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festékstúdió
Debrecen, Füredi út 57-59. 
Tel/fax: 52/249-972, +36-70/635-7140
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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: 2017. AUGUSZTUS 19-IG.

Tilatex beltéri falfesték 
16 lit. 

176 m2 felületre elegendő!  

 
330,62 Ft/kg

5290 Ft 

Baumit Fino Bello  
beltéri glett,  20 kg 

 
129,5 Ft/kg

2590 Ft 

Sadolin Aqua Classic 
vékonylazúr 2,5 lit.

 
2636 Ft/l

6590 Ft 
Platinum szines  

beltéri falfesték 5 lit.

 
1379 Ft/l

6895 Ft Gemini  
parkettalakk 

A+B  
4 literes

 
2487,5 Ft/l

9950 Ft 
Ultra Szavo  

penész elleni szer 
pumpás 500 ml.

 
1990 Ft/l

995 Ft 



3RöviD HíRekCívisCafé

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 954948 | 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: a Centrál Színház Florian Zeller: Házassági leckék középhaladóknak című előadás promóciója, fotó: Sárosi Zoltán.

Egy debreceni 
iskola fért be 
az elitbe!
 
Az Összkép a kompetenciamérések 
eredményeit feldolgozó cikksoroza-
tának utolsó részében az általános is-
kolák által elért abszolút pontszámok 
alapján állította össze a legjobbak lis-
táit. A TOP 20-ba egyetlen debreceni 
iskola fért be, az Ibolya utcai.
A kompetenciaeredmények alapján 
legjobb iskolák sikerének csak egyik 
eleme a tanítók és a gyerekek közös 
munkájának a teljesítménye. Fontos 
szerepe van benne a tehetséges gyere-
keket vonzó iskolai szellemiség kiala-
kításának, és persze annak a sok tu-
dásnak, készségnek, amit a szülőktől 
kapnak a gyerekek. Ezeken a listákon 
egyértelműen a fővárosi iskolák van-
nak többségben, mind a matematika, 
mind a szövegértés tekintetében. Ve-

lük többnyire nagyvárosi iskolák tud-
ják felvenni a versenyt.
Bekerülni az ország 20 legjobb isko-
lájába óriási dolog, bárhol is van az 
adott iskola, bármilyen gyerekeket 
is tanít, bármilyen körülmények kö-
zött. Nem egyértelmű, hogy jó hely-
zetű diákok és jó tanárok találkozása 
kiemelkedően jó iskolát eredményez. 
Ahhoz, hogy valaki benne lehessen a 
legjobbak között, folyamatos, kitartó 
és komoly munkát kell végeznie – ál-
lapítja meg az osszkep.hu.

Világpremier! Rubik Ernő Kos-
suth-díjas szobrász és játéktervező bűvös 
kockája – és még megannyi logikai-ügyességi 
kihívása – után a debreceni Campus Feszti-
válon mutatkozik be a (nem hivatalos nevű) 
Rubik-emberke, ami csaknem 50 pozícióban 
rakható ki. Próbálják ki Önök is!
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Hosszú évtizedek óta játsszák vi-
lágszerte töretlen sikerrel a jiddis 
regényből készült Hegedűs a házte-
tőn című musicalt, amiben Tevje, az 
orosz messzeségben élő tejesember 
kerül szembe hittel, döntéshelyzet-
tel, feszítő emberi kérdésekkel. A 
darabot ősztől – Alföldi Róbert 
rendezésében – nyolc hazai nagyvá-
ros arénáiban láthatjuk. A főszereplő 
Stohl Andrással beszélgettünk.

CívisCafé: Tanult még oroszul? 
Stohl András: Hogyne, és nagyon 
utáltam, ahogy abban az időben min-
denki, talán pusztán csak azért, mert kö-
telező volt. Ma már nagyon bánom, hogy 
nem tanultam meg rendesen a nyelvet.

CívisCafé: Oroszország egyenlő 
szamovár, vodka, farkasokkal teli tél?

Stohl András: Oroszország hatal-
mas, különleges hely – felfoghatat-
lan távolságok vannak benne, és sok 
olyan érintetlen terület, amire nem 
is gondolunk. Annyira besűrűsödött 
az emberiség, hogy nagyon nehéz 
elhinni: az ember napokig mehet ott 
anélkül, hogy bárkivel is találkozna. 
Oroszországban többször jártam, 
bár kizárólag színházzal és kizárólag 
nagyvárosokban – számomra nagyon 
vonzó hely. És nem csak vadászati 
szempontból.

CívisCafé: Irodalmi élményeink 
alapján az orosz vidékről/faluról elég 
lehangoló kép él bennünk. Ehhez 
képest milyen hely Anatevka?  
Mai ésszel túl lehetne élni? 

Stohl András: Minden bizonnyal. 
A Hegedűs a háztetőn próbái azon-
ban csak augusztus elején kezdődnek, 
és én ismerem Alföldit – felesleges elé 
menni bármilyen prekoncepcióval, 
mert úgyis leveri, és az lesz, amit ő 
akar. Ő úgy rendez, hogy kész elő-
adás van a fejében, éppen ezért lehet, 
hogy egy-egy darabbal hat hét alatt 
elkészül. Vakon bízom benne.

CívisCafé: Alföldi Róbert rendezéseire 
jellemző, hogy bátran ad modern ruhát 
a darabokra. Ráismerünk a mai 
világunkra majd? Finom áthallásokkal, 
vagy egészen egzaktan?

Stohl András: Tudom, hogy nem 
akarja kiforgatni az eredeti darabot, 
és semmiféle extravaganciát nem fog 
beletenni. Ettől függetlenül valamit, 
természetesen, akar vele mondani, de 
hogy az mi, majd kiderül.

CívisCafé: A darab majdnem Önnel 
egyidős: mi benne az a mondanivaló, 
ami 50 év után is megingathatatlanul 
érvényes?

Stohl András: A szeretet. Úgy gon-
dolom, Alföldit most az ember és az 
emberség érdekli, hogy a szeretettel 
mit lehet megoldani, és hogy egyál-
talán ki kell-e állnunk az elveinkért, 
vagy pedig olykor nem árt egy kicsit 
engedni…

CívisCafé: Tevje a hagyományok men-
tén akarja kiházasítani a lányait. 
Életbiztosítás mindenáron megfelelni a 
közösség értékeinek?

Stohl András: Jó, ha vannak tradí-
cióink, áthághatatlan erkölcsi alapok, 
és tudunk ragaszkodni ahhoz, ami a 
miénk. Nem lehet mindent eldobni: 
erkölcsi téglák kellenek, amire rá lehet 
lépni – a darab üzenetéhez ez min-
denképp hozzátartozik. Apaként arra 
nevelem a gyerekeimet, hogy tisztes-
ségesen éljenek, ami nem könnyű a 
mai világban.

CívisCafé: Egy főszerep megformálá-
sakor számít az, hogy ugyanazt a 
karaktert kik és hogyan játszották 
korábban? (Helyey László, Haumann 
Péter, Kulka János, Hegedűs D. Géza, 
Gregor József, Bessenyei Ferenc)

Stohl András: Nem hiszek ebben. 
Illetve nem ilyen típusú színész vagyok. 
Azért nem nézem meg a korábbi Tev-
jéket, mert az előző alakítások óhatat-
lanul hatnának rám, és akkor nem azt 
az elsődleges élményt keresném meg 
magamban, amit a helyzet kibontana, 
hanem sémáknak akarnék megfelelni. 
Szűz szemmel sokkal jobb ránézni egy 
szoborra, mint ha elmondanák a törté-
netét. Én szeretek úgy nekimenni egy 
márványtömbnek, hogy majd én fara-
gom ki belőle a szobrot.

CívisCafé: A színházi darabok 
mondanivalójukkal mind a közönség 
érzékenységére építenek. Nem 
tépázódik meg ez az igény egy 
arénában vagy sportcsarnokban, ahol 
sportolók szoktak izzadni?

Stohl András: Félek és reményke-
dem. Bízom benne, hogy meg tudom 
teremteni a darabnak az intimitását, 
hogy nemcsak egy nagyszabású pro-
dukció lesz, hanem megszólítja az 
embereket. Magát a színházat kell lét-
rehozni ezekben a hatalmas terekben. 
Ugyanakkor tudni kell, hogy nem at-

Stohl András 
a háztetőn
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tól teremtődik meg a színház, hogy az 
Operában, a Katonában vagy egy torna-
teremben játszódik. Én inkább a mére-
tektől tartok; attól, hogy messze lesznek 
tőlem a nézők. Alföldi személye azonban 
garancia arra, hogy ezt is megoldjuk. 
Másrészt nagyon jó koreográfusunk van, 
ugyanaz, aki az István, a királyban volt, 
Vári Bertalan. És bízom a színészekben 
is, akiknek hatalmas az ereje.

CívisCafé: A musical szereposztását a 
közelmúltban hozták nyilvánosságra. 
Jordán Tamás (rabbi), Csákányi Eszter 
(Jente, a felesége) és Tóth Gabi (Fruma 
Sára) mind művészi erőtől duzzadó, nagy 
különcök. 

Stohl András: Eszterrel dolgoztam 
együtt a Katonában, nagyon szeretjük 
egymást, Jordánnal különösen nagyon 
szeretjük egymást, Gabival a Passió XXI 
alatt ismerkedtem meg – neki nehéz dolga 
van, mert nem színész, ezért nekünk ezt a 
feladatot egy kicsit talán könnyebb meg-
ugrani, de azt hiszem, nagy prózai szere-
pe nem lesz, énekelni pedig nagyon tud. 
Nagy melódiák vannak a Hegedűsben!

CívisCafé: Augusztus elejétől mi a 
menetrend?

Stohl András: Az olvasópróbával kez-
dünk: ülünk egy hosszú asztalnál, és álta-
lában Alföldi Róbert felolvassa a szöveg-
könyvet, de addigra a dalokat már meg 
kell tanulni, és amikor az olvasópróbán 
elérünk a dalhoz, az zongorakísérettel 
meg is szólal. Majd nekivágunk, mint a 
szélvész; Alföldinél nincs kegyelem. Ő 
pontosan tudja, hogy mit akar látni.

CívisCafé: Engedi a konstruktív észrevé-
teleket?

Stohl András: Változó. Akit szeret, 
annak többet megenged. Aki nem pró-
bál rendesen, annak viszont a fej- és kéz-
mozdulatát is beállítja. Szerencsére ez 
velem nem szokott megtörténni.

CívisCafé: Miért szeretheti?
Stohl András: Talán a vadságot, az 
ösztönösséget szereti bennem, és azt, 
hogy nagyon tudok dolgozni, húzni. Na-
gyon kell az, hogy a csapat együtt tud-
jon működni. Mondják, hogy minden 
rendezőnek van egy színésze. Neki kettő 
van: László Zsolt és én. Zsoltban az ér-
zékenysége és az intellektusa fogja meg, 
bennem inkább az ösztönösségem.

CívisCafé: Vannak simítások az utolsó 
napokban?

Stohl András: Egy héttel a bemutató 
előtt minden teljesen kész. Bármilyen ál-
lapotban van egy színész ihletettség szem-
pontjából vagy művészileg, az előadás 
akkor is 90 százalékos lesz, és soha nem 
megy alá. Magyarul: az ötödik előadás 
ugyanolyan, mint az első. A színész persze 
megnyugszik a szerepben, amit nüansznyi 
finomítások követhetnek, de azokat csak 
mi érezzük, kifelé nem látszik. Nálunk nem 
szoktak darabok szétesni. A néző azt kap-
ja a pénzéért, amit elvár – Debrecenben, 
Nyíregyházán, Miskolcon ugyanúgy. Ettől 
függetlenül azért be kell vallanom: izgulok.

Bereczki-csák Helga

Hegedűs a Háztetőn
Debrecen, Főnix Csarnok
Szeptember 30.

„KUPONOZZ!”

szórakozz

egyél és igyál

pihenj

művelődj

szépítkezz

kapcsolódj ki

sportolj
KUPONLAP.hu

kedvezményes árakon!
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Hozzávalók a pörkölthöz: 1 kg oldalas, 
3 fej hagyma, 2-3 paradicsom, 2 papri-
ka. A nokedlihez: 0,5 kg rétesliszt, any-
nyi tojás, amennyit felvesz, egy kis víz. 
A bodaghoz: ½ kg finomliszt, 1 kiskanál 
szódabikarbóna, 1-2 evőkanál sertészsír. 
Az uborkasalátához: 1 kígyóuborka, 1 fej 
lila hagyma, cukor, só, ecet. 

Elkészítés: 
Pörkölt: A hagymát a zsíron meg-
pirítjuk, adunk hozzá piros paprikát, 
majd hozzátesszük a húst. Kevés vi-
zet adunk hozzá, alacsony hőfokon 
pirítjuk. Amint megpuhult a hús, a 
paprikát, paradicsomot hozzáad-
juk. Nokedli: A réteslisztet tojás-
sal és kevés vízzel összekavarjuk, 
kiszaggatjuk. Bodag: A lisztet a 
sütőporral, szódabikarbónával ösz-
szekavarjuk, vizet és tejet adunk 
hozzá. Összegyúrjuk, kinyújtjuk és 
tepsiben megsütjük. Uborkasalá-
ta: Az uborkát és a hagymát meg-
hámozzuk, vékonyra szeleteljük, be-
sózzuk, és állni hagyjuk pár percig. 
Kicsavarjuk, ecetet és cukrot adunk 
hozzá, majd újra felöntjük vízzel.

Hozzávalók: 1 fej káposzta, 10 dkg rizs, 
30 dkg kukoricadara, 60 dkg darált ser-
téshús, 2 evőkanál zsír vagy 2 dl étolaj, 
25 dkg vöröshagyma, 2 nagyobb gerezd 
fokhagyma, füstölt szalonna (ízlés szerint), 
só, bors, 4-5 fej paradicsom, ½ kg lecsó-
paprika.

Elkészítése: A töltött káposzta 
készítésének két legfontosabb sza-
bálya: két rész húshoz egy rész ku-
koricadarát adunk, és maga a levél 
is savanyított. A káposztát forró víz-
ben leforrázom. Ha nagyon nagy a 
levél, akkor harmadolom, ha nem 
túl nagy, akkor felezem a leveleket, 
hogy elég kicsik legyenek. A hagy-
mát és fokhagymát megdinsztelem a 
zsírban vagy olajban. Ezután hozzá-
teszem a darált húst, a kukoricada-
rát, a rizst és a fűszereket. A sóból és 
borsból annyit kell beletenni, hogy 
ha megkóstoljuk, akkor érezhető le-
gyen rajta a fűszer íze is, mert a dara 
eléggé magába szívja azokat. Az elő-
készített káposztalevelekbe göngyö-
löm a tölteléket, és a káposztaalapra 
rakom a töltelékeket.
Felengedem annyi vízzel, hogy 
majdnem ellepje, és a levébe teszek 
annyi sót, borsot és hogy kellően 
fűszeres legyen. Amikor felfőtt, hoz-
záadom a felszeletelt paradicsomot 
és lecsópaprikát, és készre főzöm 
úgy, hogy a leve elfőjön. Ha kész, fo-
gyasztás előtt jó, ha áll 15-20 percet.

Lecsós nokedli 
oldalassal és 
lila hagymás 

uborkasalátával

Kukoricadarás
-lecsós töltött 

káposzta

A receptek a debreceni Wáli István Református 
Cigány Szakkollégium honlapján jelentek meg. 
A Wáli István Református Cigány Szakkollégi-
umban – a Nemzeti Tehetség Program támo-
gatásával – a 2016/17-es tanévben október-
től májusig nyolc alkalommal jött a kollégium 
konyhájába egy-egy hallgató családja, hogy 
főzzön valami olyat, amit otthon is szívesen 
esznek. A fenti receptet a sátorlajaújhelyi Balog 
Henrietta és édesanyja, Erika jóvoltából tesszük 
közzé.



7CívisCafé kuponlap.Hu

Bízza ránk szennyesét! 
Mosás és vasalás, garanciával
Hegyekben áll a mosnivaló? Ráadásul a 
vasalás kívül esik a legkedvesebb háztar-
tási munkái körén? Sok az ing? Ne essen 
kétségbe! A Wishy Washy mosoda Deb-
recen egyedülálló háztól házig szállítással 
működő tisztítási szolgáltatója.
A munkatársak az összegyűjtött szeny-
nyest otthonában veszik fel, majd szín 
és anyag szerint válogatják. A mosást 
környezet- és bőrkímélő mosószerrel 
végzik, amit magas nyomású gőzzel tör-
ténő vasalás követ. A mosásra garanciát 
vállalnak, azaz ha valamelyik ruhadarab-

bal az ügyfél nem lenne elégedett, azt 
ingyen újramossák. Kiegészítő szolgál-
tatás a mosás-vasaláshoz a ruhák illato-
sítása minőségi parfümök illataival (Dior,  
Versace, Givenchy, Creed, Paco Raban-
ne stb.), amellyel még exkluzívabbá te-
szik az ügyfelek ruháit.
A Wishy Washy a mosás, vasalás mellett 
foglalkozik lakástakarítással, cipő- és ru-
hajavítással, cipőtisztítással, de a vegy-
tisztítással tisztítható ruhákat is felveszik, 
továbbá szőnyeg- és kárpittisztítási gon-
dokkal is megbirkóznak.

FoodFactory: utcakaja, szenvedéllyel
A Food Factory abból az elgondolásból indult ki, hogy 
a népszerű utcakaja megérdemli az újragondolást.  
A tökéletes harmónia érdekében érzelmi töltetet is kap-
nak a fogások: a városban egyedülálló odafigyeléssel 
és szenvedéllyel készítik utcakajáikat.
Alapanyagaikat megbízható helyről, elismert szak-
emberektől szerzik be. A hamburgerzsömle a Bárándi 
pékségből származik, a Hortobágy menti marhahúsból 
készült húspogácsákat pedig egy kisüzemtől szerzik be. 
A kézműves pizzákhoz a tésztát 12 órás kelesztéssel 
állítják elő a legjobb Gyermelyi pizzaliszt-keverékből, 

mellyel sikerül elérni a tökéletes pizzatészta-állagot. A 
feltétek kiválasztásban elsődleges szempont az olasz 
pizzák egyszerűsége, harmóniája és tökéletessége.
A souvlaki gyros elkészítésében ügyelnek rá, hogy a 
gyroshús ne forgó gyrossütőn, hanem sous vide tech-
nológiával készüljön, aminek köszönhetően a hús nem 
szárad ki, hanem tökéletesen szaftos és ízletes lesz.

FoodFactory
Debrecen, Darabos utca 14. fszt. 1. 
52/487-246
http://www.foodfactory.hu/

Mi tudjuk, kivel alszik!
Ha eddig azt hitte, egyedül vagy a párjával hajtja álomra 
a fejét, téved! Minden éjjel akkora tömeg van Ön körül, 
hogy el sem hinné! Az ágynemű, az ágybetét hemzseg 
a szabad szemmel láthatatlan poratkától, továbbá azok 
– nem túl gusztusos – maradványaitól. Ezek a parányi 
részecskék minden egyes éjjeli mozdulatunk következ-
tében szállni kezdenek, belélegezzük őket, és – nem túl 
szerencsés esetben – bizony az allergiánk kiváltója is 
lehet. Az ágybetét ilyen irányú száraz mélytisztítására 
kínál hatékony megoldást a Porcica. A kizárólag nö-
vényi alapú tisztítószerekkel üzemelő korszerű gépek 

– amik működés közben a levegőt is tisztítják – a mat-
racban megtelepedett szennyeződést fellazítják, majd 
eltávolítják, így szüntetve meg az allergizáló anyagok 
jelenlétét.
Az eljárást végző gép egyedülálló technológiával ren-
delkezik: 30 centiméter mélyre hatol a matracban, el-
távolítva így az mélyben lévő összes szennyeződést,   
új hatást és tiszta érzetet kelt.  35 cm széles kefesor 
található rajta.

www.porcicatisztitas.hu

guess deBrecen: Merész érzékiség
Debrecen belvárosában 6 éve működik az egyet-
len vidéki GUESS márkabolt, amivel a cégvezető 
Keczán Andrea régi álma vált valóra. 
Hosszú ideje járt már a GUESS lelkes rajongója-
ként a fővárosba vásárolni, amikor megfogalmazó-
dott benne az ötlet, hogy helyben is lehetne nyitni 
egy üzletet. Bár első nekifutásra el kellett enged-
nie a tervét, másodszorra már semmi nem állt az 
útjában. 
A Guess fiatalos és szexi kiegészítői közül válogat-
hatunk kedvünkre Debrecen szívében. A luxusmár-
kákkal versengő dizájn a Guess esetében elérhető 

árakkal párosul. Finoman kidolgozott táskák, nőies 
lábbelik, trendi pénztárcák, fiatalos órák, fényesen 
csillogó ékszerek – a márka legnépszerűbb darab-
jai mindössze egyetlen karnyújtásnyira.

Párizsi udvar – bevásárló központ
4026 Debrecenm Péterfia u. 13-19.
Telefon: +36 70 606 6266
E-mail: guess-shop@loveandluxury.hu
Internet: http://loveandluxury.hu/
Nyitvatartás:
H-Sz: 9-19, V: 10-18

egyél és igyál, szórakozz, művelődj, szépítkezz, pihenj, kapcsolódj ki, sportolj

kedvezményes árakon!

„kuponozz”, Debrecen!

w w w . k u p o n l a p . h u

l e g ú j a b b  p a r t n e r e i n k

 
www.wishywashy.hu
+36 30 750 5050
+36 70 750 5050
hétköznapokon reggel 7-től este 7-ig hívható
wishywashymosoda@gmail.com
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Az óvoda pedagógiai programja segíti a tehetségígéretes gyer-
mekek gondozását azáltal, hogy a nevelőtestület tagjai elkötele-
zettek a gyermekek tehetségének fejlesztésében. A pályázat célja 
az volt, hogy az eddig működő tehetséggondozó műhelyek mun-
káját színvonalasabbá, hatékonyabbá tegye, lehetőség nyíljon a 
gyerekek kivételes képességeinek kibontakoztatására változatos 
módszerek, eszközök, élmények által.
A gyermekek boldogan vették birtokba az új eszközöket (kosár-
labda, futóbicikli, roller, szivacs kézilabda, forgó tölcsér stb.), a 
tehetségműhelyek foglalkozásain rendelkezésükre álltak a kéz-
műves eszközök is (pasztellek, agyag, gyurma, barkács-, festő- és 
rajzeszközök).
Az év folyamán több alkalommal biztosított lehetőséget a prog-
ram – változatos helyszíneken – az élményszerzésre (Hortobágy, 

Kicsik kaptak 
nagy lehetőséget 

Debrecenben
sikeresen lezárult a levendula óvoda 

„szem előtt a mozgás ntp-kki-16-0169” 
pályázata.
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Gyulai István Atlétikai Stadion, Nagyerdei 
Stadion, Déri Múzeum). Az óvoda által 
meghirdetett városi rajzpályázatra több 
mint 70 pályamunka érkezett; a munkák-
ból vándorkiállítást szerveztek a tehetség-
műhely vezetői. A kézilabdacsarnokban 
rendezett Ovi Olimpián 75 gyermek ját-
szott nagy örömmel, és próbálta ki a pá-
lyázat nyújtotta eszközök sokaságát.
A pályázat zárásaként egész napos hor-
tobágyi kirándulással ajándékozták meg 

a gyerekeket, akik különböző népi játé-
kokat, sporteszközöket próbáltak ki és 
helyi értékekkel ismerkedtek.
Az óvoda nevelőtestülete a gyermekek 
nevében is köszöni az élmény- és esz-
közgazdag nevelési évet a pályázat tá-
mogatóinak.

MAXimum zene: 
RÁDIÓ MAX!

Hallgassa online!
maxfm.hu
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Az ember a nagy érzelmeknek – 
szerelem, magány, születés, sza-
kítás, gyász – hajlamos teljesen 
megadni magát. Tisztulást a köd-
ből, felemelkedést a mélyből – az 
idő múlásán kívül – egyénenként 
más és más hozhat. Örök érvényű 
mondanivalójával, egyetemes nyel-
vezetével a zene például sokaknak  
gyógyírt jelent. Az ismerős dalla-
mok kizökkentenek az apátiából, 
vigaszt nyújtanak, és megejtő szép-
séggel magukba sűrítik mindazt, 
amit kimondani egyszerű szavakkal 
nagy tehertétel lenne.
A Váci Dunakanyar Színház Meg-
adom magam című, Quimby-da-

lokra épülő zenés előadása nagy 
ívű utazás: Hella és Bence érzékeny 
történetén keresztül a hétköznapok 
valósága jön szembe, olykor lecsupa-
szítva, rútul vagy épp színes szépsé-
gében. Éppen ezért lehetséges, hogy 
az ember a fejéhez (netán a szívéhez) 
kap: hiszen jegyet váltott önmagára! 
Szembesül azzal, hogy a színpadon a 
saját élete zajlik. Előfordulhat.
A művészet gyógyító erejének fel-
ismerése nem új keletű. A színész 
ebből a szempontból valóságos 
gyógyszerügynök. A Megadom 
magam fájdalomcsillapító, kedély-
javító, nyugtató, esetleg mindez 
egyszerre. Énekelünk, ha örülünk 
– ha bánatunk van, főleg. A Quim-
by ehhez olyan mély gondolatiságot 
is társít, ami a színház falain kívül 
is elkísér. Az Olt Tamás rendez-
te zenés játék Mikecz Estilla és 
Krausz Gergő főszereplésével 
garancia arra, hogy a néző sokáig 
ható, eleven élménnyel távozik a 
színházból. És dilemmával is. Hi-
szen férfi és nő kapcsolata csupa 
nagy kérdés. Amikre legbelül talán 
tudjuk a válaszokat.

Megadom 
magam: 

jegyet váltunk 
önmagunkra

a Váci dunakanyar színház 
előadása a Hadházi 

szabadtérin!

megadom magam 
Hadházi Szabadtéri
Július 27., 20.30
Szereposztás
Bence: Krausz Gergő 
Hella: Mikecz Estilla 
Dorina: Molnár Gyöngyi 
Kabátos: Bakos-Kiss Gábor

szinhaz_plakat_192x269.indd   1 07/07/17   16:53
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X
a és a bemutatja:
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Megannyi férfititok, amit csak ők 
tudhatnak, teljességében kizárva a 
nőket, eltitkolt második életükből. 
Na és mi történik ott legbelül, a női 
lélekben, ahová csak nagyon kevés 
férfinak van szabad bejárása? Vajon 
melyik nő szólna büszkén az elját-
szott orgazmusairól, a párkapcsolati 
fiaskóiról, az idegennel szembeni fel-
lángolásáról, egész életét beárnyékoló 
testképzavarról?
Melyek azok a gondosan rejtegetett 
magánéleti kudarcok, amiknek fel-
színre kerülésével, alapjában megren-
dülhet egy biztonságosnak hitt pár-
kapcsolat? Pontosan úgy, mint Dóra és 
Giorgio, az írói képzelet szőtte, mégis 
ízig-vérig valóságos, mai negyvenes 
korosztály, a regény főszereplőinknek 
a házasságában is. Ez a könyv több 
mint regény: tanítás a hazugságokról, 
az emberi buktatókról, a házasságo-
kon belüli testi-lelki elfáradásról. Köz-
vetett párkapcsolati tanácsadó ahhoz, 
hogy jobban értsük, és ezáltal jobban 
el tudjuk fogadni, és talán bölcsebben 
is szeretni egymást.
De, ha a férfiak nem bírnak magukkal, 
miért köteleződnek el? Önző szándé-
kuk vezérli őket, hogy az otthonuk 
nyújtotta biztonságuk mellett, titkok-
ban tovább űzhessék kisded játékai-
kat? Vagy miben bíznak? 

Na és meddig bújhatnak el a nem te-
hetek róla, az ösztöneim, a vadász-
szenvedélyem vezérel adta alibijük 
mögé? Egyáltalán, meg lehet magya-
rázni a megcsalás tényét egy párkap-
csolatban? És ha egyszer megtörtént a 
csalás, mi a garancia, hogy nem kerül 
sor az ismétlésre?

Múlt év őszén jelent meg a nagy sike-
rű spirituális gyerekkönyv, a Varázs-
felhő. A nem várt hatalmas érdeklődés 
miatt a tízezredik példány is elkészült 
a nyomdában. A Varázsfelhő legfonto-
sabb üzenete: mit tanítsunk a gyerme-
keinknek, hogy boldog, sikeres felnőt-
tekké váljanak? A recept adott, éppen 
ezért a felnőttek számára is abszolút 
érvényes. 
Mennyivel egyszerűbb lett volna az éle-
tünk, ha már gyerekkorban megismer-
kedünk azzal, hogy valójában milyen 
világban is élünk, hogy ezt a világot 
milyen törvényszerűségek irányítják. 
Ha valaki elmagyarázta volna, hogy 
milyen viselkedési vezérelvek létez-
nek, amiknek betartásával stresszmen-
tesebb, nyugodtabb, harmonikusabb életet élhetünk. A Varázsfelhő ilyen 

könyv. Igaz, gyerekeknek íródott, de 
legtöbbször az egész család kedvence 
lesz. Általa a gyermekek beláthatatlan 
előnyökre tesznek szert az eljövendő 
életükben.

tiHanyi edit: VarázsfelHő
Mesés történet, sok-sok színes rajzzal, 
12 fejezetben
Ár: 3 590 forint
www.lehetetlennincs.hu

gantner ádám: az üVegszíV
Oldalszám: 300 oldal
Megjelenés: június 27.
Kötés: Kartonált
Ára: 3 290 forint
Kiadó: Konkrét Könyvek

Mese, de 
mégsem 

óriási siker 
a debreceni írónő könyve!

Fontos tanítás  
a félrelépésről

 
miért lépnek félre  

a párkapcsolatban 
élő férfiak? 

meddig képesek elmenni 
a csalásban, 

lelkiismeret-furdalástól 
gyötörve, szeretteik rovására? 
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Debrecenben rádiós műsorvezető-
ként lett ismert, majd pár éve a Show-
der-klub színpadán tűnt fel. Azóta 
rendre a képernyők elé ülteti a néző-
ket, akik sosem bánják, hogy a stand 
up végén rekeszizomlázzal kelnek fel 
a fotelból. Orosz Györggyel be-
szélgettünk.

CívisCafé: Szinte a semmiből lettél 
pillanatok alatt ünnepelt poéngyáros. 
Mikor, hogy jutott eszedbe a mikrofont 
a színpadra cserélni?

A pillanatok alatt csak kívülről tűnik 
így. Egyébként, amikor felkaptak, ak-
kor már 3-4 éve foglalkoztam a stand 
up comedyvel. Sőt, egyszerre is ment 
a két dolog: a rádiózás és a humor. 
Kemény időszak volt, mert még két 
másik munkahelyen is helyt kellett 
állnom, a saját vállalkozásomban és 
kreatív igazgatóként egy reklámügy-
nökségnél. Volt, hogy napi 2-3 órát 
aludtam. Lényegében bárhol volt 
5-10 percem, aludtam egyet. Úgy vol-
tam vele, ha az ember csinál valamit, 
azt csinálja 100 százalékon. Aztán 
szépen lassan körvonalazódott, hogy 
mi az, amiben a legjobb lehetek, így 
maradt a humor, bár, ahogy lépkedek 
előre, szép lassan visszajött a reklám-
szakma az életembe; van egy társula-
tom, amit vállalkozóként üzemelte-
tek, és még egyszer talán a rádiózás 
is visszatér. A rádiózás és a stand up 
teljesen más gondolkodásmódot igé-
nyel, nehéz is volt átállnom, amikor 
egyszerre csináltam, bár sokat ta-
nultam a rádióban. Jellemző a stand 
upra, hogy irdatlan tempóban nyo-
mom a színpadon, mert így lehet a 

legkönnyebben megdolgoztatni a re-
keszizmokat.

CívisCafé: Mindenből képes vagy 
viccet csinálni, vagy eleve úgy nézed a 
világot, hogy csak a vidám dolgokat 
veszed észre?

A humor nagyon sok nehézségen 
átsegített az életben, volt, hogy a hu-
morérzékem mentett ki egy vereke-
désből, egy bukásból az iskolában, de 
olyan is volt, hogy kellemetlen vitá-
ból is a humor segítségével csúsztam 
ki. Ráadásul pufi gyerek voltam, így a 
csajozásnál is jól jött, hogy könnyen 
megnevettetem a nőket, és gyorsan 
rájöttem, hogy ezzel gyorsan el lehet 
csábítani bárkit. Alapvetően pozitív 
gondolkodású ember vagyok, a csa-
ládom is az, szüleim, nagyszüleim, 
az öcsém, na és a párom is, így nem 
nehéz vidámnak lenni és poénkodni. 
Sőt, a szeretteim már külön poénöt-
letekkel is jönnek, hogy legyen mit 
felvinnem a színpadra. Szerencsére 
van hozzá érzékük. Jártamban-kel-
temben minden vicces ötletet fel-
jegyzek, hogy később átgondoljam, 
kidolgozzam és kipróbáljam színpa-
don, ha működik, továbbfejlesztem, 
aztán egyszer csak már mindenki 
láthatja a Showder Klubban. Persze, 
amióta hivatásszerűen humorista 
vagyok, előfordul, hogy tudatosan 
is készítek poénokat témákra, de ez 
annyira nem jellemző: 90 százalék-
ban elég csak elmondanom azt, ami 
magamtól eszembe jutott. Egyébként 
a nem tudatos poénjaimat a közönség 
sokkal jobban veszi.

CívisCafé: Járjátok az országot, szinte 
naponta más helyszínen lépsz fel. 
Előfordult már, hogy összekeverted a 
várost egy másikkal?

Évekkel ezelőtt, amikor beszéltem 
egy „országjáró” sztárral, és azt 
mondta, hogy nem tudja, másnap 
hol fog fellépni, akkor arra azt gon-
doltam, hogy csak felvág. Mostanra 
rájöttem, hogy nem. Szerencsére ott 
van a menedzserem, aki egyben a pá-
rom is, Kállai Kriszta. Ő mindig min-
dent tud, nekem csak a fellépéssel 
kell foglalkoznom és a közönséggel. 
A fellépésre vezető úton nem szok-
tunk beszélgetni, mert akkor találom 
ki, hogyan aktualizáljam a helyszín-
hez, adott közönséghez az anyago-
mat. Kriszta abban is szokott segíte-

Amíg 
az ember 

szeretettel 
készíti 

a poénokat, 
nincs 

sértődés
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ni, hogy az úton minden infót megoszt 
velem, amit a fellépésről kell tudni, és 
én ehhez találok ki ott azonnal poéno-
kat, amit elmondok neki, és így meg is 
jegyzem. Tehát amikor odaérünk, már 
tudom, hogy hol vagyunk, de mondjuk, 
amikor egy nap hat fellépés van, szokott 
olyan lenni, hogy egy sztoriba, ha bele-
kezdek, akkor már nem tudom, hogy ezt 
most az előbb már elmondtam itt, vagy 
két fellépéssel ezelőtt. Ekkor vagy meg-
kérdezem a közönséget, hogy mond-
tam-e már, vagy kinézek páromra, és ha 
nem vág rémült fejet, akkor mondom 
tovább a sztorit. Szerencsére ő minden 
idegszálával a produkcióra koncentrál, 
úgyhogy, ha már nagyon öreg leszek, 
még lehet, súgó is lesz belőle.

CívisCafé: Poénjaidban többször emlege-
ted öcsédet, keresztapádat, de már a 
kedvesedre is lőttél pár humorbombát. 

Mielőtt színpadra viszem a poénokat, 
el is mondom nekik. Nem azért, hogy 
engedélyt kérjek rá, csak rajtuk is kipró-
bálom. Azt hiszem, amíg az ember sze-
retettel készíti a poénokat, addig nincs 
sértődés. Sokszor kaptam már vissza 
celebektől, sztároktól, hogy bár beszól-
tam nekik, mégis jólesett az adott cél-
személynek. Szerencsére én nem utálok 
senkit, így könnyen szólok be bárkinek; 
nincs sértődés. Anyukám ellenkezik, de 
végül mindig megengedi, hogy az adott 
poént elmondjam róla; apukám, öcsém 
imádja, ha beszélek róluk, gondolom, 
azért, mert akár mindketten lehettek 
volna humoristák, tehetségük megvolt 
hozzá, de végül civil szakmát választot-
tak. A párom néha eljátssza, hogy sok 
volt, amit mondtam, de ezt igazából 
annak veszem, hogy a nők szeretnek el-
lenkezni. Fellépés után ezeken a helyze-
teken sokat szoktunk nevetni, és Kriszta 
még ilyenkor ki is egészíti az anyagai-
mat, sőt olyan sztori is van, ami vele tör-
tént meg, de magammal mondom, mert 
neki ciki, így csak mi tudjuk az igazat.

CívisCafé: Kállai Krisztával páratlan 
páros a tiétek. Talán nem túlzás, hogy 
neki is része van a sikeredben.

Óriási része van benne. Ez olyan, mint
hogy már régen feltalálták azt az  
autót, ami vízzel megy, de mégse róják 
az utakat az ilyen járgányok. Persze, 
hogy nem, mert senki nem tudja felfut-
tatni a terméket, és valljuk meg, semmit 
nem érnek a jó dolgok, ha nincs egy 
olyan személy, aki ezt meg tudja mutat-

ni a világnak. Kriszta ebben zseniális; 
ő egyébként menő rádiós műsorveze-
tő volt, amikor megismertem, de előt-
te újságíróként is profi módon végezte 
a munkáját. A mi esetünkben ő az, aki 
megtanított arra, hogyan kell eladnom 
magam, segített megtalálnom a „han-
gom”, a stílusomat, és professzionális 
módon menedzselt mindvégig. Segít 
ez estjeim dramaturgiájában, és stilisz-
tikailag is helyére teszi a dolgokat. Ösz-
szességében ő az, aki ki tudta aknázni a 
tehetségemet, és egy előadóművésznek 
ez egy fantasztikus dolog. Olyan ő, mint 
egy múzsa, aki nemcsak sugallja, hogy 
legyek a legjobb, hanem, ha kell, ölbe 
vesz és bevisz a célig. A lényeg: nekem 
egyszerű dolgom van, persze, szerény 
lennék, ha nem mondanám el, hogy aki 
ennyire vicces, mint én, azt nem nehéz 
menedzselni. Bár előtte másnak nem si-
került...

CívisCafé: Facebook-posztjaitok alapján 
csodás kapcsolatban éltek. 

A kapcsolatunk legelején Kriszta azt 
mondta a szüleimnek, hogy olyan ve-
lem az élet, mint ha minden nap nyara-
lás lenne. Mi ezért vagyunk ilyen boldo-
gok, mert Kriszta sem a férfiasságomat, 
sem a gyerekességemet nem próbálta 
letörni; mindig szárnyalhatok. És ha egy 
férfi szárnyal, akkor a nőt is magával 
viszi repülni. Egyébként szoktunk vitat-
kozni, sőt mindketten imádunk vitázni, 
és tudunk is. Képesek vagyunk órákig 
beszélgetni egy témáról, védve a saját 
álláspontunkat. Hét év után már tud-
juk, hogy mikor kell feladni: SOHA! A 
lánykérés szóba jött már többször, de az 
az igazság, hogy három nap után meg-

egyeztünk, hogy együtt éljük le az éle-
tünket. Arról, hogy pontosan milyen es-
küvőnk legyen, vannak még vitáink, ha 
majd ezek lezárulnak, akkor megkérem 
a kezét. És igent fog mondani.

Mindketten az ország keleti szegletéhez 
kötődtök. Mit jelent nektek Debrecen, 
Mátészalka, Nyíregyháza?

Én metropolita ember vagyok, Kriszta 
szereti a nyugodtabb környezetet. Jelen-
leg Budapesten egy nyugisabb kerület-
ben lakunk; közel a belváros és a pilisi 
hegyoldalak is. A jövőben is egy belváro-
si lakást tervezünk, és vízparti nyaralót, 
így mindenkinek igaza lesz. Debrecen 
nekem mindig a szülői házat fogja jelen-
teni, az iskoláimat, a testvéremet; lénye-
gében minden ott kezdődött, a szerelem, 
a karrier. Mivel 30 évet ott éltem, történt 
jó és rossz dolog is, de ennyi év távlatából 
már csak jó emlékeim vannak. Szívesen 
látogatok haza bármikor; ott van a család 
a barátok és az emlékek. Debrecen szép 
város és nagyon gyorsan fejlődik; minta 
lehet minden nagyobb városnak. Má-
tészalkát igazából azóta ismerem, amióta 
Krisztát megismertem. Az ő emlékein 
keresztül elég jól ismerem. Az az érde-
kes, hogy a páromnak sokkal több má-
tészalkai ismerőse él Budapesten, mint 
nekem debreceni. Nyíregyházán nagyon 
sok barátom él, és sokszor lépek ott fel; 
valahogy mindig jól kijöttem velük. Bár 
futball szintjén nem mondom, hogy nem 
volt ellentét, sőt Gergelyiugornyán is ke-
veredtünk párszor szóváltásba, de vala-
hogy úgy alakult, ezekből inkább barát-
ság lett, mint verekedés. A nyíregyháziak 
jó arcok.

cservenyák katalin
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INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
KÉT HÉT ALATT!!!

Várjuk jelenkezését  

a “Digitális szakaDék 
csökkentése”
GINOP-6.1.2-15-2015-0001
projekt keretében megvalósuló 
35 órás alap 

informatikai 
képzésre.

Jelentkezés feltétele: 16-65 év közötti életkor; legalább általános iskolai végzettség.
Jelentkezni, vagy érdeklőni lehet: személyesen Debrecen, Fokos u. 12. alatt Gál Anita ügyfélszolgálati kollégánál. 

Telefon: +36 52 437 311

Beszéld rá a szüleidet és nagyszüleidet!
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A négygyermekes 
böszörményi apuka  
edzőként is nagyot alkotna
 
interjú szabó Csabával, a deaC férfi kézilabda- 
csapatának vezetőedzőjével.

Remek teljesítménnyel, az egész szezon-
ban meggyőző játékkal nyerte meg az 
NB II. Észak-keleti csoportját a DEAC 
férfi kézilabdacsapata. A debreceniek 
így ősszel az NB I/B-ben indulhatnak 
majd, ahol meglehetősen nehéz, izgal-
mas szezon vár rájuk. Az egyetemisták 
Szabó Csaba irányításával harcolták 
ki a feljutást, és vele kezdik meg a fel-
készülést a szeptember közepén rajtoló 
másodosztályú szereplésre is. A Debre-
ceni Dózsa, majd a DKSE egykori beál-
lósának rövid edzői pályafutásában ez 
lesz az eddigi legnagyobb kihívás.

CívisCafé: Pár héttel ezelőtt még azt 
hallottam, hogy nem döntötted el, 
vállalod-e a továbbiakban is a vezető-
edzői feladatot. Mi volt az oka a hezitá-
lásnak?

Szabó Csaba: Meg kellett beszélnem 
a családdal. Négy gyerekünk van; ez 
önmagában is nyomós ok arra, hogy ne 
egyedül döntsem el, mit, hogyan csiná-
lok. A legkisebbik, Simon, 3 éves lesz, 
Zalán 10, Szonja 14, Rebeka pedig 17 
lesz idén. A tavalyi szezonban is sokat 
szenvedtem, hogy mindenhol, otthon, 
a munkahelyemen és a DEAC-nál is 
meg tudjak felelni az elvárásoknak. So-
kat segített Medgyessy Sándor, akivel 
együtt vittük végig az előző szezont, és 

aki a következő időszakban is ott lesz 
mellettem. Azért, hogy elérjük a céljain-
kat, sokszor heti 3-4 edzést tartottunk, a 
tréningekre mindig munka után érkez-
tem, és a hétvégéből is elment egy nap a 
meccsek miatt.

CívisCafé: Ezt pedig az asszony sem 
mindig díjazta…

Szabó Csaba: Hát nem… De ez tel-
jesen érthető is, hiszen neki sem köny-
nyű. Ezért először vele és a gyerekekkel 
kellett tisztáznom, hogy vállaljam-e a 
folytatást. Azt mondták, hogy mellém 
állnak, csináljam. Ez kellett ahhoz, hogy 
igent mondjak, a nyugodt családi háttér 
nélkül nem működne a dolog. Gondolj 
bele, jön egy rossz széria a csapatnál, 
de közben még otthonról is kapja az 
ember, hogy keveset van a gyerekekkel, 
nem jut idő erre, nem jut idő arra. Na, 
úgy nekem ez biztosan nem működne.

CívisCafé: Az NB I/B azért már egy jóval 
magasabb szint. Jól meggondoltad?

Szabó Csaba: Majd menet közben 
elválik… Az biztos, hogy iszonyú ne-
héz dolgunk lesz, mert a másodosztály 
színvonala sokkal magasabb, nagyon 
kiegyensúlyozott a mezőny. Elég, ha 
az NB I-ből kiesett Mezőkövesdet és a 
Balmazújvárost említem. Ráadásul az 
újvárosiak vissza is akarnak jutni az 

első osztályba, ezért három külföldivel 
vágnak neki a szezonnak. Aztán ott van 
még a Nyíregyháza, az Algyő, a szege-
diek U23-as csapata, az Ózd és a Tö-
rökszentmiklós. Ezekben a városokban 
nagyon szeretik a férfi kézilabdát, min-
denhol parázs csatákra kell számítani. 
Kemény dió lesz…

CívisCafé: Nem kellene kiesni…
Szabó Csaba: Az a célunk, hogy 
bennmaradjunk, de ez sem lesz egysze-
rű feladat. Ráadásul a bajnoki rendszer 
átalakítása miatt a következő szezonban 
a 14 csapatból 5 kiesik, ami enyhén szól-
va sem növeli a bennmaradási esélyein-
ket. Most azt mondom, bravúr lenne, 
ha meg tudnánk tartani a helyünket a 
másodosztályban. A vezetőség elvárá-
sa egyébként az, hogy lehetőség szerint 
minél több egyetemistát tudjunk a sora-
inkban, maradjon meg a csapat fiatalos 
lendülete, a jó szellemisége.

CívisCafé: Gondolom, hogy a klub azért 
nem dúskál az anyagiakban. Jut 
egyáltalán valamennyi erősítésre? 

Szabó Csaba: Próbálunk azért igazol-
ni, de azokkal az árakkal, amik az utób-
bi időben már az NB II-ben is elszaba-
dultak, nem tudunk, de nem is akarunk 
versenyezni. Hatalmas igazolásaink nem 
lesznek, de minden posztra tervezünk 
azért erősítést. Vannak, akikkel már meg 
is állapodtunk, és vannak, akikkel még 
nem, de jó esély van rá, hogy nálunk 
folytatják. Remélem, hogy egy nagyon 
egységes, zömében fiatalok alkotta ke-
retünk lesz. Az biztos, hogy nem fogjuk 
szétlőni az ellenfél kapuját 10 méterről, 
de jó védekezéssel, dinamikus, gyors tá-
madójátékkal eredményesek lehetünk. 
 takács tiBor
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Bejelentkezés:
Papp Optika Szalon,
4024 Debrecen, Batthyány utca 10.
Tel.: 06 70 322 0064, 06 52 310-776,
e-mail: batthyany@pappoptika.hu,
vagy a www.pappoptika.hu oldalon.

Szemész szakorvosi vizsgálat

 gyerekeknek!

Gyermek-szemüvegkeretek és
-szemüveglencsék széles választéka!

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Stílus és Elegancia Önre szabva

Megvalósítjuk 
álmai öltönyét! 

LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET • 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 20 663 6240 • +36 20 433 3812

Megvalósítjuk 
álmai öltönyét! 

Üzletünkben szatén díszítéses öltönyök, szettek, ingek 
és kiegészítők széles választékával várjuk  

az igazi stílusra vágyó férfiakat. 
Esküvői öltönyöket is méretre készítünk!

A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.500 Ft-tól 30.000 Ft-ig. 

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

Hirdetési leHetőségekért, megjelenésért, 
egyedi ajánlatokért 

keresse kollégánkat:
Szabó ErzSébEt 

+36 20 420 4332 
szabo.erzsebet@civishir.hu

PaPP-DorcSák NikolEtt 
+36 30 648 5874 

dorcsak.nikolett@civishir.hu
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Ezt a kastélyt 
Csipkerózsika  

is megirigyelné!
 

messze földről 
csodájára járnak  

a nagyari luby-kastélynak.

Az eredeti állapotában helyreállított 
épület parkját több ezer tő rózsa éke-
síti – csakúgy, mint az 1870-es évek-
ben, amikor épült. A hangszórókból 
halk zongoramuzsika szól, az ember-
nek kedve sincs tovább menni innen, 
pedig van még látnivaló, hiszen Pe-
tőfi Sándor több helyen is megfordult 
a környéken, s épp itt, Nagyarban 
ihlette a szőke folyó A Tisza című 
verset.
A kastélyt Luby Géza építtette 1877–
79-ben. Az emeletes épületet park 
ölelte körül, melynek utca felőli ré-
szében gyönyörű rózsaliget illatozott. 
Ebben a kastélyban születtek meg 

Luby Géza Okolicsányi Margittal 
kötött házasságából származó gyer-
mekei, köztük Luby Margit néprajzi 
gyűjtő és etnográfiai művek szerzője, 
valamint ifjabb Luby Géza, aki a 20. 
század elején anyagi okokból eladott 
kastélyt és birtokot 1936-ban vissza-
vásárolta. A közben eltelt három év-
tizedben gróf Vay Ádám kiskorú örö-
kösei voltak a tulajdonosok. 1936-tól 
Luby Géza lakott itt feleségével, Köl-
csey Borbálával és neje első házassá-
gából származó gyermekeivel, Szap-
lonczay Zsófiával és Lajossal.
Az államosítás után a kastély általá-
nos iskolaként működött. Az iskolák 
körzetesítésével a nagyari iskolát meg-
szüntették, és mivel az épület nem ka-
pott új funkciót, állaga egyre romlott.
2010-ben kezdődött a kastély felújí-
tása. A 2013-ban átadott épületben 
interaktív múzeum kapott helyet, 
amely játékos formában, a modern 
technika segítségét is igénybe véve 
tanítja a látogatókat, akik a feladatok 
révén időutazást tesznek nemzetünk 
és a szatmári régió történelmi-irodal-
mi-művészeti múltjában.

cservenyák katalin

nagyar 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felében, 
a Szamosközben fekvő Tisza-parti település 
Nagyar. Nyíregyházától 83 kilométer autóútra 
található.
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Nyáriasan könnyed, elegáns grillparti 
keretén belül mutatta be partnereinek 
és a sajtó képviselőinek második gene-
rációs szabadidős modelljét a páratla-
nul sikeres, ám megújult, megszépült 
Mazda CX-5-öt a márka hivatalos 
képviselője, az Autóméry Kft.
A sportos és elegáns külső, ahogy azt 
a gyárban elnevezték, KODO dizájn 
azonnal rabul ejtette a jelenlévőket. 
A márka csúcsmodellje különleges 
megjelenésével energiát, dinamikát 
sugároz. A Mazdánál semmit nem 
bíztak a véletlenre: még az autó fé-
nyezése is különleges; a Soul Red 
Cristal elnevezést kapó külső egye-
di festési technológiával készül, és 
különleges színmélységgel és fény-
visszaverő képességgel rendelkezik.
Nem kevésbé vonzó a CX-5 belső 
kialakítása sem: a prémium mi-
nőségű és kialakítású beltér csak 
fokozza az autó eleganciáját. A 
páratlanul gazdag aktív és passzív 

biztonsági rendszerekkel felszerelt 
Mazda vezetőjét is tökéletesen ki-
szolgálja, többek között olyan meg-
oldásokkal, mint az aktív vezetői 
kijelző, ami a fontos közlekedési és 
biztonsági információkat kényel-
mes közelségben, a vezető látóte-
rében jeleníti meg. A sebességet, a 
részletes navigációs információkat, 
a jelzőtáblákat, valamint a Mazda 
fejlett i-ACTIVSENSE biztonsági 
rendszerének riasztásait közvetle-
nül a szélvédőre vetíti.
A Mazda CX-5 már eddig is páratlan 
sikert futott be a szabadidő-autós 
szegmensben, a legújabb, kívül-be-
lül tökéletes formatervezésű, köze-
pes méretű városi terepjárót közelről 
is megvizsgálva nem nagy bátorság 
kijelenteni, hogy a sikersztori folyta-
tódni fog. A CX-5 méltó vetélytársa 
a kategóriát uraló német prémiu-
mmárkáknak, és a középkategóriás 
szabadidő-autók egyik legjobbja lett.

Páratlan 
szépség 
érkezett 

Debrecenbe
garantáltan 

utána fognak fordulni 
az utcán.

automéry Kft. 
4032 Debrecen, Füredi út 106.
Telefon: +36 (52) 533 353 Fax: +36 (52) 533 352 
Mobil: +36 (20) 520 7020   +36 (20) 520 7070
E-mail - értékesítés: ertekesites.deb@automery.hu
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Debreceni 21-es: 

Garamvölgyi Péter 
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 a loki utánpótlásedzőjétől, garam-
völgyi pétertől.

1. Csapjunk a közepébe, ne kerülges-
sük a témát, mint macska a forró 
kását! Szerinted mitől beteg a ma-
gyar futball? Miért kapunk ki An-
dorrától?
Az andorrai eredményt nem lehet 
megmagyarázni. Andorrától, ha fúj, 
ha esik, nem szabad kikapni, de ki-
kaptunk, ez tény. Meggyőződésem, 
hogy a következő száz évben ilyen 
nem történik, de tudom, hogy ez 
most nem vigasz a szurkolók szá-
mára. A magyar futballban én sze-
mély szerint látványos javulást várok 
az MLSZ intézkedéseitől, konkrétan 
attól, hogy az NB II-ből száműzték 
a légiósokat, és az NB I-ben is kor-
látozták a számukat. Ez azt jelenti, 
hogy lényegesen több magyar fiatal 
kap lehetőséget a bajnokságban, 
mint mondjuk a korábbi két évtized-
ben, és ennek a hatásai előbb-utóbb 
a válogatottunk teljesítményén is 
tetten érhetők lesznek.

2. Kíváncsian várjuk! De miért nem 
tud a magyar futball kinevelni 
olyan játékosokat, akik európai 
sztárcsapatokban állják meg a 
helyüket, mint a Real Madridban 
játszó Luka Modric, a Napolit erő-
sítő Marek Hamsik vagy a Bayern 
München gólzsákja, Robert 
Lewandowski. Ők is kelet-euró-
paiak.
Nagyon sok összetevője van an-
nak, hogy valakiből jó profi játé-
kos váljon. Minden korosztályban 
megfelelően kell menedzselni, kell 
hozzá jó infrastruktúra és szak-
ember. Most már Magyarországon 
szinte minden megvan, talán egy 
kicsit nagyobb becsvággyal kéne 
felvértezni a magyar gyerekeket, 
és el kell hitetni velük, hogy ők 
is képesek megállni a helyüket a 
nagy európai csapatokban. Re-
mélem, ezzel nem bántottam meg 
senkit.

3. Látsz most olyan fiatalokat Palla-
gon, akik a jövő Sándor Tamásai 
lehetnek?
A Sándor Tamásokhoz nem elég a 
szakmai háttér és a jó pálya, ahhoz 
születni is kell. Így aztán örömmel 
mondhatom el, hogy minden korosz-
tályban látok két-három olyan lab-
darúgót Pallagon, akik vihetik any-
nyira, mint Sándor Tamás. Vagy akár 
még többre is, hiszen a maiak azért 
jóval komolyabb lehetőség előtt áll-
nak, mint a húsz évvel ezelőttiek.

4. Arra utalsz, hogy amikor te voltál 
gyerek, még műfüves pálya sem 
volt a városban, nemhogy futball- 
akadémia?
Mi még salakpályán edzettünk, ma 
pedig már minden tökéletes. Té-
len-nyáron kiváló pályákon tudnak 
edzeni a maiak, ami óriási különb-
ség. Ugyanakkor ez nem előny a 
nemzetközi viszonylatban, hiszen a 
világ fejlettebb részein mindenhol 
ilyen körülmények között dolgoznak 
az utánpótlásban.

5. Azért felemelő érzés lehet a pallagi 
közegben dolgozni.
A pallagi környezet a felemelő, illet-
ve az a tudat is, hogy a DVSC-nek 
dolgozom, és olyan kollégáim van-
nak, mint Herczeg András, Sándor 
Csaba, Madar Csaba, Szatmári Csa-
ba vagy Kerekes Zsombor, akiket 
régen a lelátóról csodáltam. Szinte 
már családi örökségem a vágy, hogy 
a DVSC-nél edzősködjek, és amikor 
a  gyerekek reggeli edzésére kiérek, 
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akkor döbbenek rá, vagy akkor tudatosul bennem, hogy 
Loki-edző vagyok. Ez a feladat ugyanakkor komoly felelős-
séggel is jár, és minden nap a legjobbat kell nyújtani ahhoz, 
hogy ott is tudjak maradni.

6. Meglehetősen korán, egészen fiatalon adtad edzőskö-
désre a fejed. Meguntad a focit játszani?
Nem untam meg, csak nem láttam már magamon a fejlő-
dés lehetőségét. Apától láttam az edzőszakma izgalmait, 
előnyeit és nehézségeit, hamarabb képben voltam, mint 
más, ezért is vállalkoztam arra, hogy elkezdem kijárni az 
edzői iskolákat. Hamar abbahagytam a focit, de hamarabb 
kezdtem az edzői szakmát.

7. Milyen útravalót kaptál édesapádtól?
Az ragadt meg bennem, hogy a döntéseimet vállaljam fel, 
és azokat egyedül hozzam meg, mert jobban el tudom fo-
gadni úgy, még akkor is, ha az a döntés – tegyük fel – hi-
bás.

8. Abban, hogy kevés sztárt nevel ki a magyar foci, és 
gyenge a válogatott, az utánpótlásedzőknek is van némi 
felelősségük. Te hogyan képzed magad, hogy megra-
gadjon benned a „szakma”?
Először is szeretném végig járni az MLSZ licenszrend-
szerét, de addig is nyitott vagyok mindenre. Nekem nem 
adatott meg a komoly professzionális pályafutás, mint 
Kerekes Zsombiéknak, rájuk is figyelek, őket is meghall-
gatom, továbbá – az internetnek hála – ma már rengeteg 
futballszakmai tanulmány elérhető egy kattintásra, ezekre 
is vadászom a világhálón, majd megpróbálom a saját ké-
pemre szabni. Nyitott szemmel járok-kelek.

9. Nagy port kavart a portugálok távozása, de nem az állí-
tólagos balhék részletei érdekelnek, hanem az, hogy 
hoztak-e újat a debreceni focinak? Tanultatok-e tőlük?
Én úgy gondolom, hogy mindenkitől lehet tanulni. Voltak 
olyan meglátásaik a labdarúgással kapcsolatban, amik jó-
nak bizonyulhatnak a jövőben. Ezeket érdemes megfontol-
nom és esetenként beépítenem a saját edzői munkámba.

10. Legszívesebben elfelejtenénk azt a vesszőfutást, amit 
az előző szezonban produkált a DVSC, de könnyebben 
menne, ha tudnánk az okait. Segíts!
Én nemcsak a meccseket láttam a Nagyerdei Stadionban, 
hanem sok edzést is Pallagon, de a konkrét okokat azok 
tudhatják, akik egészen belülről élték át ezt az időszakot. 
Mindenki számára csalódás volt az elmúlt szezon, de bíz-
zunk benne, hogy egy sokkal jobb következik!

11. Új csapat alakult, sokan félnek, hogy újabb szenvedős 
idény elé nézünk. Pallagon te képben vagy. Kecsegtess 
valami jóval!
Én abszolút optimistán tekintek az új szezon elé, hiszen 
sokak vágya teljesül: debreceniekre épülő DVSC vág neki a 
bajnokságnak. Szeretném emlékeztetni a szurkolókat, hogy 
amikor ilyen sok debreceni játékos szerepelt a csapatban, 
és debreceni kötődésű edzők ültek a kispadon, akkor azok 
sikeres esztendők voltak. Ha ezek a fiatalok megkapják a 
lehetőséget, akkor szerintem meghálálják a bizalmat!

12. Melyik minden idők legjobb DVSC-tizenegye?
Horváth B. vagy Mező – Bernáth, Gojan, Sándor Cs., Szat-
mári – Madar, Sándor T., Vadicska, Dombi  – Arany, Kere-
kes. Edző: Garamvölgyi Lajos.

13. Mi a legjobb Debrecenben?
A Nagyerdei Stadion és a környéke.

14. Mi a legrosszabb?
A közlekedés, a kevés zöldhullám.

15. Ki a legjobb fej Debrecenben?
Garamvölgyi Lajos Péter, a fiam.

16. Görögsaláta vagy birkapörkölt?
Lehetőleg hús minden mennyiségben, saláták nélkül. 
Mondjuk hús hússal.

17. Sör, bor vagy pálinka?
Ha összejön a baráti társaság, akkor főként sör.

18. A tévében mi köt le?
A sportműsorok és a horgászműsorok.

19. Ajánlj három könyvet az olvasóknak?
A Bronzkorszak, A DVSC Európában és A debreceni futball 
képes kalauza.

20. Fogyóban a nemzet: győzd meg a fiatalokat arról, hogy 
az apaság boldogság!
A gyerek természetesen felelősséggel jár, de olyan érzelmi 
töltetet ad az embernek, ami nélkül mindenki szegényebb. 
Az apaság olyan élmény, amit nem lehet szavakba önteni. 
Azt át kell élni!

21. Kifogtuk neked az aranyhalat, kívánhatsz tőle hármat!
Egészség, boldogság, siker. Utóbbival együtt a gazdagság 
is jön!

 cs. Bereczki attila 

TovábbI érDEKESSéGEK:
www.civishir.hu
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