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Ezzel a művel lett a világ egyik legjobbja a testfestő
Világbajnoki ezüstérmet szerzett arcfestés kategóriában
Szabó Henriett a Testfestők
Világszervezete által szervezett
világversenyen Ausztriában.
Alkotásának témája a repülés története volt. A debreceni
TyToo oktatója és versenyzője
először indult világversenyen.
A 40 fős mezőnyben a világ
minden tájáról érkező (többek
közt chilei, mexikói, és ausztrál) arcfestőkkel mérte össze
tudását.
– Alkotásunkban steampunk

stílus jegyében mutattuk be
az emberiség egyik legősibb
álmát, a repülést. Az elkészült

arcfestés az ég meghódításának történetét meséli el, a legfontosabb állomások bemu-

• Sminktetoválás
• Professzionális
arckezelések
• Mezofill-R arcfeltöltés
Nagy Judit
• Műszempilla-építés
sminktetováló kozmetikus
telefon: +36 30 332 1484
• Numerológiai elemzés
facebook: fb.com/judybeautystudio

tatásával, Ikarosz szárnyaitól
a holdraszállásig – mondta
Szabó Henriett.
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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

www.judybeauty.hu

dorcsak.nikolett@civishir.hu

DIÁKOK,
FIGYELEM!

Folyamatos, változatos
munkalehetőségek aktív és passzív
nappali tagozatos jogviszonnyal
rendelkező diákok részére!
Jelentkezni lehet a weboldalunkon: www.jokerdiak.hu
vagy a szemelyzet@jokerdiak.hu e-mail címen.

TöbbfajTa

kedvedre való
munkaleheTőségek közül válogaThaTsz!
Joker-Diák Iroda

Debrecen, csapó u. 28. II/4. • Tel.: 06 52 451-999 • nyITva:

héTfő-pénTek
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Szépüljön luxuslézerekkel a forró nyári napokon!

Bőrfiatalító és exkluzív esztétikai kezelések a Borostyán Medical Centerben
A Debrecentől 12 kilométerre található Borostyán Med-Hotel **** részeként
működő luxus magánklinika, a Borostyán Medical Center hazánk legmodernebb Alma lézereivel várja a szépülni és
fiatalodni vágyó hölgyeket és urakat.
Napjainkban az örök fiatalságra való
igény egyre nagyobb piacot teremt az
esztétikai és szépészeti kezeléseknek,
különös tekintettel a lézeres eljárásokra, hisz a hagyományos módszerekhez
képest sokkal hatékonyabb és precízebb
kezelést tesznek lehetővé. Az Alma CO₂
Pixel lézer – sokoldalúságának köszönhetően – nagyobb hő alkalmazásával
bőrfeszesítést eredményező kollagénreakciót képes kiváltani, mely egy komplex
bőrfiatalító eljárás alapját adja. A lézer
alkalmas továbbá a sokak életét megkeserítő horkolás megszüntetésére is.
Az Nd:YAG Long Pulse lézerfénnyel –
többek közt – a sokszor már fájdalmas
visszerek eltávolítására nyílik lehetőség,
ahol az energiát a vér nyeli el a hőtermelés hatására, így az érfal elpusztul. A ke-

MED-HOTEL

zelt ér összehúzódik, és a test természetes folyamatai eltávolítják az ér szövetét.
Az Alma high-tech lézerek révén az
arcon végezhető kezelések színes palettája is elénk tárul, amely során bőrünk
simább, feszesebb lesz, bőrünk tónusának és textúrájának jelentős javulását figyelhetjük meg. Az életciklusok és hormonális változások hatással lehetnek a
bőr melanintermelésére, amely a napfoltok, öregedési, tűz-, pigment- és májfoltok, valamint a melasma megjelenéséhez

vezet. Az eljárás hatékony, és biztonságos
minden bőrtípushoz, beleértve a sötét
bőrt is. Az Alma Q lézer a nem kívánt,
megunt tetoválások eltávolítását teszi
lehetővé, míg a QLPNd:Yaglézer a kellemetlen körömgombától szabadítja meg
a pácienst. A csúcstechnológiájú ALMA
diódalézer – egyénre szabható beállításai végett – kiválóan alkalmas tartós és
fájdalommentes, teljes testen végezhető szőrtelenítésre, mert ez a speciálisan
beállított hullámhossz mélyen a bőrbe
hatolva fejti ki hatását. A lézerenergia
folyamatos impulzusok formájában jut
be a bőr mélyebb rétegeibe. A készülék
hűtött kezelőfejének alakja és mérete
miatt nagy pontossággal végezhető a
szőrtelenítés a nehezen hozzáférhető és
az érzékeny helyeken is.
Okleveles lézerspecialistáink szeretettel várják Önöket a Borostyán Medical
Centerbe!

Bejejentkezés és bővebb információ:
www.borostyanmedicalcenter.hu

ÉS MEDICAL CENTER

Kelet-Magyarország legújabb wellness szállodája és magánklinikája
- 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!
- Borostyán Medical Center -

- 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
Tel.: +36 (20) 566 8888
DEBRECENTŐL 15 KM-RE

Tel.: +36 (20) 3399 861
www.borostyanmedicalcenter.hu

www.borostyanmedhotel.hu
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Palackba zárt savanyúságával robbant
be a köztudatba két éve. De hol van az
már!? Tarját présel, felvágottakat készít, kovászos kenyeret süt – és közel
százezren próbálják ellesni minden
mozdulatát a konyhában. Boros Vali
neve fogalom.
A kékcsei háziasszony két Facebook-oldalt működtet. A „Vali hagyományos konyhája” után elindította a
„Vali konyhája és kertjét”. Előbbinek
60 ezer, utóbbinak 30 ezer tagja van,
de a csoportok létszáma folyamatosan
emelkedik; mint mondja, naponta
százakat vesz fel, annyian jelentkeznek. Főképp lányok, asszonyok, de
azért megfordul a virtuális konyhában
néhány férfi is.

Maszatolós
főzés
helyett:
Boros Vali
A távoli nagynéni
Szabolcsból, aki minden
konyhai fortélyra megtanít.

Adalékok és tartósítószerek
nélkül
Receptjeit tízezrek próbálják ki, majd
posztolják az eredményt; várják a
véleményét. Ő pedig hihetetlen türelemmel válaszol mindenkinek. Szinte
nincs is az országnak olyan pontja,
ahonnan ne kérnék a tanácsát.
Olyan ő, mint egy gondoskodó, távol
lakó nagynéni, akihez bármikor fordulhatunk, biztos, hogy soha nem fog
visszautasítani.
Mi Boros Vali titka? – ennek igyekeztünk utánajárni.
– Három éve indítottam el az oldalamat – emlékezett a kezdetekre –, s
ma már olyanok szólítanak meg az utcán, akiket korábban nem ismertem.
Amikor Kisvárdán vásárolok a boltban vagy a Tescóban, rám köszönnek
a pénztárosok. Persze nem azért csináltam az oldalt, hogy kérkedjek vagy
ismert legyek, hanem szerettem volna
megosztani másokkal is, amit megtanultam, kitaláltam. Hogy akiket ér-

dekel, kövessék, vegyék a fáradságot,
mert lehet adalékok és tartósítószerek
nélkül élni. Akár a panelben is.
Táp elfelejtve
Vali maga termeli a hozzávalókat; a
kertben nem használ vegyszert, és
nem permetez. A jószágnak sem ad
tápot. Az a véleménye: ha már a saját étrendjükből kiiktatta a tartósítószert és az adalékokat, akkor a csirkéi,
pulykái se kapjanak. Igaz, így lassabban fejlődnek, de a húsuk sokkal jobb.
Ő nem 3, hanem 6-7 hónaposan vágja
le a csirkéket.
– Elszoktunk már a kertben kapirgáló
csirkéktől. Kapok olyan levelet, hogy
nem eszi meg a család az így nevelt
csirkét, mert rágós a húsa – meséli.
– Ilyenkor elmagyarázom, hogy én
tejben áztatom egy éjszakát a mellét, combját, a csontosabb részeket
– szárnyat, farhátat – pedig előfőzöm
a húslevesben. Így tették ezt anyáink,
nagymamáink is.
Beszélgessünk!
Napi 12 órát dolgozik. Hétkor kel, első
dolga, hogy megeteti a jószágot – csirkéket, pulykákat, gyöngytyúkokat –,
aztán következik a többi, napi teendő.
Sokszor maga sem tudja, hogy győzi,
hogy a munka mellett folyamatosan
figyelemmel kíséri az oldalait is. Naponta többször rájuk néz, válaszol a
kérdésekre, és beszáll a vitákba, moderál, igyekszik mederben tartani a
dolgokat. – Ahol ennyi nő van, muszáj odafigyelni – mondja nevetve.
De mindez nem esik terhére, mert
nagyon szereti csinálni. Moderál, pedig sosem tanulta. Olyan türelmesen
válaszol a kívülről sokszor nevetségesnek tűnő kérdésekre is, hogy sokan
tanulhatnánk tőle.
– Próbálok mindenkihez kedvesen
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szólni – meséli. – Ha valaki engem bánt,
azt nem veszem föl, de amikor egymásnak mennek a vita hevében, akkor már
beleszólok, hogy ne bántsák egymást.
Vitatkozni, érvelni lehet, de adjuk meg
egymásnak a tiszteletet. Ha valakire
egyszer-kétszer rászólsz, már tudja, mit
illik. Nem az a megoldás, ha kilökjük a
renitenst. Ha valaki nem tartja be a játékszabályokat, egy nap tiltást kap, de
utána visszajöhet.
Az volt a célom, hogy kezdjünk el beszélgetni: fiatal lányok, egyedülállók,
családanyák olyan témákról, amelyek
foglalkoztatnak bennünket. Legyen egy
hely, ahol jól érezzük magunkat. Vidéki,
zárkózott asszonyok sorra nyílnak meg
– sorolja.
Hol Vali, hol valamelyik tag dob be egy
témát. Sokszor egészségügyi problémákat is kitárgyalnak, egy olyan közösségben könnyebben megnyílnak az emberek,
ahol látják, mások is hasonló gondokkal
küszködnek. És persze dicsekednek is a
nagymamák az unokákkal, nyaralási fotókat, élményeket posztolnak, bemutatják
kedvenc cicájukat, kutyájukat.
Az országos lapokba is bekerültek, amikor az asszonyok sorra töltötték fel konyhájukról a szebbnél szebb fotókat.
– Millió meghívást kapok, amelyeknek
persze nem tudok eleget tenni, de nagyon jólesik a figyelem – mondja Vali,
hozzátéve: arra is volt már példa, hogy a
csoportból meglátogatták őt, beugrottak
hozzá egy köszönés erejéig. – Szeretem az
embereket. Vendéglátással foglalkoztunk
a férjemmel 13 évig. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, de a miénk volt Kisvárda legjobb helye. A mai napig megismernek a volt vendégeink az utcán.
Tolerancia
Hogy miért hagyták abba? Vali és férje,
Szabó Endre olyan, hogy ha belefognak
valamibe, akkor száz százalékban odateszik magukat, azt mindenkitől jobban
akarják csinálni. A vendéglátás pedig
olyan, hogy kivesz mindent az emberből,
ott nincs megállás, nincs lazítás.
Endrével 32 éve kötöttek házasságot. A
nap 24 órájában együtt vannak, hisz még
a munkájuk is közös. Vali 90 százalékban
háztartásbeli, de fodrász férje mellett adminisztrátorként is dolgozik. Boldogságuk titka: a végtelen tolerancia. Tolerancia nélkül nem működik semmi, de ezt
egyikük sem érzi tehernek. Még ennyi év
után is alkalmazkodni kell egymáshoz.

Mosolyog, amikor valaki azt mondja, az
ő kapcsolatuk tökéletes. És aztán kiderül,
hogy 2-3 havonta találkoznak… – Úgy
könnyű! – neveti el magát Vali.
A férje annyira hozzászokott Vali konyhájához, kihívás lenne, hogy keressenek egy
olyan éttermet, ahol hajlandó enni, másik
kihívás, ha találna is kedvére valót az étlapon.
Étteremben egyébként csak halat esznek,
vagy sertésvelőt. Megszokták már, hogy
vegyszer- és adalékmentes alapanyagokból készült ételeket fogyasztanak. Vali még
a mustárt és a kechupöt is maga készíti.
Elég rövid az a bevásárlólista, amit boltban
szerez be, de azt is csak azért, mert maga
(még) nem tudja megtermelni: bio rizs,
hidegen sajtolt bio olaj, só, cukor.
– Tudatos vásárló vagyok, csak magyar terméket teszek a kosárba. Ha nem így cselekszem, hogy fog a magyar gazdaság fejlődni?
– kérdezi Vali.
Aki figyelemmel kíséri a receptjeit, csak
ámuldozik azon, hogy Vali lassan élelmiszer-ipari vállalkozásként működik. Kovászos kenyeret süt, felvágottakat készít,
olyan eszközöket használ, amelyeket nem
is ismerünk.
Megfordul az ember fejében, hogy egy ekkora táborral, ennyi követővel, ilyen men�nyiségű receptet publikáló asszonnyal az
ország neves szakácsai is keresik a kapcsolatot, de kiábrándít, ez nem így van. Igaz,
a Konyhafőnökbe egyszer már hívták, de
Vali nem érzi, hogy ott lenne a helye.
– Én egyszerű háziasszony vagyok, akit
nem vonz ez a „maszatolós” főzés – mondja
nevetve. Ugyanez a helyzet a receptkönyvvel, pedig már legalább kettőre való kering
a világhálón. Ráadásul precíz leírással.
Gondolt már rá, persze, hogy könyvet írjon, többen biztatják is, de úgy érzi, ehhez
egyelőre nincs meg a háttér.
Apja lánya
Valit senki nem tanította főzni, amit tud,
a saját tapasztalatai alapján tanulta meg.
Pedig, mint mondja, otthon mindig volt
meleg étel az asztalon, mert édesanyja
naponta főzött a négytagú családnak.
Vasárnap nem lehetett húsleves nélkül.
Otthon az apukám, aki sajnos már 19 éve
meghalt, megkövetelte, hogy mindig legyen meleg étel az asztalon – árulta el
Vali, akinek viszont nem kellett segédkeznie az asztal körül, mert nem vonzotta a főzés. Apás lány voltam. Mentünk
apuval pecázni vagy dolgozni a kertbe
– magyarázza Vali. Mikor férjhez ment,

édesanyja mintáját szerette volna követni, az első naptól főzött, hogy meleg
étel legyen az asztalon. Bevallja: ez nem
mindig volt sikeres. Az első bablevese
például ment a kukába. Hazatérő férje
kérdezte, miért tett annyi szemes borsot a levesbe. Ekkor derült ki, hogy a
paszullyal együtt a zsizsiket is megfőzte.
Endre, a főkóstoló
Kolléganőktől kapott receptekkel, anyukája tanácsaival, szájában az ő főztjének ízeivel kezdett el főzni tanulni. Az esküvő óta
eltelt 32 év alatt rengeteg ételt elkészített
már Vali, férje pedig nagyon élvezi, hogy
ő a főkóstoló.
– Nem válogatós, kedvencei az igazi szabolcsi „parasztkaják” – fogalmaz Vali, aki,
ha a férje kedvében akar járni, előveszi a
tízliteres fazekat, és káposztás bablevest
vagy töltött káposztát főz neki.
Endre szerencsés alkat, mert mióta Vali
ismeri, 70-72 kiló, nem hajlamos a hízásra.
– Ez genetika, nem tudod megerőszakolni – mondja. – Anyám 40 kiló, én apám
lánya vagyok, „gurulok”. De amikor férjhez mentem, 56 kiló voltam.
Tornácos ház
Valiék nyolc évig keresgéltek, mire megtalálták a kékcsei telket. Azonnal beleszerettek a tornácos házba. Széles az
utcafront, a kert pedig mélyen benyúlik.
2005 óta élnek itt. Közel van Kisvárda,
és közel a Rétközi víztározó. Hatalmas
fejlesztések folynak most a környéken,
melyek elsősorban a turizmust szolgálják majd. Óriási dolgok vannak készülőben – mondja Vali, aki annyit elárul:
nagy terveket dédelgetnek ők is. De erről
majd legközelebb.
Cservenyák Katalin
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Vásáry 85: születésnapot ünnepelnek
a debreceni hangversenyévad nyitókoncertjén
Debrecen város szülötte, a – számos
egyéb elismerése mellett – Kossuth-díjjal
kitüntetett világhírű zongoraművész,
karmester, Vásáry Tamás 2018. augusztus 11-én töltötte be 85. életévét. E
jeles évfordulót szűkebb pátriájában, a
Kodály Filharmonikusokkal és a Kodály
Kórussal is megünnepli szeptember 11én, a 2018/2019-es debreceni hangversenyévad nyitókoncertjével. Az ünnepi
hangverseny programját – elsősorban
Beethoven IX. szimfóniáját – maga Vásáry Tamás javasolta. Azonban a művész örök fiatalságát, teremtő lendületét
ismerve, várhatóan nem a nagy befejező
összegzés jellemzi majd az interpretációt. Sokkal inkább az az állandó felfedezés, újbóli rácsodálkozás, állandóan
kutató, végtelen energiákat a színpadon
megjelenítő lendület, az az öröm, mely
eddigi pályafutására is egyfolytában
jellemző volt, s mely remélhetőleg még
nagyon sokáig teszi őt köztünk élőn is
kortalanná, jelenlévővé. A koncertre készülődve beszélgettünk a művésszel.
Debrecenben született, és a mai
napig fontos Önnek ez a város.
– A gyerekkorom, a gyökereim kötnek
ide. 6–12 éves korom volt életem legboldogabb időszaka. A Klinikán születtem; akkor még a Péterfia utcán laktunk.
A családom több tagja is fontos szerepet
töltött be a város életében. A nagyapám
Baltazár Dezső református püspök volt;
ő is keresztelt meg engem. Róla, bár hároméves koromban halt meg, világos
emlékeim vannak. Majd Debrecen „szívébe” költöztünk: a püspöki palotába.
A harmadik emeleten volt a lakásunk,
az egyetlen a templomra néző oldalon, aminek kőerkélye van. Az ágyból,
ahol aludtam, minden reggel ráláttam a
Nagytemplom tornyára, arra, ahol a Rákóczi-harang is van. 6 évesen itt kezdtem el zongorázni, Kovács Margit néninél. Nemsokára beírattak a Zenedébe.
8 évesen adtam az első koncertet, amely
után elindultak a csodagyerek-évek.
12 éves koromban Budapestre költöztünk, de Debrecenbe mindig visszatértem, s visszatérek. Az emigrációból való
hazajöttöm után megkaptam a díszpolgári címet, majd a Debreceni Egyetemnek is díszdoktora lettem. Immár nyolca-

dik éve pedig a Zeneművészeti Kar nyári
akadémiáján tanítom az aktuális Kodály
Zoltán Ifjúsági Világzenekar tagjait.
Ma a városban járva felfedezi a régi,
kedves Debrecent?
– Abszolút. De néhány dolog eltűnt,
például a kaszárnyával szembeni Vásáry-ház. A nagy utak építésével is sok
minden megváltozott, például a Mester
utca környéke. A Kálvin téren, a Csokonai-szobor mögött pedig állt egy karakterisztikus ház, aminek volt egy fekete
tornya, s rajta egy szélkakas. Az nagyon
fájt, amikor visszatértem, s láttam, hogy
lebontották. A régi Nagyállomás is gyönyörű építmény volt.
A debreceni zenekar és énekkar
névadója, Kodály Zoltán fontos szerepet
töltött be az életében.
– Ő egy teljes egészében kivételes ember volt; mai szóval gurunak is nevezhetnénk. Az életéből, az én véleményem
szerint, egy percet sem töltött el feleslegesen. Az emberi megnyilvánulás minden szintjén – fizikai, lelki, szellemi – a
maximumot hozta ki magából. Egészséges volt, de gyenge fizikumú – akárcsak én –, így tudatosan edzette magát.
Engem is ő tanított meg a sport fontosságára, de konkrétan a gyorsúszásra is
például, mert, ahogy mondta: az ember
attól, hogy zenész, még ne legyen satnya.
Folyamatosan tanult, edzette az elméjét,
egy bencés szerzetes járt hozzá, akivel
rendszeresen frissítette a latin és görög tudását. Csodálatos könyvtára volt.

Legendás volt a memóriája is. Vallotta,
hogy egy emberélet kevés ahhoz, hogy
akárcsak a legfontosabb zenéket is megismerjük. A tanítványait a gyerekeinek
tartotta. Nemcsak szellemi dolgokban
tudott jó tanácsokat adni, hanem praktikus, földi dolgokban is. Valóban olyan
volt, mint egy igazi, jó szülő. Ha szükség
volt rá, nem volt határa a segítségének:
egy vizsgakoncertemre szerettem volna egy Steinway zongorán felkészülni.
Kodály tanácsát kértem, hol tudnék
ilyenen gyakorolni. Ő vett nekem egyet.
De egyébként „elvárta” a tanítványaitól,
hogy küzdjenek az életben; én is mindenféle munkát elvállaltam az akadémiai
évek alatt.
Augusztus 11-én ünnepelte 85. születésnapját: a Kodály Filharmonikusok és
Kodály Kórus első bérletes koncertje is
ennek jegyében telik, Ön vezényel
a hangversenyen.
– A debreceni szimfonikus zenekarral és kórussal már több alkalommal
dolgoztam együtt. Tavaly például – az
emlékév alkalmából – Kodály két nagy
kórusművét dirigáltam: a Psalmus Hungaricust és a Budavári Te Deumot. Most
Beethoven-műveket vezényelek, két zenekari darabot – Coriolan-nyitány, Ah!
Perfido-koncertária – és a IX. szimfóniát. Ez utóbbi műben – bár a leginkább
az Örömódáról ismert, s a zenészek a
lassú tételt tartják benne a legnagyobbra
– nekem az I. tétel a legfontosabb. Véleményem szerint ez a mű legmarkánsabb,
legdrámaibb, „legbeethovenibb” része.
Érzésem szerint ez a tétel maga Beethoven. Maga a mű az emberiségről szól, de
a lehető legfelsőbb szinten, valamilyen
mélységes szeretettel átitatva.

VÁSÁRY 85:
Szeptember 11., 19:30,
Kölcsey Központ, Nagyterem
Műsor: Beethoven: Coriolan-nyitány, Op. 62; Ah!
Perfido – koncertária, Op. 65; IX. szimfónia, Op. 125.
Közreműködik: Hintalan-Mondok Yvette – szoprán, Gál Erika – alt, Biri Gergely – tenor, Kovács
István – basszus, Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó Sipos Máté) / Kodály Filharmonikusok
Debrecen
Vezényel: Vásáry Tamás
Jegyek szeptember 3-tól a Kölcsey Központ jegypénztárában, az Interticket országos hálózatában
és a www.jegy.hu weboldalon, valamint a
koncert előtt a helyszínen is válthatók.
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Ebben
a kórházban
mindenki
szárnyalhat!
A Hortobágyon egyedülálló
látványkórház üzemel.

CívisCafé

Az intézmény igazgatója, Déri János
kitartó munkájának köszönhetően
ma már évente több mint ezerhétszáz
állatnak biztosítják az életben maradáshoz szükséges feltételeket. Elsődleges céljuk a vadon élő állatok gyógyítása, visszaengedése a természetbe.
CívisCafé: Rengeteg állatuk van
jelenleg. Követhető, hogy mennyi?
Déri János: Jelenleg 400 állat van a
kórházban; körülbelül a fele állandó
bentlakó. Ez azt jelenti, hogy olyan
súlyos a jószág sérülése, hogy a természetben már nem tudna életben
maradni. Vagy nincs lába, vagy sérült
a szárnya, vagy nem tud vadászni. Madarakra vagyunk szakosodva,
de minden hozzánk kerülő
állatot ellátunk. Vannak egészen pici
őzikéink
is,
melyeket egy
kecske szoptat, de van
itt gondozásra
szoruló macska,
sün, teknősbéka is.
2006 augusztusára készült
el a Madárpark: madárkertekkel, a
madármentő-kiállítással, az öko-teleházat és látványkórházat magában
foglaló látogatóház, nagyröpdével, tórendszerrel és játszókerttel. A gyere-

keknél a legnépszerűbb a sas formájú
gyerekröptető kötélcsúszda. Emellett
van több tenyészröpde, bagolyvár és
gólyafalu is.
CívisCafé: A fenntartáshoz szükséges anyagiakat és személyi állományt
hogyan tudják biztosítani?
Déri János: A kórház éves költségvetésének kétharmada az adók egy
százalékából jön össze, a többi támogatásokból és belépőkből. Semmilyen
állami vagy önkormányzati támogatást nem kapunk; működésünk teljes
mértékben támogatóink jóindulatán
múlik. Szerencsére nagyon sok szimpatizánsunk van, akik önkéntesként
szívesen segítenek. Az önkéntes
program fontos része a munkánknak,
melynek fő célja a mentési és rehabilitálási ismeretek továbbadása. A látogatóinknak idegenvezetést is tartanak
a fiatalok, nyomatékosítva az emberekben a madárvédelem fontosságát.
Szemléletformáló táborokat is szervezünk. Tízen dolgozunk főállásban
a nap 24 órájában. Én a kórház mellett
lakom, sokszor éjjel 2-kor is műtök,
ha arra van szükség. Most, július végén repülnek ki a kisgólyák a fészekből. Ilyenkor történik a legtöbb baleset, sokszor tízesével érkeznek olyan
súlyos sérülésekkel, hogy azonnali
beavatkozásra van szükség.
CívisCafé: A látogatók egyik kedvence a látványkórház.
Déri János: A kiállítóteremben bemutatjuk azokat az állatokat, amelyek
a környezetünkben megtalálhatóak.
Az itt található kitömött állatok segítségével illusztráljuk azokat a veszélyeket, melyek mind az emberi jelenléttel
függnek össze a természetben. Innen
át jutunk el azon szobákig, ahol gyógyítjuk és rehabilitáljuk a madarakat.
Ez egy tanulási folyamat az állatok
számára, ahol a vadon élést kell ismét
elsajátítaniuk. A folyosókról megfigyelhetőek egy speciális ablakon
keresztül. Így az állatok nem látnak
minket, de mi minden rezdülésüket
nyomon tudjuk követni. Ha ezeket a
kórtermeket „sikeresen teljesítik”, akkor a különböző funkciójú, kiképző
röpdékbe kerülnek, és ha szerencsénk
van, onnan a szabadba. Mikor felvetődött a látványműtő gondolata, sokan
nem hittek bennünk. De mára ez az
intézmény egyik leglátogatottabb ré-

CívisCafé

sze. A nézők üvegen keresztül figyelhetik az állat ellátását. A
műtét minden mozzanata a szemük előtt zajlik. Bár ez utóbbi elsőre talán kissé elrettentően hangzik, a tapasztalataink
azt mutatják, a szokványosnak korántsem nevezhető élmény
a szemléletformálás hatékony eszköze. 4-6 éves gyerekek is
rezzenéstelen arccal néznek végig másfél órás műtéteket, és
pontosan tudják, velünk izgulják végig, hogy mi történik.
CívisCafé: Ebben a teremben mentették meg azt a gólyát is,
amelyben 8 golyót találtak?
Déri János: A Mályi Madármentő Állomás vezetője ment a
sérült állatért, majd tőlük hozzánk került. Két golyót eltávolítottunk, 6 jelenleg is benne van, de egyik sem veszélyezteti
az életét. Jelenleg a nagyröpdében van, ízületi gyulladással az
egyik szárnyában, tornáztatnunk kell. Reményeink szerint augusztus 20-án őt is el tudjuk engedni, mint a legtöbb sérült gólyát. Bűnszövetkezetben elkövetett állatkínzásért, orvvadászat
miatt és természetkárosítás bűncselekmény elkövetése miatt
feljelentést tettünk ismeretlen tettesek ellen. A fehérgólya fokozottan védett faj; eszmei értéke 100 ezer forint. A rendőrség
nagy erőkkel nyomoz; úgy tudjuk, már gyanakszanak is valakire. Az állatok lelövésén, a mérgezéseken túl a legnagyobb
problémát a felsővezetékek okozzák. Az elektromos hálózatok
madárbaráttá alakítása nagyon sok pénzbe kerül. A jószág rászáll a villanyoszlop fém keresztágára, hozzáér a lába, a szárnya
a vezetékhez: ezzel zárja az áramkört. A gólya nagy szárnya
miatt pedig egyszerűen belegabalyodik. Sokszor találjuk meg
őket a villanypóznán lógva. Több gólyának is műlábat készítettünk a környezetünkben található anyagokból, de van olyan
sas, mely protézist kapott. A gólyákat sajnálom a legjobban;
az ő haláluk igazán megvisel. Nagyon csúnya sérülések érik
őket; és sokszor menthetetlenek. Szerencsére felemelő pillanatok is akadnak! Ilyen volt, amikor egy komoly mérgezést
követő, többéves rehabilitáció után szabadon engedhettük az
egyik sast. A boldogságunk azonban nem tartott sokáig: egy
hét múlva ismét a kórházban volt az állat; újbóli mérgezés áldozata lett.
CívisCafé: Olykor úgy tűnik, az emberek érzékenyebbek,
ha egy gólya sérül, mint ha egy ember.
Déri János: Az emberek változnak, és azt gondoljuk, ebben a
mi munkánknak is szerepe van. Régebben sok volt a lőtt kuvik;
erről most leszoktak. Az idén a gólyákat kezdték lőni, nem
tudjuk, miért. Mikor a gazdasági helyzet javult, akkor került
előtérbe a mérgezés. Nem látunk benne sajnos összefüggést és
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nem is tudunk felkészülni rá. A médiának nagy szerepe van
a tények közlésében; a negatív tendenciát ez szokta visszafordítani. Egy-két elrettentő büntetés kellene. A Facebook-kommenteket elég elolvasni, és a társadalom véleménye azonnal a
szemünk előtt van.
CívisCafé: A pihenés ismeretlen fogalom?
Déri János: Ez a munka soha nem áll meg. Nyáron senki
sem mehet szabadságra. Télen kicsit kevesebb a dolgunk, de
akkor az őszi-téli vándormadarakkal van probléma. Ilyenkor
az állandó mérgezés fenyeget. Legtöbbször ilyenkor kerül sas
hozzánk a rókáknak kihelyezett méreg elfogyasztása miatt.
A kártevő rókát le kellene lőni, vagy csapdázni, de azt lustaságból nem teszik meg a vadászok és a gazdák, csak kihelyezik
a mérget. Ennek az elszenvedője sok más ragadozó és köztük
a sas, mert másodlagos mérgezés áldozata lesz. Sokszor meg
tudjuk őket menteni. A gyógyszeres kezelés és gyomormosás
szokott segíteni, és a rengeteg törődés, amivel körülvesszük őket.
Fogarasi Renáta

TermészeTes, benToniT agyag alapú

SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK
az egész család számára.

www.axibent.hu
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Magyar csokoládé nyert
a világversenyen!
A zsűri fényűzőként jellemezte.
Sós-karamellás mogyorós trüffellel
nyert a magyar vállalkozás, a budapesti Bonbonier Csokoládé Manufaktúra a Great Taste Awardson. Bonbonokkal és csokoládékkal az utóbbi három évben tizenöt nemzetközi díjjal
gazdagodtak. Tavaly először neveztek
fagylalttal; idén a frissen kikísérletezett csokoládéjuk nyerte el legjobban
a zsűri tetszését.

Íme, az ország
tortája!
Gyömbér is van benne.
A Komáromi kisleány lett idén Magyarország
tortája. Az édességet a komáromi Jánoska
cukrászda cukrásza, Sztaracsek Ádám
készítette. A torta mézes-diós tészta alapú,
van benne körte, csokoládé, vaníliás krém,
fahéj és gyömbér. Az idei győztes cukormentes torta, a Három kívánság a budapesti Nándori cukrászda alkotása. A sütemény
nem tartalmaz hozzáadott cukrot és fehér
lisztet. Három domináns összetevője a chiamagos-diós mandulapiskóta, a meggy és a
darabos túró.

Az eredményhirdetésen a bírák kiemelték, a díjazott trüffelben mennyire harmonikus a töltelék krémessége
és a karamellizált mogyoródarabok
ropogóssága. Fényűzőként jellemez-

(El)Végre hírportál!

www.civishir.hu

A Várhegyi Deres lett
2018 Szent István-napi kenyere
Idén is meghirdette augusztus 20-i termékversenyét a Magyar Pékszövetség,
aminek nyertese, egyben 2018 Szent István-napi kenyere a Várhegyi Deres lett.
A komlói (Baranya megye) székhelyű
Kurdy Family Pék Kft. fejlesztése friss kovásszal készül, 12 órás érlelelési folyamat
eredménye, cipó formájú, ropogós búzakenyér, egy csipet kukoricával és egyedi metszéssel. A fehér kenyér, rozskenyér
és innovatív termékekre kiírt megmérettetésre idén is több tucat pályamunka
érkezett. A nyertes receptúrák szabadon
hozzáférhetők minden sütőipari gyártó
számára, a termékek pedig augusztus 20.
után az ország számos pontján kaphatók.

Az idei győztes, a Kurdy Family Pék Kft.
Várhegyi Deres fantázianevű kenyere
a kiírásnak megfelelően egy hosszú,
– 12 órás, hagyományos kovászolással
készített fehér kenyér. A termék BL 80as világosabb és BL 160-as, sötétebb búzalisztből készül, de kis mennyiségben
búzasikért és kukoricalisztet is tartalmaz, míg a felület szórásához a fejlesztők
RL90-es, világos rozslisztet használtak.
A laza, ropogós héjú, gömbölyű és jellegzetesen metszett kenyér mindenben
megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv fehér kenyérre vonatkozó előírásainak,
miközben minőségben, élvezeti értékben csúcskategóriát képvisel.

ték a csokoládé aromáját és gazdag
kakaótartalmát. Fenséges csemege
mindenki számára.
– Idén sós karamellával és csonthéjas
termékekkel kísérleteztem, így jelent
meg a csokoládéban a sós karamell,
fagylaltban pedig a pisztácia. Munkám során mindig az újításra törekszem, miközben megtartom a bevált
recepteket. A jól sikerült bonbonokat
általában fagylaltként is elkészítem,
így jött létre idén legnépszerűbb
fagylaltunk, a pisztácia-sós karamella. Most is nagyon örülünk a díjnak
és a zsűri értékelésének, aki a luxus
érzetét fedezte fel a nyertes termékben – mondta az eredményhirdetés
után Erdélyi Nóra, a manufaktúra
chocolatierje.

CívisCafé
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Csatlakozz hozzánk
és vezesd karriered
új utakra!

A thyssenkrupp AG világszerte 78 országban, 156.000 munkatársával a nemzetközi autóipar kiemelkedő szereplője. Vállalatunk
jelenleg négy magyarországi telephelyén közel ezer főt foglalkoztat, és folyamatosan várjuk újonnan érkező munkatársainkat,
hogy neves autóipari vevőinket, magas színvonalon tudjuk kiszolgálni. Új kollégáink az érdekes feladatok mellett jó hangulatra és
összetartó csapatra számíthatnak.

Nyitott PozícióiNk
Gépkezelő
Feladatok
• A gépek utasítás szerinti felszerelése,
felkészítése a termelésre,
működésük biztosítása
• Dokumentáció szerinti
minőség-ellenőrzés
• Prototípus és termékgyártás
rajz szerint
• Berendezések karbantartása
az előírásoknak megfelelően,
alkatrész-beszerzési javaslat
• Üzemzavarok felismerése,
kezdeményezés azok kiküszöbölésére
• Gépmeghibásodás jelentése
• Termelés monitorozása és
a műszak-specifikus legfontosabb
adatok dokumentálása
• Új munkatársak betanítása
• Munkavédelmi előírások betartása
• Karbantartási, tisztítási előírások,
valamint a szállítási előírások betartása
• Műszakvezető támogatása
Elvárások
• Középfokú műszaki végzettség
• Minimum 2 éves fémmegmunkálás terén
szerzett tapasztalat
• Targoncavezetői vagy emelőgép-kezelői
engedély előnyt jelent
• Német vagy angol nyelvtudás
előnyt jelent

Árukezelő raktáros
Feladatok
• Beérkező anyagok átvétele, minőségi,
mennyiségi ellenőrzése, beraktározása
• Alapanyagok, termékek targoncával,
daruval történő mozgatása
• Anyagmozgások scannerrel történő könyvelése, SAP rendszerben történő rögzítése
• Rakodási előírások betartása és ellenőrzése
• Raktári rend kialakítása és fenntartása
• Beérkező anyagok reklamációjának kezelése
• Raktárkészlet nyilvántartása
SAP rendszerben
• Leltározásban való aktív közreműködés,
raktárkészletek ellenőrzése
• Késztermékek kiszállításra
történő előkészítése
• Együttműködés a logisztikai
folyamatok fejlesztésében
• Minőségbiztosításra
vonatkozó előírások betartatása
Elvárások
• Középfokú logisztikai vagy műszaki
végzettség
• Targoncavezetői jogosítvány
• Hasonló területen szerzett minimum
3 éves releváns szakmai tapasztalat,
ideális esetben fémipari cég raktári területén
• Kiváló számítógépes ismeretek
(MS Office, SAP WM)
• Angol és/vagy német nyelv
ismerete előny

Anyagmozgató, csomagoló
Feladatok
• A gyártósor alkatrészekkel
történő ellátása (komissiózás,
sorkiszolgálás)
• Félkész termékek gyártócellák
közötti kézi mozgatása
• Késztermékek kiszállításra
történő előkészítése
• Szállítási és csomagolási
előírások betartása
• Együttműködés a logisztikai
feladatok javításában
• Leltározásban való
aktív közreműködés
• Minőségbiztosítás vonatkozó
előírásainak betartatása
• Munkavédelmi előírások betartása
• A terület tisztántartása
Elvárások
• Középfokú szakképzettség
• Legalább 1 év hasonló területen
szerzett tapasztalat
• Felelősségteljes precíz munkavégzés
• Targoncavezetői vagy emelőgépkezelői engedély előnyt jelent
• Felhasználói szintű számítógépes
ismeret előnyt jelent

Méréstechnikai szakértő
Feladatok
• Rugók, stabilizátorok, alkatrészeik
és alapanyagok mérése és vizsgálata
• A vizsgálóberendezések, mérőeszközök,
idomszerek, mesterdarabok
felügyelete (külső és belső kalibrálás,
képességvizsgálatok)
• Támogatás nyújtása a minőségügyi mérnököknek (elsőminta benyújtás, vevői jóváhagyási folyamatok, vevői auditok, változások
kezelése, vevői és belső reklamációk)
• A termelés és projektcsapat támogatása
vizsgálati igény esetén
• Termékaudit és rekvalifikáció elvégzése
Elvárások
• Középfokú műszaki végzettség
• Méréstechnikai tapasztalat
• Alapos szaktudás a mérőeszközmenedzsment területén (ISO 17025)
• Alapos szaktudás a 3D geometriai
mérések terén
• Autóipari minőségügyi szabványok általános
ismerete (IATF 16949, ISO 9001,
VDA kötetek, AIAG kézikönyvek)
• Az autóipari minőségügyi technikák
alapszintű ismerete (APQP, FMEA, CP, SPC,
MSA, 8D módszer, Ishikawa analízis,
5 Miért?, elsőmintázási módszerek)
• Minimum 5 éves autóipari méréstechnikai
szakmai tapasztalat
• Középfokú angol nyelvtudás
• SAP-QM modul ismerete

Személyiség
• Pontos, precíz munkavégzés | Önállóság, határozottság | Jó problémamegoldó és szervező képesség | Rugalmasság, terhelhetőség | Pozitív szemléletmód

Ajánlatunk
• Versenyképes fizetés és széleskörű juttatások | Biztos, hosszú távú munkalehetőség | Jó munkahelyi légkör | Részvétel nemzetközi projektekben | Folyamatos szakmai fejlődést
biztosító, sikeres és gyorsan növekvő vállalat

Küldd el magyar nyelvű önéletrajzodat a career.hun@thyssenkrupp.com e-mail címre, hogy téged is új
munkatársaink között köszönthessünk! Felkeltettük érdeklődésedet? Látogass el weboldalunkra, ahol további
információt találsz rólunk: www.thyssenkrupp.hu/telephelyek/debrecen
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Mamma Mia! 2:
a port jobban bírjuk
Halászhajók, baklava, szőrös lábú nagymama
– Jó lett volna ez, ha nem énekelnek benne ennyit. És akkor ezzel el is hangzott
a jogerős végzés – a moziban mellettem
ülő két 9 éves kislány gömbölyűen így
összegezte a Mamma Mia! 2-t; gyakorlatilag minden további betű, amit ide írok
a filmről, tökéletesen felesleges. Lenne.
Ha nem akadt volna azért még egy-két
kis finomság ebben a tegnapi görögsalátában.
Az, hogy az ember úgy érzi, tíz évvel
ezelőtt már látta ezt a filmet, az annak
köszönhető, hogy tíz évvel ezelőtt már
látta ezt a filmet. Az ABBA ugyanúgy
szól, mint 2008-ban, a színésznők továbbra is szőkék, a sirályok meg azóta is
belefosnak a tengerbe.
A gyönyörű amerikai hobó útra kel, hogy
megajándékozza magát az élettel, ami, ha
Párizson keresztül – tegyük fel – Donna
Sheridan véletlenül nem Görögországba,
hanem Ózdra jut, azért egy kicsit körülményesebb lett volna. Holott lehet, arra a
feldolgozásra nagyobb várakozással ülne
be a néző. Mert itt minden unalmasan
ugyanúgy történik, ahogy már otthon
kigondoltuk, hogy történni fog. De hát
idegi feszültséget és pattanó drámát
nem lehet egy ragyogó görög szigetre
írni, ahol emberemlékezet óta hétágra
süt a Nap, és annyi az összes gondod,
hogy elsőként melyik két lábujjad közül
piszkáld ki este a parti homokot. Donna programja sem bonyolult: változatos
ágyakban fordul meg, a matek viszont
nagyon kéne, főleg a gyökvonás, hogy
kiderüljön, ki a gyerek apja. Rögtön
akad három is. Donnát mindezzel együtt
mégsem tartjuk délszaki boszorkánynak,
se romlott lotyónak, mindvégig egy üde
nő, aki úgy fekszik le minden este, hogy
tudja, reggel nem kelt fel hiába. (Tegyük
hozzá: jó neki). Erre az alapmotívumra
épül az időben ugráló film: hol a fiatal
Donnát (Lily James) látjuk, hol a már
felnőtt lányát, Sophie-t (Amanda Seyfried), aki épp beteljesíti anyja álmát.
Az álom pedig nem más, mint egy hotel nyitása a görög szigeten. Ha esetleg
nem tudnánk, hol játszódik a film, annyi

kék-fehéret kapunk a pofánkba, hogy a
110. percben nagy valószínűséggel kiég
tőle a szemünk. A hülye is ismeri a görögök színeit, ha másról nem, a joghurtról, minek ezt erőltetni lépten-nyomon,
tányéron, függönyön, táncruhán? Van
itt minden: halászhajók, baklava, szőrös
lábú nagymama. Ezen az alapon minden
olasz filmben főzzenek be paradicsomot,
a spanyol mozikban pedig mészároljon
bikát Sergio Ramos.
A hellén motívumkincset tehát kissé eltúlozták a Mamma Mia folytatásában,
persze, az is lehet, pusztán lelkiismeret-furdalásból, hiszen – kevésbé távollátóknak akár fel is tűnhet – mindvégig
Horvátországban járunk (Vis szigetén
forgattak).
A szereposztás olyan, amilyen. Amanda
Seyfried, holott a valóságban már maga
is anyuka, még ötöt is szülhetne, akkor
is gyanútlanul elhinnénk, hogy szűz,
annyira bamba és romlatlan arcokat tud
vágni, éppen ezért nem passzol hozzá a
férjét alakítót Sky (Dominic Cooper),
a színész ugyanis tipikus rosszfiú-alkat –
hiányzik is a mellényzsebéből egy aknavető, egy drogkartell, az ingéről az alvadt
vér, és hát az Isten se tudja, hogy jutott ő
idáig az Amerika kapitánytól.
A korai Donnát megtestesítő Lily James
bámulatos alakja, könnyed játéka és mozgása vigasz a hangjáért: tipikus példája
annak, hogy a port jobban bírjuk. A 29
éves színésznő, bár hozza a tőle elvárt gyönyörűt, ezen felül sok azért nincs rá bízva,
azzal együtt, hogy a Mamma Mia! 2-be színészi kvalitásból a kevés is elég volt.

Szerencsére örömjáték is akad bőven: a
három apuka (Pierce Brosnan, Colin
Firth, Stellan Skarsgard) és Donna két egykori barátnője (Christine
Baranski, Julie Walters) a helyzetkomikum nagymesterei, a koros Andy
Garcia pedig olyan férfias erővel van
jelen, hogy neki kvázi megszólalni se nagyon kellene, akkor is elhinnénk bármit.
A nagytotálokból kiderül egyébként,
hogy Hollywoodban egyszerűen valahogy mindenkinek túl sok foga van, a
hidrogén pedig kifejezetten szériatartozék. Az ellenállhatatlan Cher is szőkén
omlik a színre – Ruby Sheridant, Sophie
nagymamáját, tehát Donna anyját játs�sza. Röviden és káprázatosan. Na, érte
igazán érdemes volt megvenni a mozijegyet!
A 72 éves díva magasztos jelenség: ilyen
tökéletesen a legdrágább francia ingekből
sem lehet kivasalni a gyűrődéseket. Cher
arca egy tál keményre vert tojáshab, ami
180 fokon 10 perc alatt megszilárdult.
Még Krisztus előtt.
Noha a fizimiskája már nem moccan, és
emiatt úgy énekel, mint akinek 15 deka
anyacsavar van a szájában, a hang, ami a
torkán kijön… az tényleg mamma mia!
Minden más ebből a filmből úgy nagyjából másnap reggelre feledhető. A dalok
száma indokolatlanul sok, nagy részük
kevéssé (általam egyáltalán nem) ismert
ABBA-nóta. Ha ezek nincsenek benne,
vagy csak a fele, a híradóra hazaértem
volna. Kínos jelenetekből nincs hiány:
Donna erőltetett örömködése a hajón,
miközben egy szerelmes görög úszik a
tengerben, vagy a narancsligetben való
bénázás sok a jóból – már csak egy japán
cseresznyevirágzás kellett volna mellé,
mögé, alá, esetleg fölé. A csúcs mégiscsak
az, amikor még Párizsban friss bagettel
kardozik Donna szerelme a pincérrel,
atyaegyúristen, micsoda snitt… Na, meg
a mondatok: „Olyan a mosolyod, amitől
az emberek jó kedvre derülnek.” Ilyet mikor mond egy épelméjű férfi egy nőnek?
A finálé pedig egyenesen megbocsáthatatlan: a Budapest Pride résztvevői sírva
fognak könyörögni a receptért.
Kifelé úgy éreztem, a szőkeség ragályos.
Két órára megvettek. Ennyi örömük legyen.
De azért Önök se aludjanak nyugodtan!
A film alcíme, miszerint Sose hagyjuk
abba, elég fenyegető.
Bereczki-Csák Helga
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I n g atl an köz ve tí té s 2%
Kiss Sándor

ingatlanközvetítő, értékbecslő
Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530
hazdekor@gmail.com
kiss.sandor.ingatlan@gmail.com
www.ingatlanservice.com
www.facebook.com/ingatlanservice

Belvárosi Ingatlaniroda: 4024 Debrecen, Piac u. 32

Minőség, versenyképes áron!

Elegáns, mediterrán
hangulatú luxusvilla

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

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elrendezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.
Ár: 150 millió forint
Telefon: +36 20 9552 411
www.ingatlan.com 22755648

www.palmer.ingatlan.com

„Hegyikristály”
Á SVÁ N Y - É K SZE R - A J ÁN D ÉK
üzlet

EGYEDI ÉKSZEREK
igény szerinti
készítését vállaljuk!
• nemesfém foglalatú ásványékszerek
• különféle ásványékszerek készítése
• fűzött nyakláncok készítése, javítása
• természetgyógyászatban használható
kövek forgalmazása

• horoszkóp szerinti szerencsekövek
• féldrága- és drágakövek
• bizsu- és ezüstkellékek
Debrecen, Széchenyi u. 1.

Tel.: +36 30 205 7358
www.asvany-ekszer.hu
Kató Éva és Kató K. Attila drágakőszakértők
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Adorján
Zoltán
nagyra tör,
de másban,
mint a
legendává
érett
édesapja
A debreceni
motoroslegenda fia
mindenkinek megoldást kínál,
akinek fedél van a feje fölött.
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Adorján Zoltán – van, ki e nevet
nem ismeri? A dinamikusan fejlődő
tetőszigetelő cég, az Adorján Renova elegáns irodájában ülünk a Határ
úton, és a salakmotorozás szakmai
rejtelmeiről nem esik szó. Interjúalanyom ugyanis nem a halhatatlanságot
is elérő motoros legenda, hanem a saját lábon álló fia, az ambiciózus, fiatal
üzletember, ifjabb Adorján Zoltán.
Ha valaki meghallja az Adorján nevet
Debrecenben, akkor hirtelen érezni
kezdi a kipufogógázt, a metanol szagát.
Valami azonban azt súgja, hogy ebben
a szép irodában nem a gázt húzzák,
hanem más fronton köttetnek a komoly
üzletek…
Nagyon büszke vagyok édesapámra,
aki talán a mai napig a legsikeresebb
motorversenyző Magyarországon.
Nekem is volt közöm a salakmotorozáshoz egy versenyrendezés erejéig, és
supermoto kategóriában versenyeztem
is egy keveset, de korán rájöttem arra,
hogy édesapámhoz méltó eredményeket a sportban nem tudok elérni. Márpedig mindig is az volt a célom, hogy
valami kiemelkedőt alkossak. Így aztán
a technikai sportban rám ragadt tudást
és tapasztalatokat most a vállalkozásomban kamatoztatom.
Az Adorján név kötelez?
Abszolút! Így aztán magasra tették a
lécet, és azon dolgozom, hogy megugorjam, majd még feljebb emeljem.
Kereskedhetnél, mondjuk, salakmotoros cuccokkal, kiegészítőkkel. Magyarázatra szorul ez az éles váltás!
Édesapámat versenyző korában több
sikeres vállalkozó segítette. Némelyek már csapattagnak is számítottak,
hetente többször találkoztunk, összejártunk, együtt néztük a versenyeket,

közöttük nőttem fel. Nagyon sokat
beszélgettünk, így már gyerekfejjel
láttam az esélyt a sporton kívül is, és
miután nem lettem versenyző, egyenes
út vezetett a vállalkozói életbe. Azért a
tetőszigetelést és tetőfelújítást választottam, mert mindig is lenyűgözött,
ha valami csúnya gyorsan megjavul
és megszépül. Ehhez a vállalkozáshoz
immár megvannak a szuper eszközeink Nyugat-Európából és Amerikából.
Néhány nap alatt újjávarázsolunk egy
méretes tetőt, mégpedig bontás nélkül.
Az esztétikai élményen túl természetesen azt is garantáljuk, hogy nem ázik
be a tető, elvégre az a legfontosabb.
Jelenleg a legmodernebb technológia
áll a rendelkezésünkre a lapostető-szigetelés terén is.
Apropó, Nyugat-Európa! Ott a tetők is
tisztábbak, mint nálunk!
Ez igaz, de ennek, jól tudjuk, gazdasági okai is vannak. Meg kell azonban
jegyeznem, hogy az utóbbi időben hatalmasat fejlődtünk ezen a téren, és én
nagyon büszke vagyok a magyarokra.
Egyre többen előrelátók, nem várják
meg azt, hogy a nyakukba szakadjon
a tető, hanem idejében felújítatják.
Sokat változott a mentalitás, és segítik
ezt a különböző állami programok is.
Laikus szemmel azt gondolja az
ember, hogy korlátlan lehetőségek
kínálkoznak az Adorján Renova előtt,
hiszen – néhány nehéz sorsú polgártársunkat leszámítva – mindenkinek
van tető a feje fölött.
Ez ugyanakkor nagy felelősséget is jelent a piacon működő cégek számára.
Volt dolgunk olyan százlakásos társasházzal, amelyben 20 szoba ázott,
és testközelből átérezni ezen emberek,
gyerekek nyomorúságát, kiszolgáltatottságát; nagy empátia kell. Olyankor
nem a profitot számolja fejben az ember, hanem segíteni akar mielőbb.
Az elavult panellakásokkal van
a legnagyobb gond?
A panellakásokkal ugyanúgy, mint a
múlt század elején épült, polgári stílusú házakkal, vagy éppen a szocialista
időkből maradt közintézményekkel.
Az idő vasfoga folyamatosan dolgozik, és senkit sem kímél. Idén például
már hat iskola tetőszigetelését végeztük el. Nem túl kellemes, amikor óra
közben ömlik a víz az iskolapadra, de
sajnos előfordul. Azért is vagyok büsz-
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ke a csapatomra, hiszen rengeteg ember
komfortérzetén javítunk, tehát van súlya
annak a munkának, amit végzünk.
Beszéljünk a „piszkos anyagiakról” is!
Milyen terhet jelent egy családnak
a tetőfelújítás?
Sokfajta tető van, de vegyünk egy 150
négyzetméteres családi házat! Ha fel tudjuk újítani bontásmentesen, akkor mintegy 8 -900 ezer forint közé esik a költség.
Tehát érdemes idejében felújíttatni a tetőt,
mert sokkal olcsóbb, mint a teljes tetőcsere, ami súlyos milliókra rúg.
Debrecenben a gazdasági élet szereplőitől
nap mint nap azt halljuk, hogy súlyos
munkaerőhiánnyal küzd a város. Az Adorján Renovára ez milyen hatással van?
Minket nem érint; jó szakemberek alkotják a csapatot. Én azt tapasztalom,
hogy inkább a cégeknek kellene jobb
körülményeket teremteni, és nem elsősorban az anyagiak tekintetében, bár
kétségkívül az is fontos. El kéne jutnunk
oda, és szerencsére vannak erre utaló
tendenciák, hogy egy munkavállaló ne
tehernek élje meg a munkáját, hanem
sikerrel csinálja. Nincs jobb, amikor egy
cégben munkatársak vannak, nem pedig munkások. Azt tapasztalom, hogy

a piacon most sok munka van. Sokkal
több, mint amennyi munkavállaló. A mi
céges politikánk eleve arra épült, hogy
elégedett kollégákkal dolgozzunk, és ne
kizsigerelt, céltalan arcokkal fárasszuk
egymást nap mint nap.
Az EU-s fejlesztési forrásoknak köszönhetően rengeteg közintézményt újítanak
fel. Pályáznak ezekre a munkákra?
Természetesen kihasználjuk ezt a lehetőséget, jellemzően fővállalkozóként
bonyolítunk le egy-egy projektet, de előfordul, hogy alvállalkozóként szállunk
be egy munkába. Amint azt korábban is
említettem, idén már hat iskola tetőszigetelését végeztük el.
Mit lát a lelki szemei előtt? Milyen
lesz tíz év múlva az Adorján Renova?
Elsődleges célom egy olyan cégcsoport
létrehozása, amely az egész országban
jelen van. Már most is országos cégnek
minősülünk, hiszen egész Magyarországon vannak munkáink, de egyelőre a
debreceni telephely a bázis. Szeretném
elérni, hogy minél gyorsabbak legyünk,
konkrétan azt, hogy Magyarország bármely pontjának 80-100 kilométeres körzetében jelen legyünk önálló telephelyen
és így a megrendelőink sokkal gyorsabb

szolgáltatást kaphatnak, kollégáim pedig
minden este az otthonukban térhetnek
nyugovóra.
Foglaljuk keretbe a beszélgetést, térjünk
vissza a salakmotorhoz! Az Adorján
Renova üzleti sikereiből mit profitál majd
a salakszórás?
Bár nem lettem versenyző, azért engem
azóta is izgat a salakmotoros élet; családi örökség. Elkeserít a sport jelenlegi
állapota, ezért vannak komoly terveim,
céljaim, de ez még a jövő zenéje.
Cs. Bereczki Attila
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Nincs
ettől
különb
úri lak
a Szamos
mentén!

Ki gondolta volna akár tíz évvel ezelőtt
is, hogy egyszer majd látogatók adják
egymásnak a kilincset a cégénydányádi
Kölcsey–Kende-kastélyban? A Kendék
által a második világháború végéig lakott kastélyban korábban úttörőtábor,
általános iskola, napközi működött,
1958-tól nevelőotthon volt.
Amikor a Kende Zsigmond által
megálmodott, 1833-ban épült, egykor
szebb napokat látott, majd az ezredfordulóra meglehetősen lelakott, romos, országos védelem alatt álló épületet 2004-ben a Hortobágyi Nemzeti
Park megvásárolta a megyei önkormányzattól, bizonyára voltak tervek
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és remények, de akkor a büdzséből
csak állagmegóvásra – tetőfedésre,
esővíz-elvezetésre – futotta. Pályázati
lehetőség nem lévén, évekig üresen
állt a kastély.
Aztán egy 560 millió forintos, európai
uniós pályázati forrásnak köszönhetően a pincétől a padlásig sikerült felújítani a klasszicista stílusú Kölcsey–
Kende-kastélyt. A munkálatokat az
örökségvédelmi hatóság irányította,
régészeti műemléki szakemberek felügyelték. Az eredeti bútorokból már
semmi nem maradt, mert elhordták,
így korabeli berendezési tárgyak díszítik a kastélyt, hogy el tudja képzelni
a látogató, milyen környezetbe érkezett a főúri kastélyba az egykori vendég. Cégénydányád felkerült hazánk
turisztikai térképére.
A kétszintes, különleges kialakítású,
többszárnyú kastélyt az egykori Szente–Mágócs nemzetségből származó,
egymással rokon Kölcsey és Kende
család tagja, Kende Zsigmond – aki
1916-ban bárói rangot kapott – építtette a Szamos partjára. Az akkor még
50 hektáros angolparkra néző homlokzatot Kölcsey Ferenc verssorai díszítik,
amelyeket rokona kérésére írt a Himnusz költője. Az eredetitől a kastély
annyiban tér el, hogy korábban csak
egy lépcsősor vezetett hátra, a védett,
14 hektáros parkba, ma viszont egy
szép teraszra nyílik a dupla üvegajtó.
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A kastély négy termében kiállításokat
rendeztek be. Az előtérből egy nemesi
szalonba lépünk; a falon az úri lak egykori lakói láthatók. Innen nyílik a családtörténeti szoba, ahol az egyik sarokban a
Himnusz költője üldögél – pontosabban
annak műanyag mása. Szemközt egy nemesi és egy paraszti konyha berendezései láthatók.
Az interaktív kastélyban akár saját címert
készíthetünk egy érintőképernyős installáció segítségével, de dédnagyanyáink
kiegyezés korabeli receptkönyveibe is
„belelapozhatunk”, akár el is küldhetjük
a kiválasztott leírásokat ismerőseinknek.
A természetismereti szobában a védett
területeket mutatják be, megismerjük
a természetvédelmi őrök munkáját, egy
sötétszobában pedig az erdők éjszakai
életébe nyerünk bepillantást.
A környéken ritka madarak is fészkelnek: holló, csóka, erdei fülesbagoly, fekete
harkály és négy fakopáncsfaj. A parkban
óriás platán, tulipán-, liliom- és páfrányfa, vérbükk, vörös tölgy, szelídgesztenye,
török mogyoró, virginiai borókafenyő,
kaukázusi szárnyas dió, jázmin és fürtös
bodza is látható. A fák alatt kora tavasszal
virágzik az ország legnagyobb állományú
téltemetője. A park büszkesége az a hatalmas platán, amely törzsének kerülete
közel 7 méter. Öreg hölgynek hívják a helyiek, nevezték már az Év Fája pályázatra,
a döntőig jutottak.
Ősidőktől lakott
A település és környéke ősidők óta lakott hely. A mai Cégénydányád két
szomszédos, a 19. században összeépült
településből, Czégényből és Dányádból
jött létre; hivatalosan 1912 óta ez a neve.
Czégény monostorát 1181-ben említik
először az oklevelek. A terület fő birtokosai a Kölcsey és a velük rokon Kende
család voltak.
Cservenyák Katalin

Hazajöttek – de még
mennyien – Panyolára
„Mintha hazajönnél” – ezúttal is ez volt az
augusztus elején tartott Panyolafeszt jelmondata. És jöttek is. Sokan haza, sokan
vendégségbe, és nagyon otthon érezték
magukat. Napokkal előtte már a környező településeken sem lehetett szállást
találni, annyian érkeztek augusztus első
napjaiban a hosszú hétvégére Panyolára.
Sorrendben a 13. volt ez a fesztivál, amit
több falunap előzött meg.
A házigazdák mindent meg is tettek azért,
hogy a hatalmas vendégsereg jól érezze
magát. A programot nagyon színvonalasan és körültekintően állították össze, két
színpadon ügyesen megszervezték a fellépéseket, hogy sehol ne legyen ütközés.
Étel, ital, minden volt, mi szem-szájnak
ingere, különösen a helyi specialitásoknak volt keletje: a tengeridarás (málékásás) töltött káposztának, a lapcsánkának,
kenyérlángosnak. Sokszor és hosszan kígyóztak a sorok az árusok előtt a templom mögötti szabad területen; sokszor
nem győzték kielégíteni az igényeket az
árusok.
Igényes munkákból sem volt hiány:
gyöngyfűzők, játékkészítők kínálták
portékáikat már a bejáratnál, a panyolai
asszonyok varrta kötények és táskák, különböző dísztárgyak pedig ajándéknak
és szuvenírnek sem voltak utolsók.
A szilvát minden formájában meg lehetett kóstolni a településen: a gyümölcsöt, a messze földön híres pálinkát és
a lekvárt – utóbbit süteményekben is.
A pálinkák versenyére pedig rekord

mennyiségű nevezés érkezett: 80 főzetből kellett kiválasztaniuk a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend képviselőinek a legjobbakat.
Presser és a Csík
A négynapos rendezvény házigazdája
Muhari Zoltán polgármester volt, aki
a Panyolafeszt csúcspontja, a Csík Zenekar és Presser Gábor fellépése előtt
köszöntötte a tengernyi vendéget. Teljesen természetes volt a szájából a tegeződő formula, hiszen ide már tényleg
mindenki hazajön – évente egyszer
legalább.
Cservenyák Katalin
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A tökéletesség mítosza.
A boldog élet nem
a Facebookon van
Nincsenek jobbak vagy rosszabbak.
Mindenki valamilyen.
A vakáció eljövetelével egyre inkább az
látszódik a gyermekeken, hogy unalmukban
egyfolytában a telefonokat vagy a tabletet
bűvölik és a közösségi oldalak valamelyikén
csüggnek. Nem igazán találják a helyüket,
unatkoznak. Nézegetik mások életét, merre nyaralnak, milyen képeket töltenek fel,
mennyire boldogok és milyen szuper az
életük. Szinte percenként a telefont nézik.
És irigykednek, neki milyen jó! Mennyire
jó helyen vannak! Mennyire szuperül néz ki
fürdőruhában! Mikor lesz nekem annyira jó?
Az én életem egy dögunalom. A szülő pedig
kétségbeesetten kérdezi: mit tegyek? Látom,
hogy egyfolytában nézi és tudom, hogy nincs
rá jó hatással. De mit tegyek, hogy lássa ő is,
milyen jó az élete, mennyi mindene van?
Azok az életek, amelyeket a közösségi oldalakon lévő személyek „élnek”, az épp önmagát kereső kis- vagy akár nagykamasz,
fiatal felnőtt szempontjából bizony egyfajta elvárást indukál bennük, milyennek
is kell lennie egy boldog, szuper életnek.
Mázsás sziklaként nehezednek a vállukra,
amelyet bizony cipelni kell. Akkor is ha fáj,
ha belemar a húsukba.
Ezek az oldalak, a rajtuk elő személyek,
akiknek több ezer követőjük van, legfőképpen azt sugallják nekik, hogy boldog-

nak kell lenni. A boldogsághoz hozzátartozik a társadalom és a szüleik által ránk
rótt elvárásokon felül (iskolába kell járni,
találni kell egy párt, családot kell alapítani, gyereket szülni vagy éppen csinálni) ott
lebegnek a fejük fölött az instasztárok és a
különböző youtuberek és celebek varázslatos életének irigylésre méltó pillanatai.
Aki sokra vitte. Aki sok pénzt keres, aki
híres, jól néz ki. Szeretnék olyan lenni.
Nem ilyen. Aki egészségesen étkezik, vékony, sportos, szép háza van, jó kocsija
és gyönyörű szerelme.
Mi történik akkor, ha nem felel meg ennek a képnek? Mondjuk, ha nem vékonyak, nem utaznak el szép helyekre vagy
nem a legújabb cuccokban a legmenőbb
márkákban feszítenek? Ha nem néznek
ki szülés után 2 hónappal úgy, mint Cindy Crawford? És mi történik akkor, ha
ezt nem posztolják ötpercenként? Ha az
önértékelésünk alacsony, hatalmas szakadék keletkezik ennek hatására a saját
én és a vágyott, az ideális én között. Ez
azonban súlyos következményekkel járhat. Ha túl nagy a szakadék a jelenlegi,
aktuális énünk és az ideális én között, az
bizony csalódottsággal, szomorúsággal
és depresszióval járhat együtt.
A serdülők énképe nagyon instabil, a

hatások, amelyek kívülről érkeznek, erős
befolyással bírnak bizonytalan önértékelésükre és önképükre.
Ezek a hamis illúziók, az irreális képek az
egyébként is gyenge lábakon álló önképet
nagyon negatívan befolyásolják, legyen az
gyermek, serdülő vagy felnőtt. Nehéz ellenállni ezeknek a hatásoknak egy bizonytalan,
sérülékeny önképpel. Könnyen beleeshet az
a tökéletesség illúziójának a csapdájába az,
akinek az egyetlen forrása a saját önértékelésének a megerősítésére a külső, torz elvárásokat közvetítő média. Ennek az elvárásnak
még maguk a celebek is képtelenek megfelelni, hiszen ezek torzak és a valóságtól távol
állnak. És ettől nem lesz senki sem boldog.
Nagyon nehéz dolga van annak a gyermeknek vagy serdülőnek, aki eltér az elvárttól.
Aki tudatában van annak, hogy eltér a közösségi „normálistól”, aki más, mint a többi, azt
érezheti, hogy nem elég jó. Mit tehet a lány
vagy a fiú a tükör előtt? Vagy beáll a sorba,
és mindent igyekszik megtenni, hogy olyan
legyen, mint ők, vagy szembefordul ezekkel,
vagy tehetetlenül áll a tükör előtt, és elkeseredik. Keserűsége következtében igyekszik elfordulni a valóságtól. Vagyis a saját valóságától. Ehhez használhat eszközöket és szereket.
Természetesen ne feledkezzünk meg azokról,
akik tudatosan szembemennek az elvárásokkal. Csak azért is. Ők egy másik cikk témája
lehetnek. Mit tehetünk a gyermekünkkel,
hogy ne dőljön be a sivár, felszínes közösségi
médiumok által közvetített „értékeknek”?
Beszélgessünk vele! Vigyük el olyan helyekre,
ahol láthat igazán szomorú sorsokat!
Mutassuk meg, mik a valódi értékek, mi az
ami igazán számít! Dicsérjük! Szívből, igazán. A legkisebb korától kezdve.
Hiszen ha megtanulja, hogy ő maga mennyire értékes, nem lesz szüksége folyamatosan
külső megerősítésekre, külső véleményekre, lájkokra, követőkre. Ne hasonlítgassuk
máshoz, hiszen akkor azt tanulja meg, hogy
a mérce nem saját maga fejlődése, hanem
a másik ember. Nem lehet önmaga, mert
más jobb nála. Nincsenek jobbak vagy ros�szabbak. Mindenki valamilyen. Mindannyiunkban ott van az a kis virághagyma, amely
növekedni, fejlődni vágyik, de mint ahogyan
a virágoknak sem, nekünk sem mindenből
ugyanannyira van szükségünk, van, akinek
több fény, kevesebb víz kell. Minden növény
más. És nekünk az a dolgunk, hogy amikor
az apró kicsi virághagyma fejlődésnek indul,
azt a környezetet biztosítsuk neki, amelytől
gyönyörű és egyedi virág fejlődik.
- FGYN -

CívisCafé

HIRDETÉS 21

A GYERMEK

22 DEBRECENI 21

CívisCafé

Debreceni 21-es:

Ma már temérdeknyi szórakozási, kikapcsolódási lehetőség van, a mi időnkben a
focin túl csak a színház és a kocsma volt.
Ma már ezer felé lehet menni. Valami fellendülés kellene. Mondjuk ha a DVSC a bajnoki
címért küzdene, megint többen lennének.
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaA labdarúgó-világbajnokság
értek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet
hozott számodra valami újat?
Igazából semmi újat nem hozott, hiszen azt
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszaláthattuk, amit a Bajnokok Ligájában is az
vakban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk.
utóbbi években, tehát a gyengébb játékoHuszonegyet. Ezúttal Sándor Tamástól, akit a
sokból álló csapat fegyelmezett, defenzív
Loki-táborban sokan minden idők legjobb
játékkal borsot tud törni a jobbik orra
alá, és ezzel elég sokáig eljut. Az
DVSC-futballistájának tartanak.
Atlético Madrid ennek az ékes
példája. Érdekes módon a
Éppen tíz éve akasztottad szögre
volt szó, hogy átvilágbajnokságon már nema cipőt. Megszenvedted?
veszem a DVSC
csak a kisebb csapatok csiA visszavonulás egy sportoló életében sosem második csapanálták ezt, hanem a nagyok
könnyű, hiszen egy teljes új életre kell beren- tát, mindenben
is,
ha úgy látták jónak. A frandezkedni, és véget ér az addigi napi rutin. Sze- megegyeztünk,
ciák például az elődöntőben,
rintem az átmenetet minden élsportoló meg- de – nagy sajnálaa belgák ellen a vezetés megszenvedi, ki kisebb, ki nagyobb mértékben. Én tomra – nem sikeszerzése után a saját tizenhatosuk
azért már készültem a pályafutásom vége felé rült egy egész keretnyi
előterében ölték a focit 30 percig.
a civil életre, és csak a profi futballt hagytam játékost a második csapat
Erre tart a modern foci?
abba 2008 decemberében, utána három évet rendelkezésére bocsátani.
Kétségtelen, hogy egyre kevemég levezettem a megyei bajnokságban.
A Sényőt az NB III-ba vezetted,
sebb
csapat
vállalja fel a nyílt sisakos táNosztalgiázzunk! Mi az, ami még
ott mi történt?
egy évtized után is nagyon
Nem tudtunk megállapodni, maradjunk madást, és megszűnőben van a klasszikus
hiányzik a focista életből?
ennyiben, a részletekbe itt belemenni nem középpályás játék. Egy 30 méteres sávban
támad és védekezik a csapat, minimális
Majd 70 évesen, ha megérem, nosztalgiá- volna sportszerű.
kockázatot vállalva. Ez most a trendi.
zom, most még nincs itt az ideje. EgyébA debreceni futballközegben
Fejtsd meg nekünk a titkot!
ként sem az a típus vagyok, aki mereng a
általános vélemény, hogy a szabolMit csinálnak jobban a horvámúltban, bár természetesen sok-sok szép csi foci megyei szinten sokkal erősebb,
tok, mint mi? A horvát foci Modricokat,
élményt őrzök a pályafutásomból.
mint a hajdú-bihari. Egyetértesz?
Ha valaki, akkor te máris nosztal- Szerintem a Szabolcs-Szatmár-Bereg me- Mandzukicokat nevel ki, a magyar
giázhatnál, hiszen, ha nem bántja gyei első osztályú bajnokság színvonala a szinte senkit és semmit, legalábbis
a szerénységedet, akkor mondjuk ki,
Top 3-ban van országos szinten. Rengeteg ehhez a szinthez képest. Mi az oka?
hogy te voltál a legjobb, a legnagyobb
debreceni fiatal játszik a különböző sza- A pályafutásom során Magyarországon és
a legtöbb Loki-szurkoló számára!
bolcsi csapatokban, olyanok, akikből nem külföldön is játszottam együtt több horvát
Már csak azért sem szeretek a múltban ka- lettek profi labdarúgók, de megyei szinten labdarúgóval, tapasztalatból mondom: teljesen más a mentalitásuk. Sosem adják fel,
landozni, mert amikor visszatérek a jelenbe, kiváló játékosoknak számítanak.
nagyon törtetők, bármi áron véghez viszik az
rádöbbenek, hogy a mai testemmel azt a
Ki más tudna kreatív futballra
akaratukat. Ezért játszanak top bajnokságokteljesítményt meg sem tudnám közelíteni.
tanítani, mint Sándor Tamás?
ban, ezért sikeres a válogatottjuk is. Nem a
Így aztán Bobby Charlton nagy poénjával Nagy pazarlás a magyar focinak,
horvát foci neveli ki sztárokat, hanem mavigasztalom magam. Amikor az angolok hogy munka nélkül vagy!
2–1-re kikaptak Izlandtól a 2016-os Euró- Nem vagyok kopogtatós fajta, majd hívnak, guk az egyének saját magukat. A tehetséges
pa-bajnokságon, akkor megkérdezték tőle, ha kellek. Egyébként van más elfoglaltsá- horvát fiatalok korán kikerülnek külföldre, ott
hogy ők le tudták volna győzni Izlandot? Az gom is, meg tudok élni, csak hát szeretek pedig felépítik magukat. Ha egy magyar fiatal
öreg azt mondta, hogy 1–0-ra mindenkép- edzősködni, és remélem, akadnak még le- külföldre igazol, az első törésnél, nehézségpen. Miért csak 1–0-ra? – kérdezték. Mire hetőségeim ezen a pályán. Egyébként a mai nél feladja a küzdelmet, vagy lelombozódik.
ő: már a hetvenes éveink végét járjuk.
futballban kevés már a kreativitás, tán nincs Tisztelet a kivételnek, de ez sajnos jellemző
Nem mindegy, hogy 40 vagy 70!
is nagy szükség rá. Taktika, fegyelmezett- ránk. A horvát mentalitás teljesen más. De
említhetném akár a szerbekét is.
Te még a negyvenesek táborát
ség, gyorsaság és erő kell.
A saját bőrödön, ráadásul
erősíted, de miért nem a DVSC edzőjeCsakhogy a kreatív, látványos
apaként is megtapasztaltad
ként? Sok drukker várja erre a választ!
focira vevő a nép. Mit gondolsz,
a magyar utánpótlásképzést. Mi nem
Beszéltünk az elnök úrral tavaly is, idén is miért konganak az ürességtől a Nagyerazzal kapcsolatosan, hogy visszatérek a dei Stadion lelátói, amikor játszik a Loki? működik? Hol vannak az új Sándor
DVSC szakmai stábjába. Konkrétan arról Nem hiszem, hogy a játék színvonala miatt. Tamások?

Sándor Tamás
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Az egyik Sándor Tamás most Debrecenben van állás nélkül, a másik pedig az NB III-as Dunaújvárosban focizik, de értem a kérdést,
és higgye el nekem mindenki, hogy vannak tehetségek játékosok
Debrecenben is. Ezt megtapasztaltam azon a négy edzésen, amit
a DVSC II-nek vezettem, amikor még úgy tűnt, hogy én leszek az
edző. A tehetségek megvannak a magyar fociban. Aztán az lesz
belőlük, ami…
Azt csiripelik a madarak, hogy hamarosan örömapa leszel, a DVSC védője, Kinyik Ákos beköti a
lányod fejét. Gratulálhatunk?
Mindig azt mondogattam a lányomnak, hogy óvakodjon a futballistáktól és a rockzenészektől, de Ákos nagyon bátor volt az elején, aminek most már nagyon örülök, mert egy rendkívül kedves fiatalember,
akit már évek óta ismerünk. Erős a gyanú, hogy ő jövő júliusban
papíron is családtag lesz.
Érdekes, egyszerre a fiadat és vejedet is okíthatod
a futball tudományára a vasárnapi ebéd közben.
Elfogadják, mit papol a „nagy öreg”?
Otthon én nem hozom fel a focit, vannak nálam szakavatottabbak,
jobban hozzáértők, akik ezt megteszik, mint a feleségem és a
kislányom. Sajnos ritkán vagyunk együtt teljes létszámban, de
amikor összejövünk, óhatatlanul szóba kerül a foci, és olyankor
én nem a mindentudó apát vagy apóst játszom. Én nem vagyok
az edzője sem Tamás fiamnak, sem pedig Ákosnak. Mi csak beszélgetünk.
Áruld el, mit mondtál legutóbb, amikor a lányod
kedvese, a leendő vejed két gólt lőtt egy NB I-es
meccsen, de az egyik öngól volt?
Úriemberként mind a két gólhoz gratuláltam Ákosnak. Komolyra
váltva: szerintem a DVSC nagyot húzott vele, hogy visszahozták.
Képzett hátvéd, aki jól olvassa a játékot, ritka az ilyen középső védő
a mezőnyben.
Vonjunk mérleget a labdarúgó-pályafutásodból!
Van hiányérzeted, vagy teljes elégedettséggel
summázod azt a két évtizedet?
Ha arra gondolok, hogy már gyerekkoromban gondok voltak a gerincemmel, és a szívemmel is akadtak problémák, de az év játékosának
választottak Magyarországon, kijutottam az olimpiára, külföldön is
játszottam, nyertem három bajnoki címet a szeretett városom csapatával, akkor maximálisan elégedett vagyok. Ennél többet ebből a
testből senki nem hozott volna ki.
Zene! Ha a futballtudásodat 10-esre értékelem,
akkor hányasra tudsz gitározni a Wyrfarkasban?
Jaj, ez a kérdést fájt! Az a baj, annyira nem értek a zenéhez, hogy
minősíteni sem tudom magam. Szerintem az 1-es is erős lenne, bár
a kezdetekhez képest sokat fejlődtem. Az a fontos, hogy élvezzük a
zenélést, és bárcsak több fellépésünk lenne!
Osztályozd Dombi Tibit! Hányasra tud dobolni?
A futballtudásához képest minimum 5-ös, de inkább 6-os.
Egyikünk sem vájt fülű, de a Wyrfarkasban vannak profi zenészek is,
akik feljavítják a mi gyengeségeinket, így szerintem egész hallgatható a zenénk. Különösen úgy, hogy Tibi is, én is sokat fejlődtünk.
Rovatunk állandó kérdései közül az egyik:
kik a legjobb fejek Debrecenben?

13.
14.

A családom összes tagja a szülőktől a gyerekekig, továbbá Dombi
Tibi, Fejes Tamás és Belényesi Zoli.
Bárhová mentél játszani, mindig hazatértél.
Mi a legjobb Debrecenben?
Rengeteget gondolkoztam rajta, hogy miként lehetne ezt ütősen
megfogalmazni, de csak arra jutottam, hogy szavakkal nem is lehet kifejezni, érezni kell. Debrecen mindent jelent, a családot, az
otthont, az életet. Mindegy, mi történik velem, de az Debrecenben
történjék!
Állítsd össze minden idők legjobb Lokiját!
A kapuban Mező Jóska vagy Horváth Béla, a jobbhátvéd
nem lehet más, mint Bernáth Csabi, mert tősgyökeres debreceni
és a mai napig nagyon jóban vagyunk (bocs, Börni!), az egyik belső védő Komlósi Ádám, akinek nagy szerepe volt az első bajnoki
cím megszerzésében, a másik középső hátvéd legyen Kinyik Ákos,
mert hazabeszélek, és hátha kapok tőle valami szép ajándékot! A
balbekk nyilván Szatmári Csabi, akivel szintén jó kapcsolatot ápolok, bár megjegyzem, hogy Selymes Tibi is nagy erőssége volt a
DVSC-nek ezen a poszton. A középpályán jobbról balra: Dombi Tibor, Ronald Habi, Madar Csaba, Böőr Zoltán. Elöl: Kerekes Zsombor
és Igor Bogdanovics.
Állj! Sándor Tamás kimaradt!
Én vagyok az edző!
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+1:

Cs. Bereczki Attila

15.
16.
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Az első magyar bentonit alapú,
természetes

ÁLLATGYÓGYÁSZATI
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.
Próbálja ki Ön is kedvencén!
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 955 300
Fotók: Ásztai Csaba | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay

24 HIRDETÉS

CívisCafé

