon
belü,l vagy akár hetek, hónapok múlva is.
Cívis Café: Inkognitóban tűntök fel
az éttermekben.
Sokan támadnak minket amiatt, hogy
nem arccal és névvel csináljuk ezt az egészet. Ilyenkor mindig visszakérdezünk:
miért lennénk attól jobbak vagy hitelesebbek? Egyébként roppant egyszerű
oka van az inkognitónak: előbb-utóbb
megismernék az arcunkat, és nem szeretnénk pozitív vagy negatív megkülönböztetésben részesülni. Akkor tudunk
reális véleményt alkotni, ha ugyanúgy
bánnak velünk és ugyanazt kapjuk, amit
X, Y, vagy Z.
Cívis Café: Az inkognitó mögött szakmabeliek állnak, vagy lelkes ínyencek?
Ki számít manapság szakmabelinek? Nem
sok értelmét látjuk annak, hogy minden
egyes ételt elemeire szedjünk szét, és úgy
elemezzünk – kinek lenne az jó? Min-

Alsó-Józsa
főútja mellett
olcsón kiadó

S
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2 db. ühelyiség!
:00-IG
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+36-20/451-2515

Minőség, versenyképes áron!

•Egyedi síremlékek készítése
•Akciós termékek
értékesítése
•Megdőlt síremlékek
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
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52 CM-ES PIZZA
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AJÁNDÉK!
AMÍG A KÉSZLET TART!

LAPTOP
AKKUMULÁTOROK
raktárról

Debrecen, nyíl u. 6.

52/541-087
www.laptopakksi.hu
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Sült húsgombóc
bakonyi raguval
Enni? Hát azt nagyon szeretünk! A sütés-főzésbe
pedig jöjjünk bele együtt!
Hozzávalók négy főre: darált sertéscomb: 0,5 kg, tojás: 4 db, petrezselyemzöld: 1 csokor, zsemlemorzsa: 4 ek, lila
hagyma: 2 db, bacon: 0,15 kg, vöröshagyma: 2 fej, tv paprika: 2 db, paradicsom:
2 db, csiperkegomba: 0,15 kg, tejföl: 0,1 l,
fűszerpaprika: 1 ek, só/bors: ízlés szerint,
fokhagyma: 1 tk.
Elkészítés: Megfelelő méretű tálban összekeverjük a darált húst, a
tojásokat, a zsemlemorzsát, az apróra vágott lila hagymát és a petrezselyemzöldet. Tíz percig pihentetjük,
majd pingponglabda nagyságú golyókat formázunk belőle. Sütőpapírral
ellátott tepsire helyezzük, majd 180

fokon 35 perc alatt készre sütjük. Elkészítjük a ragut, a bacont, a vöröshagymát, a paprikát, a paradicsomot,
a gombát feldaraboljuk. A szalonnát
megpirítjuk, hozzáadjuk a hagymát,
a paprikát, a gombát, majd az egészet
lepirítjuk. Beleszórjuk a fűszerpaprikát, felöntjük kevés vízzel (lehet húsleves is), hozzáadjuk a tejfölt, és kiforraljuk. Ízesítjük sóval, fűszerezzük
fekete borssal, fokhagymával, petrezselyemzölddel. A kész ragut tányérra halmozzuk, rátesszük a gombócokat, meglocsoljuk tejföllel.
Köretként adhatunk hozzá tésztát,
rizst, galuskát.

Baconös szűz kéksajttal grillezve,
paprikás burgonyával
Hozzávalók négy főre: sertés szűz: 0,6 kg ,
szeletelt bacon: 0,2 kg, só, bors: ízlés szerint,
burgonya: 1,5 kg, vöröshagyma: 2 fej, fűszerpaprika: 1 ek, fokhagyma: 2 gerezd, kéksajt:
0,15 kg.
Elkészítés: A sertésszüzet lehártyázzuk, felvágjuk kb. 5 dekás rönkökre,
sózzuk, borsozzuk, baconba csavarjuk,
félretesszük felhasználásig. Elkészítjük a
paprikás burgonyát: kevés zsiradékon az
apróra vágott hagymát üvegesre pirítjuk,
hozzáadjuk a fűszerpaprikát, kevés vizet,
a fűszereket, a fokhagymát. Beletesszük a
meghámozott, feldarabolt burgonyát, és
fedő alatt lassan készre főzzük, ha szükséges, utólag ízesítjük. Serpenyőben kevés
zsiradékot hevítünk, a szüzet elősütjük
(kb. 2 perc oldalanként). Előmelegítjük a
sütőt 200 fokra, majd betesszük az elősütött húsunkat és 8-10 perc alatt készre sütjük (a sütési idő felénél tesszük rá a reszelt
kéksajtot). Megfelelő méretű tálalóedényre helyezzük a burgonyát, és rátesszük az
elkészült húsokat.

Jó étvágyat!

RöviD
Hirdetés
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Sínes
zuhanyszett
csapteleppel
53.340 Ft helyett most csak

42.820 Ft-ért

Debrecen,
Széchenyi u. 40.
tel.: 70/316-5900 vagy
52/785-492
www.csempe-csempebolt.hu
info@csempe-csempebolt.hu

+ ajándék esőztető fejzuhany
Az akciók a készlet erejéig érvényesek.
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Amelyik ajtó zárva van,
azt nem érdemes betörni.
Szabó Magda szent. Debrecenben főként. Az általa elért magasság több mint
irodalom és művészet és nyelv, inkább egy
ragyogó elme cseppfolyósítása, amit sima
glazúrként ráöntött a világra. Hogy attól
sokkal szebb hely legyen. És lett is.
Szabó Magda máskülönben harc és félelem: olvasni sem pihenés, rendezőként
pedig egy vagy sikerül-vagy nem-féle fél
öngyilkosság megkörnyékezni. Hát még
hozzáérni. Bármit, ami a keze alól kikerült, kockázatos ikerszülés színre vinni,
hiszen egyszer meg kell teremteni az ő
személyes hardcore valóságát, mellette
pedig azt a csipkeszélű közeget, amiben
léteznek a történetek. Na, és nem elfelejteni, hogy ezek ketten testvérek.
Szabó Magda nehéz. De pont nem azért,
mert magasröptű, hanem mert nagyon is
egyszerű. És pőre szavakkal sokat mondani csak akkor lehet, ha abban egy csorda
bölény ereje van. Ezt az érzékenységben
született elemi erőt a Csokonai Nemzeti
Színházban most beengedték Az ajtón.
Méltó volt nagyon. Hasonlított arra, amikor eszét vesztett őrülete közepén megragadja az ember gallérját valaki, aki jót
akar, és rázza reggelig, míg a homályos

szemben fel nem kel újra a Nap. Míg a zavart agyban ki nem egyenesedik, és sarkára nem áll az önismeret.
Az ajtóban Szabó Magda önmagát írta
meg elegáns, karrierista állatként, aki az
egylevegőjű pesti világban értékes női
kapcsolatra lel Szeredás Emerenc háztartási alkalmazott személyében.
Emerenc vad és durva, Magda naiv és finom. Aztán közben kiderül, hogy mindez
fordítva is igaz. Kubik Anna házvezetőnője ezen az estén Debrecenben úgy felpofozta a közönséget, hogy az ujjai nyoma
még mindig ott piroslik az arcokon. Mit
tegyünk?! Van, akit csak így lehet felébreszteni, és tudtára adni, ezen a világon
kevés szeretni. Elviselni kell, és nem háborodni fel. Nem szólni, ha hallgat a másik.
A Kossuth-díjas színésznő ezt a fajta bántó
darabosságot úgy közvetítette, hogy minden szögletes üvöltés és ijesztő perlekedés
mögött ott volt valami elképesztő szívgazdagság. Valahányszor utálni kellett volna,
már felmentően el is darálta magában a
néző: mindjárt átváltozik, mindjárt szerethető lesz. Ez a lényeg! A cselédlakás ajtaja
volt becsukva, nem az emberi természet.
A függönyt, a tárgyakat, a döglött macskát
nem ismerhettük meg, de Emerencet, ezt
a felül hidegen kopogó, alul lágy felületet igen. Akinek a Magdát játszó Varga

Fotó: Máthé András

Debreceni hardcore:
mielőtt felkötnénk
magunkat a kilincsre
Klári briliáns ellensúlyt teremtett. Olyat,
aki a mérleghintán inkább egyre közelebb
ül a középpont felé, csak hogy mielőbb
egyensúlyba kerüljenek. Megindító pillanata a darabnak, amikor hajnalban Magda
Emerenc ajtaján kopog. Az kiszól: Beteg a
gazda? Nem, éhes vagyok – jön a válasz.
És a tücsökciripelésben fogy a húsleves,
ürül a borospohár. Ez van: aki szeret, az
etet. Ennél táplálóbb jelenet aligha van
mai hazai színpadon. Magda teste ugyan
a villában alszik, a lélekfekhelye viszont
mindig is Emerenc öle volt.
Az ajtó világhírét az a bátorság hozta meg,
amivel Szabó Magda kimondta: mindenki magányos, a szeretet pedig nem
örök. Ettől azonban még véletlenül sem
kell felkötni magunkat a kilincsre, mert
nagy találkozások, nagy pillanatok, nagy
szerelmek csak itt vannak, ebben az egy,
bármennyire is nyomorult, de megismételhetetlen életben. A halottas ágyon csak
azt bánjuk majd, amit nem tettünk meg.
Emerenc és Magda megtette. Szerették,
viselték, erősítették, meggyónták egymást.
Bereczki-Csák Helga

Szakképzésé

a jövő!

Állami támogatással ingyenesen megszerezhető a második szakképesítés is 2016. februárban is!

Korszerű Képzési rendszer, mely a tÁrsadalom minden tagjÁt munKÁhoz segíti,
élethelyzethez igazodó isKolarendszerű KépzéseK esti tagozaton is!
Keresztfélévre meghirdetett INGYENES képzések:

Gépi forgácsoló • Hegesztő • Automatikai technikus • pénzügyi-számviteli ügyintéző • elektronikai technikus • mechatronikai technikus
szállítmányozási ügyintéző • mechatronikai technikus • szállítmányozási ügyintéző • CAD CAm informatikus • Gyakorló ápoló • fitness-wellness instruktor
Húsipari termékgyártó • logisztikai ügyintéző • Diétás szakács • pincér • szakács • vendéglátó eladó • női szabó • Gépgyártástechnológiai technikus
informatikai rendszergazda • magasépítő technikus • központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő • Drog és toxikológiai technikus
szakember-utánpótlás érdekében – tanulmányi eredménytől függően–, akár havi 10-30 ezer forint ösztöndíjjal támogatott
hiányszakmát tanulhat tanulószerződéses juttatás mellett!

HiányszaKmáK a 2016/2017. tanévben:

Ács • Bádogos • Épület- és szerkezetlakatos • Gépgyártástechnológiai technikus • Gépi forgácsoló • Gyakorló ápoló • Hegesztő • Húsipari termékgyártó
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő • ipari gépész • nyomdaipari gépmester • szociális gondozó és ápoló • Útépítő • vegyipari technikus • villanyszerelő

Debreceni Szakképzési Centrum | 4030 Debrecen, Fokos u. 12. | www.dszc.hu
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Katona László
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek,
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit
maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Áruljon el egy banktitkot! Ki a
legjobb DEAC-os futballedző az
Erste Banknál?
Szívesen megneveznék valakit, de ez
a konstelláció, hogy DEAC-edző és
Erste-alkalmazott, jelenleg csak rám
igaz. De a „legjobb” jelzőt még így
sem vállalnám. Az Erste bank közel
200 és a DEAC 100 éve alatt sok minden megtörténhetett.
Mi a sikeres karrier titka?
Biztos nagyon sok összetevője van, de
én még mindig keresem ezt a titkot.
Bejött az élet?
Elégedett vagyok vele. Van három jó
kiállású, kedves fiam. Szeretem a munkámat. Olyan munkakörben dolgozom,
ami nap mint nap kihívást jelent, de
megfelelő szabadságot és sok sikerélményt ad számomra. Hobbijaim, mint a
foci, vadászat, síelés és boksz, segítenek az energiaszintem fenntartásában.
Az egyetemi éveimből, sport- és munkakapcsolatokból adódóan széles baráti körrel rendelkezem, és alapvetően
vidáman élem az életem.
Banki főnök, férj, apa, edző.
Melyik szerep a legnehezebb?
Ezek a szerepek kiegészítik egymást
az életemben. Nehéznek egyiket sem
érzem.
A DEAC-pályán tudjuk a helyét,
de hol a helye a Nagyerdei
Stadionban?
Ha tehetem, minden hazai Loki-meccsen ott vagyok, általában az
Erste Bank vállalati partner cégeinek
képviselőivel. Kiváló helyszín kapcsolatépítésre, - ápolásra a gyönyörű
Nagyerdei Stadion VIP-szekciója. Na,
ez tényleg egy olyan terület, ahol sikerült összekötnöm a munkát a szórakozással.
Mit keres egy bankigazgató-futballedző időnként a szorítóban
a DVSC-nél?
Nagyjából egy éve ismerkedem a
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boksszal, ami mindig is azon sportok
közé tartozott, amit érdeklődéssel figyeltem. Megtetszett ez a mozgásforma, és szimpatikus a közeg is. Most
csak azt sajnálom némileg, hogy nem
korábban kezdtem el.
Tudja már, hogy mit csinál, ha
vadászat közben megjelenik a
szomszéd bokorban egy medve,
és a puska besül?
Tíz éve vadászok, de medvére nem
lőttem és nem is tervezem. Alkatilag
nagyon hasonlít az emberre, arról
nem beszélve, hogy a büntetési tétele
is hasonló.
Melyik a legbecsesebb trófeája?
A vadászatban én a természetben
történő kikapcsolódást kedvelem és
az élményeket gyűjtöm. Szeretek a
hegyekben, erdőkben barangolni.
Ezt, ha nem vadásznék, sokkal kevesebbszer tenném meg, mint jelenleg.
Ha elvonatkoztatunk a vadászattól,
akkor arra büszke vagyok, hogy két
évben is megnyertem az Erstében az
„Év embere” díjat a vállalati vezető
kategóriában.
Van az a pénz, amiért elhagyná
Debrecent?
Nem szívesen hagynám el Debrecent,
de biztos van az a mennyiségű nulla az
összeg végén, amiért megfontolnám.
A pénz boldogít?
Önmagában nem, de nagyban segíti
ennek az állapotnak a kialakulását.
Ki a legjobb arc a DEAC-ban?
Nem mondok nevet, mert legalább ötvenet fel tudnék sorolni az elmúlt 25 évből,
amióta a DEAC közelében vagyok.
Ki a legjobb fej Debrecenben?
Téglási Gábor.
Mi a legjobb Debrecenben?
Ahogy már sokan előttem elmondták,
élhető, fejlődő. A nagy- és kisváros
keveréke, azok jó jellemzőivel.
Mi a legrosszabb?
Egy mediterrán jellegű tengerpart és
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egy alpesi sípályarendszer hiányzik a
közelből.
Melyik a legjobb hely
Debrecenben?
Természetesen a DEAC pálya és benne a legendás Teniszke büfé!
Bébikukoricás vega saláta
vagy körömpörkölt?
Próbálok egészségesen étkezni, de
ebben az összevetésben mindenképpen a körömpörkölt!
Deep Purple vagy Lady Gaga?
Rockzenekedvelő vagyok. A Coldplay
lágysága az egyik, a Motörhead keménysége a másik véglet, és közte
minden jöhet.
Sör, bor vagy pálinka?
A DEAC-zakók után mivel
gyógyítgatja a sebeit?
Nagyon kevés vereségünk van! Szóval a győzelmek után inkább a sörözés a jellemző.
Melyik három könyv számít
„alapnak”?
Mindenevő vagyok. Gyerekkoromban
imádtam a kalandregényeket, például
Karl May műveit, vagy a Nagy Indiánregényt. Mostanság a történelmi témájú
regényeket olvasom leginkább. Robert
Merle Francia história című regényfolyama 13 kötettel több évre szóló program.
Bordeaux, Marseille vagy Lyon?
Marseille és Lyon a célpont. Volt szerencsém korábban Európa- és világbajnoki
meccseket a helyszínen megtekinteni,
és irigykedve néztem a részt vevő országok szurkolóit, ahogy több tízezren
ünnepelték a saját csapatukat. Nagyon
örülök, hogy ez számunkra is megadatik ezen az Európa-bajnokságon.
Számolja már az éveket?
Köszönöm az élemedett koromra utaló kérdést! Ebben az évben egy olyan
évfordulót ünnepelek, amit húszas
éveimben már nagyon öregkornak
gondoltam, de most nem így érzem!
Cs. Bereczki Attila

