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2 Hirdetés

Minőség, versenyképes áron!
•Síremlékekmár
nettó190000forinttól
•Egyedisíremlékekkészítése
•Akcióstermékekértékesítése
•Megdőltsíremlékek
helyreállítása,tisztítása
4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu
www.eme97.com

Ha nem sikerültek jól az eredményeid,
reménytelennek látod a folytatást,
nappali tagozatos képzéseinken

újabb esélyt kapsz.
Felnőtt vagy? Dolgozol?
Kisgyermeked neveled otthon,
mégis le szeretnél érettségizni?

Jelentkezz nálunk esti
és levelező képzéseinkre
délutáni vagy szombati oktatással!
Beiratkozás személyesen

június 20-tól július 7-ig 8-16 óráig
és augusztus 16-25. között 9-13 óráig.

Vagy jelentkezz online

a debrecen.magiszteralapitvany.hu weboldalon!
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InGATLAn
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D e b r e c e n 2 0 17

94 m 2

Ár: 25,4 M Ft

160 m 2

Ár: 39,9 M Ft

Debrecen, Felső-Józsán 960 nm telken, 94 nm-es,
nappali + 4 szobás, étkező-konyhás nagyon szép
családi ház eladó. Az ingatlan 2000-ben épült.
Két éve igényes felújítás, bővítés,
átalakítás történt.
Érd.: +36 70 469 3681

Ehhez kellene alkatrész

Beteg gyerekek
várnak műszerre
Debrecenben
Daganatos, leukémiás kicsik vizsgálatához nélkülözhetetlen. Ön is segíthet!
A Remény a Leukémiás
Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány által a debreceni
Klinika Gyermekgyógyászati Intézet és Gyermekhematológiai nem önálló
Tanszéken mobil ultrahangkészülék segíti az orvosok munkáját. Ez a műszer
előmozdítja az osztályon
kezelt leukémiás és daganatos beteg gyermekek
gyógyítását, mivel a készülék mobilis, így a kezelőben
vagy akár a betegágynál is
történhet a vizsgálat. Most
egy új ultrahang-vizsgálófejre lenne szükség, ami
lehetővé tenné nem kizárólag a leukémiás, daganatos
betegek gyermekek célzott
vizsgálatát, de segítene
azon beteg gyermekeknek
is, akiknek hosszabb távú
vénabiztosítás szükséges.

Ez az ultrahangfej elsősorban az erek vizualizálására használható, melynek segítségével a vénákba
könnyebben behelyezhető
valamely centrális vénás
eszköz, így segítve az intenzív, onkológiai vagy egyéb
osztályon ápolt gyermekeket és az akut esetek ellátását. A műszer hozzájárul
a pontosabb, gyorsabb, kevesebb szövődménnyel járó
beavatkozás kivitelezéséhez.
Ára: 1 millió 816 ezer 100
forint

Debrecen kertvárosias csendes részében,
eladó egy dupla komfortos, nappali + 5 szobás,
egyedi tervezésű, 187 nm-es, szép családi ház,
D-Ny-i tájolással. Az ingatlan 720 nm-es telken
helyezkedik el.
Érd.: +36 70 716 8986

Ár: 59,99 M Ft

185 m 2

Debrecenben, a Sestakertben, 185 nm-es,
2 szintes, dupla komfortos, ősparkos, 5 szobás
családi ház, 728 nm-es telken, 1 felszíni és
2 szuterén szinti garázzsal eladó.
Érd.: +36 70 388 5216

Ár: 199 M Ft

558 m 2

Debrecenben, a Nagyerdő szívében igényes villa eladó.
Az épület nettó lakótere 558 nm, amely összesen 10 lakószobát, 5 fürdőszobát, 2 konyhát foglal magába. A földszinti
szobák terasz kapcsolattal, az emeleti szobák mindegyike
erkéllyel rendelkezik.

Érd.: +36 70 461 9356

Tamogatási lehetőségek
• OTP-s online adományozás
• Banki átutalás
Bank: Erste Bank
Bankszámlaszám:
11993001-02325172-10000001
Közlemény: UH FEJ
• PayPal támogatás

280 m 2

Ár: 110 M Ft

100 m 2

Ár: 29,99 M Ft

Köntöskertben, 2200 m2-es telken, 2004-ben épült,
2 szintes, luxus kivitelű, mediterrán stílusú családi ház
eladó. A nappali + 6 szoba mellett háztartási helyiség,
3 fürdőszoba, mindkét lakószinten gardrób szoba,
kis szalon található.
Érd.: +36 70 469 3326

Alsó-Józsai, könnyűszerkezetes, 2006-os
építésű, igényes, szép, 3 szobás + nappalis,
120 nm-es, dupla komfortos sorház dupla
garázzsal, 400 nm-es telekrésszel eladó.
Érd.: +36 70 461 9571

110 m 2

Ár: 44,9 M Ft

132 m 2

Ár: 31,49 M Ft

Debrecenben a Júlia kertben, eladó egy luxus kivitelű
családi ház. A ház kialakításánál figyelembe lett véve a
nap tájolása, így D-i fekvéssel a nappalit, 3 szobát,
Ny-i fekvéssel 1 szobát, É-i fekvéssel a konyhát, kamrát,
2 fürdőszobát és WC-t, mosókonyhát és K-i fekvéssel a
garázst alakították ki.
Érd.: +36 70 469 3291

Debreceni, homokkerti, nagypolgári stílusú,
tégla építésű, 4 +1 félszobás, 132-nm-es,
két generációs, részben alápincézett családi
ház, 1150 nm-es telken eladó.
Érd.: +36 70 461 9571

Irodáink:
4025 Debrecen, Hatvan u. 22.
| 06 52 534 425

100 m 2

Ár: 25 M Ft

Csapókertben, a Kerezsi Endre utcában, eladó egy kívülről
felújított, műanyag nyílászárós, önálló családi ház. A 100 m2-es
nettó alapterületű ház, felső szintje beépíthető. 3 szoba, konyha
és különálló wc-s fürdőszoba mellett, a házból le lehet menni a
teljesen alápincézett részre.
Érd.: +36 70 412 3141

4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.
| 06 70 454 1566
4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
| 06 52 212 539

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

Teljes ingatlankínálatunkat megtekintheti irodánkban,
vagy honlapunkon, a www.oc.hu címen!
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CívisCafé

Alföldi
Róbert:
Én jó
emberekkel
dolgozom
Interjú a
Hegedűs a háztetőn
rendezőjével.
Debrecenben
szeptember végén
láthatja a közönség.

Hosszú évtizedek óta játsszák világszerte töretlen sikerrel a jiddis regényből készült Hegedűs a háztetőn című
musicalt, amiben Tevje, az orosz mes�szeségben élő tejesember kerül szembe
hittel, döntéshelyzettel, feszítő emberi
kérdésekkel. A darabot ősztől Alföldi Róbert rendezésében nyolc hazai
nagyváros arénájában mutatják be.
CívisCafé: Tanult még oroszul?
Alföldi Róbert: Iszonyú, mennyire
nem maradt meg semmi; talán az osztályjelentést még el tudnám mondani.
Valahogy nem vettük komolyan, pedig
az egyik legszebb nyelv. Készítettem egy
Sirály-előadást, amiben Tompos Kátya
volt Nyina, és Nyina híres monológját
oroszul mondta el – ekkor érzékelhetővé vált, mennyi titkot őriz az anyanyelv;
mindaz, amit bonyolult módon próbáltunk megfogni a magyar nyelvvel, hiábavaló volt ahhoz képest, amit az eredeti nyelv hordozott.
CívisCafé: Irodalmi élményeink alapján
az orosz vidékről/faluról elég lehangoló
kép él bennünk. Milyen hely Anatevka?
Alföldi
Róbert:
Nyomasztó.
Ugyanakkor nem tudom, milyen az
orosz falu, csak azt, milyen a magyar
falu. Hívhatják Anatevkának, de lehet
a Hajdúságban vagy Bács megyében.
A falunak – a sok szépsége ellenére –
van valóban nyomasztó oldala, hiszen
bezár, és minél nehezebb az élet, minél szegényebbek az emberek, annál
inkább bezár. Ehhez nem kell Oroszországig menni, elég a magyar vidéket
megnézni. De, persze, éppen ez az egymásrautaltság hozza elő az emberekből
a valódi egymásra figyelést.
CívisCafé: A darab gyújtópontja a hit.
Miben hisz Tevje?
Alföldi Róbert: Az életben. A hit
nagyon összetett dolog: a hit a másik, a
szeretet, éppen ezért nem érthető, hogy
Isten nevében miért ölik egymást az
emberek. A hit mindenkinek a sajátja –
a vallás már más kérdés, de az is az élet
felé megy, és nem ellene. Tevjében nincs
gyűlölet és negatív indulat, ami rohaszt.
Nem ítélkezik, de nem naiv. Élni szeret,
és nem gondolja magát különbnek senki másnál.
CívisCafé: A rendezéseire jellemző,
hogy bátran ad modern ruhát a
darabokra. Ráismerünk a mai világunkra majd finom áthallásokkal?
Alföldi Róbert: A Hegedűs a házte-

tőn nem kap modern ruhát, de nem is
azon múlik a mondanivaló, hogy vannak-e benne áthallások, vagy sem. Mivel „erős” franchaise-zal van dolgunk,
nem lehet szabadon tenni-venni, azaz
valahogy úgy kell élővé tenni, hogy nagyon pontosan eltaláljuk, „megcsináljuk” az adott pillanatot. Az eddigi zenés
művek nem attól voltak különösek,
hogy mi volt bennük, hanem attól, ahogyan a helyzeteket, az emberi motiváció
bonyolultságát bemutattuk. A Hegedűs… szép történet, hiszen az életről
szól, és az lenne a jó, ha ez, a minden
körülmények között élni akarás jönne
le a színpadról.
CívisCafé: A darab majdnem Önnel
egyidős: mi az benne, ami 50 év után is
megingathatatlanul érvényes?
Alföldi Róbert: Mindaz, ami érzelmileg, zsigerileg, szívileg hat az emberre, az megmarad. A My Fair Lady-t
most játszottuk nyolcvanszor – a legkifinomultabb, legintellektuálisabb barátaimnak is a szívére hatott. Mi lenne
más dolga a színháznak?
CívisCafé: Tevje a hagyományok
mentén akarja kiházasítani a lányait.
Életbiztosítás mindenáron megfelelni a
közösség értékeinek?
Alföldi Róbert: Az a nehéz a világban – és a mi országunk is ezzel küzd –,
hogy nem tudjuk eltalálni az arányokat,
ami a hagyomány és a jelen/a haladás
között van. Mindig átesünk a ló túloldalára. A hagyomány alap, de ha a hagyomány nem nyitott a valóságra, akkor az egy halott kultúra lesz. Az új, ami
megtagadja a múltat, az is gyökértelen,
halott kultúra lesz. Ehhez képest mi azzal küzdünk, hogy nem mérjük fel: ez
a kettő együtt van, nem lehet számon
kérni egyiket a másikon. Ha ez a kettő
nincs együtt, és nem hiteles együtt, az
vagy zsákutcába vagy gyűlölethez vezet.
CívisCafé: Egy főszerep megformálásakor számít az, hogy Tevjét kik és hogyan
játszották korábban?
Alföldi Róbert: Nem érdekel. Az
ember nem valamihez képest, hanem
önmagában csinál előadást.
CívisCafé: A színházi darabok mondanivalójukkal mind a közönség érzékenységre építenek. Nem tépázódik meg ez
az igény egy arénában vagy sportcsarnokban, ahol sportolók szoktak izzadni?
Alföldi Róbert: Én nem rendezek
másképp egy arénában vagy egy stú
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diószínpadon – ugyanúgy gondolkozom.
Szakmai kérdés, hogy az ember azt a fajta feszültséget vagy hitelességet, amit egy
stúdióban meg tud teremteni 80 centiről,
azt meg tudja-e teremteni 50 méterről. Ehhez megvan az eszköztár. De a gondolkodás, a szándék, a tisztességes munka nem
függ attól, hogy az ember mekkora térben
rendez. Nem dolgozom kevesebbet egy
monodrámán, mint egy 200 fős darabon.
Valóban: szervezésileg, logisztikailag nehezebb ekkora térben, de a szándék nem
más, hiszen mitől lenne más?
CívisCafé: A musical szereposztását a
közelmúltban hozták nyilvánosságra.
Márton András (rabbi), Csákányi Eszter
(Jente), Sthol András (Tevje) és Tóth Gabi
(Fruma Sára) mind művészi erőtől
duzzadó, nagy különcök.
Alföldi Róbert: Én jó emberekkel dolgozom. Nem a különcség okán osztjuk a
szerepeket. Brecht azt monda: Mindegy,
hogy milyen vagy, csak legyél valamilyen.
Aki a mai magyar társadalomban egy
kicsit is különbözik az átlagtól, azt már
különcnek nevezik. És meg is bélyegzik.
Holott szerintem épp az a gyönyörű benne, hogy mindenki másmilyen.

CívisCafé: A tolerancián múlik?
Alföldi Róbert: A tolerancia fogalmának meg se kellett volna születnie. Ha
jó szándékkal és kíváncsisággal fordulsz
a másik felé, ami szerintem az élet alapja,
akkor nincs külön arra szükség, hogy toleráld. Hiszen benne az az érdekes, hogy
nem olyan, mint én. Járunk kínai, mexikói
étterembe – ami teljesen normális érdeklődés egy másik nép ízei iránt. Azért megyünk, hogy valami újat kóstoljunk, ami
más, amiről nem tudjuk, milyen fűszerekkel készül. Ez az alapkíváncsiság miért
nem tud működni egyéb esetekben? Szorongunk és félünk, ennek pedig az az oka,
hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni
saját magunkat.
CívisCafé: Augusztus elején elkezdődtek a
próbák; mi a menetrend?
Pont ugyanúgy, mint minden más készülő előadás esetében, az olvasópróbákon
megpróbálom elmondani, hogy szeretném
majd ezt az egészet, aztán rendelkezési próbák, emlékpróbák, főpróba és előadás jön.
CívisCafé: Lehet az előadásoknak íve? Ami
az első előadáson félremegy, az a sokadikon lehet jobb?
Alföldi Róbert: Az én előadásaimon

nem nagyon szoktak félremenni a dolgok.
A darabnak jót tesz, ha sokat játsszák, mert
attól elkezd önállóan élni és természetesen
működni. Olyan, persze, van, hogy menet
közben kiderül, valami nem működik jól –
akkor azon még dolgozni kell.
CívisCafé: Mi által teremtődnek meg azok
az energiák, amik olyan jellemzők a
rendezéseire?
Alföldi Róbert: Egyrészt valóban érdekel, amit csinálok, másrészt nem bírom
a tökölést, hatékonyan szeretek dolgozni.
Ebben benne van, hogy az ember rossz tulajdonságai is előjönnek, de nincs hazugság, mismásolás, mellébeszélés.
CívisCafé: Ha gazdag lenne, temetné a
munkát?
Alföldi Róbert: Biztos, hogy nem;
unatkoznék. Én azt csinálom, amit akarok,
még ha nem is vagyok gazdag, bár nem
élek rosszul. Úgy élek, ahogy nekem jó.
Persze jó lenne hónapokra eltűnni és pihenni, de ez a veszély nem fenyeget.

Bereczki-Csák Helga

Hegedűs a háztetőn
Debrecen, Főnix Csarnok
Szeptember 30.
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Rakott zöldbab

Fehérboros-fahéjas
dinnyeleves

CívisCafé
Elkészítés: A zöldbabot „ereitől” megszabadítva megtisztítjuk,
2-3 centis kockákra vágjuk, majd
sós vízben puhára főzzük. Kevés
olajon megpirítjuk az apró kokckákra vágott hagymát, a vékony
csíkokra szeletelt zöldpaprikát. Ha
a hagyma már üveges, hozzáadjuk
a fokhagymát, a húst, és lassan
pirítjuk. Amikor a hús már kifehéredett, rászórunk két teáskanál
pirospaprikát, sózzuk, jól elkeverjük, majd aláöntünk kb. egy
deci vizet és pár perc alatt puhára
pároljuk. Ha kész, a húst a dupla
vízben főtt rizzsel összekeverjük.
Egy magas peremű sütőtálat/tepsit kivajazunk, majd rétegezzük a
babot-rizses húst, majd ugyanez
következik még egyszer. A tetejét
megkenjük tejföllel. Előmelegített sütőben addig sütjük (kb. 40
perc), amíg a tejföl a tetején piros
nem lesz.

Hozzávalók: 1 kg zöldbab, 40 dkg darált
hús, 20 dkg rizs, egy zöldpaprika, egy fej
hagyma, 3-4 gerezd fokhagyma, köménymag, pirospaprika, egy nagy pohár tejföl,
1-2 paradicsom, 15 dkg reszelt sajt.

Hozzávalók: 25 dkg őszibarack, 4 ek. citromlé, 40 dkg sárgadinnye, 50 dkg görögdinnye, 5 dl muskotályos fehérbor, 4 ek.
méz, 2 csipet fahéj, 1 ek. étkezési keményítő, a díszítéshez mentalevél.
Elkészítés: A megtisztított őszibarackokat kis kockákra vágjuk, meglocsoljuk a citromlével, hogy meg ne
barnuljanak. A sárgadinnyét és a görögdinnyét kimagozzuk. A dinnyék
húsából karalábévájóval összesen
28-30 golyót formálunk, félretes�szük a díszítéshez. A maradék din�nyehúst evőkanállal kivájjuk, majd a
borral, a mézzel és a fahéjjal együtt a

sárgabarackhoz keverjük. Fedő alatt,
mérsékelt tűzön 15 percig forraljuk,
végül péppé turmixoljuk. Az étkezési keményítőt 2 ek. hideg vízzel
simára keverjük, a leveshez adjuk, és
éppen csak felforraljuk. Hideg vízbe
állítva kihűtjük, azután lefedjük, és
3 órára betesszük a hűtőszekrénybe.
Tálaláskor erőleveses csészékbe vagy
mély üvegtálkákba szedjük a levest,
arányosan elosztva beletesszük a
dinnyegolyókat, és mentalevélkékkel díszítve kínáljuk. Külön tálkában
vaníliás cukorral ízesített tejszínhabot adhatunk hozzá.

Ezért érdemes lenyelni a dinnyemagot!
Bár a többség ódzkodik a dinnyemagnak még a
látványától is, és képes akkurátusan, egyesével
kiszedni azokat a gyümölcsből, valójában érdemes lenne lenyelni, hiszen ez a fekete csoda
komoly gyógyhatással rendelkezik:
• B-vitaminban gazdag
• kisimítja az idegeket, bársonyossá teszi a bőrt
• bőven tartalmaz magnéziumot, így szabályozza a vérnyomást, az anyagcserét
• foszfor, vas, kálium, nátrium, réz, mangán és
cink is található benne.
Egyetlen feltétele, hogy áldásos hatásait kifejthesse: a magoknak nem egyben kell a gyomorba jutnia, ezért érdemes megőrölve például
salátára szórni, vagy egyszerűen csak jól ös�szerágni.

Jó étvágyat!

kuponlap 7

CívisCafé

„kuponozz”, Debrecen!

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

kedvezményes árakon!
L e g ú j a b b

p a r t n e r e i n k

Korzó ételbár és pizzéria
Hamburgerezz kedvezményesen!
Amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy csak
és kizárólag minőségi és hazai alapanyagokat használunk és emellett igyekszünk,
hogy így is minél olcsóbban jussanak vendégeink az ételekhez.
Étlapunkat próbáljuk mindig a szezonális igényekhez igazítani, így az idelátogató
törzsvendégeink is mindig találhatnak valami újat, és a változatos étel- és itallapnak

Mi

köszönhetően mindenkinek akad valami
kedvére való.
Látogasson be Ön is!
Rendelésfelvétel:
E-mail: korzorendeles@gmail.com
Telefon: 06 52 780 312
Web: http://www.korzoetelbar.hu/

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 következtében 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 növényi alapú tisztítószerekkel üzemelő korszerű gépek

Guess Debrecen:

– amik működés közben a levegőt is tisztítják – a matracban megtelepedett szennyeződést fellazítják, majd
eltávolítják, így szüntetve meg az allergizáló anyagok
jelenlétét.
Az eljárást végző gép egyedülálló technológiával rendelkezik: 30 centiméter mélyre hatol a matracban, eltávolítva így az mélyben lévő összes szennyeződést,
Új hatást és tiszta érzetet kelt. 3 5 cm széles kefesor
található rajta.
www.porcicatisztitas.hu

merész érzékiség

Debrecen belvárosában 6 éve működik az egyetlen vidéki GUESS márkabolt, amivel a cégvezető
Keczán Andrea régi álma vált valóra.
Hosszú ideje járt már a GUESS lelkes rajongójaként a fővárosba vásárolni, amikor megfogalmazódott benne az ötlet, hogy helyben is lehetne nyitni
egy üzletet. Bár első nekifutásra el kellett engednie a tervét, másodszorra már semmi nem állt az
útjában.
A Guess fiatalos és szexi kiegészítői közül válogathatunk kedvünkre Debrecen szívében. A luxusmárkákkal versengő dizájn a Guess esetében elérhető

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

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

ügyfél nem lenne elégedett, azt ingyen
újramossák. Kiegészítő szolgáltatás a
mosás-vasaláshoz a ruhák illatosítása
minőségi parfümök illataival (Dior, Versace, Givenchy, Creed, Paco Rabanne
stb.), amellyel még exkluzívabbá teszik
az ügyfelek ruháit.
A Wishy Washy a mosás, vasalás mellett
foglalkozik lakástakarítással, cipő- és ruhajavítással, cipőtisztítással, de a vegytisztítással tisztítható ruhákat is felveszik,
továbbá szőnyeg és kárpittisztítási gondokkal is megbirkóznak.

www.wishywashy.hu
+36 30 750 5050
+36 70 750 5050
hétköznapokon reggel 7-től este 7-ig hívható
wishywashymosoda@gmail.com

w w w . k u p o n l a p. h u
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Nyomortelepről
jutottak
a cigány lányok
a diplomáig
Többen közülük
cerhari anyanyelvűek:
Hajdú-Biharból, Szabolcsból
és Borsodból érkeztek.

CívisCafé

Tíz halmozottan hátrányos helyzetű, roma származású hallgató szerzett óvodapedagógus diplomát idén
a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, hogy
szülőföldjükre visszatérve segítsék
sorstársaikat.
A Debreceni Egyetem hajdúböszörményi karán működő Lippai Balázs
Roma Szakkollégium frissen végzett
hallgatói többségében cigánytelepekről származó, vagy éppen gyermekotthonban felnőtt fiatalok. Többen közülük cerhari anyanyelvűek,
ami azt jelenti, hogy magyarul csak
később, a köznevelési és közoktatási
intézményekben tanultak meg.
– A szegénység és általában a szociokulturális kiinduló helyzet általános deficitje összességében olyan
nagyságrendű akadály, amelynek
leküzdésére önerőből sem a fiatalok, sem a családjaik nem képesek.
Az elmúlt években kiépült roma
szakkollégiumi hálózat alapvető
célja a felsőoktatásba bekerülő fiatalok tanulmányi sikerességének
előmozdítása és a lemorzsolódás
megakadályozása – hangsúlyozta
Biczó Gábor.
A kar egyetemi docense szerint ma
az ország népességéből (becslések
szerint) csaknem 800 ezer fő alkotja a hazai cigányságot. A magyar
népességhez képest jóval fiatalabb
korösszetételű roma közösségek az
ország több térségében 30 százalék
feletti arányokat tükröznek. A Kö-

zép-Tiszavidék, Szabolcs és Borsod
számos településén az óvodás korcsoportokban a cigány gyermekek
száma gyakran 60-90 százalék.
A Lippai Balázs Roma Szakkollégium hallgatóinak tanulmányi
eredménye azért is figyelemre méltó, mert a KSH adatsora szerint
2015-ben a 15 és 64 év közötti romák 80 százalékának csak általános
iskolai végzettsége volt és csak minden századiknak volt diplomája.
– Célunk, hogy hallgatóinkat az
értelmiségi szereppel járó tudatos társadalmi felelősségvállalásra
ösztönözzük. A lakóhelyük iránti
érdeklődésüket alkalmazott társadalomtudományi kutatásokon keresztül igyekszünk felébreszteni és
fokozni. A kutatási célok elsősorban
a saját lokális színtérre vonatkozó
ismeretek elmélyítését szolgálják.
Óvó nénik lesznek
– Tapasztalataink szerint a szabolcsi, hajdúsági, bihari vagy közép-tiszavidéki kistelepülésekről érkező
hallgatók – a szakkollégiumi keretek között végzett módszeres kutatómunka eredményeként – sajátos
rálátást nyernek közösségükre.
Fontos eredménynek tekintjük,
hogy a legtöbb esetben a felsőoktatási tanulmányok befejezésének
idejére többségük a személyes karrier színtereként képes kezelni lokális életvilágát – részletezte Biczó
Gábor.
A főleg óvodapedagógia nemzetiségi cigány/roma szakirányú alapszakon diplomát szerzett hallgatók
többsége az oklevél átvételének
pillanatában már tudta, hogy melyik óvodában fog ősztől dolgozni,
sokuk részben azért, hogy hozzájáruljon a hasonlóan nehéz körülmények között felnövekvő roma származású és/vagy hátrányos helyzetű
gyermekek társadalmi beilleszkedéséhez.
A Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban tanuló roma származású
hallgatók mellett egyébként tizenkét nem roma származású hallgató
is végzett az óvodapedagógia nemzetiségi cigány/roma szakirányú
alapszakon, ami jól mutatja a képzés gyakorlati jelentőségét.


www.unideb.hu
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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.
Nem baj,





Jó ha,



Mit igérünk?






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.
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10 Hej, de jó hely

Családokat
segítő
közösség
alakult
Debrecenben
A koraszülés hatalmas
lelki terhet ró a családokra.
Ennek fontosságára hívja fel
a figyelmet a Debrecenben
alakult támogató közösség,
ahol a segítő szakemberek
és önkéntesek
maguk is érintettek.

Életpszichológia
Nap utcai Tanácsadó Központ
Debrecen, Nap utca 5.
Facebook: Életpszichológia
Web: eletpszichologia.blogspot.hu

CívisCafé

Magyarországon minden 10. gyermek koraszülött. Ők azok az aprócska
hősök, akik a vártnál jóval korábban,
a terhesség 37. hete előtt látják meg a
napvilágot. Életükért Perinatális Intenziv Centrumokban (PIC) küzdenek.
Mi történik a szülőkkel?
Amikor egy kisbaba túl korán érkezik,
hatalmas megrázkódtatás éri a családokat. Nincs lehetőségük felkészülni
gyermekük fogadására, és a megálmodott tökéletes boldogság helyett pillanatok alatt krízishelyzetbe kerülnek.
Intenzív osztály, életmentő beavatkozások, sokkoló látvány, félelem és rettegés
lesz társuk hetekig, akár hónapokig, és
pillanatok alatt szertefoszlik a pozitív
jövőképük. A stressz alapjaiban változtatja meg életüket és kapcsolataikat.
Nem meglepő tehát, hogy a szorongásos zavarok, depresszió, poszttraumatikus stresszzavar és a válások száma,
nagyobb arányban van jelen a PIC-et
megjárt szülők körében. A koraszüléssel járó veszteség-élmény feloldása –
még akkor is, ha a gyermek életben van
– gyászmunkával jár, ami jelentős mértékben megterheli az amúgy is nehéz
helyzetben lévő családot. Tovább nehezíti a gyógyulást, hogy a hozzátartozók gyakran tabuként kezelik a témát,
pedig a kommunikáció és a támogatás
létfontosságú ebben az időszakban. Be
kell látnunk tehát, hogy komoly és jelentős problémával állunk szemben.
Rögtön felmerül a kérdés, hogy ezek a

családok kapnak-e megfelelő segítséget, támogatást és információt a nehéz
helyzetben? Van-e lehetőségük arra,
hogy kérdezzenek, esetleg megosszák
valakivel érzéseiket, gondolataikat?
Ugyanakkor, talán meglepő módon,
egy trauma nemcsak fájdalmat hozhat
magával, hanem lehetőségeket is, az élet
ajándékait. Rengeteget tanulhatnak és
fejlődhetnek a koraszülők nehézségeik
által. A családban erősödik az összefogás a közös felelősségvállalás kapcsán,
erősebbek lesznek és a kihívásokkal is
könnyebb lesz szembenézniük.
Támogató közösség alakult
Debrecenben
Debrecen belvárosában, az Életpszichológia Nap utcai Tanácsadó Központ szakemberei és önkéntesei – akik
közül többen érintettek a koraszülés
kapcsán – életre keltettek egy közösséget, ami koraszülött babákat és családjaikat igyekszik támogatni a nehéz
időszakban és azon túl is. A központ
komoly szakmai háttérrel rendelkező
szakemberei hosszú ideje segítik már
a hozzájuk fordulókat. Szívügyüknek
tekintik a családok támogatását és az
életükben kialakult problémák kezelését a gyermekvállalástól kezdve, a várandósságon, a szülésfelkészítésen át a
szülővé válásig. A kialakult párkapcsolati problémákban, gyermeknevelési és
a gyermek fejlődésével, viselkedésével
kapcsolatos nehézségek megoldásában
nyújtanak segítséget.
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AZ ELSŐ NAP (szeptember 22.) programjai ingyenesen látogathatóak.
JEGYÁRAK: 2017. szeptember 23-24.
II. NAP (09. 23. szombat) QUIMBY koncert:
• ELŐVÉTELBEN: hajdúhadházi lakcímkártyával: 1500 Ft
(egy lakcímkártyával négy jegy vásárolható),
nem hajdúhadházi lakosoknak: 2500 Ft
• KONCERT NAPJÁN: egységesen: 3000 Ft
III. NAP (09. 24. vasárnap)
• ELŐVÉTELBEN: 500 FT
• RENDEZVÉNY NAPJÁN: 1000 FT
A jegyek megvásárolhatóak a Csokonai Művelődési Házban (Hajdúhadház, Bocskai tér 3.).
Online jegyvásárlás a www.programturizmus.hu weboldalon.

kaposztas_napok2017_192x269_01.indd 1

2017.08.08. 16:23:33
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Campus
Fesztivál:
minden
tekintetben
hatalmas!
Óriáskerék, Egyetem tér,
Majka, Wellhello, Halott Pénz,
Cimbaliband, Rúzsa Magdi
– ezek voltak a CívisCafé
kedvencei.

CívisCafé

A 10. Campus Fesztivál rekordszámú
közönséget, 105 ezer látogatót vonzott Debrecenbe. A szervezők várakozásait felülmúlta, hogy a nulladik
nap kivételével minden egyes nap
átlagosan 30 ezren fordultak meg a
jubileumi rendezvényen. A fesztivál
a korábbiaknál is erősebb kulturális
színezetet kapott: 17 programhelyszínnel, két nagyszínpaddal, 252 zenei programmal, további 300 nem zenei programmal várták a közönséget.
Miklósvölgyi Péter, a Campus
Fesztivál igazgatója megerősítette,
hogy ennyire kiegyensúlyozott és

szervezett fesztiváljuk még nem volt
az elmúlt tíz évben. Örülünk, hogy
sikeresen zártuk a jubileumi évet; úgy
érzem, sikerült megvalósítani azokat
a terveket, újításokat, ami egy ilyen
fesztiválhoz méltó. Idén valamennyi
nap erős volt látogatószámban, ez azt
mutatja, hogy a Campus már nem
csak egy hétvégi esemény, a távolabbról érkezők egész héten Debrecenben
tartózkodtak. Jó döntés volt, hogy a
Nagyerdei Stadion körbejárható lett
a fesztivál ideje alatt. Ez segítette a
megnövekedett
közönséglétszám
kezelését, valamint így még több

CívisCafé
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Fotók: Ásztai Csaba

kulturált, beltéri mosdó szolgálta ki a
fesztiválozók kényelmét – tette hozzá az
igazgató. Ami a jövőképet illeti, hamarosan jön a részletes kiértékelés, és ez
alapján fogják majd eldönteni, hogyan
tovább egy év múlva. Az biztos, hogy
az idei siker jó alap a jövő évhez. Nem
cél a nézőszám emelése, de természetesen örömteli, hogy nagy az érdeklődés
a fesztivál iránt, viszont sokkal inkább
szempont az, hogy egy év múlva is még
jobb és komfortosabb Campus Fesztivál
legyen programok és a szolgáltatások
terén is. Magas minőséget szeretnénk
nyújtani – emelte ki a főszervező.
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CívisCafé
Debreceni SZC
Baross Gábor Középiskolája
és Kollégiuma

FELNŐTTOKTATÁS
A MÁSODIK SZAKMA IS INGYENES,
FELSŐ KORHATÁR NÉLKÜL ESTI TAGOZATON
A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEIBEN
2017/2018 tanévben szeptembertől induló képzéseink
A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését,
bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján,
vagy a melléklet telefonszámon.
Elérhetőség:
Cím: 4030 Debrecen, Fokos utca 12., Tel.: 06-52/437-311
OM azonosító: 2030033
E-mail: ugyfelszolgalat@dszc.hu

Debreceni SZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Szakképesítés
Eladó
Pincér
Cukrász
Szakács
Diétás szakács
Vendéglátásszervező
Kereskedelmi képviselő
Vendéglátó-üzletvezető
Érettségire felkészítő

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év
0,5 év
2 év
2 év
1 év
2 év

(iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség, nappali képzés)
Elérhetőség
Cím:
4030 Debrecen, Vénkert utca 2.
Tel.:
06-52/413-113
Fax:
06-52/413-113
OM azonosító:
2030033
Honlap:
www.dszckereskedelmi.hu
E-mail:
kereskedelmi.debrecen@gmail.com

Szakképesítés
Hegesztő
Karosszérialakatos
Épület- és szerkezetlakatos
Számítógép-szerelő,-karbantartó
Érettségi felkészítő (8. osztály)
Érettségire felkészítő
(iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség)

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év
3 év
2 év

Debreceni SZC
Beregszászi Pál Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Szakképesítés

Képzési idő

Villanyszerelő

2 év

Szoftverfejlesztő

2 év

Elektronikai technikus

2 év

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Elérhetőség

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u.8/A
06-52/471-798
06-52/534-207
2030033
www.barossg-debr.sulinet.hu
barossg.debrecen@gmail.com

Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Debreceni SZC
Könnyűipari Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája
és Szakiskolája
Szakképesítés
Fodrász
Női szabó
Férfi szabó
Cipőkészítő
Kozmetikus
Bőrdíszműves
Nyomdaipari technikus
Könyvkötő, nyomtatványfeldolgozó
Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

4030 Debrecen, Sétakert út 1-3.
06-52/503-833
2030033
www.dszckonnyuipari.hu
igazgato@konnyuipari.hu

4030 Debrecen, Jerikó u.17.
06-52/503-150
06-52/503-150
2030033
www.dszcberegszaszi.hu
titkarsag@beregszaszi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Mechwart András Gépipari
és Infromatikai Szakgimnáziuma
Szakképesítés

Képzési idő

Informatikai rendszerüzemeltető
Gépgyártástechnológiai technikus

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

4030 Debrecen, Széchenyi utca 58.
06-52/413-499
2030033
www.mechwart.hu
iskola@mechwart.hu

MAXimum zene:

RÁDIÓ MAX!

Hallgassa online!

maxfm.hu

2 év
2 év
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CívisCafé
Debreceni SZC
Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakgimnáziuma
Szakképesítés

Képzési idő

Postai üzleti ügyintéző
Államháztartási ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Államháztartási mérlegképes könyvelő
Vám-, jövedéki-és termékdíj ügyintéző

2 év
2 év
2 év
1 év
1 év
2 év

Debreceni SZC
Brassai Sámuel Gimnáziuma
és Műszaki Szakgimnáziuma
Szakképesítés

Képzési idő

Autószerelő
Autóbuszvezető
Tehergépkocsi-vezető
Elektronikai technikus
Mechatronikai technikus
Autóelektronikai műszerész

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Debreceni SZC
Péchy Mihály
Építőipari Szakgimnáziuma
Képzési idő

Dekoratőr
Mélyépítő technikus
Magasépítésű technikus
Épületgépész technikus
Létesítmény-energetikus
Műemlékfenntartó technikus (levelező képzés)
Elérhetőség
Cím:
Tel.:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

4030 Debrecen, Varga u.5.
06-52/531-892
2030033
www.pechy-debr.sulinet.hu
info@pechy-debr.sulinet.hu

Szakképesítés

Képzési idő

Pék
Húsipari termékgyártó
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Turisztikai szervező, értékesítő
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Elérhetőség

4030 Debrecen, Piac utca 8.
06-52/412-212
06-52/412-212
2030033
www.dszcbethlen.hu
bethlen.kozgaz@bethlen-debr.sulinet.hu

Szakképesítés

2 év
0,5 év
0,5 év
2 év
2 év
2 év

Debreceni SZC
Irinyi János Szakgimnázium
és Szakközépiskolája

2 év
2 év
2 év
2 év
1 év
1 év

Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

4030 Debrecen, Víztorony u. 3.
06-52/411-885
06-52/411-885
2030033
www.brassai.hu
brassaivbrassai.hu

Elérhetőség
Cím:
Tel.:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Debreceni SZC
Povolny Ferenc Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája
Szakképesítés
Képzési idő
Burkoló
2 év
Festő, mázoló, tapétázó
2 év
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
2 év
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
2 év
Létesítmény-energetikus
1 év
Műemlékfenntartó technikus
1 év
Érettségire felkészítő
2 év
(iskolarendszerben szerezett szakmai végzettség, nappali képzés) 1 év
Hűtő-, klíma és hőszivattyú berendezés-szerelő
1 év
Cím:
Tel.:
Fax:
OM azonosító:
Honlap:
E-mail:

Elérhetőség
4030 Debrecen, Kassai út 25.
06-52/525-350
06-52/412-842
2030033
www.povolny.hu
igazgato@povolny.hu

2 év
2 év
2 év
2 év
2 év

4030 Debrecen, Irinyi u.1.
06-52/533-748
2030033
www.dszcirinyi.hu
titkarsag@irinyi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Vegyipari Szakgimnáziuma
Szakképesítés

Képzési idő

Vegyésztechnikus
Gyógyszeripari szaktechnikus
Drog-és toxikológiai technikus

2 év
1 év

Elérhetőség
Cím:
Tel.:

4030 Debrecen, Csapó u.29-35.
06-52/503-264,
06-52/503-260
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CívisCafé

Itt az Arab-sorozat
következő része!
Csábítás és erotika a Kelet kapujában.
Khalid al-Szudairi húgával együtt végérvényesen felnőtté válik, új élete küszöbén áll. Nehezen szakad el a biztonságot nyújtó családjától, de azt is érzi,
ha bizonyítani akar, akkor valóra kell
váltania álmait. Olyan terveket, amelyekhez valószínűleg apjának is lesz pár
keresetlen szava...
Közeli családtagjai folyamatos nyomás
alatt tarják, hiszen már mindenki az
unokatestvérével megkötendő menyegzőre készül. Esélye sincs kihátrálni, hiszen elkövette a legnagyobb
bűnt, amit nővel szemben elkövethet.
Vagy házasodik, vagy halálba küldi a
lányt.
Vajon miként lesz képes összeegyeztetni a vágyait, álmait a saját családja
és hazája korlátaival? Sikerül Annát,
az oly féltve őrzött testvért elengednie?
Mi vár rá az elzárt világon kívül?

És a legfontosabb: Mi van, ha csak úgy
elsuhan az ember szeme előtt a szerelem maga? Utána fordul, hogy megszerezze, vagy behunyva szemeit, lemondva a felemelő érzésről, kitart a tervei
mellett?
Borsa Brown egyedi, szókimondó,
ugyanakkor érzelmes és szenvedélyes, erotikában bővelkedő írásai hamar az olvasók kedvenceivé váltak. Az
Arab-sorozat utolsó, befejező kötete,
melyben a sokak által megszeretett
Szudairi család elbúcsúzik, ismét bővelkedik érzelmi magasságokban és
mélységekben.
Borsa Brown: Az Arab fia
Kiadó: Álomgyár Kiadó
Oldalszám: 480 oldal
Várható megjelenés: október 27.
Kötés: Kartonált
Ár: 3 499 forint

Amíg ti szültetek, én…
Vajon mit csinált Kristin, amíg ti szültetek?
Kristin Newman nemcsak szingli világutazó és kalandor, hanem olyan televíziós sorozatok társszerzője, mint az Így
jártam anyátokkal vagy Azok a 70-es
évek.
Hősnőnket lehet szeretni vagy megvetni, lehet irigyelni vagy együttérezni vele. Egy biztos: közömbös
nem lesz.
Kristin tobzódik Amszterdamban,
szilveszterezik New Yorkban, barangol Izlandon, lebeg a Holt-tenger
habjaiban, pasizik Moszkvában.

Miközben a világ legegzotikusabb tájaira kalauzol bennünket, szingli csajos
élményeit fanyar humorral és öniróniával adja elő, legyen szó akár egy balul
sikerült párizsi utazásról, akár egy patagóniai gleccser jégomlásáról vagy egy
argentin papjelölttel folytatott kalandjáról.
Hősnőnk egy olyan életbe invitál, amelyet átjár a szabadság szele, és amelyben
a fő úti cél önmagad megtalálása.

Kristin Newman: Amíg ti szültetek, én...
Kiadó: Tericum Kiadó, Oldalszám: 268 oldal, Kötés: füles, kartonált, Ár: 3 570 forint

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu
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Itt az első Budikalendárium!
A nyírbátori születésű, debreceni Végh Béla szippantós
hiánypótló művet alkotott.
A nagy megbecsülésnek örvendő Végh
Béla szippantósból lett író. A kommunális szennyvízkezelő kisiparos vállalkozót a
gazdasági válság sodorta az irodalomhoz.
Első könyve hamarosan megjelenik. Budikalendárium lesz a címe. Az előszót a
Cívishír bloggere, Szakács Béla írta.
A szerző 1952-ben született Nyírbátorban. Általános iskola tanulmányai elvégzése után Debrecenbe került, ahol autószerelőként végzett.
– Az, hogy mit szeretnék csinálni az életben, az érettségi után egy pillanat alatt dőlt
el – mondta a CívisCafénak Végh Béla.
Apám születésnapját ünnepeltük éppen.
Úgy, ahogy illik, bográcsos birkapörkölttel. Amikor a vendégek elmentek, apám
a zsíros vasbográcsot egy kevés vízzel és
egy marék sóderrel olyan fényesre puculta, hogy a bogrács oldalán megcsillant a
lemenő nap sugara. Amikor anyámnak átnyújtotta a tiszta bográcsot, akkor anyám
arcán olyan boldogságot láttam szétterülni, amit még addig soha. Akkor határoztam el, hogy én meg az emberiséget akarom megszabadítani a kosztól, mocsoktól.
Így lettem szippantós, vagyis kommunális
szennyvízkezelő kisiparos. Mottóm is volt:
Az igazán szívderítő a tisztára szippantott
derítő.
– Közel 40 évig voltam szippantós a faluban. Ám, ha hívtak, átmentem én más településekre is, mert mindig is kedveltem a
szakmámat. Sokat dolgoztam. Mellőztem
a luxust az életemből. Egyet kivéve: amikor jól ment a vállalkozásom, és kimerülé-

sig hajtottam magam, na, akkor az egyszer
elvittem az asszonyt egy hétre repülővel
Tenerifére, degenerálódni. Aztán engem
is utolért a gazdasági válság végzete. A
közművesítési programnak köszönhetően
minden házhoz bevezették a szennyvízcsatornát. Megszűntek az emésztők, az
udvari budik. Csak néha hívtak ki egy-egy
esethez. Ha például Lókodi néni a döglött
tyúkot a gereblye nyelével beletömöckölte
az utcai csatornába, vagy ha talajvíz elöntötte a falu borospincéit, garázsait. A kevés elfoglaltságnak köszönhetően egyre
több időm volt olvasni. Azt világéletemben nagyon szerettem. Olvastam egyszer
valahol, hogy egy nagyon régi bölcs azt
mondta, hogy egy férfi akkor igazán férfi,
ha születik egy fia, ültet egy fát, épít egy
házat és ír egy könyvet.
– Nekem mind megvolt, a könyvet kivéve. Ezért írtam ezt a könyvet, ami a szakmámmal egy kicsit összefüggő. Mert a
szenny manapság nem a fürdőszobában,hömpölyög a padlócsempe alatt, hanem a
nappaliból, a tévéből, a laptopból áramlik.
Az igazi olvasás élményével beszorultunk
a vécébe. Ezt a színes kalendáriumot azoknak szántam akik, a toaletten már unják
huszadjára olvasni a multik agyongyűrött
szórólapjait. A könyvemben szerepel – a
teljesség igénye nélkül – Berecz András,
Szél Júlia és Varga Attila, a debreceni születésű újságíró is.
Idézem a klasszikusokat is e témával kapcsolatosan: Csokonait, Hrabalt, Balassit,
de ide illő verset írt Kerékgyártó Kálmán
debreceni költő is. Én kulturált, könnyed

szórakozást kínálok könyv alakjában a kis
és nagy dolgok idejére.
Ráadásul, a feleségek is imába foglalják
majd a nevem, mert a férjeik a „kis dolgukat” is ülve végzik majd ezen túl a mellékhelyiségben. Hiszen állva nem lehet
egyszerre olvasni és a fajansz közepébe célozni. Mivel életem során nem halmoztam
fel javakat, ezért a könyv megjelenéséhez a
leendő olvasóim segítségét kérem.
Közösségi finanszírozás
Azt hiszem, ezt hívják közösségi finanszírozásnak. Aki előre megrendeli a könyvemet, 2 300 forintos ár helyett kedvezményesen 1 000 forintért kapja meg, és
egyben támogatja a könyv nyomdai költségeit is. Az első 300 megrendelő apró
meglepetésben is részesül. Szeretnénk a
szerkesztő barátommal két hónapon belül összeszedni a hiányzó pénzt. A jelenlegi állás és a könyvben hirdetni kívánó
partnereink ígéretei alapján kb. százezer
forintnál tartunk.
Támogassa a könyv megjelenését
a www.budikalendarium.hu oldalon!
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CívisCafé
Parádés sorozatot tudhat maga mögött a debreceni Molnár Sándor. A
triatlonos immár nyolcszoros Ironman-győztes, hiszen a július 29-i
nagyatádi viadalon, akárcsak tavaly,
idén ismét az első helyen végzett.

Cérna már
Hawaiiról
álmodik
A józsai vasembernek
még komoly tervei vannak.

A Cérna becenévre hallgató 71 éves
(!) józsai sportoló fiatalokat megszégyenítő teljesítménnyel hívja fel magára a figyelmet időről időre. Így volt
ez ezúttal is, hiszen a 33 fokos melegben is hozta a kötelezőt, azaz a papírformának megfelelően megszerezte a
győzelmet.
„Ez volt a célom – mondta a CívisCafénak a veterán triatlonos. – Az
elmúlt időszak bebizonyította, hogyha sikerül legyőzni önmagam, akkor
nem lehet gond. A felkészülésem jól
sikerült, így legfeljebb amiatt aggódtam, nehogy a derékfájásom hátráltasson, de szerencsére nem volt vele
semmi problémám.”
Cérna a két kör úszással (3 800 méter) az előre eltervezett időre végzett,
majd a depóban felvette a kerékpárt,
és következhetett a tekerés 180 kilométeren át. A biciklizés nem éppen a
legjobban indult, mivel egy rossz váltás miatt már a táv elején, nagyjából
20 kilométernél beszorult a járgány
lánca. Molnár Sándor a szereléssel jó
néhány percet veszített, először meg
kellett kezdenie a felzárkózást, majd
újra megelőzni azokat, akiket korábban már maga mögé utasított. A kisebb technikai hiba ellenére 27,1 kilométer/órás átlagot hozott, ám amikor
leszállt a kerékpárról, menni is alig
tudott, nemhogy futni. Pedig ekkor
még előtte volt egy klasszikus maratoni táv, amihez egy gyors mosakodás,
lábmasszírozás után neki is vágott.
– Jól éreztem magam futás közben
– magyarázta az immár nyolcszoros
bajnok. – Sikerült megelőznöm a legnagyobb vetélytársamat, és rövid idő
alatt már két kilométeres előnyöm
volt vele szemben. A második kör
végén aztán óriási élményben volt
részem. A versenyekre mindig egyedül szoktam utazni, de ezúttal ahogy
az egyik kanyarból kifordultam, egy
Hajrá, Sanyi papa feliratú óriásplakát
fogadott, mögötte ott volt a három kis
unokám, a fiam, a menyem és a feleségem is, akik hangosan biztattak. Bár

ekkor már kezdtem fáradni, a család
buzdítása óriási lendületet adott a
folytatásra, innentől kezdve nem volt
kérdés, hogy megnyerem a versenyt.
Cérna végül 14 óra 36 perc 44 másodperces idővel ért célba, amivel a
70-74 év közötti korosztály első helyét és bajnoki címét is megszerezte.
Igaz, hogy ebben a korosztályban
mindössze négyen indultak, de az abszolút kategóriában elért teljesítménye is elismerésre méltó, hiszen a 656
induló között az 537. helyen végzett.
A józsai vasembert az újabb siker csak
megerősítette abban, hogy sportolni márpedig kell, így aztán esze ágában sincs felhagyni a triatlonnal, sőt
további tervei vannak. Ősszel vagy
a horvátországi Pulában áll rajthoz
egy 70.3-as (a távot mérföldben adják meg – a szerk.), azaz fél-Ironman
világkupa-versenyen, és ha sikerül
dobogón végeznie, akkor ott lehet a
2018-as dél-afrikai világbajnokságon
vagy pedig a barcelonai Ironmanen
indul el, amelyen ha jól szerepel, jogot szerez arra, hogy részt vegyen a
hawaii Ironman-versenyen, ami minden triatlonos álma.

Takács Tibor

KERESD KOCSINKAT
a Virágkarneválon!
fotózz, lájkolj

és nyerj!

TARTS VELÜNK!

MUTATJUK
AZ UTAT!

Hamarosan
ÚJ BEMUTATÓTEREMBEN!
www.thermodam.hu
http://facebook.com/thermodam.debrecen
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Egy
kivételes
kastély
– teli
meglepetéssel
Ahol miniszterelnökök
születtek.

Óhatatlanul is összerezzen az ember,
amikor – ügyetlensége folytán – a földre zuhan, majd hangos csörömpöléssel
darabjaira hullik az értékes váza. Pedig
mindez csak virtuális élmény, a terem
valójában szinte teljesen üres. Csak
akkor telik meg gyönyörű bútorokkal,
műkincsekkel, amikor a látogató kézbe
veszi a tabletet…
És ez csak egy a tavaly márciusban
megnyílt Dégenfeld-kastély interaktív
attrakciói közül. Kissné Szűcs Marianna intézményvezető-helyettes
érdeklődésünkre elmondta: már az
első évben négyezer látogatót vonzott a
megszépült baktalórántházi kastély.
Az interaktív kastélymúzeumban 14
állandó és 4 ideiglenes kiállítás látható.
A kastély eredetileg vadászkúriának készült; a Barkóczy család építtette 16151638 között. A területet hűbérbirtokként Barkóczy László kapta, amikor
kinevezték a kállói vár kapitányának.
A kúriát 1834–48 között a későbbi tulajdonos, gróf Degenfeld Schomburg
Imre alakíttatta át, 16 méterrel meghosszabbította, és emeletet építtetett
rá késő klasszicista stílusban. Akkor
még 15 dongaboltozatos, márványpadlós háló volt benne, szalon, könyvtár,
ebédlőszoba. De ezt már csak elképzelni tudjuk, mert az eredeti tervekből
semmi nem maradt fenn.
Kossuth kormánybiztosa
Degenfeld Imre Szabolcs megye főispánja volt 1848–49-ben, mellette Kossuth Lajos kormánybiztosa. Degenfeld
rengeteg karitatív tevékenységet végzett. A nevéhez fűződik az akác meghonosítása Szabolcsban, a Nyírségben
a futóhomok megkötésére. Több millió
akáccsemetét ültettek el itt; ettől kezdve
tudtak gazdálkodni a földeken.

CívisCafé
Debrecenben is
Ő újíttatta fel a Debreceni Református Kollégiumot, majd új tanszakokat
indított, a „tanítóképezdét” és a papneveldét. Saját maga két alapítványt
hozott létre, az egyik a hozamával a
pedagógusok mindenkori fizetését volt
hivatott rendezni, a másik a szegény, de
tehetséges diákok tandíját fedezte.
Degenfeld kivételesen jó kapcsolatai
révén tudta ilyen példásan támogatni a református egyházat – avatott be
a további részletekbe a helytörténész.
A gróf gyermekeit remekül házasította.
Egyik veje gróf Tisza Kálmán miniszterelnök, a másik gróf Károlyi Tibor, a
főrendi ház elnöke volt. Utóbbi adta ki
történészként a négykötetes Nagykárolyi Károlyi Oklevéltárat. Házasságok
révén került kapcsolatba a család – a
többi között – a Pomaniczkyakkal és a
Wesselényiekkel.
Miniszterelnökök a családban
Két unokája is volt Magyarország miniszterelnöke: dr. Tisza Kálmán és Degenfeld Ilona fia, Tisza István, továbbá
a kastélyban 1871-ben született Károlyi
Gyula (Károlyi Tibor fia), aki 1931–32ig töltötte be a miniszterelnöki posztot.
Degenfeld Imre halála után 1883-ban
báró Podmaniczky Géza örökölte a
kastélyt. Nagy vadász volt, míg feleségét, Degenfeld Bertát Magyarország
első női amatőr csillagásznőjeként
tartják számon. Kastélyuk parkjában
ő fedezte fel az Androméda csillagköd
egyik szupernóváját. Később egy kisbolygót neveztek el róla.
Miután a székely hadosztály fölött
győzelmet aratott a Román Királyi
Hadsereg, főhadiszállását a kastélyban rendezte be. A románok a kastélyt
kifosztották, szétverték, a bútorokat
megsemmisítették. A kastély utolsó tulajdonosa Dégenfeld Imre unokája, Pál
volt, tőle államosították 1945-ben. A
kastély ezután tüdőgondozóként működött hosszú ideig.
További tervek
A 2016-os felújítás után most a kastély
pincerendszerét – pályázati támogatásból – jövőre kezdik átalakítani. A korábban 40 hektáros park nagyobb része
a baktai erdészethez került, a megmaradt 12 hektárból eddig másfelet sikerült felújítani; a további területek megszépítésére pályáznak.
Cservenyák Katalin
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7.

Debreceni 21-es:

Bódor Edit
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.

Évtizedek óta dolgozik a debreceni
közművelődésben. Ugyanarra a
kultúrára van igény, mint a kezdetekkor? Mi változott?
Az egyetem elvégzése után népművelőként kezdtem a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban, s ma
is „népművelőnek” érzem magam.
Széles a paletta, amit korosztály,
érdeklődési kör, műveltségi szint
szerint a közönség igényel. A hivatásom a szórakoztatva művelés
és művelődés. Hiszek abban, hogy
az „itt és most közösségi élménye” nem cserélhető fel a virtuális
világgal. A változást a tempóban
érzem; eleget tenni a mai világ
kihívásának felér egy gyorsulási
versennyel.

2.

3.

4.

5.

Mit látott először színházban?
Nagymamám a Csokonai Színház
varrodájában dolgozott, ő vitt el hétéves koromban a Bánk bánra.
Utoljára?
Szép Ernő Vőlegény című előadását a napokban láttam a Nagyerdei
Szabadtéri Színpadon. Örülök, hogy
rajtam kívül több mint ezren akarták
látni ezt az előadást.
Ki volt a leghíresebb ember, akivel
találkozott?
1991-ben Debrecenben járt II. János
Pál pápa. A lengyelségem is kapott
egy megerősítést akkor.
Munkája során megannyi népszerű emberrel került kapcsolatba.
Tapasztalt rendkívüli sztárallűrt?
A szakmám iránt érzett alázatomnak

8.

9.

10.

köszönhetően a sztárallűrökre úgy
tekintek, mint a felfokozott állapot
velejárójára. A produkciók sikere
érdekében mindenki a saját vérmérsékletének megfelelően készül.
Hatalmas intézményt irányít. Ráadásul nő. Milyen főnök a saját
megítélése szerint?
Az igyekezetemről tudok nyilatkozni. A kollégáim különböző korúak,
sokfelől jönnek, sokféle élethelyzettel, sokféle tudással, affinitással, érzékenységgel, ez a csapatmunkában összeadódik, ügyesen
kell ehhez egyensúlyoznom. Nem
tudtam leszokni róla, hogy mindenütt jelen legyek, legyen szó
kiállításról, színházi előadásokról,
moziról, konferenciáról, de a kollégáim biztos azt emelnék ki, hogy
a közegteremtés, a helyszínek
otthonossá alakítása, a részletek
ugyanolyan fontosak számomra,
mint a nagy egész.
Amikor komoly szakmai döntéshelyzetbe kerül, kinek a szavára
ad?
Közvetlen kollégáimmal, vezetőtársaimmal egyeztetek, igyekszem elcsendesedni; a női megérzésem az
esetek nagy hányadában nem hagyott cserben.
Ha elmegy szabadságra, akkor is
kultúrát fogyaszt, vagy átmenetileg kikapcsolja ezt a vonalat?
Bármennyire igyekeznék, hogy
másfajta kikapcsolódást keressek,
a végén mégis kulturális utcában
kötök ki.
Emelje ki az anyaság egyik legfelemelőbb pillanatát és az egyik legnagyobb nehézségét!
A legfelemelőbb pillanatok sora azzal kezdődött, mikor a még születése előtt álló gyermekem szívhangját
meghallottam, s mostanában azzal
szembesülök, hogy rövid időn belül
a hangját is csak telefonon hallhatom majd. A legnagyobb nehézséget
az jelentette, mikor tudtam, hogy
miközben én háziasszony vagyok a
rendezvényeken, a fiam egyedül vár
otthon, s annyit kérdez a telefonban:
„Mikor jössz?”
Mit érzett, amikor néhány éve,
augusztus 20-án leszakadt az ég?
Átsuhant rajtam a mély fájdalom,
hogy ennyi ember ennyi munkája
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11.

12.

13.

hogyan veszhet kárba, de szerencsés típus vagyok, rögtön átálltam
a lehetséges legjobb forgatókönyv
levezénylésére, fejben eldöntöttem,
hogy nem esik, és a stadioni Karneváléj öröme már nem csupán az
én örömöm volt. Utólag hallgattam a
meteorológusok kérdését, hogy „hogyan imádkoztunk mi Debrecenben,
hogy egy esőgyűrű övezte a várost,
de a stadionban mégsem esett az
eső”.
Az elmúlt (mondjuk) 10 évből melyik virágkocsi volt a személyes
kedvence?
A jelenre koncentrálok, az idei
21 méteres sárkány fogadtatása nagyon fontos most nekem.
Kötődik élménye a régi szabadtérihez?
A legmeghatározóbb: Bartók Bélakórusverseny, Händel Messiását Karolos Trikolidis vezényelte.
Mikor jön a Főnix Csarnokba világsztár?

14.

15.

16.

Ezt most már az üzemeltető Sportdebreceni arc” volt. Meg nagy szív!
centrumtól kell megkérdezni, a FőRengetegen belefértek.
nix Rendezvényszervező részéről a
Mi a legjobb Debrecenben?
17.
válasz az, hogy a Madách Színház
Az otthonosság, az ismerősség, a
Mamma Mia! – világsztárokat idébarátok.
ző – előadása novemberben érkea legrosszabb?
18. És
zik.
Jelenleg az, hogy igen messze esik
Három könyvet vihet magával a
Kaposvártól, ahol a fiam kezdi tanulmesszeségbe. Melyek lennének?
mányait.
Biblia, Saint-Exupéry: A kis herceg,
Street food vagy bogrács? Netán
19.
Gyökössy Endre valamelyik könyve.
húsleves?
Melyik a kedvenc helye/épülete a
Street food. És bogrács. És húsleves.
városban?
A bográcsost más készíti. A húsleves
Nem okozok meglepetést, a Nagyergyakorisága célként lebeg előttem.
dő a kedvenc helyem, kedvenc épüA borfesztiválon mit iszik? Az
20. munkaidőnek számít? :D
letem a Kölcsey Központ, amelynek
működéséért a mindennapokban
Ásványvizet; alkoholt egyáltalán
teszem a dolgom.
nem iszom.
Ki a legjobb arc Debrecenben?
Van az a pénz, amiért elhagyná
Ha lehet, a múltból hívom elő ezt az 21. Debrecent?
arcot, nekem ő ma is jelen. Nem én
Nincs.
Bereczki-Csák Helga
voltam az, aki megfogalmazta, hogy 
édesanyám, sokak Edit mamája
„Debrecen ikonja”. Rengetegen is- További érdekességek:
merték, szerették, tényleg „nagyon www.civishir.hu

Kerekestelepi Fürdő

4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 22.
telefon: 52/470-745
címe: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 22.
www.kerekestelepifurdo.hu

Gyógyvizünk nem csak fürdőzéssel,
de ivókúrával is hozzájárul
az egészségesebb mindennapokhoz.
Termálvizünk jótékony hatásai:
magas gyomorsav-tartalom kezelésére,
izomreuma és izomfájdalom,
ízületi és gerincoszlopi meszesedés,
ízületi panaszok,
mozgásszervi megbetegedés,
porckorongsérv kezelésére ajánlott.
Ezenkívül jacuzzival és szaunával
várjuk a frissülni vágyó
vendégeinket.

Családi nyaralást tervez?
Várja Sóstón a DéeL Apartman!
szállást keres nyíregyházán? Megtalálta!
Az ország 16. gyógyhelyén, Sóstó szívében, a fürdőktől,
a Nyíregyházi Állatparktól, a Sóstói Múzeumfalutól
5-10 perc sétára várja Önt és családját a DéeL Apartman.
A különálló telken épült, mediterrán stílusban teljesen felújított
családi nyaraló két felnőtt és két-három gyermek számára
ideális szálláshely „házinéni” nélkül.

Amit kínálunk:
• külön szoba a szülőknek és a gyerekeknek
• zuhanyzós mosdó
• teljesen felszerelt konyha és étkező

• hatalmas terasz, ahol még a délutáni alvás is megoldható
• parkolási lehetőség
• lehet bográcsozni, grillezni,
és még rőzsét sem kell gyűjteni, mert adunk.

A fürdő nyitvA tArtásA
2017. június 17-től:

Hétfőtől vAsárnApig
8.00 – 20.00,
pénztár: 18.30-ig

DÉEL APARTMAN

Cím: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Jupiter utca 10.
Telefon: 0670/933-98-20 vagy 06-30/9430-392

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.
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