
V. évfolyam 6. szám   SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN   2018. június

Interjú  
Nemere Istvánnal 
 (4–5. oldal)

Zacher Gábor  
a digitális detoxról  
 (22–23. oldal)

Kalandozó  
magyarok:  
Orosz György  
és Kállai Kriszta  
 (28–29. oldal)

Debreceni 21-es:  
Szűcs Gyula  
 (30–31. oldal)



2 RÖVID HÍREK CívisCafé

Óvodásokra, járókelőkre csaptak le  
a varjak Debrecenben
Elszaporodott a városban a dolmányos varjú.
A városi környezetben előforduló varjú-
féléket figyelik és vizsgálják a Debreceni 
Egyetem kutatói. 2006 és 2013 között 
évente végeztek felméréseket; már akkor 
jelentős állománynövekedésről számol-
tak be. Idén készítettek újra „fészeklel-
tárt” Debrecenben. – Egy 36 négyzetki-
lométeres területen minden utcát, par-

kot ellenőriztünk áprilisban a városban, 
15 önkéntessel. A kutatás célja az volt, 
hogy megtudjuk, miképpen alakult a 
dolmányosvarjú-állomány az elmúlt öt 
év során, elérte-e a városi eltartóképes-
ség határát. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a 2013-as adatokhoz képest más-
félszeresére nőtt a fészkelő dolmányos 

varjak száma Debrecenben. Helyenként 
2-4-szeres növekedést tapasztaltak, vi-
szont két ponton a belvárosban hanyat-
lás volt megfigyelhető –mondta Kövér 
László, a Természetvédelmi Állattani 
és Vadgazdálkodási Tanszék adjunktusa.  
A dolmányos varjak fészkelését a be-
ruházások, utcasori fakivágások és az 
időjárási körülmények is befolyásolták, 
de ezek ellenére is nőtt az állomány, ez 
pedig problémákhoz vezet. – A fészek-
fosztogató tevékenységüknek számos 
madárfaj látja kárát, és egyre több beje-
lentés érkezik a lakosságtól is különféle 
atrocitásokról a fiókavédelmező ma-
gatartásuk miatt. A Nagyerdei Stadion 
tetőszerkezetét borító fóliaburkolatot is 
megbontják, illetve jelentős mennyiségű 
takarmányt dézsmálnak meg a Nagyer-
dei Kultúrpark állatai elől. Fokozott a 
jelenlétük a Békás-tónál is – részletezte 
Szabó Bence természetvédelmi mérnök 
szakos hallgató, a kutatás résztvevője. 
Ezek tükrében a tanszék munkatársai 
szerint lehet, hogy a jövőben szükséges-
sé válhat a dolmányos varjak városi állo-
mányszabályozása Debrecenben.

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Angyalföld tér 11. 7.00-22.00
Egyetem sugárút 50. 7.00-23.00

Kálvin tér 7. NON-STOP

1perc: 80 forint bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint  

       FEKVŐSZOLÁRIUM  
  ÁLLÓSZOLÁRIUM

CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)
 SZOLÁRIUMKRÉMEK SZOLÁRIUM

www.solisundebrecen.hu
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Keresd akciónkat!

Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadó hely.

www.axibent.hu

TermészeTes, benToniT agyag alapú  
SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK  

az egész család számára.
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Hogyan óvjuk bőrünket a nyári napsütésben?
Egyedülálló bőrápolási eljárások a Borostyán Medical Centerben.
Az elmúlt 10 évben közel másfélszere-
sére nőtt a melanomás megbetegedések 
száma, mely elsősorban a napozási szo-
kásaink megváltozásával és a szolári-
umhasználattal hozható összefüggésbe. 
Nagyon fontos, hogy védjük bőrünket 
a leégéstől a megfelelő ruházat és kalap 
viselésével, bőrtípusnak megfelelő fény-
védő krémek használatával – mondja  
Dr. Pokol Evelin, a Borostyán Medi-
cal Center bőrgyógyász szakorvosa.
Különösen veszélyeztetettek a kisgyerme-
kek, a világos bőrűek, és akiknek 50-nél 
több anyajegyük van, illetve akiknél már 
volt a családban bőrdaganatos megbetege-
dés. Fontos, hogy évente legalább egyszer 
vegyünk részt bőrgyógyászati szűrővizs-
gálaton. Jelenleg a legmodernebb vizsgáló 
módszer a video-dermatoszkópia, ahol 
digitális felvételeket készítünk, és speciális 
számítógépes programmal elemezzük is a 
bőrelváltozásokat. A Foto Finder vizsgá-
lat – mely Kelet-Magyarországon jelen-
leg csak a Borostyán Medical Centerben 
érhető el – jelentősége, hogy az elkészített 

felvételek bármikor összehasonlíthatók, 
nyomon követhetők, így objektívebben 
kimutató minden változás. Emellett az ott-
honi önvizsgálatra is felhívjuk a figyelmet, 
hisz bármilyen méretbeli és színváltozást 
vagy fájdalom esetén azonnal jelentkez-
zünk be szakorvoshoz. A korai felismerés, 
az időben felismert melanoma sebészi el-
távolítása teljes gyógyulást eredményezhet.
A strandszezon beköszöntével gyakrab-
ban találkozunk fertőző bőrbetegségekkel 
is. A higiénés szabályok betartásával, pa-
pucs viselésével a vírusos talpi és uszoda-
szemölcsök, láb- és körömgombásodás 
elkerülhetők. A körömgomba nem csu-
pán esztétikai probléma, hanem egyéb, 
mélybe terjedő bakteriális fertőzéseket is 

elkaphatunk. Emiatt azonnal mutassuk 
meg szakembernek a gyanúsan elszínező-
dött, megvastagodott körmöket. Jó tudni, 
hogy Nd:Yag speciális lézerrel gyógyszeres 
kezelés nélkül, fájdalommentesen gyógyít-
ható a fertőzés, mely a Borostyán Medical 
Centerben szintén bárki számára elérhető.
A nagy hőségben figyeljünk bőrünk 
tisztítására, hidratálására is, mely akár 
rendelői körülmények között, injekciós 
technikákkal is elősegíthető.  A mélyhid-
ratálással (Volite-kezelés) a bőr mélyebb 
kötőszöveti rétegébe juttatjuk a hyaluron-
savat, mely révén a bőr rugalmasabb, tel-
tebb, élettelibb lesz. Az egyszeri kezelés 
tartós, 9-12 hónapig garantált. A klasszi-
kus botox és hyaluronsavas ráncfeltöltés 
megfelelő fényvédelem mellett alkalmaz-
ható, hiszen az UV-sugárzás a bőrrák 
kialakulása mellett a bőröregedésében is 
meghatározó tényező.

BőveBB információ: 
www.borostyanmedicalcenter.hu 
www.borostyanmedhotel.hu

- 47 superior szoba, tematikus családi lakosztályok
- 14 kül- és beltéri, részben termálvizes medence, napozókert,
   szaunavilág, 4 gyerekmedence, masszázs, sókamra
- Céges és családi rendezvények, esküvők lebonyolítása
- Svédasztalos ebéd és vacsora a hét minden napján
- Egynapos wellness és szaunaszeánszok
- Hókuszpókusz élmény- és kalandpark

NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT
DEBRECENTŐL 15 KM-RETel.: +36 (20) 3399 861

www.borostyanmedicalcenter.hu
Tel.: +36 (20) 566 8888

 www.borostyanmedhotel.hu - Borostyán Medical Center -

- 14 féle szakrendelés, menedzserszűrés
- Diagnosztikai vizsgálatok: hasi, nyaki és szívultrahang, röntgen,
  mammográfia tomoszintézissel
- DEXA teljes test-zsír-izom összetétel vizsgálat
- Egynapos sebészeti eljárások, plasztikai sebészet
- Vágás és fájdalom nélküli ultrahangvezérelt aranyér műtét
- fájdalommentes vastagbél és gyomor tükrözés bódításban és
  altatásban, nagyító és speciális endoszkópokkal.
- Szépészeti és esztétikai lézeres eljárások, intim női lézer
- Anyajegyszűrés digitális Foto Finderrel a régióban csak nálunk!
- Drakula-terápia, kozmetikai fogfehérítés
Gyorsaság, pontosság, intimitás luxuskörnyezetben!
BEUTALÓ ÉS VÁRAKOZÁS NÉLKÜL!

Kelet-Magyarország legújabb wellness szállodája és magánklinikájaKelet-Magyarország legújabb wellness szállodája és magánklinikája

MED-HOTEL       ÉS MEDICAL CENTER
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A 700  
kötetes 
író, aki 
még  
éjjel is  
regényt  
álmodik
Interjú a Nyíregyházán 
élő Nemere Istvánnal.

Hihetetlenül termékeny író: hétszázadik 
regényét nemrég vehették kezükbe olva-
sói. Mikor ennek apropóján beszélget-
tünk, már elkészült a hétszázegyedikkel, 
és nem lepődnénk meg, ha mire ezek a 
sorok megjelennek, újabb kötettel gaz-
dagodna az életműve. Egyszerre több 
kiadóval dolgozik, mert egyetlen nem 
bírná az iramot. Valószínűleg szeretnek 
vele dolgozni, hiszen 44 év alatt még 
egyszer sem késett a határidővel. Pedig 
nem foglalkozik vele, csak ír. Minden 
témában – történelmi, sci-fi, ifjúsági, 
romantikus, ezoterikus – ír. Mert min-
den érdekli. Reggel ötkor leül a gép 
elé, és délután kettőig dolgozik. Aztán 
elmegy kutyát sétáltatni, és előfordul, 
hogy még délután is visszaül a gép elé.  
Nemere Istvánnal beszélgettünk.

CívisCafé: Egy ideje Nyíregyházán 
 él és alkot szintén író feleségével,  
Szentgyörgyi Judittal.

Nemere István: Még mindig sokan 
nem tudják, hogy itt élek Nyíregyházán. 
Amikor idekerültem, akkor az első hó-
napban voltam egy egyszer használatos 
szenzáció, körbehordoztak a tévékben, 
újságszerkesztőségben, aztán elcsitult a 
dolog. Két és fél éve élek itt. A szerelem, 
egy új házasság hozott Nyíregyházára; 
2016 elején költöztünk ide. Egyáltalán 
nem panaszkodom, életemnek egyik 
legnyugodtabb és legtermékenyebb sza-
kasza, mert ennyi munkám még soha 
nem volt, mint tavaly, tavalyelőtt és így 
van ez eddig az idén is.

CívisCafé: 700 regény  
iszonyatosan sok.

Nemere István: Már 701, mert egy újab-
bat befejeztem. A 700. szerdán volt, most 
meg már péntek van. Ez most véletlen. 
Van úgy, hogy két hónapig nem jelenik 
meg semmi, aztán egyszerre kettő.

CívisCafé: Van, aki 3 évig dolgozik  
egy regényen… Hihetetlen a munka- 
tempója. Olvastam valahol, hogy 
napi 40 ezer karaktert ír le.

Nemere István: Előfordul 45 ezer is, de 
nem igazán számolom most már.

CívisCafé: Honnan jön ennyi gondolat, 
 ennyi ötlet, vagy pontosan ez a tréning,  
ez a 700 kötet hozza egyik regényt  
a másik után?

Nemere István: Most már nem kell 
különösebben töprengenem semmin.  
A lendületem fizikailag megvan. Min-
den reggel öt órakor nekiállok és írok, 
ez évtizedek óta így van. A témák pedig 
– annyi van, hogy az hihetetlen. Szoktam 
mondani: ha csak azt kellene leírnom, 
ami egy nap a világban történik, akkor 
is még száz évig élnék, és azt az egy na-
pot sem tudnám leírni. Sosem értettem, 
amikor valaki azt mondta: „jaj, kiírtam 
magamat, kiégtem. Hát hogy lehet kiírni 
magamat, amikor a világ folyamatosan 
produkálja a témákat?!

CívisCafé: Egyszerre  
hány regényen dolgozik?

Nemere István: Van egy fő regény, azt 
írom reggeltől. S ha megvan már 5-6 ol-
dal, és látom, hogy nem az igazi, akkor 
áttérek valami kevésbé jelentősre, egy 
szerelmes regényre, fordításra. Hajnal-
ban nagyon jól megy az írás.

CívisCafé: Van kedvence a 700 kö-
zül? Lehet ilyet mondani egyáltalán?

Nemere István: Minden műfajban van 
kedvencem. Van kedvenc gyermekre-
gényem, A fantasztikus nagynéni ter-
mészetesen, bár kevesen tudják, hogy 
ennek a történetnek készült még három 
folytatása, tehát négy kötetből áll, és volt 
egy olyan gyermekregényem, amely a vi-
lágűrben játszódik, az végül hatkötetes 
lett. Sorozatmániás vagyok. Tévében is 
azt nézem. Mostanában meg sem állok 
trilógia alatt. Van egy dupla trilógiám, 
ami ugyanazokkal a szereplőkkel már 
hat kötet lett, a végén meg kellett ölnöm 
a főszereplőt, hogy abba tudjam hagyni.

CívisCafé: A felesége is író.  
Gondoltak már arra, hogy közösen  
írnak regényt?

Nemere István: Hogyne, meg is jelent 
írói álnév alatt. Melissa Moretti néven 
kettő is, már nem emlékszem, én ad-
tam-e az ötletet, vagy ő írta meg, vagy ő 
adta az ötletet, és én írtam meg.

CívisCafé: Az utolsó adatot  
2014-ből találtam, az alapján  
12 millió példányban jelentek  
meg addig a könyvei.  

Nemere István: Magyarországon min-
denkinek van egy kötete tőlem – mond-
hatnánk, de ez nem így van, mert keve-
sen olvasnak könyveket.

CívisCafé: Erre viszont önnek  
kell rácáfolnia, mert aki 700 regényt ír,  
nyilván azért teszi, hogy el is olvassák.  
Mennyire tudja tartani a kapcsolatot  
az olvasóival?

Nemere István: Egész nyáron minden 
hétvégén járjuk az országot, és egy nap 
csak dedikálok. A helyszín változó, lehet 
a gyulai strand vagy valahol egy feszti-
vál. Reggeltől estig ott állok, és árulom a 
könyveimet. Nem szégyen, Nagy Bandó 
és Moldova is ugyanezt teszi. Olyankor 
rengeteget beszélünk az emberekkel. 
Író-olvasó találkozókon elmondják a 
jót és a rosszat is. Tehát nem úgy van az, 
hogy egy elefántcsonttoronyban ülök, és 
néha kidobok onnan egy könyvet.

CívisCafé: Nyíregyháza  
adott már ötletet?

Nemere István: Egy szerelmi regé-
nyem alapja az a 2016-os történet volt, 
amikor a román orvos Oroson agyonlőtt 
egy kétgyermekes édesanyát, férjét pe-
dig életveszélyesen megsebesítette. Más 
helyszínen, más nevekkel, külföldön zaj-
lik, de benne van a történetben.
A Melissa Moretti névvel fémjelzett re-
gények nem nyálas szerelmes könyvek, 
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bugyuta történetek; ezekben mindig van 
valami komoly. Szakmát meg lehet is-
merni belőle, vagy például, hogy európai 
nők hogyan kapaszkodnak ki élethelyze-
tekből férfi segítsége nélkül.

CívisCafé: Miért fontos akkor,  
hogy ezeket álnéven írja?

Nemere István: A kiadók húsz éve rá-
jöttek, hogy a nők szeretik a romantikus 
regényeket, és valahogy jobban viszik 
női névvel – pláne, ha külföldi. Jobban 
elhiszik a történetet, ha egy nő írja. De 
most már az összes Moretti-rajongó tud-
ja, hogy én vagyok a név mögött, elfo-
gadták, és közeledünk a százhoz, most 
írom a kilencvenhatodikat.

CívisCafé: Ejtsünk azért pár szót az esz-
perantóról, mely az első idegen  
nyelv volt, melyet megtanult, s amelyet  
aztán még követett több is.

Nemere István: Az eszperantó gim- 
nazistakori szerelem. Nálam úgy volt, 
hogy minden nyelv, amit megtanultam, 
hozott egy újabb feleséget. Az elsőt, egy 
lengyel feleséget az eszperantó, a máso-
dikat a lengyel, mert akkor már ott él-
tem, aztán hazajöttem, és „rákaptam” a 
magyarokra. De ezek nem röpke idősza-
kok voltak; az első házasság kivételével 
több mint húsz évig tartott a második 
és a harmadik. Az eszperantó nagyon jó 
ötlet; önmagában maga a nyelv nagyon 
jó szellemi termék, egy újítás. Ehhez fog-
hatót még senki nem talált ki, nagyon öt-
letes, nagyon ügyes. Csak sajnálni lehet, 
hogy nem terjed kellő mértékben. Azon 
a nyelven is írtam, 22 vagy 23 könyvet. 
Ott is rekorder vagyok, persze, mert más 
nem írt ennyit, huszonvalahány is elég 
volt a rekordhoz.

CívisCafé: Eszperantóban mekkora 
 olvasótábora lehet?

Nemere István: Nem olyan nagy, de az 
szétszórt. Abban én azt élveztem, hogy 
jönnek az olvasói levelek Japánból, Bra-
zíliából, Indonéziából vagy Indiából, és 
az ember megismert egy csomó másféle 
vélekedést ugyanarról a könyvről. Kíná-
ban például az életben nem fogják kiadni 
az én szerelmes regényeimet, mert mind-
egyikben van vagy húsz olyan oldal, amit 
náluk ki kellene húzni, nálunk viszont el-
megy, az idősebb hölgyek is olvassák, és 
semmi kifogásuk ellene, sőt, lehet, pont 
azért olyan népszerűek. Viszont volt már 
kalózkiadás Vietnámban Morettiből, és 
legalább egy kiadás Lengyelországban. Az 
volt a jó, hogy nagyon sokféle véleményt 

olvastam. Vannak dolgok, amelyekre 
mindenki egyformán reagál, akárhol él is 
a világban: szex, szerelem, házasság, halál, 
betegség. De van, ahol például a szexre és 
a halálra is másképp tekintenek, és jöttek 
vissza a szórványos vélekedések. Élvez-
tem, azért írtam azon a nyelven, hogy 
lássam, másfelé is olvasnak.

CívisCafé: A hétszázzal torony- 
magasan vezet. Kikkel osztozik  
a dobogón?

Nemere István: George Simenon ren-
geteg krimit írt, 700 körül járt, őt most 
előzöm. S van egy angol írónő, Barbara 
Cartland, aki rózsaszín leányregényeket 
írt, összesen 720-at. Még egy-két év, és 
megelőzöm. Könnyen teszem, mert már 
meghalt.

CívisCafé: Nem gondolt még arra, 
hogy a rekordok könyvében a helye?

Nemere István: Én magamtól nem 
akarok próbálkozni, mint ahogy máshol 
sem tülekszem. Gondolom, hogy azért 
most már érdemes lenne észrevenni, 
hogy mi újság van, de egyelőre nem tör-
tént semmi.

CívisCafé: Tud olyanról, aki 
mind a 700 könyvét olvasta?

Nemere István: Haha, nem hiszem; 
belehalt volna szegény. Talán egy vagy 
két ember van a világon, akinek mind 
megvan. Régebben könnyen hozzá lehe-
tett jutni, hiszen pár forintba kerültek, 
most már 3 ezer forint egy vastagabb, 
egy szebb kiadású kötet. Anyagilag nem 
bírják az évi 15-20 könyvet, vagy ameny-
nyi éppen van. Lehet, ez az oka a Moret-
ti népszerűségének, mert 500 forintért 
árulják. A Morettik 5 000 példányban 
jelennek meg, de van, hogy újranyomják 
őket 3-4 hónapon belül, de most elkezd-
ték a legelejétől ismét kiadni.

CívisCafé: Ejtsünk azért pár szót a 
boncolásról is, hiszen egy darabig 
ebben a munkakörben dolgozott.

Nemere István: 19 éves voltam. Or-
vos családban nőttem fel, ez persze nem 
magyarázat még, de tényleg, semmiféle 
gondom ebből nem volt. Végignéztem az 
elsőt, aztán a következőnél már segítet-
tem. Ott voltam másfél évig, részt vettem 
körülbelül 300 ember boncolásában. Én 
segéd voltam. Tehát a boncmester bon-
colt, vagy én segítettem a főorvosnak. De 
ennél sokkal izgalmasabb, hogy például  
4 évig mentős voltam. A mentőknél az 
ember megtanulja, hogy valójában mi-
lyen törékeny az ember nevű élőlény. 

Amikor valaki odakerült holtan, akkor 
az ember már csak annyit tudott meg 
róla, hogy ez 80 kiló hús, más köze már 
az élőkhöz nincs. A mentőknél azt láttam, 
hogy egy pillanat alatt minden megvál-
tozhat. Egy sima balesetnél: az előbb még 
mindenki ment, és arról beszélgetett, hol-
nap, holnapután vagy jövőre mit fognak 
csinálni, aztán egyszer csak ott fekszenek 
az út szélén. És jövök én vagy valaki más, 
és próbálunk segíteni. Talán nem vélet-
len, hogy az első krimim a boncteremben 
kezdődött, ott találtak egy oda nem illő 
halottat; így indult a sztori.

CívisCafé: Harminc volt, amikor meg-
jelent az első regénye. Gondolom, 
nem akkor kezdett el írni. Van ennek 
köze ahhoz, hogy megfigyelték?

Nemere István: Engem főleg, mikor 
hazajöttem Lengyelországból 1972-ben, 
attól kezdve aztán 1989-ig folyamatosan 
megfigyeltek. Írni már korábban elkezd-
tem, gimnazistakoromban írtam a me-
gyei újságnak, Lengyelországból néha 
hazaküldtem egy novellát. Én késtem el.
Mikor hazajöttem, már 28 voltam. Ak-
kor viszont azonnal nekiláttam az írás-
nak. Olvastam egy Kristóf Attila-féle 
krimit, ami nagyon nem tetszett, és az 
mondtam, ilyet én is tudnék írni. Leül-
tem, és két hét alatt megírtam egyet, ami 
végül az első könyvem lett. Akkor még 
négy év volt a könyvek átfutási ideje. 
Megjelent az első 74-ben, a következő 
77-ben, majd várni kellett 79-ig; 81-től 
viszont már nem volt olyan év, hogy ne 
jelent volna meg könyvem.

CívisCafé: Történt már olyan, hogy 
írt, írt, és volt egy fordulat, amikor úgy 
érezte, hoppá, én ezt már megírtam?

Nemere István: Nem. Az ellenben elő-
fordul, hogy írom a regényt, zajlik a tör-
ténet, és akkor kettéágazik a cselekmény; 
ezt is választhatom, meg azt is. És akkor 
rájövök, ez lesz, ezt fogom választani, ez 
lesz ez a könyv, de feljegyzem magam-
nak azt az alaphelyzetet, amelyből lesz 
egy másik könyv. És kétszer előfordult, 
hogy megálmodtam a könyvet, ebből az 
egyik már meg is jelent. A másik álom 
nemrég volt; abból is lesz egy könyv.

CívisCafé: Hosszú távra  
tervez Nyíregyházán?

Nemere István: Most ezt éljük, nagyon 
jól érzem itt magam.

Cservenyák katalin

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Nézzenek bele a hadházi éjszakába!
Aki az utóbbi években nem csak átutazóban járt  
Hajdúhadházon, tapasztalhatta: szinte lobog a város.
Egymást érik a jobbnál jobb, minden 
korosztályt megszólító, változatos prog-
ramok, miközben látva látszik: épül-
szépül a település. A szabadtéri színpad 
kifejezetten az a létesítmény, aminek 
bensőséges hangulatért akár Debrecen-
ből is érdemes Hadházra látogatni, annál 
is inkább, mert  az itteni nyári színház 
kínálata ugyanolyan színvonalat képvi-

sel, mint bármelyik nagyváros hasonló 
programsorozata.

Csáfordi Dénessel, Hajdúhadház 
polgármesterével beszélgettünk kultu-
rális célkitűzésekről, a nyári előadások-
ról és az elmúlt évek tapasztalatairól.  
A település első embere elmondta, a 
hadházi Szabadtéri Színházi Fesztivált 
első alkalommal 2014-ben rendezték 
meg – határozott szándékuk azóta is vál-
tozatlan:  minőségi szórakozást kínálni 
minden, Hajdúhadházon, a szomszédos 
településeken és a tágabb környezetben 
élő színházkedvelő számára. A darabo-
kat körültekintően választják: műfaj és 
tematika tekintetében is színes a kíná-
lat, így a nyáresti szórakozásra vágyók 
ugyanúgy megtalálhatják a szórakozta-
tó vígjátékot, mint a gondolkodtatóbb, 
komolyabb előadásokat. Az elmúlt évek 
során neves színészek tisztelték meg 
játékukkal a Hadházi Szabadtérit, így 
Polyák Lilla, Vágó Bernadett, Fullajtár 
Andrea, Őze Áron, Jordán Adél, Szabó 
Kimmel Tamás, Mikó István, Benkő Pé-
ter, Hernádi Judit és Kern András.

A polgármester hangsúlyozta, nem 
vetélkedni akarnak Debrecen pezsgő 
kulturális életével, sokkal inkább a mel-
lett, vagy akár azt kiegészítve kínálják a 
programokat a nyári színházi előadások 
színes palettáján a Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyékből érke-
zőknek. – Az elmúlt évek tapasztalatai, 
és ami még fontosabb, a látogatói visz-
szajelzések mind azt mutatják, hogy jó 
úton haladunk. Évről évre többen láto-
gatják előadásainkat, visszatérő vendé-
gek érkeznek a szomszédos megyeszék-
helyekről, településekről – fogalmazott 
Csáfordi Dénes.
Június végétől augusztus közepéig öt 
darabot láthat a nagyérdemű a Hadházi 
Szabadtérin. Engedjék meg, hogy kedvet 
kerekítsünk hozzájuk!

kihez maradsz hű?
Francesca 1965-ben találkozik Robert Kincaiddal, aki a National Geographic  
fotósa. A nő és a férfi egymásba szeretnek, de egyikőjük már kapcsolatban él,  
sőt családja van. Mit lehet ilyenkor tenni? Melyik érzés az erősebb? Kihez 
legyünk hűségesek: a gyerekeinkhez, a párunkhoz, a szerelem ideáljához vagy  
önmagunkhoz? Lehetséges-e, hogy a szerelem mindent felülír? A Madison  
megye hídjai, Robert James Waller nagy sikerú regényének filmváltozata  
meghódította az egész világot.

robert James Waller – a szív hídJai

Szereplők: Udvaros Dorottya, László Zsolt, Járó Zsuzsa, Szamosi Zsófia,  
Chován Gábor 
Az Orlai Produkciós Iroda előadása 
Rendezte: Novák Eszter 
Előadás: június 28. (csütörtök) 20:30, esőnap: július 1. (vasárnap) 20:30

Nevetésre fel!
Egy New York-i műkereskedő házaspár gondtalanul éli életét egy pazarul 
berendezett lakásban. Egyik nap váratlanul beállít a feleség nővére és annak 
férje, azzal a szándékkal, hogy mivel ők elutaznak Buffalóba, erkölcstelen élet-
módot folytató lányuk ügyeinek elrendezése miatt, addig is édesanyjukat  
itt hagyják náluk. A kedves, szókimondó, idős hölgy megjelenése rengeteg 
komikus helyzetet teremt a műkereskedő házaspár életében, s egy szép 
napon – amikor beállít a világhírű festőművész – ez csak fokozódik.

aNdreW bergmaN – társasJáték NeW YorkbaN

Szereplők: Koncz Gábor, Eszergályos Cecília, Orosz Csenge, Ince József 
Az Élles-szín előadása 
Előadás: július 12. (csütörtök) 21:00, esőnap: július 13. (péntek) 21:00

a lókolbászok akarták ígY!
A fiatal pesti író úgy dönt, tapasztalatszerzés okán beáll a Vásárcsarnok egyik 
húspultja mögé, és nem törődik többet a nőkkel, csak úgy lesz! Kezében  
életre kelnek a kolbászok, a szalámik, de még a csomagolópapír is. Hogy színt 

vigyen az életébe, beleveti magát a csarnok sűrűjébe. Egy darabig minden  
jól alakul, amikor is a pultos srác egyre nehezebben bírja...

gerlóczY mártoN – a csemegepultos NaplóJa

Szereplő: Ötvös András 
Az Orlai Produkciós Iroda előadása 
Előadás: július 27. (péntek) 20:30, esőnap: július 28. (szombat) 20:30

egYik ölNi, másik halNi akar

Két férfi egyszerre költözik be a szomszédos szállodai szobákba. Egyszerre  
teszik ki táblát az ajtókra: “kérem, ne zavarjanak”. Egyikük gondosan  
összecsavarozza a távcsöves puskát, a másik hurkot készít a függönyzsinórból.  
Minden készen áll. Csakhogy a bérgyilkos bal lábbal kelt fel, az öngyilkos  
pedig jobb lábbal. Ám a szobák egybenyílnak.

fraNcis veber – bérgYilkos a barátom

Szereplők: Kovács Attila, Bódis Gábor, Bencze István, Bánhidi Péter 
A Mandala Dalszínház előadása 
Előadás: augusztus 2. (csütörtök) 20: 30

ha elmegY a kép…
Bódog és Bódogné a gyerekeiket várják haza; születésnap ünneplésére 
készülnek. Van itt minden: puncstorta, krumplipüré, családi vacsora. De a 
főszereplő nem az ünnepelt, hanem a televízió. Körülülik, nézik anélkül, hogy 
valójában látnák, értenék, hogy mi is történik a világban. Még a meghökkentő 
csodák sora is észrevétlen marad, s csak egyetlen dolog képes kizökkenteni 
megszállott figyelmüket: az adáshiba. Sokszínű humorral, bravúros nyel-
vezettel és parádés szereposztással kivételes élményt ígér az előadás.

szakoNYi károlY – adáshiba

Szereplők: Kaszás Mihály, Vándor Éva, Eke Angéla, Havasi Péter,  
Tövispataki Beáta 
A Váci Dunakanyar Színház előadása 
Előadás: augusztus 9. (csütörtök) 20:30, esőnap: augusztus 10. (péntek) 20:30
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Ha a közeljövőben az utcán váratlanul megszólal egy sosem hallott, 
magas, éles hang önök mellett, s egy fiatal, szép lány vagy egy helyes 
férfi ezt „nyugi, majmocskám, mindjárt eszünk egy kis tápszert” fel-
kiáltással kíséri le, ne kezdjék el tekergetni a nyakukat kandi kame-
rára gyanakodva. Semmi különös, csak e két ember valamelyike egy 
kapucinusmajom-bébivel tart hazafelé a munkából, vagy éppen oda, 
az állatkertbe. Merthogy egy Apella-kölyök, amelyikkel nem törődött 
az anyja. Így a Nagyerdei Kultúrpark két munkatársának kell helytállni 
szülői szerepben, ami, ugye, 24 órás szolgálat. A most még zsebben is 
elférő picike így bejárja Debrecent.

Adjanak neki nevet!
– Fiatal nőstényünk, Csofika tapasztalatlannak bizonyult a 180 napos 
vemhességet követően, és szinte azonnal eldőlt, hogy be kell avatko-
zunk. Hiszen nem törődött 184 grammal világra jövő újszülöttjével.  
A hím majmocska étvágya remek; szépen növekszik– tájékoztatott pén-
teken dr. Nagy Gergely Sándor ügyvezető. Hangsúlyozta: Facebook-ol-
dalukon várják a kreatív névjavaslatokat, hiszen az emberek nevelte 
majmocskának illene kifejező nevet találni.
A „pótmama” Labovszki Milla és a „pótpapa” Bajkán János  
feladatát talán még kalandosabbá teszi, hogy nincs gyermekük. Már-
pedig saját elmondásuk szerint is olyan ez a helyzet, mintha egy saját 
babára kellene gondot viselni. 
– Kétóránként igényli az etetést, amihez gyermektápszert használunk. 
Az adagok fokozatos növelése mellett jelenleg 15 milliliternél járunk, 
miközben a „gyermek” súlya elérte a 222 grammot. Az etetések közti 
időben fertőtlenítjük a folyamatosan a kölyökkel lévő plüsst, a takarót, 
az eszközöket. Természetesen őt is tisztába kell tenni; és a fenekét is 
bekenjük utána, ahogy egy csecsemőét szokás. Előfordul, hogy kicsit 
hisztisebb; olyankor még több törődést igényel. Olykor el is kell altat-
nunk – avatott be Milla. Megjegyezte: védencüket később mindenképp 
megpróbálják visszaszoktatni a kapucinus majmok közé, de benne van 
a pakliban, hogy nem fogadják el a többiek. A kézből etetett állattokkal 
előfordul ilyesmi.

Hazajár  
gondozóival 

egy kismajom  
Debrecenben 
Ugyanúgy kiköveteli a törődést, 

mint egy csecsemő.
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János azt mondta, az elmúlt két hét elég 
volt kikísérletezni a majomszülőség leg-
fontosabb parancsolatait; most abban 
a fázisban vannak, amikor összhangba 
kellene hozni a kölyök életét az övékkel. 
Hiszen hiába váltják egymást a jöve-
vény mellett, a többi rájuk bízott állatra 
ugyanúgy figyelni kell. 
Ez persze könnyedén hangzik, de pró-
bálták már milyen éjszaka is kétórán-
ként felkelni megetetni egy majmot? 
Na, ugye.
– Akár egy gyermek, ha nem álmos, sze-
retné, hogy valaki szórakoztassa, törőd-
jön vele. Ha sír, figyeljük, miként nyug-
szik meg gyorsabban, a plüssön vagy a 
kezünkben – magyarázta János.
Mit szólnak otthon a „gyerekhez”?
– Telkes mértékben elfogadták. Állat-
gondozónak lenni hivatás – felelték egy-
behangzón.
Megdobálhatják az ellenségeiket
Az állatkert többi kapucinus majma any-
nyira nem rajong az emberi társaságért. 
A gondozók persze nyugodtan bemehet-
nek a természetes élőhelyüket tekintve 
a Dél-Amerika északi, vagy mondjuk 
inkább úgy, hogy az Amazonas folyótól 

északra eső területeken őshonos emlő-
sökhöz. De a főnököt leszámítva, aki ér-
deklődőbb a társainál, nem jellemző, hogy 
lázba hozhatnánk őket valamely produk-
ciónkkal. Az Apella csuklyás majmok (így 
is nevezik őket) 2-5 kilósok, fürge, nagy 
mozgásigényű jószágok, akikről azt is fel-
jegyezték, hogy a vadonban a macskafélé-

ket – a ragadozó madarak melletti legfőbb 
ellenségeiket – kődobálással riaszthatják 
el. Mellettük tényleg résen kell lenni: még 
a kétezres évek közepén Debrecenben is 
megesett, hogy egy példány megszökött, 
és soha nem is találták meg.

rataliCs lászló
további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

NYÁRI TÁBOROK 

AZ AGÓRÁBAN

Jelentkezés és további információ:

E-mail: tabor@agoradebrecen.hu

Telefon: (52) 518-620 

TURNUSOK:
2018. június 25-29.

2018. július 2-6.

2018. július 9-13.

2018. július 16-20.

2018. július 23-27.

2018. július 30. – augusztus 3.

2018. augusztus 6-10.
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Baconbe bújtatott spárga
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sü-
tés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: 1 csomag zöld 
spárga (50 dkg), 1 csomag 
szeletelt bacon (25 dkg), 5-6 
db koktélparadicsom, 1 db 
tv. paprika, só, frissen őrölt 
bors, olívaolaj és sajt.

Elkészítése: A spárgákat 
ívbe hajlítva megroppantjuk; 
ahol eltörik, addig tart a fás 
szárrész, amit kidobunk, a 
vastagságtól függően 1-3 da-
rabot betekerünk baconbe, és 
egy kivajazott jénaiba sora-

koztatjuk. Sózzuk, borsozzuk; 
majd olívaolajjal „gyengéden” 
meglocsoljuk, aztán a koktél-
paradicsomokat és a felszele-
telt paprikát közé helyezzük. 
Kb. 200 fokos, előmelegített 
sütőben 20 percig sütjük, 
aztán – kivéve – megszórjuk 
reszelt sajttal, és további kb. 
10 percig pirítjuk, amíg a sajt 
ráolvad.
 Jó étvágyat kíván hozzá: 
 Iglai János

Lekváros bögrés piskóta
Olyan receptet osztunk most 
meg, amelyik jó, ha kéznél 
van, ha váratlan vendégek 
toppannak be. A méréshez 
egy 2-2,5 decis bögrére, egy 
evő- és teáskanálra lesz szük-
ségünk. Az alaprecept a bög-
rés mákos.

Hozzávalók: 1 csésze liszt, 
1 csésze cukor, 1 csésze  
darált mák, 1 csésze tej,  
2 db tojás, 2 evőkanál olaj, 
1 teáskanál sütőpor, 1 
csipet só.

Elkészítése: a 
sütőt 180 fokon 
előmelegítjük. 
A tojásokat 
kicsit felver-
jük, majd ki-
kavarjuk a cu-
korral és a tejjel. 
A lisztet, mákot, 
sót és sütőport egy kü-
lön edényben összevegyítjük, 
majd hozzáadjuk az előzők-
höz, végül az olajat is hozzáke-

verjük. Egy sütőpapírral bélelt, 
közepes tepsibe öntjük a masz-
szát, az előmelegített sütőben 
180 fokon készre sütjük (nem 
árt ellenőrizni egy tűpróbával, 
hogy valóban átsült-e. Ami-
kor teljesen kihűlt a piskóta, 
óvatosan, el ne törjön, egy 
éles késsel vízszintesen kétfelé 
vágjuk, az alsó részét megken-
jük szilvalekvárral (legjobb, 
ha „nemtudom”, más néven 

penyigei szilvából készült 
lekvárt használunk). 

Ráhelyezzük a fel-
ső részét, majd 

felkockázzuk, 
tetejét meg-
szórjuk por-
cukorral.

Akár piknikez-
ni is magunkkal 

vihetjük, vagy ha 
kerti partira vagyunk 

hivatalosak, ez a lekvár bizto-
san nem fog kicsorogni belőle.
 Jó étvágyat kíván: Cseka

Az első magyar bentonit alapú,  
természetes  
ÁLLATGYÓGYÁSZATI  
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.

Próbálja ki Ön is kedvencén! 
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

SZERETNÉL BUDAPEST 
KÖZELÉBEN DOLGOZNI?
Ha nem akarsz egy multi droidja lenni,  
és jobban éreznéd magad egy  
családi vállalkozásban, akkor ne habozz!

LÉGY A KOLLÉGÁNK  
az alábbi munkakörök egyikében:

• KAMIONSOFŐR
• TEHERAUTÓ-SZERELŐ
• LAKATOS

Igény esetén szállást tudunk biztosítani!
Bérigénnyel ellátott fényképes önéletrajzodat  
az allas@tandemplussz.hu email címre várjuk.

Nézd meg honlapunkat: www.tandemplussz.hu

Hirdetési leHetőségekért,  
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet  

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

Papp-Dorcsák Nikolett  
+36 30 648 5874 dorcsak.nikolett@civishir.hu

CívisCafé
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TISZTELT 
MUNKAADÓK!

DIÁKMUNKASZERVEZÉS
Megbízható, minőségi,  

gyors és költséghatékony szolgáltatások  
akár 1-2 napra vagy több hónapra,  

kis- és nagyszámú munkaerő esetén is.
Kérjen árajánlatot a honlapunkon lévő online megrendelőlappal:

WWW.JOKERDIAK.HU
Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet
D e b r e c e n ,  c s a p ó  2 8 .  I I / 4 .  •  T e l . :  0 6  5 2  5 4 1 - 9 9 9
Nyitva: hétfő-péntek 8-17 • E-mail: info@jokerdiak.hu

Kiss Sándor
ingatlanközvetítő, értékbecslő
Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530
hazdekor@gmail.com
www.ingatlanservice.com

Ingatlanközvetítés 2%

www.facebook.com/ingatlanservice

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

Elegáns, mediterrán  
hangulatú luxusvilla

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

Minőség, versenyképes áron!

4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő 
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu 
www.eme97.com

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása
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A Péterfia utcán, az épületek között 
megbújva található a Tenger Cake. 
Bár működését még csak most 
fogja kezdeni, máris rengeteg az 
érdeklődő a Debrecenben egye-
dülálló kezdeményezés iránt.

A kellemes hangulatú házban 
minden a sütemények körül forog. 
Ez Debrecenben az első olyan hely, 
ahol nem iskolarendszer kereté-
ben, hanem egyfajta hobbiként 
tanulhat bárki sütni, vagy édesség-
készítési technikákat elsajátítani. 
Ötlete Tóth Ibolya fejéből pat-
tant ki. – Négy éve fogalmazódott 
meg a gondolat, tavaly november 
óta dolgozunk a megvalósításon. 
2014-ben találtam ki, hogy vala-
mi ilyesmivel szeretnék foglalkoz-
ni. Azon gondolkodtam, mi az a 
tevékenység, ami a cukrászathoz 
nagyon hasonló, sütemények, de-
korációk készítéséről szól, mégis 
egyedi és kreatív ötlet áll mögötte 
– mesélte Ibolya. – Így jutottam el 
ahhoz az elképzeléshez, hogy va-
lósítsunk meg egy desszertsulit. 
(Ez Budapesten nagyon divatos és 
népszerű dolog, rengetegen szere-
tik és foglalkoznak ilyesmivel).
A kigondolástól a megvalósításig 
hosszú és rögös volt az út. – Egye-
temi szociológus vagyok, de min-
dig foglalkoztatással kapcsolatos 
munkám volt. A Tenger Cake is 
egyfajta projekt, aminek része ez. 
Amikor megszületett az ötlet, be-

iratkoztam egy cukrásziskolába. 
Ott találkoztam azzal a lánnyal, 
akivel a Tenger Cake-t alapítot-
tam. Egy évig együtt dolgoztunk 
a gyakorlat során és kiderült: jól 
tudunk együttműködni, hasonló 
gondolkodásúak vagyunk. 
Leánybúcsú  
és anya-lánya sütés
Tóth Ibolya nemcsak készíti a fi-
nomabbnál finomabb, látványos 
desszerteket, hanem bárki szá-
mára elsajátítható technikákat is 
bemutat az érdeklődőknek. – Ez 
hobbitevékenység: nem olyan, 
mint az iskolai oktatás. Ha valaki 
érdeklődik egy bizonyos sütemény 
elkészítése vagy technika elsajátí-
tása iránt, eljöhet 2-3 órás kurzu-
sainkra. Ezek egymástól függetle-
nek – mindenki annyi időt tölthet 
az édességek megismerésével, 
amennyit szeretne. Bárki megta-
nulhat mondjuk bonbont készíte-
ni, vagy macaront sütni. Muffint 
sütni bárki tudna otthon, de cuk-
orvirágot készíteni nem biztos, 
ezért az innovatív, modern édes-
ségeket mutatunk be. Inkább fiata-
labbakkal találkoztunk; ők nyitot-
tabbak erre. A cukrászat újhullá-
mos irányzatát képviseljük – nem 
klasszikus süteményeket, hanem 
mousse-alapú édességeket készí-
tünk – fejtette ki. Mi sem tudunk 
mindent: a legnehezebb technikák 
megtanítását nem tudjuk vállalni. 
Ibolya számára nagyon fontosak 
az érdeklődők visszajelzései. Iga-
zán jó ötletekkel tudnak szolgálni 
a sütés iránt érdeklődők, és olya-
kor extrémebb kérésekkel is talál-
kozik.
– A nemrég megrendezett CSAK 
Design vásárban találkoztunk sok 
emberrel, akik elmondták, mi ér-
dekli őket, és figyeljük az aktuá-
lis trendeket is. Ezeket próbáljuk 
megvalósítani és természetesen 
igyekszünk figyelni a visszajel-
zésekre, ezekből nagyon sokat 
tanulhatunk. Eddig csak pozitív 
kommentek érkeztek, a vásáron is 
tetszett az érdeklődőknek az ötlet. 
Alapesetben egyénileg jöhet bár-
ki, de volt olyan megkeresésünk, 
hogy lánybúcsút tartanának itt, 
aminek nagyon örülünk. Felme-

Így lett  
a debreceni 

szociológusból  
cukrász

Tenger Cake:  
bárki megtanulhat  

macaront készíteni
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rült már csapatépítő kurzusként a sütés, 
de baráti társaságokat is szívesen foga-
dunk. Volt olyan anyuka, aki szülinapi 
bulit szeretett volna szervezni nálunk. 
Jöttek hozzánk nem rég egyetemi hall-
gatók, akik nagyon jó ötleteket adtak: 
Valentin-napra szerveznénk páros sü-
téseket, anya-lány rendezvényeket tart-
hatnánk. Tervezünk külön gyermekek-
nek is kurzusokat: kolléganőnk ezelőtt 
kicsikkel foglalkozott, így ő nagyon ért 
hozzájuk. Ezek olyan foglalkozások lesz-
nek, amik a legkisebbek számára is nagy 
élmény lehet – gyurmázhatnak, virágo-
kat készíthetnek marcipánból. 

Az előző CSAK Design vásáron bonbont és 
pillecukrot lehetett kóstolni a Tenger Cake 
standjánál, amik nagyon sikeresek voltak a 
látogatók körében. Most macaronnal ké-
szülnek, és tartanak egy mini workshopot 
is: cukorvirágot készíthetnek az érdeklő-
dők, hangsúlyozta Ibolya. Elmondta: július 
elejére tervezik az első kurzusok indulását, 
ennek kapcsán megnyitó eseményre is vár-
ják a sütemények szerelmeseit. A meleg-
ben nem megterhelő süteményeket, vagy 
csokoládés édességeket fognak készíteni, 
hanem hideg finomságokat.

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

VÁLASSZON KOLLÉGÁINK KÖZÜL
ÜGYFELEINK ELÉGEDETTSÉGE ALAPJÁN

Duna House Franchise iroda:
4026 DEBRECEN, CSAPÓ U. 42.

+36 52 789 505 * csapo42@dh.hu
www.dh.hu

ELADNÁ, KIADNÁ INGATLANÁT,
VÁSÁROLNI, BÉRELNI SZERETNE? 

FORDULJON HOZZÁNK ÖN IS BIZALOMMAL!
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Hanza-Twin Kft.
Munkaruha és védőeszköz szaküzlet

www.hanzavedoeszkoz.hu

Munkaruházati 
és védőeszköz kis - 
és nagykereskedés
Workwear and Protective 
Clothing Retail 
and Wholesale Trade

4025 Debrecen, Pásti utca 2. (Hatvan u. 18.) 
Tel.: +36-52-530-348, +36-30-606-9239
E-mail: debrecen@hanzavedoeszkoz.hu, 

4400 Nyíregyháza, Szent István u.1. (Luther Üzletház) 
Tel.: +36-42/410-257, +36-30/499-6881
E-mail: nyhaza@hanzavedoeszkoz.hu

Vigyázz, kész, fess! Itt a ColorDam
Nyakán a felújítás, de még elképzelése sincs arról, hogy hogyan is fog kinézni 
megújuló otthona? Ideje lenne újrafesteni a nappali falait, de több szín közt va-
cillál, és nem tud dönteni? Vagy azt sem tudja, mi mindenre kellene odafigyelnie, 
ha festébe fogna? Jöjjön el a ColorDam Festékszakáruházba, ahol minden, fes-
téssel kapcsolatos kérdésre választ kaphat!

colorDam festékszakáruház

Nyitás: 2018. június 25. (hétfő) 8 óra, 4030 Debrecen, Diószegi út 3–5. 
További információk: http://colordam.hu/

Célunk, hogy a lakosság és a szakem-
berek számára egy olyan inspiráló, 
hozzáértő közeget teremtsünk, ahol 
– a legmegfelelőbb termékeken túl –   
tapasztalatainkkal és szaktanácsaink-
kal is segítő jobbot tudunk nyújtani 
vásárlóinknak. A megszokott és jól 
ismert termékek mellett olyan külön-
legességek is szerepelnek majd  re-
pertoárunkban, melyek az országban 
csupán néhány helyen, Debrecenen 
belül pedig kizárólag nálunk lesznek 
elérhetők. Továbbá olyan szobainspi-
rációkkal is készülünk, amelyek nagy-
ban megkönnyíthetik a felújítással 
kapcsolatos döntését, hisz a komplet-

ten berendezett helyiségek különböző, 
trendkövető stílusokat és színvilágo-
kat mutatnak be. Nálunk amiatt sem 
kell aggódniuk vásárlóinknak, hogy 
a festék másképp fog kinézni a fala-
kon, mint a bödönben. Hisz workshop 
room-unkban akár ki is próbálhatják 
megvétel előtt a terméket. De egyéb 
praktikákat és falfrissítési trükköket is 
elsajátíthatnak szakembereink segítsé-
gével. Ezentúl ha széles körű festékkí-
nálatra, nélkülözhetetlen eszközökre 
vagy felújításmegmentő kiegészítőkre 
lenne szüksége, netán szakmai taná-
csokra és gyors kiszolgálásra vágyna, 
elsőként a ColorDamot keresse!

KERESS MINKET BIZALOMMAL!
További információ önköltséges  

felnőttképzési kínálatunkról:
www.dszc.hu

ugyfelszolgalat@dszc.hu
30/955-7802 vagy 52/437-311

GYERE, ÉS TARTOZZ CSAPATUNKBA!
TANULJ VELÜNK, ÉS SZEREZZ PIACKÉPES SZAKMÁT!

# Rövid képzési idő # munka mellett is vállalható
# Rugalmas időbeosztás       # Nincs felső korhatár
# Szuper csapat  # Piacképes szakmák
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Debrecen új festékszakáruháza

N Y I T Á S :  J Ú N I U S  2 5 - É N ,  H É T F Ő N

4030 Debrecen, Diószegi út 3–5.

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

Hihetetlen 
a www.kuponlap.hu-n! ajánlatok Kuponlap

www.kuponlap.hu

Fehér Fagyöngy  
Masszázs és Mozgás stúdió

6900 Ft helyett 

5100 Ft-ért. 

90 perces  
nyirokmasszázs

Kütyübazár.hu

3d nyomTaTó Toll

14 990 Ft helyett 

8490 Ft-ért. 

thai masszázs 5990 Ft helyett 

4400 Ft-ért. 

aromaolajos

Fehér Fagyöngy  
Masszázs és Mozgás stúdió

Judy Gym edzőterem

9300 Ft helyett

5900 Ft-ért. 

10 alkalmas  
spinning bérleT 

10 alkalmas  
szaunabérleT

 Judy Gym edzőterem

 8000 Ft helyett 

3990 Ft-ért. 

oKula optiKa

vásárlási  
uTalvány
bármilyen szemüvegre 
10 000 Ft helyett 

6990 Ft-ért. 
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Azért nevetünk, mert örülünk? Vagy 
azért örülünk, mert nevetésre áll a 
szánk? Amiatt ütünk, mert dühösek 
vagyunk? Vagy az izmaink meg-
feszülése figyelmeztet arra, hogy 
üthetnékünk van, tehát dühösek 
vagyunk? Mérő László szerint 
egyértelműen az utóbbi. A könyvei- 
ről, előadásairól, publicisztikáiról 
ismert matematikus-pszichológus 
tudományos megközelítésében az 
ember a testi, zsigeri reakcióit azo-
nosítja érzelmekkel, amelyek azt is 
befolyásolják, mit érzékel a világból. 
S mit nem. Szerinte a szeretet például 
nem tartozik az alapérzelmeink közé. 
S talán Jézus Krisztus legnagyobb ha-
tású teljesítménye éppen a felebaráti 
szeretet megtanítása volt – említette 
a napokban az érzelmek logikájáról 
szóló – anekdotákkal tarkított – deb-
receni előadásán.

Szerelemdetektor
Öröm, szomorúság, félelem, düh, 
undor, meglepődés: bár Mérő szerint 
a pszichológusok sem egységesek az 
alapérzelmeink pontos számában 
(egyesek négynél húzzák meg a ha-

tárt, mások a megkönnyebbülést és az 
unalmat is közéjük sorolják), egyetér-
tés van abban, hogy a testi reakciók 
révén ezek legalább azonosíthatók. 
Méghozzá többféle módon. A leg-
nyilvánvalóbban az arcunkra vannak 
írva, s ehhez még csak embernek sem 
kell lenni: egy kutyán, egy majmon, 
de még egy patkányon is észreve-
hetjük az említett zsigeri reakciókat, 
vagyis érzelmeket. S tetten érhetőek 
a legkülönfélébb testi változások ré-
vén; persze ez személyenként eltér, 
hiszen ki hidegvérű, ki forrófejű… A 
testhőmérséklet és a szívverés például 
kifejezetten árulkodó, ha dühösek va-
gyunk, a belső hő emelkedik, a pulzus 
szaporább (az öröm sokkal kevésbé 
hoz ki a sodrunkból, míg ha megle-
pődünk, picikét csökken a testhő-
mérsékletünk). Az alapérzelmek azo-
nosíthatók továbbá az agyi működést 
vizsgáló műszerekkel, amelyek jelzik, 
hogy adott zsigeri reakció során az 
agy mely része dolgozik a leginten-
zívebben. Így egy szakember pusztán 
a felvétel láttán képes megmondani, 
hogy adott pillanatban dühösek vol-
tunk-e vagy sem.
– Érdekes módon ezekhez a geneti-
kailag belénk kódolt alapérzelmekhez 
nem kapcsolható jól reklámüzenet.  
A „gerappás” autóreklámot nagyon 
sokan megjegyezték, de arra már 
szinte senki nem emlékszik, hogy 
milyen márkát népszerűsítettek vele. 
Sőt, a Reanult Clio-eladások száma 
még csökkent is utána – jegyezte meg 
Mérő László.
Az érzelmeink arra is hatással vannak, 
hogy mennyire vagyunk képesek ész-
lelni magát a külső környezetet. Mérő 
az Ames-szoba és a szerelmes nők 
esetét hozta fel kísérleti példaként.
Az Ames-szoba trükkösségére ugyan-
is csak azok a nők kezdtek el gyana-
kodni, akiknek a kísérlet szerint kicsi-
nek kellett volna látni a szerelmüket. 
Ha a szerelmük a nagyobbik alak volt, 
vagy legalábbis a normál magasságú, 
akkor az Ames-szoba ezeket a nőket 
is megtévesztette. De azt nem voltak 
képesek elfogadni, hogy a szerelmük 
„kicsi”.
– Komoly érzelmi befolyás alatt mást 
látunk meg a világból, akár pontosab-
ban is érzékeljük. Az érzelmek már 
arra is hatnak, amit a pszichológusok 

Evolúció? 
Megye 
kettő!

Mérő Lászlónak  
van elképzése  

Jézus sorsfeladatáról.
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percepciónak neveznek – mutatott rá. A 
percepciót, vagyis az észlelést megkü-
lönböztetik az érzékeléstől. Az érzékelés 
nem más, mint mikor valamilyen külvi-
lági inger eléri valamely receptorunkat. 
Vagyis egy foton a retinahártyánkat, egy 
hanghullám a dobhártyánkat. Azaz meg-
látunk, meghallunk valamit. Az észlelés 
során már azt is tudjuk, mi okozta az ér-
zetet: citromba haraptam, a szerelmemet 
látom, vagy egy levelibékát. 
– E téren is szembesülünk megválaszo-
latlan rejtélyekkel, van mit felfedeznie 
a pszichológiának. Erős érzelmi érin-
tettség esetén az észlelés megelőzheti az 
érzékelést; ezt agyi mérésekből tudjuk. 
A szeretetben felnevelt gyerek észlelheti 
így az édesanyját. De pusztán a genetikai 
rokonság erős érzelmi kapcsolat nélkül 
nem elegendő – jelentette ki.

Szeretni magától nem megy
Mérő László szerint a szeretet ugyan-
akkor a sorolt alapérzelmektől eltérő 
anyagból van szőve. – A szeretetet nem 
ismerjük fel arckifejezés alapján, hiszen 
nem tudhatjuk, hogy adott esetben va-
laki a szerelmére gondol-e, vagy a finom 
vacsorára. A poligráfon sem tudjuk azo-
nosítani, mert a szeretetnek nincs spe-
ciális agyterülete. Aktivitást általában a 
csak az embernél meglévő frontális le-
beny mutat, de az eltérés sem ritka. A 
szeretet biológiailag valószínűleg nincs 
belénk kódolva – emelte ki, hozzátéve, 
hogy a pszichológusok egy része szerint 
az anyai szeretet kivétel. A szakemberek 
erről máig vitatkoznak, de abban egyet-
értés mutatkozik, hogy sem az apai, sem 
a felebaráti szeretet nem rendelkezik ge-
netikai alapokkal. 
– Lehetséges, hogy a világnak azért volt 
szüksége Jézusra, hogy valaki megtanít-
sa a felebaráti szeretet, amihez a többség 
tőle merít – említette.
Az ELTE Pszichológiai Intézete és a Ba-
bes–Bolyai Tudományegyetem profesz-
szora bevallása szerint olykor „lop” Pál 
Feri atyától, akivel gyakran egymást kö-
vetően adnak elő különböző céges ren-
dezvényeken. Igaz, jegyezte meg, a leg-
népszerűbb katolikus pap is lenyúl tőle 
ezt-azt. Miért nem lélektannak nevezzük 

a pszichológiát? – vetette fel. Mert azzal 
– magyarázta – a papok foglalkoznak, a 
lélekről nekik van mondanivalójuk, és 
sokszor valóban hatásosabban beszélnek 
az emberi problémákról, mint a pszicho-
lógusok. – Mi az agy működését vizsgál-
juk. Egy tudományban semmi szerepe 
az üdvözülésnek, az elkárhozásnak. De 
gyakran rímel egymásra a mondani-
valónk Feri atyával, és úgy lopkodnak 
egymástól, mint a pinty – mondta, meg-
jegyezve, hogy a hit gyógyító ereje tudo-
mányos tény; az Egyesült Államokban az 
orvos, ha a betege igényli, köteles együtt 
imádkozni vele, akármilyen vallásúak.

Költészet és rothadás
Az érzelmek és a fizikai test racionális 
kapcsolatára a pszichológia kialakulá-
sakor, az 1800-as évek második felében 
felhívta a figyelmet az amerikai William 
James. Rá a tudomány atyjaként tekin-
tenek. Ő már akkor elmélyedt abban, 
hogy a legerősebb érzelmeket miért kí-
sérik zsigeri változások, mint heves szív-
verés, a pupillák kitágulása, az emésztés 
felgyorsulása, vagy a vércukorszint fel-
szökése. S mi marad az érzelemből, ha 
lehámozzuk róla e változásokat? Szerinte 
semmi. Ezért következtetett arra, hogy 
az érzelem nem más, mint e testi reak-
ciók érzékelése. Ha pedig így van, nem 
azért nevetünk, mert örülünk, hanem 
fordítva. 
– Nem kell annyira okosnak lenni, nem 
kell lelkizni. Meg kell nevettetni a lányt, 
akkor megkapod – anekdotázott Mérő 
László egy, a nők körében is sikeres, nagy-
menő üzletember barátját idézve. Persze 
– szúrta közbe –, ez viszont is igaz, a férfi-
ak is elcsábíthatók humorérzékkel.
Annyi biztos, hogy az érzelmek hatnak 
a gondolkodásra. A német költő, drá-
maíró, Friedrich Schiller rothadt almák-
kal vette magát körbe az ihlet kedvéért. 
Bevallása szerint az undor hangolta.  
A francia Stendhal unalmas jogi szöve-
gek olvasgatásával készült neki a regé-
nyírásnak. Mérő mindkettőt kipróbálta, 
egyik sem vált be neki, akiből – fogalma-
zott – a matematikai versenyek idején a 
harctéri idegesség hozta ki a jobb ered-
ményt. Míg csajozós barátja tudatosan 

hozta magát hol dühös, hol meglepődött 
állapotba az üzleti tárgyalások idején. Mert 
ő úgy volt képes eredményességre. – Igaz, 
hogy a harag rossz tanácsadó, de nem 
minden esetben és nem mindenkinél. A 
kísérletek pedig azt is megmutatták, hogy 
a rosszkedvű ember jobb megfigyelő. 

Evolúció? Megye kettő!
Mielőtt pszichológiával kezdett foglal-
kozni, Mérő László matematikusi diplo-
mát szerzett, és tíz éven át a mesterséges 
intelligenciával foglalkozott egy műsza-
ki kutatóintézetben (közben műszaki 
tudományokból doktorált). Ma pszi-
chológusokat és mérnököket egyaránt 
oktat. – Mérnökként eleinte kételked-
tem a pszichoszomatikus betegség léte-
zésében. Hiszen egy mérnököt arról kell 
meggyőzni, hogy ha az ötödikről a fejére 
esik egy tégla, az nem a véletlen műve. 
Csupán nem akart bizonyos jeleket ész-
revenni. Akkor pedig akár tehet is arról, 
hogy az a tégla a fejére esett. Egy pszi-
chológus ezt „tudja”. Egy pszichológust 
arról kell meggyőzni, s ez éppen annyira 
nehéz, mint egy mérnököt az ellenkező-
jéről, hogy ha az ötödikről a fejére esik 
egy tégla, akkor lehet, hogy nem tehet 
róla. Talán csak rosszkor voltál rossz he-
lyen… – ironizált. A pszichoszomatikus 
betegségek valóságáról pedig állatkí-
sérletek győzték meg, amelyek lényege, 
hogy nagyobb eséllyel betegedhet meg 
az, aki nem képes kontrollt gyakorolni 
a saját helyzete fölött.

Mérő szerint „az evolúció gányol”.
Mégpedig azért, mert ahelyett, hogy 
minden érzelmi reakciótípusnak lenne 
külön neurális csatornája, s így jól pá-
rosíthatóak lennének a hozzájuk tartozó 
testi reakciókhoz, az emberben nem kü-
lönülnek el. Így azonban, a hat említett 
alapérzelmen túl minden reménytelenül 
össze van kuszálva. 
– Egy mérnök önálló csatornákat nyitott 
volna az eltérő érzelmeknek. Az evolúció 
azonban „arra rúgja a labdát, amerre áll”. 
Inkább a természetes szelekcióra bízza 
annak eldöntését, hogy mi életképes és mi 
nem. Ez nem tervezésre valló folyamat.

rataliCs lászló

Hihetetlen ajánlatok
a www.kuponlap.hu-n! Kuponlap

www.kuponlap.hu
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Szeresd magad! Fogadd el magad! 
Könnyű azt mondani...
Az önbecsülés kell  
a túléléshez.
Belenézek a tükörbe, és látom, milyen 
kicsi/nagy, vékony/vastag, hosszú/rövid.  
A valamim. Pedig nem ilyennek kell len-
nie. Nem tetszem magamnak. Tetszenék, 
ha vastagabb, vékonyabb, nagyobb, ki-
sebb lenne. Feltételeket szabok. Szeret-
ném, ha…
Rogers, aki a humanisztikus pszicholó-
gia nagykövete és alapítója volt, három 
dologhoz kötötte a terápia és a terapeuta 
hozzáértését és hatékonyságát. Az első a 
páciens feltétel nélküli elfogadása. A má-
sodik a terapeuta kongruenciája, mely 
egyfajta hitelességet jelent. A harmadik 
pedig az empátia. Tehát akkor jó egy segí-
tő-páciens kapcsolat, ha a páciens megta-
pasztalja, hogy feltétel nélkül elfogadják, 
szeretik, ha ezt úgy teszi a terapeuta, hogy 
hiteles és együtt érez vele, nem pedig ítél-
kezik. Egyszerűnek tűnik, nem igaz? Mi-
lyen jó lenne, ha saját magunk felé is így 
fordulnánk! 
Ahogyan a terapeuta a pácienshez. Aho-
gyan az anya a csecsemőhöz. Szeretettel és 
elfogadással. Empátiával. Amikor sikert 
érünk el, akkor megveregetnénk a saját 
vállunkat, és azt mondanánk: ez szép volt, 
ügyes voltál. Úgy, ahogyan az anya mond-
ja a kisfiának, amikor felépít egy tornyot. 
Büszkeséget érez, örömöt. Vagy amikor 
összeomlik a torony: semmi baj, szomo-
rú dolog történt, de tessék, építs másikat. 
Milyen jó lenne, ha ugyanezt mondánk 
önmagunknak egy-egy hiba után. Meg-
simogathatnánk a hajunkat, és ugyenezt 
mondhatnánk: semmi baj, próbáld meg 
újra. Nem baj, ha hibázol, nem dől össze a 
világ. Te így is csodálatos vagy, és nagyon 
szeretnek. Úgy, ahogy vagy… Egy kicsit 
Marc Darcy-san. Azonban nem ezt tesz-
szük. Hasonlítgatjuk máshoz magunkat. 
Nem vagyok olyan jó, mint ő.
Az ember legalapvetőbb szükségelete a 
szeretet. Kell, hogy szeressenek. Az ön-
értékelésünk nagyrészt a külső vissza-
jelzésektől függ. Elsőként az édesanyánk 
visszajelzéséitől. A dicséretektől, a szere-
tetétől. Bármi történjen is, mindig szeret. 
Ha egyest hozol, ha megbántottad, ha 
összetörted a kedvenc vázáját.

Haragszik, de szeret
És ki is mutatja. Hitelesen. Hogy elhidd. 
És nem csak mondja. Amikor azonban 
az édesanya valamilyen oknál fogva nem 
tudja ezt folyamatosan megtenni, bánt, 
szid, akkor az érzés, hogy elfogadnak, 
hogy nincsen „ha” és nincsen „de” és 
nincsen „akkor”, nem alakul ki. Ilyenkor a 
gyermek, ahogy cseperedik, elfordul saját 
magától, attól, amilyen valójában. Viszi 
tovább a tapasztalatait, viszi a barátságai-
ba, a szerelmi kapcsolataiba. Másnak kell 
lennie ahhoz, hogy elfogadást nyerjen, 
csak úgy, ha nem olyan, mint amilyen. 
Akkor hogyan is fogadhatnánk el úgy 
magunkat, ahogyan vagyunk? Feltétel 
nélkül.
Virginia Satir, a családterápia „anyja” 
ugyanerről mesél: ha a család empatikus, 

elfogadó, dicsérő és a tagjait értékesnek 
tartja, akkor olyan gyermekeket nevel, 
akik értékesnek érzik magukat, magabiz-
tosak, erősek és megbecsülik önmagukat. 
És másokat is. Mert ezt tanulták. Azon-
ban ha nem ilyen a család, a gyermek 
kevésbé magabiztosan indul el az élet ne-
héz útján, fontossá válik más véleménye, 
hiszen a saját erőforrásai nem elegek arra, 
hogy kielégítse azt a vágyát, hogy szeretve 
legyen. Neki folyamatosan a külső világ-
ból kell ezt megkapni, amelyhez azonban 
idomulni kell, amely feltételeket szab.
Mit tehetünk?
Hiszen az idő kerekét nem forgathatjuk 
vissza. Nem kaphatjuk meg azokat a di-
csérő szavakat, amelyre annyira áhítoz-
tunk volna. Felnőttként azonban ten-
nünk kell magunkért, meg kell simoga-
tunk magunkat. Csukjuk be a szemünket, 
és képzeljük el, hogy hároméves kislá-
nyok vagyunk. Simogassuk meg! Való-
ban leszidnánk ezt a kislányt, ha hibázik? 
Vagy inkább megölelnénk, és azt mon-
danánk neki: nem baj, ha hibáztál. Így 
is fantasztikus vagy. Szeretlek. Hiszen 
ez a kisgyermek bennünk él, és vágyik 
arra, hogy valaki feltétel nélkül szeresse. 
Azonban érdemes Virgina Satir sorait is 
befogadni, aki az önbecsülés himnuszá-
val sokat segíthet nekünk. Használjuk 
mantraként, ha elönt az önsajnálat, és 
rosszul érezzük magunkat. Segít.

– FGyn–

én én vagyok
Az egész világon senki sem pontosan olyan, mint amilyen én vagyok. 
Minden, ami belőlem származik, hitelesen az enyém, mert egyedül én választottam ki. 
Mindent vállalok magammal kapcsolatban – a testemet, az érzéseimet, a számat, a hangomat. 
Vállalom minden tettemet, akár mással, akár saját magammal kapcsolatosak. Vállalom a fantáziáimat, az 
álmaimat, a reményeimet, a félelmeimet. 
Vállalom az összes diadalomat és sikeremet, az összes kudarcomat és hibámat. 
Mivel teljesen vállalom önmagamat, képes vagyok bensőségesen megismerkedni önmagammal. 
Ha így teszek, szeretni tudom magamat, és barátságosan tudok viseltetni önmagam minden részével. 
Tudom, hogy vannak olyan oldalaim, amelyek zavarnak, és vannak olyanok is, amelyeket nem ismerek. 
De amíg barátságos vagyok magammal és szeretem magamat, biztathatom önmagam, 
És reménnyel telve kereshetek megoldásokat a zavaraimra és önmagam megismerésének módjaira. 
Akármilyen is a megjelenésem, és akármilyennek is halljanak mások, bármit mondok vagy teszek, s bár-
mit gondolok és érzek egy adott helyzetben, az hitelesen én vagyok. 
Később, ha esetleg kiderül, hogy bizonyos dolgokban nem volt helyénvaló, ahogy megjelentem, beszéltem, 
gondolkodtam és éreztem, akkor képes leszek a nem helyénvalót elvetni, és megtartani, ami megmarad, 
S találni valami újat ahelyett, amit elvetettem. 
Látok, hallok, érzek, gondolkodom, beszélek és cselekszem. 
Megvannak az eszközeim a túléléshez, ahhoz, hogy közel legyek másokhoz, 
Hogy termékeny legyek, és meglássam a világ, az emberek 
És a rajtam kívül álló dolgok értelmét és rendjét. 
Vállalom magam, ezért tudom magam alakítani. 
Én én vagyok, és rendben vagyok.
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Tízmillió függő országa vagyunk, ahol 
nem is a kábítószerektől kell igazán 
tartani. Nemrég Hajdúsámsonban járt 
Zacher Gábor toxiklógus, a fővárosi 
Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó 
Centrumának vezetője, aki az online 
világ csapdáiról is beszélt. 

CívisCafé: A függőségről sokaknak 
a kábítószerek jutnak az eszébe. De 
benne van egyáltalán a top3-ban?

Zacher Gábor: Az alkohol az, ami 
messze-messze vezeti ezt a listát. 
Becsléseink szerint Magyarországon 
körülbelül 800 ezer alkoholista lehet. 
Ha az alkoholt ma találnák fel, sze-
rintem az emberiség legrejtettebben 
őrzött titkának kellene lennie. Ma 

nálunk évente 30 ezren halnak meg 
az alkohollal összefüggő krónikus 
betegségekben. Aztán a közösségi 
média következik, amire talán nem 
is gondolnánk függőségként. Holott 
egyértelműen kijelenthetjük, hogy 
súlyosság szempontjából ilyen jellegű 
vonzalmat, patológiás kapcsolatot je-
lenthet. Talán harmadikként lehet em-
líteni a gyógyszerfüggőséget, ha nem 
egy-egy csoportról, hanem összessé-
gében a gyógyszerekről beszélünk.  
A kábítószer a hazai lista alján talál-
ható a maga mintegy 20 ezer betegé-
vel. Biztos vagyok benne, hogy több 
vásárlás-, evés- vagy edzésfüggő van, 
mint ahányan rendszeresen kábítósze-
rekhez nyúlnak.

CívisCafé: Mit üzen egy függőség? 
Civilizációs betegség?

Zacher Gábor: A függőség egy em-
léknyom, amit nem tudunk kitörölni, 
legfeljebb visszaszoríthatjuk a magunk 
kontrollmechanizmusa révén. Mivel 
ez utóbbi csak 18-20 éves korunkra 
éri el azt a szintet, hogy urai lehetünk 
önmaguknak, egy emléknyom elfoj-
tása annál nehezebb, minél hamarabb 
alakult ki bennünk. Például, aki kis-
kamaszként szokott rá a dohányzásra,  
50 százalék eséllyel fog cigarettázni 
egész életén át, ha viszont csak 21 éves 
kora után, úgy az arány mindössze 
10 százalék. A családi minták szere-
pe óriási. Ha egy gyerek szűk családi 
körének valamely tagja alkoholfüggő, 
úgy hétszer nagyobb eséllyel lesz alko-
holista. Egy függőség kialakulásában a 
szociális minták jóval meghatározób-
bak a genetikánál. De gondoljunk csak 
egyetlen napunkra. Telefon, számító-
gép, koffein, nikotin, munka, alkohol, 
gyógyszer: 24 órába mennyi függőség 
beleférhet! Más megközelítésben a 
függőség velünk együtt élő jelenség, 
találkozunk valamivel, ami jó és kelle-
mes, de veszéllyel járhat. Az ősközös-
ségi szintű társadalmakban egyébként 
messze-messze nem akkora probléma.
 

CívisCafé: Azon szülők közé  
tartozom, akinek a gyereke fenn van 
a musical.ly-n. Van okom aggódni?

Zacher Gábor: Ez az alkalmazás, 
ugye, elsősorban a lányokat érinti. Az 
általuk készített 15 másodperces kli-
peken a gyerekek ismert zenékre tá-

Lefekvés 
előtt  

digitális 
detox!

Zacher Gábor: Az otthoni 
szociális minta sokkal meg-

határozóbb a genetikánál.
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tognak, produkálják magukat, egymás 
feltöltött videóira reagálhatnak, kom-
mentálhatják, követhetik a többieket. A 
dolog népszerűségét mutatja, hogy egy 
áprilisi musical.ly-találkozón a szervezők 
számára is váratlanul úgy 12 ezer fiatal és 
kísérője jelent meg, ki kellett őket terelni 
a budai Mammut bevásárlóközpontból, 
s órákra megbénították a Margit körút 
forgalmát. A musical.ly külföldi sztárjai 
sokmilliós követői táborral bírnak, de 
feltűnő, hogy egyikük sem kövér kicsit 
se, hanem vékonyak, csinosak, magasak. 
Kismninkelve olyanok, mint egy felnőtt 
nő, valójában messze vannak ettől. Egy 
fejlődő gyermek szempontjából ez azért 
veszélyes, mert a nagy többség a maga 
anatómiai lehetőségei miatt nem képes 
olyanná válni, mint amilyen mintákat a 
virtuális világban lát. Ami szorongáshoz, 
kisebbségi érzésekhez vezethet.
 

CívisCafé: A közösségi médiától való  
függésnek vannak már orvosi esetei  
Magyarországon?

Zacher Gábor: Biztos, hogy igen, de 
egyelőre még nem kaptak publicitást. 
Ennek egyelőre még a szakma sem tulaj-
donít akkora jelentőséget, ezért a függők 
számát sem tudjuk megmondani. 

CívisCafé: Az énkép torzulása mellett  
milyen veszélyeket lát még? 

Zacher Gábor: A felnőtt tartalmak 
megjelenése ilyen. Megjelenik a hírfo-
lyamában az erőszak, akár a pornográfia 
abban a korban, amikor még nem tud 
vele mit kezdeni, hiszen kisgyerek. Rajta 
lehet a gyerek ezeken a felületeken, hi-
szen a kapcsolattartás, a tanulás szem-
pontjából jól jöhet, de alkossunk vala-
miféle keretrendszert! Ne arról szóljon, 
hogy állandóan az interneten lóg. A mai 
gyerekek alvásideje 2-3 órával kevesebb, 
mint a korábbi generációknál, miköz-
ben egy 14 éves gyereknek szüksége van  
8 óra alvásra! A tinédzserek 90 száza-
lékának az elalvás előtti utolsó élménye 
a közösségi médiához kötődik. Tehát 
sokuk szorongással hajtja a fejét álom-
ra. Ezért mondom el mindenütt, hogy 
csináljunk digitális detoxot, vagyis egy 
órával az elalvás előtt ne legyen netezés, 

mobiltelefon! És ez ne csak a gyerekre 
vonatkozzon! Ne arról szóljon, hogy 
bezavarjuk a szobájába, és kikapcsoltat-
juk vele a hálót, hanem beszélgessünk 
vele, olvassunk, kártyázzunk, játszunk! 

CívisCafé: Hangoztatja a szegénységi 
droghasználat veszélyeit. Hogyan,  
milyen körben, mely szerek révén  
jelenik ez meg 2018-ban 
Magyarországon?

Zacher Gábor: Nagyon nehéz adatot 
gyűjteni; becslések vannak. A csak álta-
lános iskolával rendelkezőknél 25 száza-
lékos a szerhasználat aránya, a szegregá-
tumokban pedig még rosszabb a helyzet. 
A biofű országa vagyunk, hihetetlenül 
olcsón, 400-500 forintért hozzá lehet 
jutni egy ilyen cigihez. Ha azt nézzük, a 
háztartások nettó jövedelméből mennyit 
költenek kábítószerre, a legszegényeb-
beknél a legrosszabb az arány. Ez a réteg 
a maga pszichoszociális gettójából sem 
nagyon képes kitörni. Szereplőinek iga-
zából nincs múltja, előremutató szociális 
mintái, nem nagyon van jelene, példa-
képe. Így azonban jövője sem. A szeg-
regátumok, miközben a népességük nő, 
egyre inkább leszakadnak, a problémák 
pedig újratermelődnek. 

CívisCafé: Örömmel láttam, hogy a 
Youtube-on 219 ezer megtekintésnél jár 
a Puzsér Róberttel folytatott vitája a  
marihuánahasználat legalizálásáról.  
Ön nemet mond e kérdésben, miközben 
a fű dekriminalizálásnak fontosságát  
hangsúlyozza. Miért nem-párti, ugyan-
akkor miért tartja szükségesnek,  
hogy a marihuánát mégse a bűn 
kontextusában emlegessük?

Zacher Gábor: Tök jó, hogy ilyen sokan 
megnézték, ugyanakkor 2018-ban Ma-
gyarországon a marihuána legalizálásá-
nál egy sor fontosabb, megoldásra váró 
kérdés van. Elég ha csak az előbb em-
lített szegregátumokra gondolunk. Hi-
szen az ott élők nem fogják egy biofüves 
cigaretta árának többszörösét elkölteni 
egy marihuánásra. A büntető törvény-
könyv nagyon fontos az életünkben, 
mert keretrendszert nyújt. De ha most 
szigorítanánk a kábítószer-visszaélé-
sekre vonatkozó, amúgy sem túl enyhe 

büntetéseken, nem gondolom, hogy po-
zitív változást hozna. Miként akkor sem 
drogoznának többen, ha lazítanának a 
szankciókon. A marihuánafüggés kiala-
kulhat, ezért értelmetlennek tartanám 
ráengedni a társadalomra. Ugyanakkor 
ezen a téren ne a büntetéstől várjunk 
megoldást.

CívisCafé: Tudtommal Uruguay volt 
az első ország, amelyik állami kézbe 
helyezte a cannabis-kereskedelmet, 
míg immár az USA több államában 
is legalizált a fű piaca. Milyen el-
sődleges tapasztalatokról tudni?

Zacher Gábor: A szerhasználatban 
évről évre minimális növekedést ta-
pasztaltak, de messze-messze nem 
olyan mértékűt, mint például a közép- 
és kelet-európai országokban a rend-
szerváltozások idején. Érdekes, hogy 
Oregonban például brutális marihuá-
na-túltermelés alakult ki, nagyon sokan 
szeretnének ebből megélni, így renge-
teg a felesleg. Az USA most inkább az 
ópiáttartalmú fájdalomcsillapítók miatt 
hangos, 2 millióra teszik a gyógyszer-
függő amerikai állampolgárok szá-
mát. Az ottani orvos-beteg találkozók  
97 százalékában írnak fel ilyen gyógy-
szert valamilyen fájdalomról szóló pa-
nasz esetén, ami elképesztően magas 
szám, Magyarországon ez mindössze 3 
százalék. Náluk az ópiátkrízist az orvo-
si marihuána szélesebb körű elterjedése 
ellensúlyozhatná. 

CívisCafé: Milyen újabb hulláma  
érkezhet a függőségeknek 
a következő években?

Zacher Gábor: A virtuális valóság 
lehet az, amiből már sok filmben kap-
hatunk ízelítőt. Nemrég a Google mu-
tatta be egy fejlesztését, mely révén az 
emberek már egy mesterséges intelli-
genciával, tehát gépek kommunikáltak 
a fodrászhoz, az étterembe történő be-
jelentkezésük során. Elég meghökkentő. 
És igen, semmi elképzelhetetlen nincs 
abban, hogy a nem is olyan távoli jövő-
ben a virtuális világ akár az érzeteinket 
is befolyásolja.

rataliCs lászló

www.civishir.hu
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ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!
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Személyszállítás az 
INTER TAN-KER Zrt.-vel
Vállaljuk 13 és 16 fő szállítására alkalmas autóbuszainkkal:
Repülőtéri transzferek, transzferek az egész országban.

 Esküvők és rendezvények személyszállításának lebonyolítása.
 Sportegyesületek utaztatása.
 Osztálykirándulások.
 Munkások szállítása vállalatok számára.
  Egyedi igények tekintetében is  

állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A szállítás minősége alapvetően meghatározza az utazás élményét, ezért a 
biztonságos utazás mellett a pontosságot és a megbízhatóságot tartjuk a 
legfontosabbnak az ügyfeleink elégedettsége szempontjából.

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)

Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-1196

e-mail: info@itk-debrecen.hu

FENNTARTHATÓ
MOBILITÁS

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
  Műszaki vizsgára felkészítés és műszaki 

vizsgáztatás munkanapokon  
8.00–16.00 óráig.

  MINDEN gépjárműtípusra  
(Nemzetközi vizsga is!).
  Személygépkocsi hatósági  

műszaki  vizsgadíja: 16 290 Ft,  
igény esetén előzetes átvizsgálás:   
2 126 Ft + ÁFA

  Ingyenes állapotfelmérés, ha járművét 
műhelyünkben javíttatja.

  Olajszerviz
  Megbízható MINŐSÉG

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)

Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-2708

e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu

TEL.: 36-52-530-738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11. 

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

Nyitva tartás:
h-p: 730-1730, szo: 730-1230

Nyitva tartás: h-p: 700-1600,  szo:  800-1200 • www.festeker.hu

NAGY  
VÁLASZTÉKBAN 

KAPHATÓK:
kül- és beltéri falfestékek, 

nemesvakolatok,  
glettanyagok, ragasztók, 

festéshez szükséges  
szerszámok, díszlécek,  

rozetták készletről,
gipszkartonok, profilok 

és kiegészítők.
helyben  

számítógépes színkeverés.
AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2018. JÚNIUS 13-TÓL JÚLIUS 13-IG.

DÜFA TREND beltéri falfesték, 
14 literesr 

3690 Ft 
 263,6 Ft/lit.

DÜFA magas-, és selyemfényű  
fehér zománc festék 1 lit.  

1765 Ft

Projekt Speciál  
flexibilizált 

csemperagasztó 
25 kg 

1795 Ft
 71,8 Ft/kg

Dulux Easycare 
foltálló színes 
beltéri falfesték 
5 lit. 

7995 Ft
 1599 Ft/lit.

Széria glett
20 kg 

2895 Ft
 144,75 Ft/kg
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A legendás Teniszke teraszán ülünk 
Lóczi Lászlóné Kovács Marian-
nával ebédidőben, verőfényes nap-
sütésben. Az egyik munkás éppen 
a centerpálya gyepszőnyegét nyírja, 
a DEAC-nál tudják, mi a tökéletes 
pázsit titka, no meg mennyi az ára. 
Néhány éve még bosszantóan dado-
gott itt a labda, most azonban sima a 
talaj, mint a biliárdasztal. Panasz leg-
feljebb a lábakat érheti, de most, hogy 
a klub első számú csapata újoncként 
bennragadt az NB III-ban, a fakó pe-
dig megnyerte a Megye II-es küzdel-
meket, panasszal senki sem él, éppen 
ellenkezőleg, boldogság és elégedett-
ség járja át a szíveket a debreceni Dó-
czy utcán.

A foci azonban nem minden. Az 
egyetemi klub tizenhat szakosztállyal, 
működik, élvonalbeli csapatot ad a vá-
rosnak férfi kosárlabdában, futsalban. 
röplabdában, ősztől pedig már jégko-
rongban is. Férfi kézilabdacsapata 
az NB I/B-ben edződik és erősödik, 
hátha egyszer majd a Debreceni Dó-
zsa örökébe léphet. Nem mellesleg a 
klub több mint 1500 igazolt sportolót 
számlál, és debreceni „konglomerá-
tum” élén egy négygyermekes szőke 
hölgy áll.
– Azt hiszem, egyszerre tanultam 
meg focizni és járni. Apukám futbal-
lista volt, én pedig elsőszülött lány-
ként sportos, fiús nevelést kaptam. 
Egész gyerekkoromat a labdarúgópá-
lyán töltöttem, a faluban valamikor a 
nyolcvanas évek elején női csapatot 
alapítottunk. Akkor még ez nem volt 
divat Magyarországon – eleveníti fel 
a bodrogkisfaludi sportos gyerekkort 

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, 
akinek 25 évesen vezetett az útja a 
cívisvárosba, amikor felvételt nyert 
az Agrárra. A számviteli-pénzügyi 
szakon szerzett tudására volt szüksé-
ge 2013-ban a DEAC-nak, amikor új 
távlatok nyíltak a debreceni egyetemi 
sportéletben.
Áldás a TAO (is)
Marianna a lehető legjobbkor, a 
TAO-rendszer bevezetésekor csatla-
kozott, amikor tetszhalott állapotából 
új életre kelt a Debreceni Egyetem 
fekete-fehér projektje. Érkezésekor 
20-25 millió forintból gazdálkodott a 
klub, ma már évente mintegy félmilli-
árdot oszthatnak szét a szakosztályok 
között. Micsoda különbség!
Azon túl, hogy a megnövekedett 
büdzsé új dimenzióba helyezte a szak-
osztályokat az úgynevezett látvány-
sportágakban, az egyetemi sportinf-
rastruktúra is történelmi fejlődésen 
esett át az elmúlt években. Aki öt éve 
nem járt a Dóczy utcai sporttelepen, 
és most hirtelen arra téved, nem ismer 
rá a környezetre. Az egyetem pályá-
zatokból, saját erőből, hallgatói hoz-
zájárulásból,   TAO-támogatásokból 
mintegy 2,3 milliárd forintot fordított 
az infrastruktúra fejlesztésére a Dóczy 
utcán.
– Itt mindenki nagy munkát tett le az 
asztalra, hogy idáig eljussunk. Ter-
mészetesen továbbra is az egyetem 
vezetése határozza meg a célokat és 
jelöli ki az utat, mi pedig tesszük a 
dolgunkat, hogy a tervből valóság le-
gyen. Az biztonságot nyújt, hogy az 
ország egyik legnagyobb egyeteme áll 
a klub mögött, de nagyobb elvárást is 
jelent felénk, hogy megfeleljünk a tu-
lajdonosi értékrendnek. A Debrece-
ni Egyetem égisze alatt a maximális 
szabályszerűséget tartjuk szem előtt 
a gazdálkodásban, és igyekszünk az 
egyetem erkölcsi-etikai értékeit is 
átmenteni a klub irányába, és tovább 
közvetíteni – emeli ki a DEAC ügyve-
zető igazgatója.
Melyik a kedvenc?
Marianna szerint a DEAC  egy nagy 
család, ahol  a szakosztályok bár ver-
sengenek is, mindemellett tisztelik 
egymást, elismerik a sportteljesít-
ményt és szurkolnak is a másiknak.
Ha úgy kérdezed, hogy mely csapa-
tunk meccseire jártam ki a leggyak-

Négygyerekes 
szőke nő küzd 
egy szerethető  

klubért  
Debrecenben

A lelket is bele kell tenni  
a DEAC-ba – véli  

az ügyvezető igazgató.
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rabban ebben az idényben, akkor köny-
nyebben válaszolhatok: a kosárlabda-, a 
kézilabda- és a futsalmérkőzések voltak a 
kedvenceim, már csak a hangulatuk mi-
att is. Ebből a kosarasok és a futsalosok 
a legmagasabb osztályban szerepelnek! 
Négy gyerek mellett sajnos képtelenség 
mind a 16 DEAC-szakosztály eseménye-
it rendszeresen látogatni – szólalt meg 
az anya az ügyvezetőből, aki azért a szü-
lői teendőket a DEAC-pályán is gyako-
rolhatja, hiszen lánya a röplabdacsapat 
igazolt játékosa, nagyfia kosárlabdázik, a 
két kisebb focizik és kézilabdázik a klub 
utánpótlásában,a meccsekre pedig időn-
ként a férje is csatlakozik, így a munka és 
a családi élet terepe is egyszerre a Dóczy 
utcai sportcentrum.
Elbír a sok férfival
Marianna, aki az egyetlen debreceni női 
sportvezető, elbír a sok férfival a DEAC-
ban. A közvetlen munkatársai nők, de az 
összes szakosztályvezető férfi. Egyébként 
sem a DEAC-ban állt először „férfiak fö-
lött”. Egyetemista évei alatt az Agráron 
HÖK-elnökként küzdött a közösségi 
élet fellendítésén. Azt mondja, nőként a 
pénzügyekhez és a számvitelhez, koordi-

náláshoz ért, a sportszakma pedig legyen 
a férfiak ügye. 
– Rendkívül káros lenne morális szem-
pontból, ha én beleszólnék mondjuk a 
szakmai munkába, vagy az edzők sze-
mélyéről döntenék. Ez mind a szakosz-
tályvezetők kompetenciája. A sportoló 
sportoljon, az edző vezesse az edzést és 
gondoskodjon a szakmai fejlődésről, a 
klubvezető pedig menedzselje a klubot, 
azaz mindenki maradjon meg a kap-
tafánál; ez az én elképzelésem, amihez 
tartom magam. Vannak viszont elveim, 
amihez ragaszkodom, ami a szakmai 
működésnek is keretet kell adjon, de 
ezek inkább etikai elvárások. 
Lelket kell vinni a DEAC-ba!
Mitől lehet sikeres a DEAC tíz év múl-
va is? Marianna szerint a szeretet ereje a 
legnagyobb összetartó erő. Be kell tenni 
a lelket is, és akkor a DEAC olyan lesz, 
mint a Barca kicsiben.
– Nagy Barcelona-szurkoló vagyok, és 
volt szerencsém egyszer ellátogatni egy 
mérkőzésre. Ott tapasztaltam meg azt, 
hogy mitől más az a klub, mint a többi. 
Hetvenöt ezer ember szeretete áradt a já-
tékosok felé. Mi éppen azon dolgozunk, 

hogy egy szerethető klubot építsünk fel 
Debrecennek, amely az összes korosz-
tály számára elérhető – fogalmazta meg 
az álmát Marianna, aki még búcsúzóul 
hozzátette, hogy a DEAC már nem csak 
jó, hanem szép is, ami elsősorban Bács 
Zoltán kancellár érdeme, hiszen az ő öt-
lete nyomán gyártották le a „külsősök” 
számára is elérhető DEAC-os sportruhá-
zatot és relikviákat, amelyeknek igazán 
nagy keletje van a városban, és olyan 
lokálpatrióták viselik büszkén, mint a 
Tankcsapda frontembere, Lukács László.

Cs. BereCzki attila

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu
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Gyuri feladta a rádiózást a stand 
up comedyért (jól tette!), Kriszta 
pedig azért, hogy párját mene-
dzselje, bár néhány éve ismét hall-
ható az éterben is, a Dunakanyar-
ban. A közelmúltban élete fordu-
lópontjához érkezett a népszerű 
páros, több szempontból is. Május 
közepén – életükben először – az 
USA-ba látogattak. S ha már re-
pülővel a fellegek közt jártak, hát 
Gyuri gondolt egy nagyot, és... de 
erről majd később.

CívisCafé: A közösségi  
médiának köszönhetően az első 
perctől az utolsóig figyelemmel 
kísérhettük tengerentúli utatokat. 
Hogy kerültetek oda? 

Orosz György: Ez tavaly decem-
ber 31-én kezdődött, legalábbis 
nekem, Krisztának pedig már 2 
éve, mert azóta gyűjtött arra, hogy 
a 40. születésnapomon meglepjen 

egy különleges ajándékkal. Tud-
ta, hogy régi vágyam elutazni 

az USA-ba; külön nagy ál-
mom volt New York. Óriási 

meglepetés volt az ajándék; 
el sem hittem percekig. 

Először egyébként egy 40 
órás angol nyelvtanfo-

lyam ajándékutalványt 
adott át, annak is örül-

tem, mert én franciát tanultam ko-
rábban, gondoltam, jól fog jönni 
a nyelvtudás, ha egyszer eljutok 
Amerikába. De amikor átadta a 
repülőjegyet és az általa megszer-
vezett 2 hét komplett programját...

CívisCafé: A terv szerint Gyurinak 
egy fellépése lett volna, de akkora 
volt az érdeklődés, hogy a végén 
két teltházas előadás lett belőle. 
Számítottatok ekkora sikerre?

Orosz György: Első körben nem 
is terveztünk fellépést, csak utaz-
ni akartunk, de arra gondoltam, 
menő lenne New Yorkban fellépni, 
és megkértem Krisztát, szervezzen 
oda egy előadást. Ő felvette a kap-
csolatot kinti szervezőkkel, és, bár 
meglepődtek, mert azt mondták, 
hogy stand up-os még nem járt 
náluk, csak zenészek, a  projekt 
mellé álltak. Manhattan buline-
gyedében van a magyar tulajdonú 
Pilvax Art Center, itt biztosítottak 
helyet nekünk, mi pedig innen, 
Magyarországról intéztük az on-
line marketinget és jegyértékesí-
tést. Hihetetlen flottul ment min-
den, és hamar kiderült, hogy min-
den jegy elkelt még az indulásunk 
előtt. Úgy döntöttünk, közvetlen 
az első előadás után vállalunk egy 
másodikat, amire szintén nagyon 
hamar elfogytak a jegyek elővé-
telben. Harmadikat azonban már 
nem vállaltam; nem bírtam volna 
szellemileg.

CívisCafé: Bárhol fellépsz,  
templomban, étteremben,  
udvaron. De milyen érzés volt  
idegen országban élő magyarok 
előtt dumálni?

Orosz György: Volt már fellépé-
sem külföldi magyarok előtt, de 
ilyen távoli országban még nem, és 
itt sokan már 15-20 éve kint élnek. 
Kicsit aggódtam is, vajon vevők 
lesznek-e minden magyar gyöke-
rű poénra, de semmi gond nem 
volt, sőt, már annyira ki voltak 
éhezve a magyar humorra, hogy 
minden rezdülésemre reagáltak, 
és az elejétől a végéig könnyesre 
nevették magukat.

CívisCafé: Netán  
elkezdődött valami?

Orosz György: Igen, már az 
őszi turné szerveződik, ami töb-

A fellegekben 
kérte meg 

szerelme  
kezét  

a debreceni  
indulású  

poéngyáros
Olvasóink már jól ismerik  

Orosz Györgyöt  
és Kállai Krisztinát,  

a népszerű rádiós  
műsorvezető párost.
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bállomásos lesz, így még több amerikai 
várost megismerhetünk majd. Nagyon 
várjuk!!!

CívisCafé: A képek alapján  
több helyen is jártatok. Mi volt  
a legnagyobb közös élmény? 

Orosz György: Az első héten New 
Yorkban voltunk, majd autót béreltünk, 
és megnéztük Atlantic City-t, Philadel-
phiát, Washington DC-t, de voltunk 
Buffalóban, láttuk a Niagara vízesést és 
Kanadában Torontót is, majd a végén 
még 3 napot töltöttünk New Yorkban, 
akkor volt a fellépés is. Egy élményt nem 
tudnék kiemelni; vannak olyan részek, 
ahol tudom, hogy voltam, még fotót is 
találtam róla a telefonomban, de az egész 
olyan volt, mintha álmodtam volna, még 
most fogom fel. A kedvenc New York; egy 
pillanat alatt lett szerelem, azon belül is a 
Time Square és minden, ami ide köthető, 
a hangulata, a fények, az embertömeg, 
a színháznegyed, ami szintén itt van a  
Broadway-n és ahol volt szerencsénk látni 
Chicagót. De a legizgalmasabb momen-
tum mégis Torontóhoz kötődik, ahol fel-
mentünk a CN Towerbe. Nekem tériszo-
nyom van, Krisztának klausztrofóbiája, 
és mi egy üvegaljú liftben felmentünk a 
torony 147. emeletére. Együtt rettegtünk, 
de mire lejöttünk röhögve, már tudtuk, 
hogy a fóbiáinkat leküzdöttük.

CívisCafé: Történt azért ott még valami. 
Kriszta kezén csillog egy szép gyűrű.  
A közösségi oldalon posztolt fotókon  
látszott, nem volt spontán ötlet, mert 
gyűrűvel is készültél. Nagyon  
romantikus; a legtöbb lány 
ilyenről álmodik.

Orosz György: Mikor elkezdtünk 
együtt járni, már a legelején, egy pár 
nap után megbeszéltük, hogy majd 
egyszer összeházasodunk, de vártam 
a jó pillanatot. Az első csókunk a Ti-
sza-hídon történt egy 130-cal száguldó 
autóban, úgy voltam vele, hogy ez most 
legyen nagyobb víz és nagyobb sebes-
ség, így az Atlanti-óceán felett, 900 km/
órás sebességet választottam.

CívisCafé: Elég hosszú ideje  
vagytok együtt. Ilyen hosszú jegyessé-
get is terveztek? Mikor lesz itt esküvő?

Orosz György: Már 8 éve vagyunk 
együtt, de ha ezt túl akarjuk szárnyalni, 
akkor az esküvőhöz már az űrbe kell 
menni.

CívisCafé: Hogyan vettél  
méretet Kriszta gyűrűs ujjáról? 

Orosz György: Én ezt már korábban 
megnéztem, felpróbáltam a Kriszta 
egyik gyűrűjét, pont jó volt a kisujjam-
ra, így nem volt nehéz, és szerencsére 
jó lett.

CívisCafé: Kriszta, semmit  
nem gyanítottál? Mit éreztél,  
mikor az ujjadra húzta a gyűrűt?

Kállai Kriszta: A világon semmit 
nem gyanítottam. Jó ideje együtt va-
gyunk már, és az első pillanattól kezd-
ve nagyon-nagyon hosszú távra tervez-
tünk. Szinte hetente megkéri Gyuri a 
kezem, és én mindig igent mondok, de 
ezt eddig nem szentesítettük gyűrűvel. 
És ez tökéletes volt így is. Így mikor fel-
tette a repülőn a kérdést, egy kicsit sem 
lepődtem meg, csak mondtam, hogy 
persze, és visszatettem a fejem a vállára 
pihenni. Na, mikor mondta, hogy gyű-

rű is van, akkor nagyon meglepődtem! 
Általában két dolgot teszek, ha megle-
pődöm: vagy nem jutok szóhoz, vagy 
kitör belőlem a nevetés. Itt az utóbbi 
történt, de egy kicsit sem bánom. Ez 
pont olyan volt, mind az életünk álta-
lában: nagyon vidám, tele kacagással. 
Mondhatnám, hogy a meglepettségem-
nek tulajdonítható az is, hogy simán a 
saját ujjamra húztam a gyűrűt, de iga-
zából nem is tudtam, hogy nem így kell. 
Illetve hogy nem nekem kellett volna, 
hanem Gyurinak, de így volt spontán 
és tökéletesen őszinte.

CívisCafé: Kertek alatt a nyár. Mi a 
program? Látunk-e benneteket  
a környéken? 

Orosz György: Sok fellépés lesz, de pi-
henés is a családdal. Biztosan találko-
zunk, mert ahogy láttam a nyári beosz-
tást, az ország szinte minden szegletébe 
eljutok majd.
 Cservenyák katalin
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Debreceni 21-es:  

Szűcs Gyula
Debreceniek, akik 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.

Egy kis szabolcsi faluból, egyszerű paraszt-
családból indult a legjelentősebb kelet-ma-
gyarországi építőipari cég, a Hunép Zrt. 
vezérigazgatója. Szűcs Gyula 63 évesen is 
annyira szereti a munkáját, hogy bár meg-
tehetné, eszébe sincsen nyugdíjba menni. 
Igaz, a következő évtől a cég igazgatósági 
elnökeként folytatja, a napi műveleti veze-
téstől hátrébb vonulva, előtérbe engedve a 
fiatalabbakat. Huszonhét éve irányítja az 
1951-ben alapított, 1992-ben privatizált 
Hajdú-Bihar Megyei Tanácsi Építőipari Vál-
lalat jogutódját, amely nem is csak kizáró-
lag Debrecen meghatározó beruházásaiban 
vett részt kivitelezőként, ingatlanfejlesztő-
ként. Számtalan nagyberuházásuk közül a 
Nagyerdei Stadion a legismertebb; a létesít-
mény előtt még a stadionépítési láz ellend-
rukkerei is kalapot emelnek.

1.  2019 nehéz év lesz?
 Nehéz évre készülök, de ezúttal jó 

értelemben. Szerintem az építőiparnak há-
rom szép, de kemény éve van előttünk. Az 
előző ciklusokban a parlamenti választás 
idejére nagyon sok beruházás elkészült, 
ami után részben pont ezért következett be 
mozdulatlanság, részben pedig a politika 
a helyhatósági választásokra koncentrált 
a gazdasági kihívások helyett. Jó ötletnek 
tartom e kétféle választás időbeli eltolását.

2.  Mennyire követi a gazdasági  
 híreket?

A munkám megkívánja, de a személyes ér-
deklődésemtől sem áll messze. Napközben 
egyszer-kétszer végigszörfölök a híroldala-
kon, de este alaposabban is beleolvasok. 
Nyomtatott sajtót is járatunk, elsősorban a 
politikamentesebb lapokhoz vonzódok, ha 
van még ilyen. Világgazdasági vonatkozás-
ban nem éppen szívderítők a hírek.

3.  Kéthetente megjövendölik  
 a „nyakunkon lévő” újabb  

globális válságot.
A hozzáértők azt szokták mondani, durván 

15 évente kiigazítás 
zajlik a világgaz-
daságban. Ha eh-
hez még nem is 
vagyunk nagyon 
közel, azért 2008 
óta menetelünk. 
Egészen biztosan 
jön a recesszió be-
látható időn belül, de a 
mélysége a pillanatnyi kö-
rülményektől is nagyban függ. A pénzügyi 
szereplők maguk is igyekeznek manipulál-
ni a híreket. Picit rosszul is élem meg, hogy 
többek kézzelfogható értékteremtés nélkül 
válnak roppant tehetőssé.

4. Kaszinóbrókerek világa?
Biztosan nagyon okosnak kell lenni, 

átlátni folyamatokat stb., de az én ízlésem-
mel jobban összefér a valódi értékek létre-
hozásával szerzett vagyon.

5. A 2008-as globális pénzügyi  
válság a Hunépnek is fájt. 

Számunkra a lehető legrosszabbkor jött; 
éppen az addigi legnagyobb saját beruházá-
sunkban voltunk a Vezér utcán. Egy német 
céggel állapodtunk meg egy akkori áron  
3,8-4 milliárd forintos bekerülési értékű 
irodaház építéséről. Az IT Service-ről van 
szó. Körülbelül hárommilliárd forintnyi anyag 
már be volt építve, s még egymilliárd forintra 
szükségünk volt, amihez a válság kirobbaná-
sakor még nem volt finanszírozó bankunk. A 
pénzintézetek azonban hirtelen bezárkóztak 
a hitelezés előtt. Muszáj volt minden kapcso-
latot megmozgatni úgy a pénzügyi világban, 
mint a politikában. Így a Magyar Fejlesztési 
Banknál a megszokott hat-nyolc hónap he-
lyett öt hét alatt sikerült hitelhez jutni.

6. Melyek a túlélés aranyszabályai,  
amikor senki sem akar építkezni?

A Hunép már körülbelül húsz követi a piaci 
igényeket, s a finanszírozás megoldása után 
értékesíthető saját fejlesztésekbe, lakás-, 
iroda- és üzletházépítésekbe kezdünk.

7. Mint a tízmilliárdos debreceni  
Forest Offices esetében?  

Annál a beruházásnál ki keresett kit?
Debrecen pár éve elveszített egy befek-
tetőt, aki 500 ember számára keresett az 
igényeinek megfelelő, magas minőségű 
irodaházat. A városvezetés ebből azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy szükség lenne 
egy ilyen ingatlanra, amivel teljesen egyet-
értek. Meghívásos társberuházói pályázatot 
írtak ki, s végül minket választottak..

8.  Mennyire kell a politikusokkal  
 jóban lenni?

Azzal szoktam viccelődni, hegy egy 
cégvezető sose kötelezze el magát 

egy párttal, mert az megbosszulja 
magát, de a politikával tartson 
kapcsolatot és mindig kormány-
párti legyen. Egyszerű ez: egy üz-
letember akkor képes értelmez-

hető információkhoz jutni, ha jó 
kapcsolatot ápol a kormányzó erővel. 

Akkor tud részt venni olyan beszélgeté-
sekben, amelyek hasznosítható, a jövő ter-

vezésére alkalmas támpontként szolgálnak. 

9 Szóval üzletemberként nincs  
kisegítve azzal, ahogy adott ügyek 

a különféle olvasatokban megjelennek 
a médiában?
Nagyon kevés a valóságos, tárgyilagos 
megközelítés. Mindig fölénybe keveredik 
a szenzációhajhászás. Az újságok abból a 
szempontból közelítenek témákhoz, ahogy 
ők azt látni és láttatni szeretnék. 

10.  Önnek sikerült ideális  
 cégvezetővé válni? 

Ideális vezető nincsen, ha lenne, én egé-
szen biztosan messze állok tőle. Egyszer 
egy ismert tanácsadó cég igazgatóival be-
szélgetve megkérdeztem tőlük, mi teszi a jó 
vezetőt. A folyamatos képzések, a fejlesztés 
vagy inkább a hajlam, a veleszületett adott-
ságok, az otthonról hozott emberi értékek? 
Melyiknek van nagyobb szerepe? Korrekten 
megmondták, hogy ugyan mindkettő fontos, 
de ha valakiből hiányoznak a vezetői ösz-
tönök, azt hiába tanítgatják… Én inkább az 
utóbbi kategóriába tartozom. 

11.   Mit sulykol leginkább  
  az utódjának?

Egy cégvezető legyen jó közösségi ember; 
tudjon bánni egy csapattal. Lényeges, hogy 
egy vezető a szakmájukban élen járó embe-
rekkel vegye magát körbe. Kifelé a szava-
hihetőség a legfontosabb, különben hamar 
légüres térbe kerül az ember. Az életünkben 
sok döntést hozunk; vannak köztük rosszak 
és még rosszabbak is. De ha valakivel meg-
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STÍLUS, 
ERŐ, 
BIZTONSÁG
Megérkezett a 2018-as Mazda2! A magasabb felszereltségi szinteken a parkoló radar, a holttér-figyelő rendszer, a köny-
nyűfém keréktárcsák, a LED fényszórók és a prémium bőrkialakítás mind a vezető kényelmét és biztonságát szolgálják. 
Válassza a Mazda2 2018-as modelljét, 1,5 literes benzinmotorral, most rendkívül kedvező áron!
Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,4–5 l/100 km, CO2-kibocsátás: 89–117 g/km  
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

2018 MAZDA2
 3 499 900 FT-TÓL

egyeztünk, akkor sem fordulhatunk vissza, ha már az ajtón kilépve 
rájövünk, hogy hibáztunk. És persze fontos a jó kapcsolatterem-
tő képesség, az emberi viszonyokat pedig sosem szabad felrúgni  
rövid távú érdekekért.

12.   A stadionépítési lázat csak a miniszterelnök  
  futballimádata diktálta vagy van benne nemzet- 

gazdasági megfontolás is?
Mindkettő. Tévedés azt hinni, hogy egy politikus csak azért, mert na-
gyon szereti a futballt, telerakja az országot stadionnal. A foci az egész 
világon társadalomformáló erő. Amikor még volt magyar futball, és én 
fővárosi egyetemista voltam, nagyon szerettem kijárni. Nagyon kevés 
Fradi-meccset és válogatott mérkőzést rendeztek nélkülem. A minisz-
terelnök azt remélte, a jobb körülményekkel a mérkőzések látoga-
tottsága nőni fog; családok járnak majd meccsekre. Sajnos, egyelőre 
fordítva sült el, a focink színvonala pedig még süllyedt is. Szerintem 
a legnagyobb baj az utánpótlásban van; mint hallom, sok akadémián 
kiöregedett futballistákkal neveltetnék a 6-12 éves gyerekeket. Nem 
biztos, hogy aki futballistaként jó volt, pedagógusnak is alkalmas.

13.   Melyik csapatnak drukkol?
  Nagy Barcelona-szurkoló vagyok, imádom Messi játékát, a 

futball iránti alázatot benne. A szakmámban én is ilyen igyekszem lenni. 
A magyar futball visszaesése sajnos a hazai klubok iránti érdeklődése-
met is elvette. Amióta Debrecenben élek, a Lokinak drukkolok.

14.   Olyankor csak a játékot figyeli?
  Ó, nem, a stadiont örökösen nézegetem! És sportolni is 

kijárok! Ez a létesítmény sok eredeti ötletet tartalmaz, nagyon jól 
eltalált munkája Bordás Péter tervezőnek!

15.   Melyik a kedvenc stadionja?
  Ha nem a miénk lenne a legkedvesebb, nem is tudnék tü-

körbe nézni! Nem nagy, de akárhol megállná a helyét a világban. Pedig 
nem volt ám olyan könnyű stadiont tervezni ebbe a környezetbe!

16.   Emblematikussá vált a stadionprojekt, pedig annyi  
  minden mást is építettek. Melyikre a legbüszkébb?

Az összesre az vagyok! Igazságtalan lennék mind az épületekkel, 
mind saját magunkkal szemben, ha most valamelyiket kiemelném. 

Hangsúlyozom, a mi részünk a tervező által kitaláltak jó színvonalú, 
határidős megvalósítása. 

17.   Melyik épülettel kellett a leginkább megkínlódni?
 Egy felújítás mindig bonyolultabb, mert soha nem tud-

hatjuk, mibe nyúlunk, mit fogunk találni. Ide sorolhatom az egyházi 
épületeket, de a 3. számú belgyógyászati klinikát is a műemléki 
jellegük, műemléki környezetük miatt. 

18.   Azt szokták mondani, a mai épületek ötven évre  
  épülnek.

Holott nem. Olyan technológiákkal dolgozunk, amelyek sokkal 
hosszabb élettartamot tesznek lehetővé. Közel negyven éve va-
gyok a cégnél, a négy évtizedes épületeinken lassan jelentkeznie 
kellene a tönkremenésnek. Ilyet azonban nem látok, még olyan is 
akad, amelyet fel sem újítottak azóta.

19.   Sokan sajnálják a régi cívis házak eltűnedezését.
  A hatvanas években épülő lakótelepeket, középületeket 

nagyon közel engedték a belvároshoz. Mint a Kölcsey Központnál 
kezdődő házsorokat, vagy jusson eszünkbe a Darabos utca kör-
nyéke. Másodszor, jóvátehetetlen lépés volt a rendszerváltás után 
az óvárosi lakóépületek értékesítése. Az bűn volt, mert onnantól 
kezdve városrészeket meghatározó homlokzatok esetében vált le-
hetetlenné elérni a rendben tartásukat. 

20.   Január elsejétől igazgatósági elnökként dolgozik 
 tovább, kimarad a napi műveleti ügyekből.  

Milyen tervei vannak?
63 éves leszek, de a nyugdíjba vonulás fel se merül bennem. Jobban 
szeretem azt, amit csinálok annál, hogy teljesen kiszálljak belőle. Noha 
vágyom már úgy tervezni az életemet, hogy több idő jusson a családra, 
utazásra. Ha nem is vadásznék többet, nyugodtabban tenném.

21. Utóbbiban mi vonzza?
Sokan félreértik, azt hiszik, a vadászat arról szól, hogy 

megyünk és lövünk arra, ami csak mozog. Holott a hangsúly a 
barátkozáson, a kiszakadáson, a kikapcsoláson, az erdőn van.  
A fák között kiülünk egy magaslesre, s én elvagyok a magam gon-
dolataival, hallgatom a madárcsicsergést. 
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