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Hármas ikrek: javarészt magánszemélyek 
adták össze a rengeteg pénzt
Személyes érintettség okán vállalta 
fel az édesanyjukat tragikus körülmé-
nyek között december 15-én elveszítő 
hármas ikrek ügyét a Tündérkör Ala-
pítvány, ugyanis egyik önkéntesük jó 
barátja az özvegyen maradt édesapa, 
Fábián Tamás. A gyerekek részére 
az eltelt időszakban 45 millió forint-
nál több gyűlt össze, ám az adomány 
pontos összege a jövőben nem nyil-
vános. Az ok egyszerű: az édesapát 
kölcsönkérők és biztosítási alkuszok 
környékezték meg.

Gyöngyösi Péter, a Tündérkör 
kuratóriumi elnöke elmondta, szak-
mai ajánlásokat tettek Fábián Tamás 
felé a pénz kezelését, felhasználását 
illetően, ám ezzel kapcsolatban min-
denről ő maga fog dönteni. A Magyar 
Államkincstárnál valószínűleg baba-
kötvényt nyit a három gyermeknek, 
és (mivel feleségével albérletben éltek) 
építkezésbe kezd a hajdúszoboszlói 

önkormányzat által biztosított telken. 
A városvezetés egyébként is különös 
gondot fordít a családra: teljes állásban 

olyan szakképzett ápoló segíti majd a 
gyerekek ellátását, aki a tragédia által 
sújtott család tagja. Sokan tárgyi se-
gítséget ígértek, mások hosszú távon 
támogatják majd a családot. Kiderült, 
a hatalmas adományt 15 ezren, 80 szá-
zalékát magánszemélyek adták össze, 
a legkisebb felajánlás 200 forint volt, 
a legnagyobb pedig 3 millió, ami egy 
cégtől érkezett.

A gyerekekről
Információink szerint az 5 hetes Mira, 
Léna és MiLán a Debreceni Egyetem Kli-
nikai Központjában szépen gyarapszik, 
légzéstámogatásra immár egyikük sem 
szorul. A testvérek kikerültek az inten-
zív osztályról, egyikük súlya már eléri a 
„hazaadási” 2 kilogrammot, ám az biz-
tos, hogy a babák (várhatóan néhány 
héten belül) egyszerre hagyják el a kór-
házat, és mennek haza hajdúszoboszlói 
otthonukba.

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
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Kávékommandó járja Debrecent
Kávé nélkül nincs élet; ezt mindenki tudja.
Kell a túl- és az átéléshez, a nyugalom-
hoz, a mindennapokhoz; ez nem is kér-
dés. Ezt a debreceni fiatalok is tudják! 
Két debreceni középiskolás fiatalember 
a fejébe vette, hogy tesztelik Debrecen 
kávéit és kávézóit. Inkognitójukat, ért-
hető okokból, szeretnék megőrizni, de 
szívesen meséltek önként vállalt külde-
tésükről.  
Tavaly márciusban indult a hivatássze-
rű tesztelés, hobbiból. Amúgy is sokat 
jártak kávézóba, gondolták, miért is ne 
lehetne közkinccsé tenni a tapasztala-
tokat. Két Facebook-oldalon ezt meg 
is teszik: a Debrecen KÁVÉ White és 
Debrecen KÁVÉ Black – első a tejesebb, 
míg a második a feketekávék tesztelésé-
nek eredményét hivatott hirdetni. Mint 
mondják, gyakran keresik őket magán-
személyek, de kávézótulajdonosok is, 
egy-egy helyet figyelmükbe ajánlva.

A tesztelők a hely auráját, hangulatát 
nézik először. Aztán következhet a ki-
hozott kávé: kinézet, szervírozás, illat, 
természetesen fotóval. Majd a legjobb 
rész következik, a kóstolás. Mindig 
másfélét rendelnek, hiszen az ízlésük 
sem egyforma: egyikük az édesebb 
ízeket kedveli, másikuk inkább a feke-
tekávét.
Azt mondják, az sem mindegy, épp a 
személyzet mely tagja dolgozik, hiszen 
ugyanazon a helyen egy eszpresszó 
sem egyforma a hét két napján, ha más 
dolgozik épp. 
Kifejezetten pozitív csalódásként emel-
nek ki egy olyan helyet, ami a buszvég-
állomás közelében van (ami ugyebár 
nem a legjobb környék), azonban be-
lépve maga a kávékánaán. Kiszolgálás, 
látvány, termék... nem hagy maga után 
kifogásolnivalót. 

A két fiú azt mondja, sokkal több a vá-
rosban a kávézó, mint eleinte gondolták. 
Most épp az a dilemmájuk: járják-e vé-
gig a már ismert helyeket, újrakóstolva, 
változás után kutatva, vagy koncentrál-
janak az ismeretlenre.
Egyikük ugyan kacérkodik a gondo-
lattal, hogy majd egyszer saját kávézót 
nyit, de ez még csak kósza ötlet. Viszont 
már van olyan barát, akit sikerült meg-
nyerni a kávézás szenvedélyének. 
 Gulyás-Czibere Anikó

TováBBI érDeKességeK:

www.civishir.hu

FIGYELEM! 
A szakmaszerkezeti döntés alapján szakiskolai ösztöndíjban  

részesítik azokat a tanulókat, akik hiányszakmát választanak, és jól 
teljesítenek. A jól választók és jól tanulók havi 60-70 ezer forinttal 

gazdagíthatják a családi kasszát.

Íme, a 2018/2019-es tanév hiányszakmái Hajdú-Bihar megyében:

• Ács
• Állattartó szakmunkás
•  Elektromechanikai  

műszerész
• Elektronikai technikus*
• Épület- és szerkezetlakatos
• Festő, mázoló, tapétázó
• Gazda
• Gépi forgácsoló
• Gépjármű mechatronikus
• Gyakorló ápoló

• Kertész
• Kőműves
• Mezőgazdasági gépész
• Női szabó
• Vegyipari technikus
• Nyomdaipari technikus*
• Szerszámkészítő
• Szociális gondozó és ápoló
• Szoftverfejlesztő
• Villanyszerelő

 
Az aláhúzott szakmák  

a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanulhatóak!
A * -gal jelölt szakmák szakgimnáziumi képzések.

4030 Debrecen, Fokos utca 12.  
Tel.: 06-52/437-311 • E-mail: dsz@dszc.hu

Nyilvántartási szám: E001281/2015  OM azonosító: 2030033www.dszc.hu
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A kommentelés 
forradalma

Debreceni szakértő  
a véleménynyilvánítás szabadságáról, 

trollokról és szabályozásról.

Oláh Szabolcs PR-tanácsadóval beszélgettünk a kommente-
lés evolúciójáról és a trollkodás elleni védekezési módokról.

CívisCafé: A kommentelés tekinthető műfajnak?
Oláh Szabolcs: A kommentelés inkább magatartásforma. 
A közösségi média használói személyiségtípusokba sorolha-
tók aszerint, hogy milyen intenzitással vannak jelen, és milyen 
szokásokat követnek. A kommentelés önkifejezési mód. Sokak 
számára presztízsértéke van annak, ha elmondhatják a vélemé-
nyüket valamivel kapcsolatban, ami nekik fontos. A legnagyobb 
probléma, hogy nagyon képlékenyek a szabályok, amik alapján 
azt mondhatjuk: valaki betartja vagy megszegi azokat. Ahhoz, 
hogy műfaj legyen, kellene valamilyen diszkurzív, formai keret, 
és ez nincs meg. Ahány komment, annyi féle: vannak csupán 
hangulatjelből állók, és olyanok is, amik hasonlítanak az élő-
beszédhez, ezért nehéz szabályokat állítani, így nem nevezhető 
műfajnak.

CívisCafé: Miért kommentelünk?
Oláh Szabolcs: A legtöbben azért írunk kommentet, mert 
bennünk van az információ iránti és annak megosztásával kap-
csolatos vágy. Sokan szeretnek jól informáltnak tűnni, megosz-
tani másokkal ezeket, mások éppenséggel unalomból szólnak 
hozzá valamihez. A kommentelést nagyon sokan a szólássza-
badság formájának tartják, így nélkülözhetetlennek. Ám csak 
kevesen érzik úgy, hogy a kommentelők a többség véleményét 
közvetítik. Alapvetően egyetértés van abban, hogy mindenkinek 
joga van kifejezni a véleményét egy adott tartalomról. A kom-
mentelés előnyeként az informálódás lehetőségét említik sokan: 
úgy látják, hogy gyakran értelmes viták, beszélgetések alakulnak 
ki egyes fórumokon. Azt is sokan érzékelik, hogy a hozzászólá-
sok az újságírók számára is közvetítenek visszajelzéseket.

CívisCafé: Korosztály, iskolai végzettség, nemek szerint kimutatha-
tó kommentelési aktivitás, vagy ez inkább személyiségfüggő?

Oláh Szabolcs: Az aktivitás erősen témafüggő, az internet-
használói személyiségtípusok függvényében vannak szoká-
sok, melyek jól behatárolható kommentcsoportokat mutatnak. 
A zöldfülűek például éppen, hogy csak felfedezik a közösségi 
média nyújtotta lehetőségeket. Ők mindent megosztanak, láj-
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kolnak, nagy a szabadságérzetük. Kö-
zöttük ott van az idős korosztály, akik 
ráérnek, és a műveltségüknek, hobbi-
juknak megfelelő területen élvezik azt, 
hogy számukra fontos tartalmakhoz 
jutnak ingyen és könnyen. Szívesen 
csatlakoznak nyílt csoportokhoz, ahol 
hasonló érdeklődésűek veszik őket kö-
rül. Ilyenkor úgy érzik, hogy fontosak; 
a magányosak, az özvegyek a társaság 
iránti igényüket itt élik ki. A „Z” gene-
ráció tagjai is nagyon aktívan kommen-
telnek: az ő életüket a digitális média 
határozza meg. Fontos számukra, hogy 
jelen legyenek, információs bankként 
szeretnek viselkedni. Nagyon mozgéko-
nyak, nagyon gyors döntéseket hoznak. 
Az alkotó típus saját tartalmakat készít 
és oszt meg. Ő nagyon intenzíven van 
jelen ebben a térben, sűrűn kommentel. 
Vannak beszélgető típusú személyisé-
gek: ők heti egyszer-kétszer folytatnak 
aktív beszélgetéseket. A kritikus típus-
nak mindennel kapcsolatban van véle-
ménye. Ez néha kellemetlennek tűnik, 
de például egy cég Facebook-oldalának 
adminja termékfejlesztési ötletként is 
felfoghatja a kritikus kommenteket.

CívisCafé: Alapvetően milyen témákra 
harapnak a kommentelők?

Oláh Szabolcs: Attól függ, milyen 
platformon történik a kommentelés. Én 
még reménykedek abban, hogy sokan 
közvetlenül a hírportálokon követik fi-
gyelemmel a témákat, s nem csupán a 
Facebook ajánlatai szerint találkoznak 
a közélettel. A botrányok biztos, hogy 
kommenteket fognak kiváltani, ahogy 
a bulvárhírek is mozgósító erejűek. 
Nagy emberi teljesítmények is sok hoz-
zászólást kaphatnak, elismerést tudnak 
kiváltani. Fontos, hogy a kommentelő 
magáénak érezze az adott témát. Úgy 
érzi, azért kell kommentelnie, mert az 
ő életére a kommentelt tartalom hatás-
sal van. A kommentekben félelmek és a 
vágyak kapnak hangot: ahhoz szólunk 
hozzá, amiben érdekeltek vagyunk.

CívisCafé: Az internetes vélemény- 
nyilvánítás kötetlensége mintha  
a szabadság érzetét hozná el: elégtételt, 
teret. Kívülről és belülről is ennyire 
korlátozottak vagyunk?

Oláh Szabolcs: Ahhoz, hogy kinyil-
vánítsuk a gondolatainkat, érzelmein-
ket, médiumra és formára van szükség.
Forradalmian új volt néhány évvel ko-
rábban, hogy megnyilvánulásainkhoz 

színteret találtunk a közösségi oldala-
kon és posztolni, lájkolni tudtunk.
Összekapcsoltság, azonnaliság, interak-
tivitás: megnyilváníthatjuk rögtön a 
véleményünket; ennek az újdonságát él-
vezzük a web 2.0 világában. Ugyanezzel 
függ össze a korlátozás problémája, ami 
nagyon bonyolult. Mindig megfogalma-
zódik az, hogy nem szabad ezt a szabad-
ságot korlátozni, de ha belegondolunk, 
óvatosnak kell lennünk. A kommente-
lés szabályozása is nagy nehézségekbe 
ütközik, például egy internetkávézóból, 
álprofilról érkező komment létrehozója 
szinte lenyomozhatatlan.

CívisCafé: A kommentelők mellett 
megjelentek a trollok is. Kik ők?

Oláh Szabolcs: A troll agresszív, 
romboló szándékkal, közösséget bom-
lasztó céllal lép fel, és nem a témához 
szól hozzá. Van olyan, aki csak azzá 
válik, de nincs rossz szándéka, csak  
rossz helyen van. Ilyen például a „topik 
offolás”, amikor valaki a témától eltérő 
kommentet ír, de ilyen a „bezzeg az én 
időmben” típusú megjegyzés is. Van-
nak azonban olyan trollok, akik ezt hi-
vatásszerűen űzik; mögöttük megbízók 
állnak. Gyakran fizetést kapnak ezért, 
forgatókönyvszerűen megy végbe a 
bomlasztás. Szervezetten lépnek fel: va-
laki beleköt a tartalomba, vele párhuza-
mosan egy másik a többi kommentelőt 
hecceli. Azt próbálják elérni, hogy az 
oldal közönsége feltüzelt lelkiállapot-
ban megsértse az oldal szabályait, és ak-
kor a hivatásos troll feljelenti az oldalt. 
Ilyenkor valamilyen bosszú szándéka 
áll a háttérben, a cél az oldal „megsem-
misítése”. Vannak csapatokban érkező 
trollok is, akik nagyszámú gyalázkodó, 
személyeskedő kommentet helyeznek 
el az oldalon. Az elárasztással az a cél-
juk, hogy lehetetlenné tegyék az oldalon 
a közösségi megtárgyalást.  Ráadásul 
a hirtelen megugrott látogatottságot a 
keresőmotorok érzékelik, ezért hosszú 
ideig az első találatok között hozzák elő 
az ilyen széttrollkodott oldalakat, ami a 
tulajdonos presztízsének ártalmas.
A trollok hatását erősíti fel további két 
szereplő: a „grammatikai náci”, aki a 
témától független nyelvhelyességi meg-
jegyzéseivel tovább szítja a tüzet, és a 
„fanboi”, az elvakult márkahívő, aki  
szemellenzős magatartásával végelátha-
tatlan vitákat szít, sőt félretájékoztatást 
is előidézhet.

CívisCafé: A kommentelés hangvétele 
eldurvult, nyelvi regisztere drasztikusan 
átalakult az utóbbi években. Lehet ez 
ellen tenni?

Oláh Szabolcs: Akkor durvul el, ha 
valakinek érdekében áll. Lehet ellene ten-
ni, csak nehéz megtalálni a jó megoldást; 
ehhez kommunikációs szakember szük-
séges. Ha egy cég belép a közösségi térbe, 
akkor olyan színteret nyit, ahol mód van 
a visszabeszélésre. Számolnia kell azzal, 
hogy a saját felületén neki nem kedvező 
kommunikációk keletkezhetnek. Ez ma 
égetően fontos, mert nem nagyon en-
gedik meg maguknak a cégek, márkák, 
hogy ne legyen közösségi oldaluk. A hír-
portál, honlap vagy blog kommentelési 
lehetőségének megszüntetése lehetséges 
megoldás a trollok elleni fellépésre. Ezzel 
az a baj, hogy az aktivitást így átirányít-
juk a közösségi oldalunkra, s az eredeti 
felület hirdetéseit nem fogják látni az 
olvasók. Ez a hamis benyomásuk támad-
hat, hogy a tartalmat maga a Facebook 
szolgáltatja helyettünk. A moderálás is 
hatásos fellépés, de emberi erőforrás és 
pénz kérdése.
Alapvetően törekedjünk arra, hogy ne 
töröljünk negatív kommentet! Meg kell 
néznünk, mekkora presztízsveszteség-
gel járhat a hozzászólás.
Az oldal kommunikációs felelőseként 
kezdeményezzünk beszélgetést a kri-
tika megfogalmazójával, éreztessük 
vele, hogy fontos, amit az oldalunkon 
közölt. A trollkodó és az oldal admin-
jának beszélgetését az összekapcsoltság 
terében a többi kommentelő kíváncsi-
an és feszülten figyeli, alkalomadtán ők 
is beleszólnak, ezért nincs értelme az 
azonnali törlésnek. Ha rájövünk, hogy 
kamu profilról van szó, akkor is tény-
szerűen, higgadtan érdemes válaszolni. 
Ha a kommentelő a beszélgetés ellenére 
is gyalázkodik, akkor a közösség számá-
ra bizonyossá válik, hogy troll. Ilyenkor 
– ha már a feszültség oldódott – le le-
het törölni, felesleges ott hagyni a bom-
lasztó hozzászólást. Ha más oldalon 
kommentelnek rólunk negatívat, akkor 
érdemes felvennünk a kapcsolatot az 
oldal kezelőjével. A trollokat el is lehet 
vezetni az offline világba egy találkozó 
felajánlásával: ha nem fogadja el, a kö-
zönség számára kiderül róla, hogy troll. 
A trollok elleni védekezés tehát körülte-
kintést igényel, de nem lehetetlen.
 GönCzy AnnA



6 CívisCafénőnemű

Debreceni  
ékszerek  

a világ  
luxus- 

üzleteiben
nemzetközi piacra lép  

a Faludi G.

A londoni Fashoin Weeken felfigyelt 
egy fotós a Faludi G ékszerekre, köl-
csönkérte lefotózni őket. Ezeket a ké-
peket látta meg Jimmy Choo, a híres, 
nemzetközileg is jegyzett cipőtervező, 
így kapott a márka meghívást Kuala 
Lumpurba, a KL Alta Modára, a divat-
világ egyik legrangosabb eseményére. 
A debreceni Faludi Gabriellával, 
az üveg ékszerek megálmodójával be-
szélgettünk. 

CívisCafé: A Faludi G ma már ismert 
márka. Honnan indult, hogyan lett az?

Faludi Gabriella: Annak idején az 
egyetemen filozófusként végeztem, de 
soha nem dolgoztam a szakmámban. 
A tanulás mellett belsőépítészeti üveg-
munkákat végeztem. Ahhoz a céghez 
többször is jelentkeztem annak idején, 
mert szakmai végzettségem nem volt, 
de érdeklődésem igen, és ők azt kértek. 
Mint egy mesében, pont a karácsony 
előtti napon hívtak fel, hogy felven-
nének. A belsőépítészet is nagyon ér-
dekelt, a saját lakásomba is szerettem 
volna díszes üvegablakokat, szóval elég 
egyértelműen ide vezetett az utam. 
Várandósan volt annyi időm, hogy ap-
róbb tárgyakkal, új technikákkal kísér-
letezzek, akkor jött a képbe az ékszer. 
A céget annak idején nulla forinttal 
alapítottam. Aztán szépen lassan ha-
ladtam. Például a meglévő, kollekcióba 
nem rendezett ékszereket árusítottam, 
a pénzből vettem üveget és a honlap 
költségeiben édesanyám is segített.

CívisCafé: Ékszert annyi mindenből 
lehet készíteni. Miért épp üveg?

Faludi Gabriella: Az üveg nagyon 
izgalmas anyag, saját belső törvények-
kel, jól definiálható határokkal, ami   
– amellett, hogy kihívás – egyben krea-
tív felhajtóerő is.

CívisCafé: A Faludi G márka szerepelt 
a londoni Fashion Weeken is, de most 
épp Kuala Lumpurból érkezett haza. A 
Faludi G ide jutott, más ékszerkészítő 
viszont nem.

Faludi Gabriella: Több stílusban, 
több szinten lehet dolgozni, nem csak 
ékszerekkel, mindennel. Nagyon fon-
tos az ambíció és a habitus is. Nekem 
már régi célom volt, hogy az üveg a lu-
xuskategóriába emelkedjen ékszerként. 

CívisCafé: Luxus, de mitől? 
Faludi Gabriella: Attól, ahogyan 
bánunk vele. Lehet luxus a felhasznált 
anyag miatt, attól az időtől, amit a ter-

vezésbe, fejlesztésbe, az elkészítésbe 
fektetünk. 

CívisCafé: A Faludi G lassan nemzet-
közi márka; mostantól a drága, több 
tízezres darabokat értsük alatta?

Faludi Gabriella: Továbbra is sze-
retném, ha elérhető maradna. A vásár-
lói bázisomat szeretném megtartani, 
másrészt a kettő nem zárja ki egymást. 
A nagy sikerű kísérleti buli is meg-
marad: mindig vannak szép darabok, 
amik valami miatt nem rendezhetők 
kollekcióba, de izgalmasak, szépek, va-
lakinek még öröme telhet bennük.

CívisCafé: Kicsi cég a Faludi G. Most 
is minden kézzel készül?

Faludi Gabriella: Igen, bár most 
már van két segítőm. A prototípust,  
a terveket én készítem továbbra is, se-
gítségem az ékszerek elkészítésében 
van, de mindent látok és ellenőrzök, 
ami kikerül a műhelyből. 

CívisCafé: Debrecen, londoni Fashion 
Week, Jimmy Choo, Kulala Lumpur: 
igazi sikertörténet.

Faludi Gabriella: Eddig valóban a 
Kuala Lumpur-i meghívás a hosszú út 
legnagyobb lépése. Nagyon sokat segí-
tett a márkamenedzserem, Ravas Lili, 
aki a külföldre lépésen dolgozott sokat 
velem együtt, és Zahorján Ivett, aki a 
social médiáért és a kommunikációért 
felelős. Az arculat egységesítésében is 
nagy szerepük volt, hiszen ez a viszont-
eladók felé érettséget, megfontoltságot 
sugároz. Ezért készült például kifeje-
zetten a külföldi vevőknek honlap, vagy 
megváltozott a logóm is. Igyekszünk jól 
élni a lehetőségekkel, de ez anyagilag is 
nagy kihívás. A KL Alta Moda kapcsán 
sikerült két luxusáruházból is konkrét 
szerződésajánlatot kapni, de azért ez 
nagyon sok kihívást is tartogat. A Ku-
ala Lumpur-i Fashion Weeknek van 
egy esküvői szekciója is, ahová szin-
tén meghívást kaptunk, azonban ezzel 
most az idő rövidsége miatt (januárban 
lesz) nem tudtunk élni, de a szervezők-
kel tárgyalunk a jövő évi megjelenésről. 

CívisCafé: Kinövöd Debrecent....
Faludi Gabriella: Őszintén hiszem, 
hogy a 21. században bárhol lehet dol-
gozni. Ha elköltözöm innen, az nem a 
munka, sokkal inkább a család érdekei 
miatt. Nagyon szeretem a várost, élhe-
tő helynek tartom, de nem kizárt, hogy 
egyszer majd szeretnénk máshol is élni

Gulyás-Czibere Anikó
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Úgy érzi, szét van esve? Feszült? Ideges? Türelmet-
len? Gazdag Kati segít!
Gazdag Kati természetgyógyász szerint a hétköznapokban érő egyre 
több negatív hatás miatt elkerülhetetlen a stressz. A 20 esztendeje a 
pályán dolgozó-gyógyító szakember úgy véli, a stressztől gyengül az 
immunrendszer, ami hosszabb távon komoly betegségekhez vezethet.

Fáradékony? Kimerült? Lehangolt? Ingerlékeny?  
Elegendő jelzés! Itt az idő változtatni!
Gazdag Kati életmód-tanácsadóként, kineziológusként sokakat hoz-
zásegített már életük jobbításához. A természetes megoldás könnyen 
tanulható, egyszerűen, otthon alkalmazható – ezért hozta létre a deb-
receni Stresszoldó Műhelyt, ahol elsajátíthatók a módszereket a tudatos 
táplálkozástól a stresszoldásig.

Személyre szabottan
Január 25-én és 26-án stressz-szint-felmérőre várja mindazokat, akik 
eddig hiába kerestek megnyugtató megoldást tüneteik kezelésére.  
A kérdőív közös, személyre szabott elemzése után eldönthető, merre 
vezet a további út: az egyéni tanácsadás felé, vagy a március eleji, két-
napos SK (stresszkezelő) Tréningre.

Stresszkezelés stresszmentesen

Helyszín: 4030 Debrecen, Petőfi tér 10. Stresszoldó Műhely
Elérhetőségek: Gazdag Kati: 06-20-400-5545
gazdagkati@gmail.com • www.stresszoldomuhely.com

Thermo Dam homlokzati hőszigetelés

4 0 3 0  D e b r e c e n ,  M o n o s t o r pá ly i  Ú T.  1 6 2 .
www.thermodam.hu • http://facebook.com/thermodam.debrecen

Az új évben új telephelyen: 4030 Debrecen, Monostorpályi ÚT. 162.

Ahol az elemek rendszerré válnak!
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TováBBI érDeKességeK:

www: civishir.hu

VONALKÓDDebrecen

Öntapadós etikettcímkék,
vonalkódolvasók,

vonalkódnyomtatók, adatgyűjtők  
forgalmazása.

cím: 4029 DEBRECEN, CEGLÉD U. 1. I. EMELET
telefon:  +36 70 220 9100

web: www.vonalkoddebrecen.hu
e-mail: info@vonalkoddebrecen.hu

TERÜLETI KÉPVISELŐT  
KERESÜNK!

Kakaós tejbegrízszelet
Hozzávalók a kakaós piskó-
tához: 30 dkg liszt, 1 sütőpor,  
5 dkg vaj, 1 db tojás, 5 dkg cu-
kor, 1 evőkanál kakaópor, annyi 
tej, hogy könnyen dolgozható 
tészta legyen. 
Elkészítés: Ebből két lapot 
sütünk a tepsi hátulján. (Le-
mérjük a tepsi alját, vágunk rá 
sütőpapírt, és ezen nyújtjuk ki 
a tésztát, majd az egészet rá-
tesszük a tepsi hátuljára, és pár 
perc alatt megsütjük. Ezután 
egy 4 tojásos piskótát sütünk.
A krémhez 20 dkg vajat  
20 dkg cukorral alaposan 

szinte habosra kevertem, 6 
dl tejből és 6 lapos evőkanál  
grízből tejbegrízt főztem. Mi-
kor a gríz teljesen kihűlt, bele-
kevertem a cukros vajat.
A tálcára teszünk egy kakaós 
lapot, ezt megkenjük véko-
nyan lekvárral, rápakoljuk 
a krém felét, erre tesszük a 
piskótát, amit szintén megke-
nünk lekvárral és a krém má-
sik felével, majd betakarjuk a 
második kakaós lappal.
Legalább egy órát várjunk a 
szeleteléssel!
 Jó étvágyat kíván: Boros Vali

Joghurtos karalábéleves 
répagombóccal
Hozzávalók a leveshez: 1 kö-
zepes karalábé, 2,5 dl joghurt, 
só, fehér bors. Hozzávalók a ré-
pagombóchoz: 1 közepes sár-
garépa, 1 tojás, kapor, liszt, só, 
fehér bors, apróra vágott kapor, 
csipetnyi szerecsendió.

Leves elkészítése: a 
karalábét meghámoztam, 
felkockáztam és felraktam 
főni annyi vízzel, ami ellep-
te, sóztam, fűszereztem egy 
csipet fehér borssal (a fekete 
elszínezi!).
Mikor megfőtt, egy botmi-
xerrel pépesítettem (ekkor, 
ha szükséges, lehet utánaíze-
síteni), öntöttem bele 2,5 dl 
natúr joghurtot, ezzel is to-
vább krémesítettem, majd 
visszatettem a gázra, és fel-
főztem.
Sárgarépagombóc elké-
szítése: a répát lereszeltem 

a reszelőnek azon az olda-
lán, ami a legpépesebbre re-
szel, ekkor tettem hozzá egy 
tojást, fehér borsot, sót, ap-
róra vágott kaprot, egy csi-
pet szerecsendiót, és annyi 
lisztet, hogy közepesen lágy 
masszát kapjak. Ezt, mint 
a grízgaluskát, teáskanállal 
szaggattam a sós, forrásban 
lévő vízbe (előtte levettem 
kis lángra), s amikor feljött a 
víz tetejére, még egy percig 
hagytam, majd kiszedtem.

Tel: +36 20 9552 411

ELADÓ CSALÁDI HÁZ!  
PALLAGON - DEBRECENTŐL, KLINIKÁKTÓL 3 KM-RE  

hőszigetelt, felújított, igényesen karbantartott,  
kiváló állapotú, teljesen alápincézett, 3 db gépkocsi beállására 
alkalmas garázzsal, családi ház csendes zsákutcában eladó.

210 nm lakótér, nappali + 6 szoba, 2 fürdőszoba.  
180 nm-es szuterén üzleti tevékenységre vagy szabadidős tevékenységre, 

sportolásra alkalmas terekkel, kiváló minőségben.  

Szabadon álló 60 nm-es garázs. Telek: 720 nm.
Ár: 45 millió forint.

https://ingatlan.com/21716834 • https://ingatlan.com/25290532

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu
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téli-tavaszi programok

2018.02.04. Lovarda  Nóta Gála - Gyergyón innen… 
2018.02.07. Lovarda  Hajszál híján Hollywood - komédia 
2018.02.10. NAGYERDEI VÍZTORONY  Belmondo
2018.02.10. HALL   World is Mine 
2018.02.12. Lovarda  Nyitott Akadémia - Életbátorság nehéz helyzetekben (Al Ghaoui Hesna)
2018.02.13. NAGYERDEI VÍZTORONY  KULTerdő - irodalmi program
2018.02.15. Lovarda  Ismerős Arcok koncert-Wass Albert emlékest 
2018.02.16. NAGYERDEI VÍZTORONY  Dope Calypso/Deep glaze
2018.02.16. Lovarda  Dumaszínház - Vihar a biliben (Kovács András Péter) 
2018.02.16. HALL   Underground 
2018.02.17. HALL   SKAFUNDERZ, CLOUD9+, NECC Party  
2018.02.24. NAGYERDEI VÍZTORONY  Perihelion/Ghost Toast/Mag
2018.03.01. NAGYERDEI VÍZTORONY  ByeAlex és a zongorista
2018.03.02. HALL   Ibiza Night Party - VINAI
2018.03.03. NAGYERDEI VÍZTORONY  Óriás/The devil’s trade
2018.03.06. NAGYERDEI VÍZTORONY  KULTerdő - irodalmi program
2018.03.08. Lovarda  Révész Sándor & Závada János Priamis évek
2018.03.10. NAGYERDEI VÍZTORONY  Kollár - Klemencz László: Rengeteg - Lemezbemutató est
2018.03.13. NAGYERDEI VÍZTORONY  Jazzbarátok köre: Barabás Lőrinc quartet
2018.03.14. NAGYERDEI VÍZTORONY  Odett/Éva presszó
2018.03.16. NAGYERDEI VÍZTORONY  Middlemist red/Navarone (NL)/Run over dox
2018.03.17. NAGYERDEI VÍZTORONY  Fran palermo/Ljubljana/Signore crust
2018.03.21. Lovarda  Dumaszínház - Ketten az úton 2. (Aranyosi Péter, Dombóvári István)
2018.03.23. NAGYERDEI VÍZTORONY  Csaknekedkislány/Ricsárdgír/Flexibile juice 
2018.03.23. Lovarda  Kowalsky Meg a Vega  
2018.03.27. NAGYERDEI VÍZTORONY  KULTerdő - irodalmi program
2018.03.29. Lovarda  Nyitott Akadémia - Érzelmi intelligencia fejlesztés (Kádár Annamária) 
2018.03.31. NAGYERDEI VÍZTORONY Budapest Voices koncert
2018.04.07. NAGYERDEI VÍZTORONY Akkezdet phiai koncert + street art kiállítás
2018.04.10. Lovarda  Dr. Csernus Imre: Sikerek és pofonok 
2018.04.13. NAGYERDEI VÍZTORONY Colorstar Lemezbemutató koncert
2018.04.13. Lovarda  Rock Aréna: Road, LeAnder KILLS, Dorothy, USEME 
2018.04.13. HALL   Punnany Massif 
2018.04.14. HALL   Mulatós Vigadó 
2018.04.17. NAGYERDEI VÍZTORONY KULTerdő - irodalmi program
2018.04.19. Lovarda  Dumaszínház: Pályatévesztési tanácsadó (Kőhalmi Zoltán)
2018.04.21. NAGYERDEI VÍZTORONY Csemer Boglárka Boogie
2018.04.27. Lovarda  Dr. Bagdy Emőke előadása
2018.04.28. NAGYERDEI VÍZTORONY Jónás Vera Experiment/Nunki bay starship
2018.04.28. HALL   Best of ’90s
2018.05.03. NAGYERDEI VÍZTORONY Jazzbarátok köre: Kéknyúl, Kodály Spicy jazz
2018.05.05. NAGYERDEI VÍZTORONY Neo koncert 

jegyek: campus.jegy.hu
további információk: 
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TováBBI érDeKességeK:

www.civishir.hu 

Ajtó bezár,  
inger kizár: 

az egyedüllét 
gyönyörűsége

 az értékes elvonuláshoz  
integrált személyiség kell.

Vége a karácsonyi forgatagnak, el-
ment a család, elfogytak az ételek. 
Elég volt. Túl sok volt. Visszatér a régi 
kerékvágás, itt a hideg, magányos, sö-
tét, szürke január. Végre egyedül va-
gyunk. Vagy mégsem ennyire öröm-
teli ez az érzés?
Az ember társas lény, gyakran mond-
ják. Kapcsolódni szeretnénk a másik-
hoz, tartozni valakihez. Kapcsolódni 
úgy, hogy érintünk, beszélgetünk, 
pötyögünk. Mindegy, csak érjen va-
lami külső inger, amely által nem 
érezzük, hogy egyedül vagyunk. 
Vajon tényleg ennyire félelmetes az 
egyedüllét?

A magány és az egyedüllét 
nem ugyanaz.
A magány ürességgel jár, kitöltetlen, 
csendes űrrel. Attól függetlenül, hogy 
az ember társas lény, az egyedüllétre 
is szüksége van. Mindkettő ugyan-
olyan fontos. Fontos figyelnünk ma-
gunkra, a jelzéseinkre. Eljön az idő, 
amikor besokallunk. Amikor csend 
kell, amikor egyedül szeretnénk len-
ni. Nem kell inger, nem kell érintés, 
nem kell hang. Csak csend, és semmi 
más. Azért, hogy halljuk meg végre 
magunkat. Azt a belső hangot, ame-
lyet a nagy zaj, a külvilág elnyom. 
Végre találkozhatunk önmagunkkal. 
Sokáig nem kerülhetjük el ezt a ma-
gunkra figyelést, mert a testünk jelez. 
Ne feledjük, amikor a test jelez, akkor 
a lelkünkben valami baj van. Azért 
jelez, hogy figyeljünk magunkra.
Vannak olyanok, akik nem szeret-
nek egyedül lenni. Amint hazaérnek, 
bekapcsolják a rádiót, a televíziót, 
nyomkodják a telefonjukat vagy a 
számítógépet. Mindegy, csak ne le-
gyen csend. Ne hallják meg a gon-
dolatokat, a belső hangot, aki szólni 
akar. Miért lehet ilyen rémisztő a 
csendes egyedüllét?
Egyedül lenni, ehhez erő kell. Az 
egyedüllét örömének átéléséhez 
nagyfokú önismeret, integrált szemé-
lyiség kell. 
Ismernünk kell gondolatainkat, fé-
lelmeinket, szorongásainkat. Ismer-
nünk kell a gondolatok eredetét, 
tudnunk kell azt, milyen érzéseink 
vannak, és mikor érezzük őket. Felis-
merjük automatizmusainkat, mintá-
inkat, amelyeket úgy követünk, hogy 

át sem gondoljunk, miért tesszük ezt. 
El kell viselnünk, és megértenünk, 
hogy nem vagyunk tökéletesek, és 
bizony ennek ellenére is szerethet-
jük magunkat. Nehéz szembenéz-
nünk a tökéletlenségünkkel, hogy 
valamit rosszul tettünk, vagy esetleg 
megbántottunk valakit vagy  min-
ket bántottak. Ha egyedül vagyunk, 
szembenézünk önmagunkkal. Elgon-
dolkodunk tetteinken, reakcióinkon, 
mások reakcióin velünk szemben, és 
mások tettein. Felismerésekre jutha-
tunk magunkkal és másokkal szem-
ben. Azonban ez lehet megterhelő. 
Fájhat. Nagyon. De ne keseredjünk 
el, senki sem tökéletes. Tényleg senki 
sem.
Gyakran énidőnek nevezik azt az 
időtartamot, amelyet csak magunkra 
szánunk, Gondolkodjunk el, mennyi 
idő az, amelyet  csak magunkra szá-
nunk, minden inger nélkül. Menjünk 
el, sétáltassuk meg a kutyát, vagy csak 
sétáljunk egyet. Vegyünk egy hosszú, 
forró fürdőt. Adjuk meg a módját a 
befelé fordulásnak. Relaxáljunk so-
kat, amely kiegyensúlyozottá tesz 
bennünket. Kapcsoljuk ki akár egy 
fél órára is az internetet vagy akár az 
egész telefont. Csak az az inger érjen 
bennünket, amely feltétlenül muszáj. 
Így végiggondolhatjuk, mi történt 
velünk, mit tettünk jól, mit tettünk 
rosszul. Megláthatjuk, milyenek va-
gyunk.
Természetesen az egyedüllét 
iránti igény is ölthet irreális 
mértéket.
Az elszigetelődés a szociális kapcso-
latok minimalizálódásával jár. Ez a 
helyzet kialakulhat önként vállalva, 
de az élet is hozhatja úgy, például ha 
gyermekünk született, vagy munka-
nélkülivé válunk, vagy akár beteg-
ségből való felépülés miatt. Azonban 
az önként vállalt szeparáció gyakran 
utal valamilyen mentális problémá-
ra, úgy, mint a depresszió vagy más 
szorongásos zavar. Úgy tűnhet, nem 
vágynak kapcsolatokra, intimitásra, 
közelségre, de ez nem így van. A va-
lódi emberi kapcsolat, a szeretet, az 
odafigyelés alapvető emberi szükség-
letünk. Mindenkinek szüksége van 
rá. Ez a mi üzemanyagunk ebben a 
világban. Ezzel élünk túl. 
 - FGYN -
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Kuponlap
www.kuponlap.huHihetetlen 

a www.kuponlap.hu-n! ajánlatok

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

arany 
arckezelés 
mikrodermabrázióval 
4500 Ft helyett 

   3 500 Ft-ért 

a galéria 
szépségszalonban

1 alkalmas  
krolipolízis- 
zsírfagyasztás  
12000 Ft helyett

   7 500 Ft-ért 

az álom alak 
sTúdióban

1 óra  
délutáni bowling, 
melegszendviccsel, 
4 fő részére  
4660 Ft helyett

   3 300 Ft-ért 

a sTaTion-ben

4 kg ruha  
mosása-vasalása 
háztól-házig 
5500 Ft helyett

   3 500 Ft-ért 

a wishy washy  
mosodáTól

1 órás  
virtuális valóság 
élmény  
4000 Ft helyett

   2 800 Ft-ért 

a vrporT 
debrecentől

3 alkalmas  
gépi nyirokmasszázs  
6000Ft helyett

   3 000 Ft-ért 

a speedbody  
FiTnessben

hamburgerezz  
690 Ft helyett

   390 Ft-ért 

a korzó éTelbár  
és pizzériában

bizTosíTsa  
nyugodt alvását  
matraca tisztításával  
3500 Ft helyett

   2 000 Ft-ért 

www.porcicaTiszTiTas.hu
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A minőség örök.
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„A család is… olyan valami az életben, 
ami becses… Olaj az élet lámpásában.”
  /Gárdonyi Géza/

Rohanó hétköznapjainkban a család tag-
jai legtöbbször csak vacsoraidőben vannak 
együtt. A családi vacsora az összetartozást 
erősíti, hiszen akkor kellemes hangulatban 
figyelhetünk egymásra, törődhetünk egy-
más gondjaival, történéseivel. Ugyanilyen 
hatást érezhetünk a hétvégi együtt töltött 
étkezéseknél és baráti vacsoráknál, összejö-
veteleknél. Tudományos felmérések is iga-
zolták, hogy az együtt étkező családokban a 
gyerekek sokkal kiegyensúlyozottabban fej-
lődnek, testi-lelki fejlődésük  egészségesebb.
A felkészülés ezen közös alkalmakra leg-
többször komoly munka. Ügyelni arra, 
hogy egészséges és változatos étkek kerül-
jenek az asztalra, gondoskodó, fáradságos 
tevékenységet jelent. Jó, ha a családban meg 
lehet osztani a feladatokat a bevásárlástól a 
tálalásig, de legtöbbször ez a ház asszonyára 
hárul. A nap mint nap elvégzendő munka 
megkoronázása a szépen, elegánsan  meg-

terített asztal, gyümölcse a jó hangulatban 
elfogyasztott vacsora, családi vagy baráti 
körben együtt töltött idő.
Egy jól működő családban kialakulnak ezek 
a szokások, hagyományok.

„ A családdal töltött minőségi idő 
olyan kincs, amit nem lehet pénzen 
megvásárolni.”
  / Karol Sevilla /

A tavasz közeledtével sok fiatal  közös életút-
ra lép választottjával, új családok születnek. 
Az ifjú pár közös élete egyik legfontosabb 
napját megosztja a számukra legfontosabb 
emberekkel, akik ajándékaikkal szeretnék 
még maradandóbbá tenni e jeles alkalmat. 
A vendégek ezekkel a megfogható emlé-
kekkel kívánnak jelen lenni az esküvői pár 
további életében.

A VILLEROY&BOCH MÁRKAÜZ-
LET prémium kínálata tökéletes választás 
a hozomány összeállításához. Széles válasz-
tékot kínálunk az egyszerű köszöntőaján-
dékoktól az életre szóló szettek, készletek 

összeállításáig, melyek igen hosszú időn 
keresztül pótolhatók, kiegészíthetők és  
bővíthetők életvitelhez és ízléshez igazodva.
Sok fiatal a közös életük indulásához pénzt 
kér az ajándékputtonyba, ezt a meghívottak 
kiegészíthetik valami különleges darabbal, 
személyesebbé téve a gratulációt.

A nászajándéklista vezetésével lehetőséget 
kínálunk, hogy a meghívottak az ifjú pár 
ízlésének megfelelően járuljanak hozzá a kis 
család hagyományteremtéséhez.

A Fissler főző-sütő edényei nagyban meg-
könnyítik a konyhai munkát, kedvet adnak 
az étkek közös elkészítéséhez, hiszen a leg-
modernebb konyhai megoldásokat kínálják. 

A SANDERS asztalterítők és egyéb kony-
hai, lakberendezési textilek ízlésesen kiegé-
szítik a V&B MÁRKAÜZLET kínálatát.  
A prémium minőséget képviselő anyagok 
igen változatos színekkel és mintázattal je-
lentek meg a nemzetközi piacon.

Szolgáltatásaink:
•  egyénre szabott vásárlási lehetőség,  

készletek összeállítása;
• rendelés katalógusból;
• vásárlási utalványok;
• törzsvásárlói kedvezmények;
• nászajándéklista-vezetés;
•  céges és protokollcsomagok  

összeállítása;
• márkára jellemző díszcsomagolás.
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Debreceni 21-es: 

Kövér Balázs 
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címsza-
vakban, amit maguk választanak. mi csak kérdezünk.  
huszonegyet. ezúttal Kövér balázs jogásztól, short track 
versenybírótól, aki már a téli olimpia lázában ég.

1. Összecsomagoltál már? Vár 
Phjonghcsang!

Vegyes érzelmeim vannak. Már nagyon vá-
rom február 5-ét, amikor indulunk, miköz-
ben tudom, hogy nagyon nehéz lesz három 
hétre elszakadni a családtól. Azt ugye tudjá-
tok, hogy nem én vagyok az egyedüli debre-
ceni, akinek feladata lesz az olimpián?

2. Igen, tudjuk, Nagy Konrád nagypá-
lyás gyorskorcsolyázóként szerzett 
kvótát… 

Konrád valóban versenyez majd Phjongh- 
csangban, és remélem, szépen szerepel, de 
hirtelen nem rá gondoltam, hanem Pádár 
Beátára, aki az utolsó pillanatban került be 
a bírói keretbe. Szerintem ő az egyik legjobb 
női bíró a mezőnyben, úgyhogy nem érdem-
telenül kap munkát az olimpián.

3. Gratulálunk! Akkor ezek szerint 
négy debreceni utazik Phjongh- 
csangba, mert Kósa Lajos, a 
Magyar Korcsolyázók Országos 
Szövetségének elnöke hivatalból 
teszi tiszteletét Koreában.

Akkor már ne hagyjuk ki Derencsényi István 
fotóriportert se, aki a szövetség akkreditált 
fotósaként tudósít majd Phjonghcsangból. 
Tehát hivatalosan öten utazunk Debrecenből. 

4. Illusztris társaság!  
Ünneplésre is lesz alkalom?

Én nagyon remélem, hogy igen! Az olimpiai 
kvalifikációs versenyeknek számító Világku-
pa-viadalokon remekeltek a mieink.

5. Elégtétel lesz neked Phjongh- 
csang? 2002-ben olimpiai kerettag 
voltál, ám végül lemaradtál  
Salt Lake Cityről.

Azt hiszem, elégtétel lesz, vagyis egyfaj-
ta beteljesülés. A versenyzői karrieremből 
nagyon hiányzott az olimpiai szereplés, de 
a bírói pályán, úgy látszik, kárpótol az élet. 
Minden más nagy világversenyen vezettem, 
most meglesz nekem az olimpia is.

6. Dél-Korea egy másik világ.  
Mire lehet számítani?

Vérprofizmusra. Volt szerencsém többször 
is eljutni dél-koreai versenyekre, minden-
hol kiváló rendezést tapasztaltam. Biztos 
vagyok benne, hogy Phjonghcsangban is 
kitesznek magukért a koreaiak. 

7. A saját sportodon kívül mi hoz 
majd lázba a téli olimpián?

Elsősorban a jégkorong, amit amatőr szin-
ten űztem is. Szeretnék több meccset is 
megnézni, meglátom, mire sikerül jegyet 
venni. Természetesen kimegyek szurkolni a 
debreceni Nagy Konrádnak, remélem, szép 
eredményt ér el.

8. Az egy nemzetnek adható  
maximális kvótát szerezte meg  
a magyar válogatott. Nagyhatalom 
lettünk short trackben?

Az utóbbi évek eredményei alapján elmond-
ható, hogy igen. Európából a szintén sport-
ági nagyhatalomnak számító hollandoknak 
és oroszoknak sikerült még a maximális 
kvótát megszerezni.

9. Kósa Lajos a sporttörténelmi 
aranyérem megszerzését reméli a 
phjonghcsangi szerepléstől. Rejlik 
ebben némi laikus túlzás, vagy 
tényleg reális esély mutatkozik a 
végső győzelemre is?

Van esély! Liu Shaolin Sándor vagy a testvé-
re odaérhet a dobogóra, de hogy annak me-
lyik fokára, az nüanszokon múlik. Tudniillik 
ebben a sportban is hatalmas szerepe van 
a szerencsének.

10. Bizony! Emlékszünk még a világ 
legszerencsésebb olimpiai bajnoká-
ra, akinek ölébe hullott az arany-
érem, miután mindenki kiesett előle!

Az ausztrál Steven Bradbury legendás győ-
zelme is ékes bizonyítéka annak, hogy oly-
kor a szerencse is kell a sikerhez. Azt azért 
tegyük tisztába, hogy Bradbury egy igencsak 

jó short trackes volt, aki 1994-ben Lilleham-
merben már szerzett olimpiai bronzérmet, 
tehát nem országos lúzerként képviselte 
Ausztráliát az ötkarikás játékokon. 2002-ben 
Salt Lake Cityben valóban hatalmas mázlival 
nyert olimpiai aranyat, és már az elődöntő-
ből sem jutott volna tovább, ha nincs bukás 
az élen. A rövidpályás gyorskorcsolya éppen 
ezért izgalmas. Mindig történik valami, újabb 
és újabb fordulatok váltják egymást.

11. Nem csodálnám, ha azt mondanád: 
időnként hajba kapnak a bírók. 
Ahány bukás, annyi vélemény és 
szemszög létezik.

Nyilván vannak viták, de attól mi még egy 
független testület vagyunk, bár elismerem, 
nagyon nehéz félretenni a nemzeti hovatar-
tozást, nekem különösen, hiszen egyik-másik 
magyar válogatottal még együtt koriztam.  
A jégen három bíró működik közre, közülük 
az egyik a főbíró, és van még a videóbíró. Vi-
tás esetben a főbíró és a videóbíró dönt.

12. Könnyű annak, akinek van videója!
Az leszek én, a videóbíró, de nem olyan 

könnyű a munkája, ahogy az kintről tűnik. Én 
hallom a jégen lévő bírók kommunikációját, 
és akkor hívom magamhoz a főbírót, ha 
én a közvetítés, illetve az ismétlés alapján 
másképp döntenék. Akkor megbeszéljük élő 
szóban is, hogy mi legyen. Próbáljuk megy-
győzni egymást. A végső döntés mindig a 
főbíróé, aki általában hallgat a videóbíróra, 
hiszen bennünket négy kamera segít, több 
szögből is meg tudjuk vizsgálni a vitatott 
helyzeteket.

13. Futballban a bíró fejét mindenki  
le szeretné harapni: a játékos,  
az edző és a szurkoló egyaránt.  
Ti is kaptok hideget-meleget?

Ez a közeg egy kicsit más, mint a focié, any-
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nyi durvaság nincsen benne, de azért elő-
fordulnak nálunk is kirívó esetek. Éppen a 
már említett Steven Bradbury szerencsés 
győzelmekor szabadultak el az indulatok. Az 
ausztrál bírót előbb ki kellett menekíteni a 
stadionból, majd halálos fenyegetést kapott.

14. Rendkívül pörgős egy short track 
verseny, még reklamálni sincs idő. 
Mit tehet az a versenyző, akit 
kizárnak?

Óvásnak helye nincs, de éppen azért ve-
zették be a videóbírót, hogy a lehető leg-
korrektebb bírói döntések szülessenek. Mi 
nem a fellegekben járunk, hanem együtt 
lélegzünk a versenyzőkkel, a csapatokkal, 
és igyekszünk jó viszonyt ápolni. Én például 
készséggel elbeszélgetek bárkivel, csapat-
vezetővel, edzővel vagy játékossal egy-egy 
bírói ítéletről. Megmutatom neki a felvételt 
is, hogy maga is meggyőződjék az ítélet jo-
gosságáról.

15. Komoly fejlődésen mehetett át a 
sportág Magyarországon, ha 
éremeséllyel várjuk a téli olimpiát. 
Milyennek látszik belülről?

Abszolút professzionálisnak, minden tuda-
tos munka, szakszerű építkezés eredmé-
nye. Szocsiba még „csak” nyolcan jutottak 
ki, Phjonghcsangba már tízen. A kínai edző, 

Zhang Ling irányításával magas szintű 
szakmai munka zajlik a válogatottaknál, de 
minden személyi, tárgyi, illetve infrastruk-
turális feltétel is adott. Nagyon profi hát-
tere van a válogatottnak, köszönhetően a 
komoly állami támogatásnak, annak, hogy 
kiemelt sportággá nyilvánították a short 
tracket.

16. Ez mind szép és jó, de miközben 
Budapesten szépen felfejlődött a 
sportág, addig Debrecenben elhalt…

Itt nem éppen rózsás a helyzet, de hallok 
törekvésről a Debreceni Sportcentrum és 
az országos szövetség felől azzal kapcso-
latban, hogy újjá kéne éleszteni a sport- 
ágat a cívisvárosban. Korábban édesanyám 
vezetésével nagyon komoly eredményeket 
értünk el debreceni színekben, de az a klub 
sajnos elsorvadt.

17. Látni már az utódját, ki edzi majd a 
gyerekeket?

A Jégkarc Egyesület keretein belül Lengyel 
Anikó azért életben tartja a short tracket 
Debrecenben, arra lehetne építeni. Előbb 
„tömegesíteni” kellene, addig pedig csak 
megtalálnánk a megfelelő szakembert.

18. Esetleg neked is szerepet kéne 
vállalni. Apropó! Mikor is volt 
utoljára korcsolya a lábadon?

Sajnos meglehetősen régen, hiszen egy sú-
lyos focisérülés miatt hat hónapja műtőasz-
talra kerültem. Éppen egy Világkupa-ver-
senyről jöttem haza, ott még volt korcsolya 
a lábamon, aztán másnap elmentem kispá-
lyás focizni, egy rossz mozdulat következté-
ben elszakadt a keresztszalagom.

19. Nem tudtad, hogy a foci veszélyes 
sportág?

Sokan mondták, és sajnos a saját bőrömön 
is megtapasztaltam. Nincs mit tenni, szere-
tek focizni is…

20. Zárásként azért még „korcsolyáz-
zunk” egyet! Látod már a lelki 
szemeid előtt azt a korcsolyázó-
központot, amelyet Kósa Lajos 
álmodott meg 43 milliárd forintból?

Látom, hiszen hasonló létesítményekben 
jártunk már több földrészen. Nagyszerű ott-
hona lehetne a jeges sportoknak Magyaror-
szágon. Remélem, hogy megvalósul! Amikor 
annak idején azt mondogatták, hogy majd 
egyszer épül fedett jégcsarnok Debrecen-
ben, sokan kétkedve fogadtuk. Erre tessék, 
felépült, sőt, már kettő is van!

21. Integetsz majd nekünk  
a megnyitón?

Minden debreceninek! Nézzetek!
 Cs.bereCzki AttilA
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