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Nem javíttatják meg  
a Jerikó utcai tüdőszűrőgépet
Megannyi szűrésre kötelezett 
jelezte szerkesztőségünknél, 
a hosszú ideje – tavaly szep-
tembertől – zárva tartó Jerikó 
utcai állomásról átirányították 
őket a Bethlen utcai rendelő-
intézetbe vagy a Kenézy-kór-
házba (előző helyen megnöve-
kedett a várakozási idő, nagy 
a tumultus). Azt már rég tud-
ni lehet: a Jerikó utcán a gép 
meghibásodása miatt nem 
fogadják a vizsgálatra jelent-
kezőket, de az, hogy megja-
vítják-e, és főként mikor, csak 

nagyon nehezen derült ki, 
ugyanis a Kenézy nem vála-
szolt, a megyei kormányhiva-
tal Népegészségügyi Főosztá-
lya pedig az ÁNTSZ Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalhoz irá-
nyítottak. Ők közölték, jelezte 
a kórház feléjük, hogy a gép 
rossz, azt viszont nem, hogy 
meg is javíttatnák. A szerkesz-
tőség nem hivatalos értesülé-
se, hogy a műszer kiöregedett, 
gyakorlatilag selejt. Tehát: tü-
relmes várakozást a másik két 
helyszínen!

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elren-
dezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.  
Ár: 135 millió forint Telefon: +36 20 9552 411

Elegáns, mediterrán  
hangulatú luxusvilla

www.ingatlan.com 22755648  www.palmer.ingatlan.com

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

HOTEL DIVINUS

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Szoboszlai Attila FRONT OFFICE MANAGER

Mobil: +36 30 841-7666 | E-mail: front@hoteldivinus.hu | WWW.HOTELDIVINUS.HU

•  40 négyzetmétertől 130 négyzetméterig
•  Apartmanból megközelíthető 

Wellness és Fitness centrum
•  Apartmanból megközelíthető 

mélygarázs
•  24 órás portaszolgálat és kényelmi 

szolgáltatások az év minden napján
• Személyre szabott  megállapodások

KIADÓ LUXUSAPARTMANOK A HOTEL DIVINUSBAN

HOTEL DIVINUS
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Ezért van Debrecenben 
ennyi fenyőrigó
Az utóbbi időkben a városi 
területeken csapatokban tűn-
tek fel a bizalmas viselkedé-
sű, különösen szép tollazatú  
fenyőrigók (Turdus pilaris), 
amik védettek (természet- 
védelmi értékük 25 ezer fo-
rint). Azt mutatják, kemény a 
tél, a tőlünk északabbra költő 
madarak téli vendégekként 
érkeznek hozzánk. Különö-
sen kemény teleken az északi 
állományok nagy csapatai hú-
zódnak le hozzánk táplálkoz-
ni, de olykor még délebbre is 
eljutnak. Semmiféle kárt nem 

okoznak; bogyót termő nö-
vények terméseivel táplálkoz-
nak. Bogyók hiányában ren-
geteg ízeltlábút, férget, álcát 
fogyasztanak el. 

•  Ne zavarjuk, ne bántsuk őket.
•   Szívesen fogadják az ágakra tűzött, 

talajra helyezett félbevágott almát.
•   Nagy veszélyt jelentenek rájuk a 

nagy irodaházak, épületek vissza-
tükröződő üvegfelületei. A madarak 

az égboltot vagy a fáknak a tükör-
képét látva gyakran az üveg felé 
repülnek, menekülnek; általában 
nem élik túl a balesetet. Az ablakok-
ra ilyenkor kerüljön ragadozó madár 
sziluettje, vagy háló.

Ingatl an    börze
2017. Március 25–26.

 D e b r e c e n  P l a z a

Modern fotósarok esküvőkre és
céges rendezvényekre
Vendégeid biztosan szomjazzák az 
újdonságot! Légy te az, aki elhoz- 
za nekik és zsebeld be az érte 
járó elismeréseket.

hello@snappy.hu | +36 20 399 3205 | facebook.com/snappyphotobox

LAKOSSÁGI ÉS IPARI festékek 
minden 

felületre.

Szín-Vonal Üzletház,  
tikkurila feStékbolt
Debrecen, Miklós u. 33.52/456 320 www.festekdebrecen.hu

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: 06 52 954948

Fotók: Ásztai Csaba | Értékesítés: 06 20 420 4332; 06 30 648 5874
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay
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Elképzelem, ahogy Gálovits Zsu-
zsa hazamegy Székelyudvarhelyre, 
és a vasárnapi ebéd közben halkan 
előadja a szüleinek, akik szépen 
kitaníttatták angolra és a ma-
gyarra a Debreceni Egye-
temen, hogy rúdtáncol… 
Kissé talán szokatlan a kép, 
de semmiképp sem szürre-
ális. Főleg annak ismereté-
ben, hogy minden ízében 
nőies, kitartásra, türelemre 
és mély önismeretre nevelő 
sportról van szó.
 – Bár a két öcsém köszönhe-
tően mindig szép fekvőtá-
maszokat nyomtam, 
soha, semmi közöm 
nem volt a mozgás-
hoz azon túl, hogy a 
párom rendszeresen 
fut, így olykor én is 
vele tartottam, de ebből 
a tevékenységből sem lett 
szerelem. Úgy álltam hozzá, 
hogy jó a mozgás, de tudjuk 
le a kötelező köröket.
Zsuzsa középiskolai tanár-
ként végzett, de másfelé vitte 
az útja. Egy székelyföldi kitérő 
után visszatért a cívisvárosba, 
ahol egy multinacionális cégnél 
helyezkedett el. – A mostani deb-
receni munkahelyemen minimum 
8 órát töltök gép előtt, ezért min-
denképp kerestem valamit, ami 
könnyed mozgásforma, 
ezért gondolkodtam 
jógában és pilates-
ben is.

Ám az élet megelőzte: a pos-
taládában talált egy rúd-

táncos szórólapot, el-
ment, kipróbálta, 

megszerette.
– A nulláról 

kezdtem, a 
rúdra sem 
tudtam fel-
mászni. Az 
elejét tehát 

csak próbál-
tam túlélni, 

hiszen szörnyű 
izomláz követett 
minden edzést, 

holott kü-
lönféle 

Nő a föld 
fölött

A debreceni 
Gálovits Zsuzsával arról, 

hogy a nullából 
hogyan lesz szerelem.
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órák váltják egymást: erősítés, rúdgya-
korlatok, táncos óra, gyakorlás. Azóta ott 
tartok, hogy már az edzőterembe a lép-
csőn felfelé menet átszellemülök, hiszen 
tudom, ott egy kiváló, bátorító közösség 
vár. A rúdtánc az 1920-as évek cirkuszi 
miliőjéből került át a bárok világába, és 
több válfaja létezik; ugyan én a rúdfit-
nesst gyakorlom, de van színházi ele-
mekkel tarkított és „egzotikus” válfaja is, 
ami a köztudatban az erotikus rúdtáncot 
jelenti.

Kecses, légies, nőies dolgokat művelnek 
a rúdon, ami, lássuk be, kőkemény erőn-
létre épít, hiszen meg kell tartani a saját 
tömeget, ami megmozgatja a vállizmokat, 
a hasizmot, de hangsúlyos a láb, a kar is. 
Zsuzsa elmondta, egyszerre egyéni és 
csapatsportról is van szó: itt mindenki 
a saját tempójában halad, egyedül van a 
rúdon, ám a közösség inspirál, biztat, se-
gít, kijavít, ha kell. Egyes elemeket több 
hónapig gyakorolnak, a szintek tekinte-
tében pedig az számít haladónak – lefor-

dítva egyszerűre –, akit fejjel lefelé látunk 
a rúdon.
– Életkor és testalkat tekintetében is na-
gyon változatos nálunk a csoport össze-
tétele, ami közös, hogy a rúdtánc révén 
idővel mindenki ráébred, sokkal többek 
vagyunk annál, mint amit gondolunk 
magunkról. Ez a mozgásforma mutatja 
az utat: könnyebb általa a boldogságot 
megélni, vagy feldolgozni a veszteséget, 
a bánatot. Továbbá figyelmeztet: túl kell 
lépni saját korlátainkon. Bereczki-csák Helga

Az ELEKTRONIKUS modern életünk 
minden területét érintő 
szupertudással 
rendelkező szakember. 

A szakképesítés megszerezhető 
nyolcadik osztály után 
a Debreceni Szakképzési Centrum iskoláiban!

INFO: WWW.DSZC.HU • 52/437-311
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Lesz még NB I-es csapata 
Debrecennek!
Nevelőedzőként, pedagó- 
gusként sokat tett le az 
asztalra. Interjú Dobszai 
jenővel.

Negyven éve dolgozik az utánpótlásne-
velésben, jó néhány NB I-es játékos nála 
ismerkedett meg a sportág alapjaival, 
és a napokban a Debreceni Sportcent-
rum-Sportiskola gáláján Életműdíjat ve-
hetett át. Dobszai Jenő, a debreceni Ka-
zinczy általános iskola immár nyugdíjas 
igazgatója, a DSC-SI fiú kézilabda-szakosz-
tályának vezetője – többek között – a köny-
nyű elválásról, a férfi kézilabdasport helyi 
jövőjéről és, persze, a világbajnokságon be-
mutatkozott tanítványáról is beszélt.

CívisCafé: Gratulálunk a díjhoz! Bár 
akinek a kezei közül olyan játékos kerül 
ki, mint a nemrég véget ért világbajnok-
ságon kiválóan teljesítő Juhász Ádám, 
annak jár is egy ilyen elismerés.   

Dobszai Jenő: Azért nem kötném 
Ádám szépen felfelé ívelő karrierjéhez, 
inkább arról van szó, hogy a díjjal elis-
merték a sportágban végzett negyvenéves 
munkámat. Jólesett, hogy a szakmán belül 
is azt gondolják: nem volt hiábavaló ez a 
négy évtized. Egyébként így már három 
életműdíjam van, korábban ugyanis meg-
kaptam a Sportiskolák Országos Szövetsé-
gétől és a Magyar Olimpiai Biztosság Fair 
play-bizottságától is.  

CívisCafé: Juhász Ádámról annak idején 
sejthető volt, hogy ilyen karrier előtt áll? 

Dobszai Jenő: Büszke vagyok rá, hogy 
nevelőedzőként hét évig foglalkozhattam 
vele. Kis túlzással az ő esetében inkább 
arra kellett vigyázni, nehogy elkezdjem 
tanítani neki a kézilabdázást. A zsigerei-
ben van a játék; erre született. Az átlagnál 
gyorsabban hozza meg a többségében jó 
a döntéseket. Az elővételezési képessé-
ge sem mindennapi; nem véletlenül volt 
a legjobb labdaszerző a csoportmeccsek 
során. Nagyon jó a helyzetfelismerése, 
roppant kreatív, kiváló térlátása van, sze-
rintem hátul is van szeme. Ezek az erényei 
még jobban érvényesülnek, ha az igazi 
posztján, irányítóként játszhat, ahogyan 
klubcsapatában, Tatabányán. Szerintem 
annak is eljön az ideje, hogy a válogatott-

ban is megmutathatja majd, mire képes 
karmesterként.

CívisCafé: A válogatott hetedik helye 
sokakat megtéveszthet. Például ezúttal a 
németek hamarabb kiestek, mint a 
magyarok, de ez, ugye, nem jelenti azt, 
hogy jobbak lennénk náluk. 

Dobszai Jenő: Persze, hogy nem. Abban 
ne is áltassuk magunkat, hogy minden 
rendben van a férfi kézilabdasport háza 
táján. Fokozatos fiatalítással kellene új vá-
logatottat építeni, ebből a szempontból a 
mostani folyamat helyes, hiszen többen is 
lehetőséget kaptak, és nem is vallottak szé-
gyent. Például a Juhász Ádámmal egyidős, 
ugyancsak 1996-os születésű Ligetvári 
Patrik is szépen helyt állt. A ’95-ös, a ’96-
os és a ’97-es korosztályban nagyon sok jó 
játékos van; őket szép lassan számításba 
lehetne venni a válogatottnál is. Ez a tár-
saság az U18-as Eb-n ezüstrémet nyert, de 
ugyanakkor elgondolkodtató, hogy azok a 
horvátok, akik akkor mögöttünk végeztek, 
az U20-as világbajnokságon hogyan kerül-
tek elénk.

CívisCafé: Pontosan ez az. Hol romlik el 
valami? 

Dobszai Jenő: Istenigazából nem tu-
dom. Valahol 16 és 22 éves kor között jön 
egy törés, addig szépen együtt haladunk 
a világ legjobbjaival. Nézzük meg a nor-
végokat, a franciákat, a németeket: 20-21 
éves srácok képesek a felnőtt válogatottban 
kiemelkedő, meghatározó teljesítményre. 
A másik, amiben a vetélytársak jobbak 
nálunk, a mentalitás. Abban nincs kü-
lönbség, hogy például a horvát gyermek is 
sztár akar lenni, de abban igen, hogy míg 
a horvát ennek képes mindent alárendel-
ni, a magyar – tisztelet a kivételnek – úgy 
gondolja, félgőzzel is menni fog ez. És ez 
nem csak a kézilabdára igaz, az élet más 
területein is ezt tapasztalom. Szeretünk a 
könnyebb ellenállás felé menni.

CívisCafé: Több mint egy éve nyugdíjas. 
Az iskola nem hiányzik? 

Dobszai Jenő: A hangulat, a kollégák 
igen. Harminc évet töltöttem el a Kazinzcy- 
általánosban, ebből 20 évig voltam igazga-
tó. Rengeteg élményt adott ez az időszak, de 
sok olyan része is van, ami egyáltalán nem 
hiányzik. Az iskolák önállóságának elvesz-
tése, az intézményvezetők szabadságának 

megnyirbálása megkönnyítette az elválást. 
Tavaly augusztus óta már csak a szakosz-
tályvezetést csinálom, illetve, beugróként, a 
szezon végéig még Medgyessy Sándor mel-
lett foglalkozom az U14-es csapattal.

CívisCafé: Utána végleg be is fejezi? 
Dobszai Jenő: Negyven éve foglalkozom 
kézilabdás gyerekekkel. Csak akkor lenne 
érdemes tovább csinálni, ha a lendület a 
régi maradna. Az viszont már az egészsé-
gem rovására menne, és mivel van négy 
unokám, szeretnék még főállású nagypapa 
is lenni. A meccsek okozta stresszre nincs 
már szükségem, a szakosztály vezetését vi-
szont nagy örömmel folytatom majd.

CívisCafé: Nincs a városban NB I-es férfi 
csapat. Ki az, aki manapság Debrecen-
ben kézilabdázni adja fiúgyermekét? 

Dobszai Jenő: Szerencsére gyerekből 
nincs hiány, 8-tól 16 éves korig minden 
korcsoportban van csapatunk. A nagyjá-
ból száz gyerek mellett hét edző dolgozik.

CívisCafé: Csak könnyebb lenne a 
helyzetük, ha egy komoly csapat 
szerepelne a legjobbak között. 

Dobszai Jenő: Persze, mindig egyszerűbb, 
ha helyben van egy minta a gyerekek előtt. 
Annak idején, amikor volt NB I-es csapat 
Debrecenben, a fiatalokat kivittük a nagyok 
meccsére. Meg tudtuk mutatni: „látod, ő is 
meg ő is sportiskolás volt, ugyanúgy kezdte, 
ahogy Te: bejött a tornaterembe, és kiesett 
a kezéből a labda.” A közvetlen minta sokat 
számít, el lehet lesni a fogásokat, könnyeb-
ben elhihető a gyereknek, hogy egyszer ő is 
eljuthat odáig. Furcsa belegondolni, hogy a 
Debrecenből elvándorolt játékosokból ki-
jönne egy NB I-es, egy NB I B-s és még egy 
NB II-es csapat is.

CívisCafé: Egyáltalán lesz még a 
legmagasabb osztályban debreceni férfi 
együttes? 
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Dobszai Jenő: Ha rajtam múlna, akkor 
mindenképpen. De nem rajtam múlik…  

CívisCafé: Lényegében ez ma már 
csakis pénzkérdés.

Dobszai Jenő: Meg lehetne vásárolni 
egy játékjogot, és idetelepíteni egy csapa-
tot, de azért jobb, ha valamiféle kötődés, 
gyökér is fellelhető a folyamatban. Ezért is 
nagy csalódás nekem, hogy a DKSE igazi 
debreceni csapatként jutott el a legmaga-
sabb osztályig, ahol viszont nem maradt 
meg annak, elvesztette ezt a fontos értékét.

CívisCafé: Jött az eredménykényszer, 
kellettek a külföldiek. 

Dobszai Jenő: Erről inkább megtartom 
a véleményem magamnak.

CívisCafé: Ezek szerint a veszprémi és a 
szegedi modellel nem szimpatizál. Ez a 
két együttes mennyiben tekinthető 
magyar csapatnak? 

Dobszai Jenő: Ne nevezzük ezeket ma-
gyar csapatoknak, inkább Magyarorszá-
gon bejegyzett sportvállalkozásoknak. 
Az viszont kétségtelen: amit csinálnak, 
azt profi módon teszik, ellenkező eset-
ben nem lennének rájuk annyian kí-
váncsiak. És az is igaz, hogy ilyen magas 
szintre helyi kötődésű játékosokkal nem 
lehetne eljutni. Ennek ellenére szerin-

tem nevelni is kellene, nem csak vásá-
rolni, mert hosszú távon a túl sok külföl-
di jelenlétének a válogatott látja a kárát. 
Emlékszem, a Hódosban a DKSE ellen 
pályára lépő Szegedben már annak ide-
jén is csak egy magyar volt: az a Nenad 
Puljezevics, aki egy héttel azelőtt kapta 
meg a magyar állampolgárságot.

CívisCafé: Szóval, mikor lesz csapata 
Debrecennek?  

Dobszai Jenő: Indulásnak egy NB I B-s 
együttest is el tudok képzelni. Erre a 

DEAC-nak jó esélyei vannak, hiszen vezeti 
az NB II-es bajnokságot. Az már egy másik 
kérdés, hogy abban az osztályban hogyan 
lehet megkapaszkodni, illetve, hogy onnan 
lesz-e továbblépési lehetőség. Szentül meg 
vagyok róla győződve: valahol már készül 
egy dúsgazdag vállalkozó, hogy felkarolja 
Debrecenben a sportágat. Remélem, olyan 
valaki lesz, akinek a hobbija a kézilabda, 
mert akkor szívesen és – adott esetben – 
erőn felül is képes áldozni rá.
 Takács TiBor

*Az ajánlat a 2017. január 2. és 2017. március 31. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 3008 SUV vásárlása esetén (a kedvezmény teszt- és használt 
autóra nem vonatkozik). A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. Az új Peugeot 3008 SUV vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé 
most +2 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződéses jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a 
szerződéses gyári jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó átadásától számított 4 évig vagy 80 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó) érvényes.
A szerződéses és a kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- 
és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. A tájékoztatás nem teljes körű. A jelen ajánlat nem minősül 
szerződéses ajánlatnak. Az akció részleteiről érdeklődjön Peugeot-márkakereskedéseinkben! A P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció 
megváltoztatására és visszavonására. A képek illusztrációk.

OMP Peugeot – OMP Autóház Kft.
Debrecen, Balmazújvárosi út 38. 
Mobil: +36 (30) 512-9676
www.ompautohaz.hu

ÚJ PEUGEOT 3008 SUV

PEUGEOT 3008 SUV
ÚJ

peugeot.hu

+2 ÉV SZERZŐDÉSES
JÓTÁLLÁS AJÁNDÉKBA*

Az új Peugeot 3008 vegyes átlagfogyasztása: 4,0-4,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-124 g/km.
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Tejszínes 
gomba, rizzsel
Hozzávalók: fél kilogramm barna csiperke, két 
kisebb fej vöröshagyma, két-három gerezd fok-
hagyma, egy darab kaliforniai paprika, tíz de-
kagramm bacon, vagy füstölt kolozsvári szalon-
na, mangalicazsír, két-három koktélparadicsom, 
só vagy darált pritamin paprika, bors, kakukkfű.
 
Elkészítés: Kevés zsiradékon „kikönnyeztet-
jük” a szalonnát (nem kell kisütni teljesen), rá-
tesszük a vékonyan szeletelt vöröshagymát és 
az apróra vagdalt fokhagymát, megpároljuk, 
aztán jöhet bele a vékonyra vágott paprika, 
szeletekre vagy negyedekre vágott gomba. Fű-
szerezzük darált pritaminnal vagy kevés sóval 
(számoljunk azzal, hogy a szalonna kissé sós), 
borssal, kakukkfűvel, és pár perc után mehet 
bele a negyedelt koktélparadicsom is. Amikor 
minden ressre párolódott, felöntjük a tejszín-
nel, beforraljuk és párolt rizzsel tálaljuk.
 

Jó étvágyat kíván:  
Iglai János

Házi kenyér, tepsiben
Hozzávalók: 200 g teljes kiőrlésű búza-
liszt, 80 g teljes kiőrlésű rozsliszt, 80 g fe-
hér liszt, 40 g graham liszt (a szórásokhoz 
is ezt használtam), 2 ek. lenmagtöret, kb. 
1-1,2 g élesztő, 1-2 tk. só, csipet cukor 
(élesztő miatt), kb. 3 dl langyos víz (vagy 
amennyit felvesz a liszt. Én kenyérsütőben 
való dagasztás során is szoktam figyelni. 
Pótolom, ha szükséges. Inkább először 
kevesebb menjen bele.), 2 ek. olívaolaj. 

Elkészítése: Langyos vízben felolvasz-
tottam a cukrot és sót. Ezt az üst aljába 
öntöm. Erre pakolom a száraz hozzá-
valókat, és rámorzsoltam az élesztőt. 
Mivel az olajat kihagytam alulról, így 
azt is erre csorgattam, de nem okozott 
gondot. Szóval, lehet a nedves hozzá-
valókhoz is adni, és a lisztre is rátenni. 
A kenyérsütő megdagasztotta a tésztát. 
Én kb. 15-20 percig dagasztom a gép-

pel. A tepsit, amiben sütöttem a ke-
nyeret, margarinnal kikentem, liszttel 
megszórtam, és egy kis átgyúrás után 
beleillesztettem a tésztát. A tetejét víz-
zel lekentem, és megszórtam liszttel. 
Ruhával letakarva, meleg radiátor mel-
lett kb. 40 percig kelesztettem. Előme-
legített sütőben, 180 fokon, alsó-felső 
sütéssel kb. 70 percig sütöttem.

Jó étvágyat kíván: 
Rózsa Éva



9CívisCafé HIrDetÉs

HOTEL DIVINUS         |  Debrecen, Nagyerdei krt. 1.
Telefon: +36 52 510 900 | Fax: +36 52 510 901 | E-mail: info@hoteldivinus.hu

HOTEL DIVINUS
Tartsa rendezvényeit 

exkluzív környezetben, 
a Hotel Divinusban.

Céges rendezvények,
 konferenciák, 

meetingek, 
üzleti reggelik,

partnertalálkozók,
csapatépítő tréningek,

befektetői klubok 
ideális helyszíne!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Ligeti Ádám SALES MANAGER

Mobil: +36 30 742 5700 | E-mail: sales3@hoteldivinus.hu

Ha szereted a nagy járműveket, az olajszagot,  
és lenne kedved egy fejlődő magyar vállalkozás tagjaként 

autóbuszokat javítani, akkor köztünk a helyed! 

Csapatunkba, Debrecenbe

autóbusz-szerelőket 
várunk.

 ha „öreg szaki” vagy, az sem, ha pályakezdő. 
	Mi szívesen fogadunk, ha szükséges, tanítunk is. 
		Ha van autószerelői/autóvillamossági végzettséged,  

esetleg tapasztalatod,  
jogosítványod, és szeretnél hosszú távon velünk tartani,  
akkor csatlakozz hozzánk! 

		van „C” vagy „D”kategóriás jogosítványod,  
de ezek nélkül is örömmel fogadunk.

		Versenyképes fizetést.
		Tanulhatsz, mert támogatjuk,  

idővel karriert is befuthatsz, mert nekünk fontos,  
hogy a velünk dolgozók megtalálják a számításaikat. 

	És ha messziről jössz, szállást is tudunk biztosítani.
Ha lenne kedved velünk tartani, és nem bánod, hogy folyamatos műszakban kell dolgozni, 

várjuk jelentkezésed a hr@itkholding.hu e-mail címre.

Nem baj,

Jó ha,

Mit igérünk?
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A csecsemők napjuk nagy részét al-
vással töltik, az első időkben 18 órát 
is alszanak a 24-ből, persze, nem 
összefüggően, leginkább 2-3 órá-
kat egyben. Ahogyan fejlődnek, al-
vásigényük csökken, egyre inkább 
felváltják a pihenést az aktív tevé-
kenységek. Az alvási idők viszont 
hosszabbodnak: szerencsés esetben 
megnyúlhatnak 6-7 órára is. A cse-
csemők sokszor felébrednek éjszaka, 
de nem feltétlenül vesszük észre, ez 
az úgynevezett „csendes ébrenlét” 
fázisa. Ilyenkor ébren vannak, akár 
gügyögnek is, izegnek-mozognak, de 
nem jelzik szükségleteiket, nem sír-
nak, és nem sokkal később vissza is 
alszanak. Erre a szülők reagálhatnak, 
megnyugtatják, ringatják, felveszik. 
Így a gyermek, hogy éberebbé válik, 
sokkal nehezebben tud visszaaludni. 
Ilyenkor hagyjuk, hadd aludjon a ki-
csi magától vissza!
Az egyik legfélelmetesebb alvászavar 
a pavor nocturnus, amikor a gyer-
mek pánikszerű sikoltozással ébred. 
Ez a szülőt nyilván nagyon meglepi, 
és megijed tőle. A gyermek ilyenkor 
megnyugtathatatlan, és amikor éb-
reszteni próbálják, még zavartabb 
lesz. Ahogy vége, a gyermek vissza-
alszik, és sem utána, sem felébredve 
nem emlékszik az éjszaka esemé-
nyeire. Ez az epizód az alvásidő első 
harmadában, rendszerint éjfél előtt 
jelentkezik. Ahogyan a gyermek nő, 
az esetek ritkábbá válnak, majd telje-
sen elhagyja. Ezt az alvászavart 6 éves 
korig nem érdemes pszichés okra 
visszavezetni, hiszen gyakorinak 
mondható. 7 év fölött már érdemes 
szakorvos tanácsát kérni.
Ébresszük? Ne ébresszük?
Ha nem reagál a megnyugtatásra, 
maradjunk ott, nehogy megsérüljön. 
Nem kell felébreszteni, inkább csak 
nyugtatni, hogy minél hamarabb 
visszaaludjon. Ne kérdezősködjünk 
másnap a történtekről! Mivel nem 
emlékeznek, így amikor faggatják 
őket, úgy érezhetik, nincs velük rend-
ben valami. Az esetek nagy részében 
nyomtalanul elmúlik a gond.
Előfordul gyermekkorban az alvajá-
rás is, ami legtöbbször úgy jelentke-
zik, hogy a gyermek felül az ágyban, 
olyan cselekvéseket végez, amelynek 
semmi célja nincs, vagy éppen beszél. 

Előfordulhat az is, hogy elhagyja az 
ágyat, de aztán visszatér. Ez az ese-
mény is inkább az éj első harmadá-
ban jelentkezik. Ezek az alvajárások 
általában nincsenek kapcsolatban 
stresszel; nappal a gyermek viselke-
dése normális. Többnyire 10-15 per-
cig tartanak. Ezeknek a száma is fo-
lyamatosan csökken a fejlődéssel, és 
általában 14 éves korra eltűnik. Elő-
fordulhat az is, hogy kezdődő lázas 
betegséggel esnek egybe.
Rossz álom
A lidérces álom is gyakori gyermek-
korban. Ezek már később, leginkább 
hajnalban jelentkeznek. Ezeknek a 
tartalma valamilyen félelmetes ese-
mény: szorongással, halállal kapcso-
latos félelmek, önértékeléssel kapcso-
latos problémák, leesés, megtámadás, 
stb. Lehetnek fizikai tünetek is, de a 
különbség a pavor és a lidérces álom 
között az, hogy a lidérces álomból a 
gyermek könnyebben ébreszthető, és 
nagyon hamar éberré válik, tudja, hol 
van, mi történt. Mivel a kisgyerme-
kek nem mindig tudnak különbséget 
tenni a fantázia és a valóság között, 
ezért álomtartalmakban gyakran 
megjelennek a fantáziák, árnyak, té-
ves félelmek. A félelem már elalvás 
előtt jelentkezhet, és éjszaka rém- 
álomként jelenhet meg. Azonban ha 
serdülőkorban is gyakran előfordul 
a rémálom, ott már állhat pszicholó- 
giai probléma a háttérben.
Figyeljünk oda arra, ha 5 éves kor 
után folyamatos az álmatlanság, az 
elalvás előtt jelentkező folyamatos 
félelem! Fontos, hogy levezessük 
a napot, olvassunk mesét, legyen 
meg az elalvás előtti szertartásosság. 
Hagyjuk, hogy a gyermek lenyu-
godjon, lecsillapodjon, hiszen akkor 
lehet nyugodt az alvása. Akkor kér-
jük szakember segítségét, ha ezek az 
epizódok hetente többször, akár min-
dennap előfordulnak, akár többször 
is éjszakánként, és akkor is nagyon 
figyeljünk, ha a gyermek napközbe-
ni viselkedése is megváltozik negatív 
irányba.
 - FGYN -
 
CsERfEs gyERmEKműHELy
4024 Debrecen, Szent Anna u. 35. 
cserfesgyermekmuhely@gmail.com  
+36 (20) 298-6272

Lidércek, 
rémek, 

sikolyok 
és alvajárók

 
Az alvászavarok 

gyakoriak gyermekkorban. 
A gyerekek  

10-15 százalékát is érinthetik. 
Nem kell tőlük megijednünk; 

jó eséllyel 
maguktól is megszűnnek.
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Ingatl an   börzeIngatl an   börzeIngatl an   börze

2017.

Március 
25–26.

 D e b r e c e n 
P l a z a

ház lakás
ingatlan

albérlet

bank
hitel

biztosítás 
tanácsadás
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2017.kormany.hu

• az a célunk, hogy egyre többen éljenek segély helyett munkából 

• azt is el kell érnünk, hogy mindenkinek megérje dolgozni

• ennek érdekében januártól 25 százalékkal nő a szakmunkás minimálbér 
25%-KAL NŐ A SZAKMUNKÁS MINIMÁLBÉR

Civis_192x269mm.indd   4 10/02/17   13:41



13CívisCafé HIrDetÉs

Fogadjunk, a környéken kevés olyan 
önkormányzatot tudnak mutatni, ame-
lyiknek saját borospincéje van – saját 
borral! Pedig a 4-es számú főút Hajdú-
hadházzal szemközti oldalán szépen 
fejlődő szőlőskertek árulkodnak arról, 
hogy a városvezetés komolyan gondol-
ja a borászkodást.
Nem előzmények nélküli a lelkesedés, 
hiszen az írásos emlékek tanúsága sze-
rint már 300 évvel ezelőtt is lengette a 
tavaszi szél errefelé a kacsokat – a haj-
dúkkal együtt a szőlő is betelepült a 
környékre, majd később komoly zárt-
kertrendszerben a helyiek olyan sikerrel 
termesztették a növényt, hogy Hadház-
nak még önálló hegyközsége is létezett. 
Az 1960-as években végbemenő téesze-
sítés azonban fájdalmas károkat okozott: 
a birtokok felmorzsolódtak, a szőlő he-
lyét szálas- és szemestakarmány vette el. 
Na, és a föld! A szőlő számára tökéletes, 
a nyírségi homok és a hajdúsági löszhát 
találkozásánál létrejött, kiváló tápanyag-
tartalmú és vízgazdálkodású talaj a ga-
bonafélék alatt kimerült. A pezsgő zárt-
kerti élet egyszerre megszűnt, a földek 
elvadultak.
Ahhoz, hogy a 2000-es évektől visz-
szatérjen Hadházra a szőlő becsülete, 
előbb kedv, majd okos gondolat kel-
lett. Megadatott. Most már „csak” a 
munka van hátra. Csáfordi Dénes 
polgármester, akinek a nagyszülei is 
szőlőt műveltek, elkötelezett a borász-
kodás mellett. Noha tisztában van vele, 
hogy nem prémium borok kerülnek 
a palackokba, nagy reményeket fűz e 
tisztán helyi termék újjászületéséhez.  

A hajdúhadházi borra a jövőben 
komplett szolgáltatást igyekeznek fel-
fűzni: a zártkertek rendezését követően 
építkezések kezdődnek, a tervekben 
pince, szabadtéri színpad is szerepel.
A hajdúhadházi önkormányzat jelenleg 
2,6 hektáron termeszt szőlőt, továbbá a 
polgármester ingyenes kezelésbe adott a 
maga földjéből 3,6 hektárt. A pincében 
katonás rendben sorakoznak a csillogó 
acéltartályok és fahordók, tele zamatos 
generosával, kékfrankossal, cserszegi 
fűszeressel és ígéretes Biancával. Mivel 
kereskedelmi forgalomba – az engedé-
lyeztetés időigényessége és bonyolultsá-
ga okán – egyelőre nem hozható az ital, 
a város vendégei örülhetnek neki, de 
kínáltak már hadházi bort Hajdúnánás 
város bálján, valamit a megyei Prima 
Primissima-díjátadón is.
Március elejétől egészen novemberig 
szapora ütemben nyújtja a feladato-
kat az ültetvény, ami közfoglalkoztatás 
keretében 11 főnek ad munkát. Mivel 
azonban metszőollóval a kezükben 
kevesen születnek, ők valamennyien 
egy féléves tanfolyam keretében sa-
játították el a szőlészet csínját-bínját, 
a kötözéstől a növényvédelmen át a 
borkészítés alapjaiig. Nagy részük van 
a kétkezi munkásoknak abban, hogy 
a szőlőnek „több élete” is lehessen.  
A csemegeszőlő a helyi közétkeztetés-
ben nagy népszerűségnek örvend; a 
helyi konyhákat 2016-ban ebből 1 ton-
nával látták el, és a mennyiség növelése 
a cél, ahogy a hadházi óvodásoknak, 
diákoknak szánt, mustból tartósítószer 
nélkül, pasztörizálással készült tiszta 
gyümölcslé tavalyi 1800 literét is emel-
ni fogják idén. Hamarosan a törköly is 
hasznosulhat: egy pálinkafőző még hi-
ányzik a színes repertoárból.
Szőllős László agrármérnök, az 
önkormányzati szőlőskert gazdája 
örömmel számolt be róla, a hagyomá-
nyos tájjellegű fajták (kövidinka, ezer-
jó, gohér, tramini, oportó, fekete leány-
ka) további telepítése mintaprogram 
keretében valósul meg 2017-ben. Csak 
erő legyen, és sok szomjas ember!
Lassan körvonalazódik a szemünk 
előtt, ahogy meleg nyári estén az illa-
tos hadházi szőlőskertek ölelte borozó 
teraszán ülünk, lampionok világíta-
nak, jó zene szól, színes és sokfelől jött 
a vendégsereg. Nagyon úgy fest, nem 
csak álom...  Bereczki-csák Helga

Visszaadják 
Hajdúhadházon 

a szőlő 
becsületét

kedv, majd  
okos gondolat kellett. 

megadatott. 
most már „csak”  

a munka van hátra.
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Debreceni 21-es: 

Kiss Imre 
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavak-
ban, amit maguk választanak. mi csak kérdezünk. Hu-
szonegyet. ezúttal kiss Imrétől, a Cívis Darts se elnökétől.

1. Angliában, Hollandiában, de még 
sok más fejlett nyugat-európai or-
szágban iskolai tananyag a darts, 
mert már régen rájöttek, hogy agy-
serkentő. Nálunk is kacérkodtak a 
gondolattal az oktatásért felelős 
politikusaink néhány éve. Most 
hogy és hol áll az ügy?
Nem vagyok naprakész, az illetékes 
minisztérium és szövetség feladata 
erről megállapodást kötni. Én a Cívis 
Darts SE elnökeként inkább itt, hely-
ben próbálom az iskolákba vinni a 
dartsot. Mi megmutatjuk, bemutatjuk 
a sportágat bárhol, de utánunk már 
tréner vagy nevelő kell, aki a gazdája 
lesz a foglalkozásoknak. Ezt a bázist 
nehéz megteremteni.

2. Gyerekeket is toboroztok, de hát ők 
fel sem érik a táblát!
Na és? Teszünk a tábla alá egy szé-
ket vagy sörös rekeszt, arra felállva a 
dupla 20-ból is ki tudják venni a nyilat.

3. Fejtsük meg a darts titkát? A kéz-
nek és a szemnek kell összhang-
ban lennie. Meg még minek is?
Az agy és a kéz ideális kombinációját 
kell megtalálni, megfelelő fizikai fel-
készültség mellett. A laikus azt hiszi, 
hogy a dartsozásban semmi fárasztó 
nincs, de ez tévedés. Egy kényszer-
tartású testhelyzetből ugyanazzal a 
mozdulattal sokat, koncentráltan és 
pontosan dobni igenis megterhelő.

4. Fontos kérdés: hány sört igyunk a 
játék előtt és közben ahhoz, hogy 
kellően ellazuljunk?
Ha valakit a stresszfaktor doppingol, 
akkor nem kell inni. Rossz verseny-
zőtípus esetén egy ideig valóban lazít 
az alkohol, de akkor sem ajánlatos inni, 
mert egy idő után fáradtság, tompaság 
lesz úrrá az emberen. A sörtől önma-
gában még nem lehet dobni a 180-as 
köröket. A töménytől pláne nem.

5. A sörhas a nagy sztároknál biztos 
alapot ad a dobásokhoz. Gondolom 
én…
A dartshoz elsősorban kiegyensúlyo-
zottság, nyugodt lelkiállapot szük-
séges. A nagy sztárok a pocakjuktól 
függetlenül felkészültek fizikailag és 
mentálisan egyaránt.

6. Tisztázzuk azt is: van-e értelme 
elektromos dartstáblára dobálni?
Ilyen szakág is van, én is például idén 
újra játszom benne. De nem csak én, 
hanem a legnagyobb sztárok, Phil 
Taylorék is vállalnak elektromos hak-
nikat, ők nyilván nem kevés pénzért. 
Egy biztos: acélnyilakkal sokkal jobb 
dobástechnikát tanulni, de az elekt-
romos darts is megfelelő élményt 
nyújthat.

7. Mi fogott meg a dartsban?
A dartsszal minden ember találkozik 
egyszer az életben, tehát mindenki 
kezébe kerül egy nyíl, amivel célba 
dob. Eleinte én is kocsmában, társa-
sággal dobáltam, majd az első gyerek 
születése után esténként otthon gya-
koroltam, a fürdetés után.

8. A debreceni Cívis Darts SE meg- 
alukálását ki és mi ihlette?
Eleinte még tízen se voltunk, és nem 
hittem el, hogy egy ekkora városban 
nem akarnak többen versenyszerűen 
dartsozni. Elkezdtük az első hivatalos 
versenysorozatot, ma már tizenkét-ti-
zenhat táblán rendezünk versenyeket, 
amatőröknek és profiknak egyaránt. 
Most már azért is küzdünk, hogy le-
gyen utánpótlásunk. Ezeknek a koor-
dinálása és szervezése miatt jelenleg 
kevesebb időm jut a saját játékommal 
foglalkozni.

9. A legnagyobb magyar eredmény 
megy fejből?
Bezzeg Nándor 2009-es PDC-világ-
bajnokságon a 33. helyen végzett, 

ezt a tévében is nézhettük. Emlékeim 
szerint az a magyar csúcs.

10. Van Gerwen, Gary Anderson, Phil Taylor 
és a többiek ma már fontmilliókat ke-
resnek. Mikor követelhet helyet ma-
gának egy magyar közöttük?
Szerintem soha. Óriási pénzt és na-
gyon nagy munkát kéne befektetni. 
Hiába vannak tehetségeink, itthon ezt 
a karrierépítést nem szponzorálja meg 
senki.

11. Pedig a darts népszerűsége tombol, 
ma már itthon is fő műsoridőben 
közvetíti a nagy versenyeket a tele-
vízió, és lefogadom, többen nézik, 
mint egy alsóházi spanyol bajnokit!
Az a baj, hogy miközben nézik Phil 
Taylorékat, sokan azt hiszik, hogy 
100-as átlag alatt nincs értelme ját-
szani. Pedig van! Egy kisebb debreceni 
versenyen például 45-50-es átlaggal 
bárki nyugodtan elindulhat.

12. Debrecenben a legtöbb kocsmáros 
panaszkodik a forgalom csökkené-
sére, de nem jut eszébe beruházni 
egy dartstáblába. Egy láda sör árá-
ba fájna…
Legyen két láda sör, de akkor sem a 
pénz az oka, hanem az, hogy mint sok 
minden máshoz, ehhez sincs meg a 
kultúránk. Nem kell Angliáig menni, 
már Ausztriában és Csehországban is 
teljesen másként kezeli a társadalom 
a dartsot.

13. Aki nem iszik, nem jár kocsmába, 
de kedve lenne dobálni, mit tegyen?
Forduljon hozzánk, megmutatjuk neki 
a megfelelő dobástechnikát, ötletet 
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adunk a felszerelésekhez, minden-
hez. Nem kell rögtön 10-12 ezerért 
nyilakat venni. Semmi értelme.

14. Ebben a sportban nincs test-test 
elleni érintkezés, ha csak ittasan 
össze nem akaszkodnak a felek, 
ami a dartsozó úriemberekre nem 
jellemző, tehát a nők is érvénye-
sülhetnének. Mi a helyzet a deb-
receni amazonokkal?
Bogár Alexandra például tavalyelőtt 
nézte a televízióban a vébét, majd 
bejött hozzánk azzal, hogy verseny-
ző szeretne lenni. Szívesen láttuk, 
és azóta  jó nemzetközi eredménye-
ket is elért. Komoly esélye van arra, 
hogy a magyar válogatottban is szá-
mításba vegyék. Nálunk egyébként  
jó az arány, de ez alapvetően egy 
férfias sport.

15. Lehet-e Debrecen a darts  
Mekkája?
Még Magyarországon sem lehet az, 
mert mint minden, a darts is Buda-
pest-központú, de sorra alakulnak a 
vidéki egyesületek, és szép eredmé-
nyeikkel bizonyítanak. Mi inkább re-
gionális centrummá szeretnénk válni.

16. Aki nyilat fog, arról ábrándozik, 
hogy megdobja a 180-at. Mikor jött 
az első?
Nem voltam még húsz, valamelyik 
szórakozóhelyen vagy próbateremben 
estem át a nagy élményen.

17. Mi a legnagyobb kiszállód?
A 170 többször is megvolt. Kilencnyi-
lasom még nincs, csak tizenegy.

18. Jelenleg ki Debrecen Michael van 
Gerwenje?
Nagy Zoltánnak hívják, az utóbbi 
években nagyon stabil játékot mu-
tat. A Teva csapatában kezdte, de az 
megszűnt, mi akkor még nem működ-
tünk országos egyesületi szinten, így 
a fehérvári Sport DC-hez szerződött. A 
legjobb debreceniekhez tartozik még 
Soltész István, aki idén lesz 64 éves, 
de említhetem még Holácsik Andrást 
és Pajzák Tamást. A volt kiváló kick-
bokszos, Vecsei László is sokat fejlő-
dött, és bár mostanában hullámzó a 
teljesítménye, Fábián Sándor is a leg-
jobbak közé tartozik.

19. Phil Taylor például bokszrajongó, 
Van Gerwen fociőrült. Téged a dart-
son kívül mi köt le?

A kézilabdát nézem a tévében, űzni 
azonban a petangot szeretem. A foci 
valahogy nem köt le. A fiaimmal rend-
szeres látogatói vagyunk a tuning- 
talákozóknak és autóversenyeknek, 
nekik ez jön be.

20. Kilencnyilast dobni a magyar baj-
noki döntőben, vagy egy estét eltöl-
teni december végén az Alexandra 
Palace-ban?
A kilences előbb-utóbb meglesz, mint 
ahogy a PDC-világbajnokságra is ki-
jutok egyszer, legfeljebb nézőként, 
hiszen ezek mind csak rajtam múlnak. 
Én inkább azt kívánnám, legyen egy 
klubhelyiségünk, egy termünk Debre-
cenben, ahol csak a felkészüléssel és 
a játékkal kell foglalkozni.

21. Rendezzen-e olimpiát Magyar- 
ország?
Ismerve a magyar állapotokat, nem 
hiszem, hogy haszonnal tudnánk ki-
jönni belőle. Félő, hogy több kárunk 
származna belőle, mint előnyünk. Ki-
mondom: ez a társadalom szellemileg, 
politikailag és gazdaságilag nem érett 
még egy olimpia megrendezésére.

 Cs. BereCzki AttilA 

Esély a 
boldogságra!

Szeretettel várjuk 
a tartós kapcsolatra 

vágyókat !
IDŐPONT EGYEZTETÉS: 

+36 52 452 725, 
+36 20 482-6832

Hirdetési  
lehetőségekért, 
megjelenésért, 

egyedi ajánlatokért 

keresse  
kollégánkat:

Szabó ErzSébEt 
+36 20 420 4332 

szabo.erzsebet@civishir.hu

DorcSák NikolEtt 
+36 30 648 5874 

dorcsak.nikolett@civishir.hu



16 CívisCaféHIrDetÉs


