SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN 

V. évfolyam 11. szám

Interjú
a Debreceni
Nemzetközi Iskola
igazgatójával
(4–5. oldal)

Ide süss!
Nagydobosi
sütőtökpite
(8. oldal)

Szemüveg:
Dögök és szentek
(16. oldal)

Debreceni 21-es:
Kalucza Norbert
(22–23. oldal

2018. november

1
a C 0 éve
s
(12 ívi
–1
s
3. o h
lda ír
l)

2 HIRDETÉS

CívisCafé

Új építésű gyönyörű családi ház
4 szoba + nappali,
konyha + étkező,
2 db fürdőszoba
összesen 150 nm.
Dupla garázs 30 nm,
terasz 40 nm,
kulcsrakész
költözhető állapotban

ELADÓ!!!
Irányár: 67 Mft.

Minőség, versenyképes áron!
•Síremlékekmár
nettó190000forinttól
•Egyedisíremlékekkészítése
•Akcióstermékekértékesítése
•Megdőltsíremlékek
helyreállítása,tisztítása
4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő

Debrecen, Külső Vámospércsi út.

Tel.: +36 20 955 2411

(el)Végre hírportál!

(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu
www.eme97.com

CívisCafé

Hirdetési leHetőségekért,
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet
HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM
KÖZÉLET | KAKTUSZ | ÉLETMÓD
IDE SÜSS | UCCU NEKI | BŰN | SPORT

www.civishir.hu

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

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

Varga-Sziky Anita
+36 30 647 7255 sziky.anita@bdrmedia.hu
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CívisCafé

Különleges helyszínt keres
év végi céges rendezvényéhez?
LEPJE MEG KOLLÉGÁIT
EGY FELEJTHETETLEN ÉLMÉNNYEL,

KÖSZÖNJE MEG EGÉSZ ÉVES MUNKÁJUKAT
KELET-MAGYARORSZÁG LEGÁMULATBA EJTŐBB
KASTÉLYSZÁLLODÁJÁBAN, A BOROSTYÁN MED-HOTELBEN!

Tiszteljen meg bennünket ajánlatkérésével!

Borostyán Med-Hotel

& Medical Center

4252 Nyíradony-Tamásipuszta, Csemete út (Debrecentől 12 km-re)

+36 (20) 566 8888 • info@borostyanmedhotel.hu • www.borostyanmedhotel.hu

4 INTERJÚ

Kritikus
gondolkodás,
szabad terek
Interjú Öreg János
igazgatóval.

CívisCafé

Országos hírré vált az idehaza unikálisnak nevezhető Debreceni Nemzetközi
Iskola az augusztus végi alapkőletétellel, majd a 3,8 milliárd forintos állami
beruházás a 2,4-4,7 millió forintos
éves tandíjaival élesebb hangokat is
kiváltott. A városvezetés ugyanakkor
rendkívül büszke a történelminek nevezett iskolalapításra, és jövő szeptemberben az önkormányzati fenntartású,
angol tanítási nyelvű intézményben
– mondta el a CívisCafénak
adott interjújában Öreg
János igazgató – kétkét óvodai és általános iskolai csoporttal már rendes tanév kezdődik. Az ISD-ként
(International
School of Debrecen) emlegetett
iskola indulásának
előkészítése – a pallagi építkezéssel párhuzamosan – a nemzetközi oktatási-nevelési program akkreditálásával
és a tanerő toborzásával zajlik.
CívisCafé: Megcsipkedte az országos
sajtó, mondván, közpénzből tandíjas
elitiskola épül.
Öreg János: Az újságírók a munkájukat végzik, s ha valaki a beruházás
forrása vagy a tandíjak oldaláról akar
közelíteni, abba nem tudok beleszólni.
Ha viszont az összefüggésekre kíváncsi,
örömmel válaszolok. Nem szabad elfelejteni az iskolának az egész közösségre
gyakorolt hatását. Ma még kevesen látják át, hogy ez az egyik fontos, ha nem

is a legfontosabb eleme a Debrecent és a
régiót érintő kulcsfontosságú gazdaságfejlesztési folyamatnak. Az ISD még el
sem indult, máris szerepe van többezer
munkahely megteremtődésében, magas hozzáadott értékű beruházásokban.
Ami annyiban máris árnyalja az „elitképzést”, miszerint az iskola nem csak
a diákjaira lesz pozitív hatással. Hos�szú távon pedig a nagyobb értelemben
vett közösség azzal profitálhat, hogy az
ISD-ből kikerülő fiatalok jobbá teszik
a városunkat. Legalábbis remélhetően
sikerül kialakítani bennük az ehhez
szükséges értékrendet.
CívisCafé: Miben lesz más
a nemzetközi iskolában végző fiatal?
Öreg János: Minden földrészen van
korábbi diákom, rajtuk és a különféle konferenciák révén azt látom, hogy
ezek a gyerekek rendkívül önálló, tudatos, kiegyensúlyozott fiatal felnőttek.
Képessé válnak a tanulásra, az idejük
beosztására, a saját fejlődésükre való rálátásra. Kialakul bennük a reflektivitás,
aminek gyakran nem tulajdonítunk kellő fontosságot. Egészséges önismerettel,
kritikus gondolkodással rendelkeznek;
utóbbinál nem szabad túlzásba esni sem
saját magunkkal, sem a társadalommal
szemben. A kritikát konstruktív módon
kell megfogalmazni, elsajátítva, hogy a
demokratikus társadalom által ránk ruházott nagyon fontos szabadságjogokkal
ne éljünk vissza. Így például a szólásszabadságot ne sárdobálásra használjam,
ahogyan a közösségi médiában helyenként zajlik. Ezen képességek erősítésében nagyon sokat nyújthat ez az iskola.
A „nemzetközi gondolkodás” kissé nehezen megfogható, de a külföldön huzamosabb időt eltöltő családok értik és
átérzik, hogy széles látókörrel mennyivel
másként tekinthetünk a világra, benne
önmagunkra. Ez a nemzeti identitásra is
vonatkozik, nagyon sok expat (szülőhazáján kívül élő) közösségben hallottam,
hogy szemléletváltáson mentek át; felértékelődött a magyarságuk. Én egyébként
kevésbé aggódom az elvándorlás miatt.
Tény, hogy nem szeretjük elveszíteni a
legjobbjainkat, miként a munkaerőhiány sem kívánatos. Viszont úgy vélem,
élhető körülmények biztosításával nagyon könnyű hazacsábítani a kint élőket.
Nekem az a célom, hogy a tőlünk elkerülő diákok, ha külföldön is folytatják,
hozzák haza az ismereteket.
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CívisCafé
CívisCafé: Merre halad ma a közoktatás
a világ fejlett részein?
Öreg János: A legnagyobb kérdés az,
hogy mit tanítsunk ezen a globalizált, hihetetlenül gyorsan változó és népesedő,
már rövid távon is megjósolhatatlan jövőjű
bolygón, aminek húsz év múlva is haszna
lesz? A legtöbb válasz a készségfejlesztés új
megközelítése és a szinergiák, vagyis a közös célok és cselekvések, az együttműködések létrehozása felé mutat. Az alkalmazható
tudást kell erősíteni, a kollaboratív problémamegoldást, azaz miként tudunk csapatként dolgozni. Jóval többről van itt szó,
minthogy intelligensen kommunikálok a
társaimmal, vagy nem kések el a munkahelyemről. Csapatjáték, csoportműködés:
ez a tudás egyáltalán nem jön magától. A
tanulásnak cselekvéssé (learning by doing),
felfedezéssé kellene lennie, – hogy élmén�nyé változva – belülről motiválja a gyereket.
Az öröm, hogy létrehozok valamit, legyen
az egy prezentáció, egy közösségi vitában
vagy egy drámajátékban való élményszerű
részvétel, vagy más produktum, kiaknázhatatlan erőforrás a jövőre nézve. Ehhez
viszont újra kell gondoljuk, miként lehet
csökkenteni a lexikális tudás mennyiségét. A készségfejlesztés is ez utóbbira épül,
ugyanakkor az ismeretanyagnak gyakran nem a tanulási folyamat végcéljának,
hanem annak természetes hozadékénak
kellene lennie. Másrészt ma már annyi információ érhető el a világhálón, hogy nagyon fontos lenne megtanulni eligazodni
bennük. Hogy ne csak egyféle keresőt használjunk, vagy szerezzünk jártasságot az internetes adatok hitelesség, használhatóság
szerinti értékelésében.
CívisCafé: Az oktatásnak reagálnia
kellene a piaci igényekre. Az ISD így tesz
majd? Amit a munkáltatók elvárnak,
az a kreativitás, a csoportban dolgozás,
a prezentációs készség, az összetett
problémamegoldás…
Öreg János: … a nyitott gondolkodás, a
kritikus gondolkodás. Az iskolánk nagyon
erősen fogja fejleszteni ezeket. A The Economist egy 2016-os cikkében munkáltatók,
vállalatvezetők, munkapszichológusok állították össze az elvárt készségek toplistáját
mind 2015-re, mind 2020-ra vonatkozóan.
Érdekes, hogy míg a kreativitás a 2015-ös
felsorolásban hátrébb szerepelt, addig öt év
elteltével a harmadik legfontosabbá válhat.
Miközben olyan úgynevezett soft skillek jelentek meg, mint a kognitív flexibilitáshoz
kapcsolódó érzelmi intelligencia, aminek

az újfajta feladatokhoz való hozzáállásban van jelentősége. Egyre sűrűbbé válik
ugyanis a munkahelyeken, hogy egy-egy
munkához nem lehetséges rutinszerűen
viszonyulni a leküzdendő probléma teljes
újszerűsége miatt. Nem is kell felsővezetőnek lenni ahhoz, hogy olyan csapatot koordináljon az ember, amelyben tíz teljesen
különböző szakterületen dolgozó munkatárs dolgozik egy célért.
CívisCafé: Mi valósulhat meg mindebből
Debrecenben?
Öreg János: Nemzetközi egyetemi felvételire minden magyar gimnáziumból van
lehetőség, de a számok azt mutatják, hogy
ez sikeresebb az olyan iskolákból, mint
amit itt szeretnénk létrehozni. Komoly
szakmai tudással rendelkező kollégákból
sikerült felépíteni a csapatot, és nemzetközi szakértőkkel is együtt dolgozunk.
Az akkreditációs folyamat javában zajlik, a
tanárok toborzása ütemterv szerint halad.
Az érdeklődés jelentős, ami azt is jelzi, hogy
a tágabb értelemben vett nemzetközi térben Debrecen még nem feltétlenül ismert.
A városból és a közvetlen környékről sokan
megkeresték az iskolát, ahogy Kelet-Magyarországról, a Partiumból, Erdély más
részeiről, Kárpátaljáról, továbbá a Felvidékről szintén volt már kapcsolatfelvétel.
De vannak érdeklődök a Közel-Keletről,
az Egyesült Államokból vagy Írországból
is. Ez utóbbi esetekben általában magyar
családok hazatelepülési szándékáról van
szó. 2019 szeptemberében két-két óvodai
és általános iskolai csoporttal tervezzük az
indulást, előbbieknél 18, utóbbiak esetében
20 főben maximalizáltuk a létszámot. Az
összes hely még nincs feltöltve, de bizakodóak lehetünk. 2020-ban majdnem a
teljes hatosztályos általános iskolai képzés
elindulhat egy középiskolai első osztállyal
együtt. Az igény ennél szélesebb; van család, aki már jövőre szeretné a gyermekét
hozzánk járatni, de az életkora miatt nem
megy. Muszáj felépítenünk a rendszert. Az
elindulás időszakában a külföldi pedagógusok 60-70 százalékát adják majd a nevelőtestületnek, később 50-50 százalékos
megoszlásban gondolkodunk.
CívisCafé: Ha 2020 közepén
szülőként benyitok egy osztályterembe,
mit fogok látni?
Öreg János: Rugalmas terekkel találkozna, azaz az osztálytermeinkben lesznek
iskolapadok, de nem fix hellyel, hanem
szabadon variálhatóan. A tanórán nem
csak frontális oktatás zajlik majd (a tanár

beszél a vele szemben ülő diákokhoz), hanem csoportos munka is. Az iskola egész
területén lehet tanórát tartani, tehát például
elkezdődhet a foglalkozás az osztály saját
helyén, aztán folytatódhat akár odakint is.
Egymásra szeretnénk jobban odafigyelni.
De szó nincs arról, hogy a gyerekek összevissza szaladgálnának; nekik is strukturált
rendszerben kell dolgozniuk, csak megélhetik a tanulási élményüket.
CívisCafé: Nem lesz könnyű magyar
tanárként beilleszkedni ebbe a rendszerbe, hiszen a pedagógiai módszerek
nagyon eltérőek lesznek a megszokottól.
Öreg János: Magyarország tele van kiváló pedagógusokkal. Aki ma ezen a pályán
van, azt általában nem a pénzért teszi, s ez
tiszteletet parancsoló. Való igaz, a nemzetközi módszertant nem lehet dokumentumokból, néhány foglalkozás alatt elsajátítani, ahhoz benne kell lenni, létezni egy ilyen
környezetben. Azért lesz sok külföldi, nagy
tapasztalatú kollégánk, hogy a magyarok is
tanulhassanak tőlük. Ami nem azt jelenti,
hogy szégyellni valónk lenne.
CívisCafé: A világ bármely részéről
jöhet tanár?
Öreg János: Igen. Nagyon komoly felvételi követelményeknek kell megfelelni, a
közel anyanyelvi szintű, szofisztikált angol
tudáson túl megfelelő végzettséget, szakmai tapasztalatot, pályaívet kell tudni felmutatni, és azt is, hogy az adott tanár mit
tud hozzátenni az iskolához a tanórákon
kívüli foglalkozások során. Nem kizáró ok,
ha valakinek nem az anyanyelve az angol,
de például az angol irodalmat anyanyelvi
pedagógusok fogják tanítani.
CívisCafé: Ha már irodalom… például
József Attilát ismernie kell egy magyar
gyereknek, de egy németnek, egy dél-koreainak nem. És a történelem is ilyen,
országspecifikus. Megkapják a gyerekek
a szülőhazájuknak megfelelő ismereteket ebben a „nemzetköziségben”?
Öreg János: Az akkreditálás alatt álló
pedagógiai programunk révén olyan nagy
családhoz fogunk tartozni, amelyik szívügyének tekinti a gyermeknek a saját anyanyelve legmagasabb szintű gyakorlásához
való jogát. Ez nem csak azt jelenti, hogy
a diákot megtanítjuk írni-olvasni a saját
anyanyelvén, hanem azt is, hogy például az
irodalom érettségit a saját országához igazítottan teheti meg a rendszerünkön belül.
Osztályszinten vagy egyénileg, de eleget
fogunk tenni az ilyen igényeknek.
Ratalics László
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Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.

CívisCafé

jegyek kaphatók:

hajdú-bihari napló
szerkesztősége
/Debrecen, Dósa nádor tér 10./
fórum bevásárlóközpont,
kolibrit rend üzlet /-1-es szint/
és a pannonjegyek.hu oldalon

8 IDE SÜSS!

Nagydobosi sütőtökpite
A sütőtököt általában kétféleképpen szoktuk elkészíteni: megsütjük, vagy levest főzünk belőle. Hát akkor most lássunk egy
harmadikat is! Kicsit babrás, de megéri.
Hozzávalók a tésztához: 12 dkg rétesliszt, 12 dkg finomliszt,
12 dkg vaj vagy margarin, 1 tojás sárgája, 1 csomag sütőpor,
2 kiskanál citromlé, a töltelékhez: 50 dkg sütőtök, 10 dkg füstölt szalonna (lehet húsos is!), 2 szál újhagyma vagy 1 kis fej
vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 20 dkg trappista sajt (reszelve), 3 tojás, 3 evőkanál tejföl, só, őrölt bors, 1 csokor finomra
vágott petrezselyem vagy snidling.
A hozzávalókból rugalmas tésztát gyúrunk (ha kell, kevés vizet
tehetünk bele), majd 30 percre a hűtőbe tesszük.

Kenyérlángos,
avagy magyar pizza
Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt, 5 dkg élesztő, kevés
langyos tej, 1 teáskanál só, 1 evőkanál olaj, a feltéthez: 1 nagy
pohár tejföl; 3-4 gerezd fokhagyma; só; bors; 20 dkg sonka, felvágott vagy húsos szalonna; 1 fej hagyma; 20 dkg sajt
Elkészítés: Az élesztőt a cukros, langyos tejben felfuttatjuk, beleöntjük a lisztbe a többi hozzávalóval együtt. Összedolgozzuk,
még langyos vizet öntünk hozzá. Átgyúrjuk, és fél órát kelesztjük.
Kinyújtjuk, majd tepsibe tesszük. Előmelegített tepsiben 5 percig
sütjük, majd rátesszük a feltétet. Először rákenjük a fokhagymával, sóval és borssal ízesített tejfölt. A többi hozzávalót kockára
vágva, a sajtot reszelve rászórjuk. Végül visszatesszük a sütőbe, és
30-35 percig sütjük.

CívisCafé

Elkészítjük a tölteléket: a sütőtököt megmossuk, hámozzuk, felkockázzuk, és enyhén sós vízben puhára főzzük. Alaposan lecsepegtetjük, pépesítjük. A szalonnát vékonyan felszeleteljük, zsírját
kisütjük, kiszedjük és kockázzuk. A zsiradékban megdinszteljük
az apró kockákra vágott hagymát, hozzáadjuk a törött fokhagymát, majd az összes alapanyagot beleforgatjuk, jól összekeverjük.
A tésztát kerekre nyújtjuk, egy kapcsos tortaformába tesszük úgy,
hogy legyen vagy 4-5 cm magas pereme. Előmelegített sütőben
10 percig elősütjük a tésztát, majd belesimítjuk a tölteléket, és kb.
fél óra alatt megsütjük.
A receptet A nagydobosi sütőtök című kiadványban találtam, nagyon picit variáltam rajta.

Jó étvágyat kíván:
Cseka
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„Hegyikristály”
Á S VÁNY-ÉKSZ ER-AJÁN DÉ K
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

I n g atl an kö z ve tí tés
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
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CívisCafé

TÉLI PROGRAMOK
DUMASZÍNHÁZ: A SZEX A LELKE MINDENNEK?
BENK DÉNES ÉS CSENKI ATTILA
MARGARET ISLAND KONCERT
KÁRPÁTIA / DEPRESSZIÓ / LORD / PAIR O' DICE KONCERT
AUREVOIR. KONCERT, VENDÉG: VAN ZENEKAR
PROF. DR. BAGDY EMŐKE ELŐADÁSA
JAZZBARÁTOK KÖRE:KUNST: MÉSZÁROS ÁDÁM /
KOVÁCS GERGELY / KAPUSI VIKTOR / VEREB SZABOLCS
FRAN PALERMO KONCERT
SAV-BÁZIS VS. CÍVISGROUND:
MESTERHÁZY, ZSUPI, DIRTY ICE
ALESTROM KONCERT
KULTERDŐ: #CSEH TAMÁS, #BEREMÉNYI GÉZA,
#DALSZERZÉS, #INDIÁNOK: BEREMÉNYI GÉZA,
ÖLVECZKY GÁBOR, JUHÁSZ TIBOR, BIRDS OF A FEATHER
LENKEY GÁBOR ELŐADÁS:
A TELJES EGÉSZSÉGHEZ VEZETŐ ÚT
MARY POPKIDS KONCERT, VENDÉG: BELAU
REPUBLIC KONCERT
ANDROID KONCERT
NÓTA GÁLA
ORVOS-TÓTH NOÉMI, PÁL FERENC
HOGYAN VÁLHAT ERŐFORRÁSSÁ A MÚLT?
HOGYAN ALAKÍTHATÓ SZABADON A JÖVŐ?
KULTERDŐ SPECIAL: #HÁY COME BECK
HÁY JÁNOS, BECK ZOLTÁN
JAZZBARÁTOK KÖRE: JELEN TRIÓ
ÁVÉD JÁNOS / HOCK ERNŐ / SÁRVÁRI KOVÁCS ZSOLT
JÓNÁS VERA EXPERIMENT, VENDÉG: THOM ARTWAY (CZ)
ZAPOROZSEC KONCERT
A MINISZTER FÉLRELÉP: BOHÓZAT
KAUKÁZUS KONCERT VENDÉG: SORBONNE SEXUAL
SZABÓ BENEDEK ÉS A GALAXISOK
VENDÉG: MAYBERIAN SANSKÜLOTTS
SZILVESZTER

LOVARDA

11.15.
11.16.
11.17.
11.17.
11.19
11.20.

LOVARDA
LOVARDA
NAGYERDEI VÍZTORONY
LOVARDA
NAGYERDEI VÍZTORONY

11.23.
11.24.

NAGYERDEI VÍZTORONY
NAGYERDEI VÍZTORONY

11.25.
11.27.

LOVARDA
NAGYERDEI VÍZTORONY

11.30.

LOVARDA

12.01.
12.08.
12.08.
12.09.
12.13.

NAGYERDEI VÍZTORONY
LOVARDA
NAGYERDEI VÍZTORONY
LOVARDA
LOVARDA

12.14.

NAGYERDEI VÍZTORONY

12.18

NAGYERDEI VÍZTORONY

12.21.
12.22.
12.28.
12.28.
12.29.

NAGYERDEI VÍZTORONY
NAGYERDEI VÍZTORONY
LOVARDA
NAGYERDEI VÍZTORONY
NAGYERDEI VÍZTORONY

12.31.

LOVARDA

/nagyerdeiviztorony
további információk: /lovarda
jegyek: campus.jegy.hu
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Közeleg
a karácsony!

Ajándékot keresel
a szeretteidnek karácsonyra?
Az Aranyvirág Ékszerszalon
kínálatában

brill, arany,
ezüst ékszerek aranyra
széles választéka
megtalálható.

20%,

ezüst ékszerekre

30% kedvezmény!

2018. december 18-ig a webáruházunkból
történő rendelés esetén ingyenes a kiszállítás!
4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 43.

Hétköznapokon 10:00-18:00-ig • Szombaton 10:00-13:00-ig
Telefon: 06 52 792292 • E-mail: info@aranyviragekszer.hu

WEBÁRUHÁZUNK: WWW.ARANYVIRAGEKSZER.HU

KARÁCSONYI KALAND

2019. 01. 19. 11:00
Debrecen
Főnix Csarnok

www.mashaesamedve.hu
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10 pillanat
a 10 éves
Cívishír 1.
életéből

2008 óta lefolyt egy kis Tisza-víz: ennyi idő alatt volt megannyi megkapó és – igaz, ami igaz – gyalázatos pillanatunk is. Lelkesedtünk, megés közben egymásnak feszültünk, néha meg csak fohászkodtunk. An�nyi minden történt; jó is, rossz is – amilyen az élet. Minden pillanatot
őrzünk. Közülük azonban mindenképp kiemelkedik a következő tíz.

A legvagányabb pillanat: Tíz év alatt sokan jelezték írásban,
hogy szeretnének a Cívishírnél dolgozni. Mindig kihívás ezeket az
önéletrajzokat olvasni. Kell hozzá egy kis türelem, optimizmus, hideg
fej és némi humorérzék. A legvagányabb jelölt az a hölgy volt, aki a
szakmai tapasztalataihoz odaírta, hogy részt vett a Karcagi Birkafőző
Fesztiválon. Köszönjük.
A legfelemelőbb pillanat: Dóra, Csenge, Rozi, Panna, Olivér,
Ádám, még egy Ádám – tíz év alatt hét újszülöttet köszöntöttünk,
és bár nem mindegyikük szülei dolgoztak folyamatosan a Cívishírnél,
így is nagyon örülünk nekik. Két „szerkesztőségi” baba jelenleg is úton
van, egyikük szinte már a kertek alatt, a másik pedig áprilisban kopogtat. Nőjetek nagyra!
A leglesújtóbb pillanat: 2016. február 29-én pár perccel azt
követően, hogy megérkeztek szerkesztőségünkbe a 4-es számú
főúton, Újfehértó határában történt, tragédiával végződő hármas karambol fotói, kiderült, hogy kolléganőnk édesapja az áldozat.
A legdicsőségesebb pillanat: 2011. február 18-án a Debreceni Ítélőtábla jogerős végzésével helybenhagyta az első fokú ítéletet,
azaz elutasította Hajdú Péter keresetét, amiben 5 millió forint nem vagyoni kártérítésre perelte a Cívishír kiadóját Tóth Csaba Zsolt jegyzete
miatt, ami élesen bírálta Hajdú Frizbi című műsorának minőségét. A
tévést kötelezte a bíróság az első- és másodfok perköltségének, valamint
az állam felé az 5 millió forint illetékének (mindösszesen 768 ezer 750
forint) megfizetésére.
A legfinomabb pillanat: Az elmúlt években kétszer vettünk
részt a főtéren rendezett Debreceni Pulykanapokon, 2009-ben a
civispulyka.hu(s)-sal, 2016-ban a túrógombóccal tálalt pulykaraguval
– mindkét alkalommal helyi sztárséf erősítette csapatunkat. Egy különdíjat hozhattunk haza.

2.
3.

4.
5.

10 ÉVES A CÍVISHÍR 13

CívisCafé

INGATLANAJÁNLAT

D e b r e c e n 2 0 1 8

57 m2

6.

A legnagyobb csalódás pillanata: Legyen akár
értékesítő, akár újságíró, a pályakezdőkről – leszámítva
a kezdetek kezdetének (2008/2009) lelkes csapatát – nagyon
nehéz lenne jót írni képességek, motiváltság, célok és elhivatottság tekintetében is, így hát inkább nem írunk semmit.
A legmelósabb pillanat: Mióta a lapkiadás mellett
rendezvényszervezésre adtuk a fejünket, a Debreceni Állásbörze egész napját követően évek óta ledarált, fájós lábú,
munkakedvében megsemmisült, fényében keményen megkopott cívishíres garnitúrát szoktunk vendégül látni az otthonunkban. A vacsorát követően aztán valahogy mégis mindenki felélénkül, és se pohár, se szem sem marad szárazon.
A legértelmesebb pillanat: Két nagyszabású adománygyűjtést szerveztünk, egyet 2016 telén a nehéz
körülmények között élő hajdúhadházi Gargóczi családnak,
akik beteg nagyfiuk mellett még két kitűnő tanuló gyereket
nevelnek – a Cívishír olvasói nekik igazi ünnepet küldtek karácsonyra: ágyat, automata mosógépet, ruhát, számítógépet,
konyhaszekrényt és megannyi tartós élelmiszert. Ugyanebben
az évben a hajdúdorogi Makula családban 9 gyerek váratlanul
anya nélkül maradt 2016 nyarán. Ágnes tüdőembóliában halt
meg, 38 évesen. A legkisebbje akkor két hónapos volt. Az egész
országból érkeztek hozzájuk csomagok és pénzadományok a
Cívishír felhívására. Sorsuk alakulását azóta is nyomon követjük.
A legsportosabb pillanat: Miután a Cívishír-Koroknai Autósiskola-IsdaBau futballcsapata megnyerte az idei
városi kispályás szabadtéri bajnokság másodosztályát, a Bajnokok Tornáján is diadalmaskodtak, így 2018. október 22-én ők
lettek a Bajnokok Bajnoka. Az óriási kupát a szerkesztőségben
féltve őrizzük. Ja, nem. Az örömmámorban úszó sportolók
ugyanis ott felejtették kedvenc főtéri vendéglátóhelyükön.
A legviccesebb: Évente kétszer rendezünk összejövetelt a szerkesztőségben: március 14-én, a szabad
sajtó napjának előestéjén és karácsony előtt, az év zárásaként.
A fiúk helyben főznek, a lányok sütit hoznak, a pálinkát és
a sört körömcipőben/ing-nyakkendőben pakoljuk fel az első
emeletre. Ehhez a mélyretró hangulathoz a Cívishír állandó
segítőinek örökzöldjei nagyban hozzájárulnak: Dögös Robi
és a Hip-Hop Boys is megelevenedik a konyhában, de az is
elhangzott már a folyosón, hogy fel kellene gyújtani a domboldalt. Tekintve Debrecen földrajzi adottságait, tényleg nagy
gondolat.

Ár: 16,95 M Ft

Alsó-Józsa központjában, kiváló helyen eladó egy tégla
építésű, korának megfelelő, 60 nm-es, két szobás családi ház, 800 nm-es saroktelken. Fűtését gázkazánról
radiátorokkal, a használati meleg vizet villanybojler
segítségével biztosítják.
Érd: +36 70 469 3291

90 m2

Ár: 18,9 M Ft

Eladó Debrecenben a Biharikertben, 682 nm-es
telken, kétgenerációs családi ház, felújítandó állapotban. Két 2 szobás, palatetős, konvektor fűtésű
házikó egy telken, vegyes, ill. tégla falazatúak.
Érd: +36 70 469 3231

7.

88 m2

Ár: 24,9 M Ft

Debrecenben, a Homokkertben csendes, nyugodt
környezetben, 88 nm-es, 2+2 szobás, téglaépítésű,
felújítandó családi ház, 737 nm-es telken eladó!
Érd: +36 70 461 9786

105 m2

Ár: 25,4 M Ft

55 m2

Ár: 27,9 M Ft

80 m2

Ár: 29,9 M Ft

Szabadság-telepen, a Pipóhegy utcán bruttó
140 nm-es, 2 szintes, 4+1 szobás önálló kertes családi ház eladó. Fűtése gáz-cirkó + vegyes tüzelésű
kazán. Családosoknak, csendet és nyugalmat kedvelőknek jó választás.
Érd: +36 70 388 6086

8.

9.

10.

Bereczki-Csák Helga

80 m2

Ár: 26,9 M Ft

92 m2

Ár: 29,9 M Ft

Eladásra kínálok egy Júlia telepi 80 nm-es családi
házat, a Kard utca aszfaltozott szakaszáról.
Az ingatlan jellemzői: műanyag nyílászárók, zsindelytető, gázfűtés (konvektor), rendezett kert.
Buszmegálló 50 méterre.
Érd: +36 70 388 5461

Ungvárikertben, 790 nm-es telken, 92 nm-es, emeletes, szilikát falazatú családi ház eladó. 3+1 szobás, 2 fürdőszobás, csendes környezetben. Gáz- és
vegyes tüzelésű kazán is kiépítve. Erkélyes, alápincézett garázs az udvarban. Érd: +36 70 461 9786

Debrecenben, a Cser utcában eladó, 55 nm-es,
1,5 szobás, konyha-étkezős, fürdőszobás családi ház
1215 nm-es telken. Az udvarban található még egy két
szoba-konyhás-fürdőszobás külön lakóegység, illetve
egy kétállásos garázs.
Érd: +36 70 716 9076

Eladó Debrecenben, a Biharikertben, csendes,
aszfaltozott utcában, 80 nm-es, 2+1 szobás, tégla
építésű, gázcirkó fűtéses, szigetelt, felújított családi ház, 373 nm-es telken, A telken fúrt kút, melléképület, garázs is található. Érd: +36 70 469 3231

Irodáink:
4025 Debrecen, Hatvan u. 22.
| +36 52 534 425
4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.
| +36 70 454 1566
290 m2

Ár: 37,8 M Ft

A Homokkertben kétszintes lakóház, a pincében kialakított vendéglátó egységgel eladó. Téglából épült, a fűtést
és meleg vizet vegyes tüzelésű kazán biztosítja. Földszinten nappali + 2, emeleten 4 szoba. Akár több generáció
számára is alkalmas.
Érd: +36 70 412 3861

4026 Debrecen, Kálvin tér 8.
| Nyitás: 2018. decemberében
4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
| +36 52 212 539

Teljes ingatlankínálatunkat megtekintheti irodánkban,
vagy honlapunkon, a www.oc.hu címen!
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Örömmel vezetem új zenei
világokba a debreceni közönséget
Interjú Kovács Lászlóval, a Kodály Filharmonikusok
vezető karmesterével.
Bár szűkebb pátriád ehhez a vidékhez
köt, 17 éves korod óta Budapesten élsz.
Hogyan kezdődött zenei pályafutásod?
Nyíregyházán születtem; a szüleim
általános iskolai énektanárok voltak.
A nagyobb családunkban mindenki muzsikált. Egyik nagypapám hegedült, két
nagybátyám dzsesszzongorista volt (azaz
rendes állásuk mellett esténként kocsmákban játszottak);, szinte mindenki
kötődött a zenéhez. Háromévesen kezdtem zongorázni, hétévesen zeneiskolai
koncerteken léptem fel. 13 évesen azonban már annyi mindenen túl voltam (komoly darabokat játszottam, a színpadon
otthon voltam), hogy már nem akartam
többé zongorázni, hanem inkább csak
gitározni, focizni és a beatzenekarommal foglalkozni. A szüleim hagyták is
ezt egészen a középiskoláig. Aztán beírattak a debreceni konzervatóriumba. A
harmadik évben volt egy szakfelügyelet a
Zeneakadémia egy professzorával, aki át
is irányított a főiskolára, ahová zongora,
karmester és harsona szakra is felvettek.
Utóbbi kettőből diplomáztam.
A külföldi művészeti tevékenység mindig nagy szerepet játszott életedben.
22 évesen, mint az Operaház korrepetitora és vezénylő karmestere ismerkedtem meg Jurij Szimonovval, aki akkoriban Moszkva első számú karmestere
volt: a Bolsoj főzeneigazgatója és tanított a Csajkovszkij Konzervatóriumban.
Mivel a vezényléstechnikában jócskán
voltak hiányosságaim, felajánlotta, hogy
foglalkozik velem. Akkoriban viszonylag
egyszerű volt Moszkvába utazni, így sok
időt töltöttem ott, ahol alaposan rendbe tette a fejemben, hogy mi a feladata
a karmesternek, és milyen eszközökkel tudja szakmai céljait elérni. A mesteremnek, mentoromnak tartom, aki
fontos emberi dolgokra is megtanított.
Másik fontos külföldi helyszín és ember
az életemben London és Doráti Antal.
A Ferencsik János-emlékdíjat nyertem
el tőle, ami két hónapos tartózkodást
jelentett a brit fővárosban, betekintést
nyerve a Royal Philharmonic Orchestra
munkájába. Doráti inkább a mesélésre és

beszélgetésre alapozta a munkáját a zenekarokkal. Amit Jurij Szimonov a kézmozdulataival, ő a szavaival tudta elérni.
Szinte nagypapai szeretettel vezetett be
az ottani zenei életbe. Néhány éve ismételten többet vállalhatok külföldi munkákat. Kialakult egy inspiráló szakmai
kapcsolatom India egyik legnagyobb
zeneszerzőjével, a Kodály Filharmonikusokkal pedig megint Kínába utazunk
turnézni ez évad december-januárjában.
Karmesteri tevékenységed mellett hangszeres zenészként is színpadra lépsz.
A kívülállók sokszor azt gondolják, hogy
a karmesterkedés a zenei pálya csúcsa –
ez valamennyire igaz is –, de a „hangszeres oldalról való muzsikálás” nekem
legalább olyan fontos, és talán nagyobb
örömet ad. Leülni egy hangszer mellé,
és együttműködni másokkal – például
egy kamaraegyüttesben – komoly pas�szió nekem.
Nagyon fiatalon megkaptad egy profi
zenekar vezetésének lehetőségét.
5 évig dolgoztam az Operában, majd még
mindig csak 27 évesen kaptam lehetőséget, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar vezetője legyek. A zenekar ismert,
mert elődöm, Mura Péter mellett már
segédkarmesterként működtem. Nem
gondoltam, hogy évtizedekig maradok
velük. Csodálatos éveket töltöttem ott.
Úttörők voltunk például a „könnyebb”
zenei világok irányába való nyitásban is.
2014-től vagy a Kodály Filharmonikusok
vezető karmestere.

Harminc év együttműködés után köszöntem el a Miskolci Szimfonikus Zenekartól. Ezután hívott Somogyi-Tóth
Dániel, a Kodály Filharmónia igazgatója
vezető karmesternek Debrecenbe, aminek nagy örömmel tettem, teszek eleget.
Évadonként hozzávetőleg tíz hangversenyen vezényelem a Kodály Filharmonikusokat, így a munkakapcsolatunk nem
válik rutinszerűvé, de mindig otthonos
légkör fogad, és ünnepként élhetem meg
ezeket az alkalmakat.
Az ősz végi, téli időszakban három
koncertet is vezényelsz Debrecenben.
November 27-én, a Fagott légyott
koncert központjában Csajkovszkij
V. szimfóniája áll. Debrecenben (más
zenekarokkal ellentétben) ez nem egy
agyonjátszott mű. Bár az utóbbin sem
lehet csodálkozni, hiszen a romantikus
zeneirodalom egyik legreprezentatívabb
alkotása. A hangverseny szólistája Lakatos György fagottos lesz, aki zenekari művészként, kamarazenészként és szólistaként is gondozza pályáját. A személyisége
is magával ragadó, nagyon látványosak a
szereplései, mondhatni igazi „showman”.
December 4-én, A teljesség felé hangversenyen eljátsszuk Mozart fúvós hangszerekre írt Sinfonia Concertantéjét, ahol
a Kodály Filharmonikusok négy tagja
lesz a szólista. Mindenképpen nagy kaland, és nagyon jó dolog a közönségnek
is látni, amikor az ismert zenekar tagjai
közül felállnak a legtehetségesebb zenészek szólót játszani. A műsor második
felében César Franck d-moll szimfóniája
szerepel. Bátran ajánlom mindenkinek
a meghallgatását, s örömmel vezetem
be kézen fogva a közönséget elvarázsolt,
különös szépségű világába.
Február 19-én, a Világok arca koncerten játszott Maurice Ravel és a kortárs
Kovács Zoltán alkotása is egy-egy gyönyörűség. Egyikük sem a bevált zenei
utakon közlekedik. Kovács Zoltán minden darabja óriási élmény számomra, és
biztos vagyok abban, hogy a közönség
is nagyon fogja szeretni a koncerten felhangzó Adagiettót. A hangverseny második felében Wagner Walkürjének első
felvonását játsszuk. Wagnert nem kön�nyű hallgatni, de bízom benne, hogy a
debreceni közönség nyitott füllel és szívvel ül be erre az alkalomra.
-KJEAz interjú teljes szövegét a www.kodalyfilharmonia.hu
oldalon olvashatják el!
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gépészet

VEGYIPAR

GYENGEÁRAMÚ
ELEKTRONIKA

ERŐSÁRAMÚ
ELEKTROTECHNIKA

TÁVKÖZLÉS

INFORMATIKA

Találkozzunk Debrecenben
a mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztiválon!
Mi ott leszünk: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Atomenergetikai Múzeum

ÉLD ÁT Testközelből a LEGIZGALMASABB KÍSÉRLETEKET
az atomenergetikai múzeum bemutatóival.
A FIZIKA ATOMJÓ!

A célban a műszaki pálya vár!
2018. november 28. Debrecen

regisztráció: miapalya.mee.hu

Főtámogató:
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Dögök és szentek
Ilyen volt a Nyitva című film.
Mindegyik párkapcsolat jó, amelyiknél
van rosszabb – ez elég vigasztaló tud
lenni azokban a percekben, amikor az
ember rádöbben, hogy otthon minden
a legnagyobb rendben van – nevezetesen: sosem esik a vajas-mézes felére a kenyér, tisztes távolságban lakik az anyós,
szolgál az egészség, futja a főzelék mellé
fasírtra is –, csak közben nem nagyon
történik semmi kiugró. Nem járjuk már
be azt az érzelmi hegy-völgyet, amit korábban naponta akár többször is. Biztonságos, szép élet. Az ilyesfélében meg kell
nyugodni, elsimulni, tudatosan megélni
benne a békét, de akár haldokolni is lehet
az unalomtól, továbbá az abból sarjadó
kétségtől, hogy ez most már mindig így
marad-e. Ha két ember szereti egymást
legalább annyira, hogy hosszú távon is
képesek egy irányba menni, nagyjából
ugyanazon elvek által vezérelve, akkor
érdemes valami újat hozni az agyunkba
és az ágyunkba, mielőtt a hálószoba kapcsolati elfekvővé válik.
A Nagypál Orsi (Terápia, Tóth János,
Csak szex és más semmi tévésorozatok)
által jegyzett Nyitva című mozi egy olyan
párt mutat be, akikről elég annyit mondani, hogy pizsamában alszanak. Mind
a ketten – ez önmagában is szexualitás
elleni terrorcselekmény, emberiség elleni
bűntett.
A pizsama kórházba való, angolszász karácsonyi fotókra, nem a közös lepedőre.
A vágyölő kockás flanelba komfortzónát
szokás csomagolni, aminek eljön a lét-

jogosultsága majd úgy 60 körül, amikor
már támogatni érdemes a test hőháztartását, de 35-40-nél azért elég hervasztó
tud lenni. Így van ez: alig hisszük, hogy
a külsőségek apróságok, és nincs jelentőségük, pedig van. Rengeteg. A másiknak
mindennel üzenünk: a reggeli kávéval
(kiszolgállak, mert szeretlek), a vasalatlan inggel (nem érdekelsz, az se, ahogy
kinézel) ugyanúgy, mint azzal, ha oda
tesszük a kulcsát, ahol lenni szokott, és
nem hagyjuk ott, ahol legutóbb felejtette (egy kicsit megkönnyítem számodra
ezzel ezt a napot).
Bálint és Fanni esténként tehát kockás
pizsamában nyomják magukba a szénhidrátot az illegálisan letöltött sorozat előtt,
reggel dolgozni mennek, délután haza,
aztán este kezdik elölről ezt a lehangoló
sormintát. A férfi szájában nagyjából öt
másodperc alatt megalszik a tartós tej is, a
nő pedig pont annyira féltékeny, ami már
baromi idegesítővé tudja tenni. Igaz, legalább kommunikálnak, aminek köszönhetően felismerik, hogy ha így haladnak,
ebből nemhogy aranylakodalom, de még
jövő hét sem lesz. Közös elhatározás, hogy
térben a lakás, lélekben pedig a maguk
építette gátlások négy fala közül törnek ki.
Egy párként. Átlagemberek okos igénye.
Innentől kezdve bénázások sora veszi
kezdetét, ami amellett, hogy egészen üdítő, egyúttal hihető is, hiszen a főszerepet
játszó Radnay Csilla és Kovács Lehel
minden, csak nem szexi. Így hát teljesen
meggyőzően alakítják azt a fajta szemér-

mes karót nyeltet, aki nagyon akar valamit,
csak még nem találta ki, hogy mit.
Akár igaz is lehetne a Nyitva, a poénok
is rendben vannak, mégis elveszve érzi
magát a néző, mert vagy a gondolati tartalom lehetett volna egy kicsit rétegzettebb, vagy ha nem, akkor elmozdulhatott volna a látványos erotika irányába,
de nem teszi, inkább mindenből ad egy
keveset, azaz javarészt kielégületlen marad az is, aki a monogámia melletti/elleni érvelésért jött, de az is, aki csak 110-es
mellekért ült be a filmre.
A párkapcsolatban való megengedés
határainak kérdésköre érzékeny talaj,
nem is foglal állást a rendező, de hát
ezen műfaj keretei között nem is lehet.
Jah, műfaj! A romantikus komédia esetünkben annyit tesz, hogy 96 percen át
jó karakterszínészekkel (Jordán Adél,
Péterfy Bori, Ötvös András) körítve elviccelődünk a hűséggel. Összesen
annyit mond a film: szent nem vagyok;
bennem is lapul egy vad, csak biztos kézzel fogom a pórázát. De hogy ez a vad
mire képes, milyen a természete, az nem
derül ki. Ott bezár a Nyitva.
Bereczki-Csák Helga

Debreceni egyetemista írt szexi, borzongató regényt
Szenvedély, vér és sírkövek.
A népszerű, fiatal Naomi elköltözik családjával,
régi otthonuktól
egy
távolabbi
városba, addigi
életüket feladva,
a tökéletes jövő
reményében.
Az új iskolában
rendszeresen
bántják, lenézik,
az új házban töltött minden perc számára

rémálom, a kiutat nem találja, depresszió
kínozza. Megismer egy fiút, aki szereti anélkül, hogy harcolnia kellene érte.
Szenvedélyes éjszakák, forró szexuális
kalandok, megcsalás, kósza csókok, túlfűtött vágyak.
Az új környék elhagyatott, mintha mindenki halott lenne, csak a temetőgondnok
tűnik fel néha… Valóban? Vagy csupán
csak a képzelet szüleménye? Szokatlan
dolgok történnek a házban, elsuhanó árnyak, furcsa zajok, ajtócsapódás, merész
álmok, könyörtelen megpróbáltatások.
Véres lábnyomok, sötét erdő, elhagyatott
sírkövek, ismeretlen hívások éjjelente.

Naomi nyomozásba kezd. Senki nem hisz
neki; nyugtatókkal próbálják csillapítani
elméjét. A helyzet egyre rosszabb lesz,
kórházba kerül, de tudja, vissza kell mennie a házba, hogy megmentse családját.
Kérdés az, hogy túléli-e a házban töltött
időt ép ésszel, vagy beleőrül, és elveszít
mindent.

A szerzőről
Vámosi Kira 20 éves debreceni
egyetemista. 11 éves kora óta ír
rendszeresen. 15 éves volt, amikor
nekilátott első regényének, amit
kétéves szakadatlan munka követett –
a könyv Ne csukd le a szemed címmel
a közelmúltban jelent meg.
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CívisCafé

Szeretne egy olyan munkahelyet,

ahol megbecsülik és elismerik a munkáját?
Debreceni telephelyünkre keresünk tehetséges

autóvillamossági szerelő,
karosszérialakatos
és hegesztő kollégákat.
A munkaerő-piaci átlaghoz képest kiemelten magas bérezés és béren kívüli juttatások.

Karrierlehetőség! Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!

Bővebb felvilágosítás a +36 30 161 8950-es telefonszámon.

CívisCafé

Fotók: Fajta János
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A tiszacsegei
révész
szemén át
új világ tárul
elénk
Az ember, aki csak hallgatja
a csendet, és elégedett
az életével.
Gyönyörű interjú
Fajta Jánossal.

A tiszacsegei komp közösségi oldalán rendre csodálatos fotókkal számolnak be a Tisza változatos élővilágáról. Mint kiderült, a képeket Fajta
János készíti, akit egy ország ismert meg a tiszai jégzajlás kapcsán. Egy
olyan ember, aki nem szeretne kődobozban élni, akinek az Alföld az
élete, aki büszke gyökereire, és aki rámosolyog az átutazóra is. Varázslatos képeinek egy célja van: örömet szerezni. Másoknak.
CívisCafé: A fotózás hogyan lett része az életének?
Fajta János: Nyolc éve kerültem a komphoz, majd miután megismertem
a tájat, szerettem volna másoknak is megmutatni. A legjobb barátom vett
egy fényképezőt, és kérdezte, nem vásárolok-e egyet magamnak. Mondtam, de, veszek, próbáljuk ki ezt is! Előtte nem csináltam hasonlót sem,
nem tanultam a „szakmát”, a számítógépet sem használtam napi rendszerességgel. Egyszer észrevettem, hogy a helyi csárdának van Facebook-oldala. Gondoltam, a kompnak meg nincs? Ez így nem járja; nem hagyhatjuk
annyiban! Innen indult az egész, hogy töltsük meg az oldalt tartalommal,
és kézenfekvő volt, hogy a képeimmel mutassam be Tiszacsegét. Az oldalnak az a célja, hogy megismerjék a várost, vagy akik innen elszármaztak,
legalább így láthassák egykori otthonukat. Csodálatos a táj;, szeretném, ha
ezt észrevennék az emberek. Most már saját naptárunk is van, az én fotóim
vannak rajta, csinálom a tervezést, intézem a nyomtatást. Négy éve készült
az első, akkor még csak a révházban volt hozzáférhető, hiszen ha valaki betér hozzánk, legyen sajátunk! Az ideiből 50 darabot készíttettem, és mindet
el is vitték. Nem olcsó dolog, körülbelül háromezer forintra jön ki, a postai
8-900 forintosokkal nem tudom felvenni a verseny, de nem is akarom. A
saját pénzem volt benne, megreszkíroztam, és szerencsére visszajött.
CívisCafé: Ön fotós, zoológus és ornitológus is egyben.
Fajta János: Egyikben sem vagyok teljesen jó. Egy idő után az ember
megismeri az állatokat, a növényeket. De segítségem is van: egy kedves
hölgy ismerősöm falugazdász, a madarakkal kapcsolatban mindent tud,
tőle szoktam útmutatást kérni. Itt vagyok a természethez közel, felismerem
a körülöttem lévő élőlényeket. Állattenyésztő a szakmám: jószágok között
éltem mindig az életem, gyerekkorom óta Tiszacsegén élek, úgy ismer itt
mindenki, mint a rossz pénzt. Saját belátásom szerint is mindig flúgos voltam, a „falu bohóca”. Nagyapámra sokan emlékeznek, általa ismertek meg
engem is, nyolc évig én voltam a falusi csordás. Felvettem a nagykalapot,
kézbe vettem a csengőt, és úgy hajtottam a csordát. Ezek a tárgyak mai
napig megvannak, nagy becsben őrzöm őket, emellett sokat lovagoltam,
bemutatókat tartottam, csikós ruháim is vannak, öt-hat évig szerveztem

CívisCafé
is felvonulást a Csege-napokra. Az akkori lovasokkal jó kapcsolatban voltunk,
megbíztunk egymásban, bátran kölcsön
kérhettünk dolgokat egymástól. Mióta a
kompnál dolgozom, ezeken a rendezvényeken nem tudok részt venni, de sebaj,
jövőre bepótolom!
CívisCafé: A helyismeret nagyban
megkönnyíti az életét.
Fajta János: Részben célirányosan megyek: például ha szalakótát akarok fotózni, tudom, hol találom őket. Most már
sokkal kevesebb idő is elég, mint amikor
még kóvályogtam a környéken. Sokszor
csak elindulok, végig gurulok a gáton, és
fotózom, amit meglát a szemem. Van egy
lessátram is, de keveset használom, mert
ahhoz idő kell, az pedig sajnos sosincs
elég. Nagyon sokat vagyok a szabadban
– a munkám miatt is –, egész életemben
a természet vett körül, sose dolgoztam
gyárban vagy irodában. Mióta fotózom,
azt vettem észre magamon, hogy más
szemmel nézem a világot. A parton szeretek fotózni, a Hortobágyon, a környék
20-30 kilométeres körzetében. Itt otthonosan érzem magam, hiszen tudni kell: a
tájékozódási képességem egyenlő a nullával. Ha beküldenének egy nagyvárosba,
pillanatok alatt eltévednék, ezért GPS és
térkép mindig van a zsebemben. Az ismerőseim röhögnek is rajtam: elmentem
nemrég Tapolcára mókusokat fényképezni, és a városban egyedül maradtam,
mint a kisujjam. Csak a Google segítségével jutottam el az úti célig, hiszen csak
turistával találkoztam utam során. Vissza
fogok még menni, mert a képek nem lettek tökéletesek, így remélem, akkor már
visszatalálok az állatokhoz.
CívisCafé: Hosszú ideig csak
a környékbeliek tudták, ki készíti
valójában a képeket.
Fajta János: Sokáig nem írtam a fotókra
a nevem, mert nem tartottam fontosnak,
hogy ki csinálta. Végül azért „írtam alá”,
mert volt, aki a saját képemet visszaküldte, hogy ezt ő készítette. Kezdtek visszaélni a képekkel, és azért tettem rájuk aláírást, hogy addig is dolgozzon vele, míg
eltünteti vagy levágja. Ha megosztják,
annak persze örülök, de amit én csinálok,
nem egy különleges dolog. Legalábbis én
nem tartom annak. Ezzel töltöm a szabadidőm, nekem tetszik, szeretem, és ha
más is rááldozná az idejét, akkor meglátná a természet adta kincseket, és meg
tudná örökíteni. Az elkészült képekben az
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a legjobb, hogy más is látja azt a szépet,
amit én. Nem várok érte semmit, de ha
odaírja, hogy tetszik neki, az nyilván jólesik, ha nem ír semmit, csak lájkolja, az is.
Sokszor mondják, hogy „tetszikelik”, de
bevallom őszintén, nem nézem meg név
szerint, kik. Amikor mondják, hogy reagáltak a képre, zavarba jövök, mert nem
szeretnék hazudni nekik, hogy láttam. Inkább csak megköszönöm, és megyünk tovább, de ha valaki ír pár szót, arra mindig
válaszolok. Sokszor látok szép dolgokat,
melyet, ha lefotózok, nem tükrözi, amit
akkor és ott láttam. Nem szoktam elkenődni emiatt, mert máskor majd sikerül
egy másik szögből vagy más időpontban.
Sokan csinálnak a képeken utómunkát,
én sem tartom ördögtől valónak; ez is
egy lehetőség. Egy amatőr programban
dolgozom, melynek a kezelését is magam
sajátítottam el, a Photoshophoz sem értek. Kontrasztot szoktam a képekre adni,
élesítem, zajcsökkentem a fotót, a színekhez viszont nagyon ritkán nyúlok.
CívisCafé: A természet hálás téma?
Fajta János: Igazából nincs kedvenc témám, de visszanézve látom, egyik évben
a vadvirágok, másik évben a pillangók,
most inkább a madarak vannak előtérben. Ősszel színesek a levelek, nyáron
rengeteg virág van, a téli deres képek
mesések, tavasszal pedig napról napra
változik a környezet. A reggeli órákban
szeretek igazán fotózni, vagy késő délután. Embereket nem szoktam fotózni,
mert szerintem nem tudok, és nagyon
nehéz, hogy amit elképzelek egy emberről, azt tökéletesen megvalósítsam. A kép
nem adja vissza azt, hogy amit én látok a
másikban, azt viszontlássák a „nézők”. A
beállított portrékat nem szeretem, egyáltalán nem tetszik, a közösségi oldalra
pedig nem is akarok embereket feltenni,
mert senkit sem akarok kellemetlen helyzetbe hozni, és macerás is mindenkitől
engedélyt kérni. Igen, nekem a természet
a leghálásabb téma.
CívisCafé: Indult már valamilyen
fotópályázaton?
Fajta János: Nyáron volt egy agrárfotó-pályázat, arra küldtem be fotókat, de be se kerültek az első 16-ba. A
zsűri által választott képek kétharmada
drónos felvétel volt, ami sokkal szebb,
hisz más szemszögből mutatja be a látnivalót; a fényképezőgépekkel készült
képek pedig valóban csodásak voltak.
Folytatás a következő oldalon
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Ezen az egy versenyen indultam, és nem
tudom, hogy indulok-e még; nem célom, hogy versengjek másokkal. Jelent
meg képem az indexen, a Borsban, a
megyei napilapban, tavaly pedig Egyeken volt vetítés a felvételeimből iskolás
gyerekeknek. Felhívtak a könyvtárból,
hogy gondolkodtam-e már ilyen jellegű
bemutatón. Soha nem jutott eszembe
ilyesmi, de aki ismer, az tudja, én mindenre kapható vagyok, így megcsináltuk. A gyerekek jól fogadták, tetszettek
nekik a képek, a végén pedig sok kérdésük volt. Most a tiszacsegei könyvtárban is szeretnének valami hasonlót, de
ahhoz a képeket össze kell szedni hónap
szerint, egy tematikát kidolgozni;, erre
majd csak télen lesz időm.
CívisCafé: Több mint négyezer
követője van a tiszacsegei komp
Facebook-oldalának.
Fajta János: Megkerestek, hogy csináljuk egy másik Facebook-oldalt is a
Tisza-rajongóknak. Szívesen el is készíteném, de nincs rá időm. Kompozok,
éjszaka őrködöm, felújítom a házam, és
iskolába is járok. Szakmunkás-bizonyítványom van, és le szeretnék érettségizni,
hiszen manapság ez alap lett. Sose lehet
tudni, hova fogok keveredni, és lehet,
szükségem lesz rá. Jogosítványom is
csak három éve van, és azért, mert mások beírattak; nem akartam kiröhögtetni magam, hogy 45 évesen beülök a 18
évesek közé. Magammal kapcsolatban
mindig elégedett voltam, de az életem
sokszor olyan kanyarokat vett, amiről
sose gondoltam, hogy csinálni fogom.

Ilyen a fényképezés és a kompozás is.
Húsz évvel ezelőtt hívtak kompozni; akkor azt mondtam, vízre nem megyek.
Aztán telt az idő, és mégis ide keveredtem: meglett a révészvizsgám, tavaly
kisgépvezető vizsgát is tettem, évekig
halásztunk. Megmutatták, hogy kell, így
megtanultam evezni is. Nem tudni, mit
hoz a jövő, a mai világban semmi sem
biztos, az érettségi is egy lehetőség. Heti
kétszer déltől este nyolcig az iskolapadban – amikor a munka engedi –, de
magam miatt csinálom. A matematika
az egyik kedvencem: égetnivaló gyerek
voltam, így akkor nem figyeltem rá, de
szakmunkásban végig ötös voltam; szerettem a tanáraimat, fölnéztem rájuk. A
biológia is a szívem csücske. Végeztem
arany- és ezüstkalászos tanfolyamokat
is, van egy kevés földem, régen állatokat is tartottam. Úgy gondolom, ez nem
nagyképűség, de az állattenyésztéshez
értek; rengeteg szakkönyvem van, érdekel a dolog, a tanáraim is meg voltak
velem elégedve. Egyedül a méhek terén
voltak hiányosságaim, de mára ezt is
bepótoltam, így méhészetből is bátran
kérdezhetnének.
CívisCafé: Ezek szerint folyamatosan
fejleszti magát?
Fajta János: A fényképezésben az egy
évvel ezelőttihez képest sokat fejlődtem.
Ez annak is köszönhető, hogy az ember jobban megismeri a gépet, nézegeti
mások fotóit, keresgél, utánaolvas. Nekem hatalmas hiányosságaim vannak,
melyeket próbálok behozni. Teljesen
amatőr képeket is szoktam nézegetni,

CívisCafé

mert érdekel, ki hogy látja a világot. Én
be sem tudom igazán állítani a fényképezőt, legtöbbször automatában fotózom, sorozatban csinálom a képeket
és a nagy számok alapján egy összejön.
De nagyon örülök neki, ha olyan helyet
mutathatok profi fotósoknak, ahonnan szokatlan helyzetből valami szépet
tudnak kihozni. A kérészrajzás is ilyen
volt: elvittem csónakkal az embereket
egy közeli kanyarhoz, ahova oda sütött
a Nap, és ellenfényben remek képeket
tudtak készíteni. A kompról csak annyit
láttak, hogy száll egy csomó bogár, így
viszont meg tudtam mutatni, amit egy
átutazó egyébként nem lát.
CívisCafé: Mi a véleménye
Tiszacsegéről?
Fajta János: Tiszacsege egy jó hely,
persze, hiányosságok itt is vannak; kevés a munkahely, de ez országos probléma. A nyáron szerencsére eljutottam
a Bükkbe és a Zemplénbe is, és megállapítottam, hogy nem jobb hely, mint
ahol én élek. Sőt! Szeretek itt lenni,
mert családias, barátságos. A hegyek
csodálatosak, és el is mennék egy-két
napra, de nem tudnék ott élni; rengeteg fa vett körül, nem láttam „szét”, a
völgyben pedig úgy éreztem, mintha gödörben lennék, az se volt jó. Az
Alföld az életem. Sokszor kimegyek a
pusztába, nincs ott semmi, de nekem ez
a mindenem. Kikapcsolom a telefonom,
és hallgatom a csendet, a napi gondok,
bajok ott nem érdekelnek, megszűnik a
világ, és megnyugszom. Az első fotóm
is itt, a Tisza-parton készült. Nemrég
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CívisCafé
összegyűjtöttem hajdani képeket a révfesztiválra, és érdekes volt végignézni,
mennyit változott a környék. Egészen
1906-ig sikerült beszerezni felvételeket,
és ha 50-100 év múlva majd visszanézik
az én képeim, talán elcsodálkoznak, hogyan módosult a vidék.
CívisCafé: Hová utazna legszívesebben?
Fajta János: Erdélybe, a Bihar-hegységbe. Idén szerettem volna eljutni, de
már nem lesz belőle semmi. Nem a nevezetességeket vágyom megnézni, hanem egy udvarban szeretnék felállítani
egy sátrat, és meglesni, hogy élnek ott
az emberek, milyenek a mindennapok.
Szeretem Wass Albert könyveit, és az
ottani tájat saját szememmel kívánom
látni. Lehet, rossz korba születtem, de
a régi kor szelleme engem jobban megragad. Fekete István a kedvencem, az ő
írásai állnak hozzám a legközelebb. A
Balatonnál soha nem voltam, az országot sose hagytam el. Tengerpartra soha
nem vágytam – lehet azért, mert nem
voltam még –, de engem a pásztorok
élete és a természet jobban érdekel. Vis�sza a gyökereimhez. Ahogy idősödöm,
úgy érzem, a múlt és a családi kötelék

egyre fontosabb; egy húgom van, akivel
minden nap beszélek. Sok jó ismerősöm
akad, de kevés az, akiben igazán megbízom, és aki végig mellettem állt.
CívisCafé: Elégedett az életével?
Fajta János: Nehezen tudom elképzelni magam, hogy egy üzemben legyek.
Belebetegednék, ha egy kődobozból a
szemetes utcán a betonrengetegen keresztül végig kellene mennem egy munkahelyre – egy másik kődobozba –, aztán
sok óra múlva vissza az én kődobozomba
a szemetes, koszos, sötét utcán. Fél évig
laktam panelban, a halálom volt. Tiszacsegén élek, itt nőttem fel, ez az életem, és
ha majd egyszer eltemetnek, a pap kétszer
fejbe ver, hogy ne szóljak bele a gyászbeszédbe. Jól érzem itt magam. Egy álmom
van: nem szeretnék gazdag lenni, de ha
olyan anyagi háttérrel rendelkeznék, akkor vennék egy tanyát, és sok állatot tartanék. Nem meggazdagodási szándékkal,
csak hogy jól érezzem magam. Megfizetném az ott dolgozókat, hogy ők is jól érezzék magukat, mindenki boldoguljon, és
együtt, örömmel csinálnánk. Ha nullára
kijönne, az rendben lenne.
Fogarasi Renáta
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szeretek csinálni: tanítom az embereket
bokszolni, önvédelemre, vagy csak segítek
nekik lefogyni.
Nem éppen mozgásszerető
társadalom a miénk.
Hogyan toborzol tanítványt?
A sport által szerencsére sokan ismernek
engem, tudják, milyen eredményeket értem
el, de a Facebookon is hirdetem magam.
Szeretnek hozzám járni, mert én sok figyelmet fordítok mindenkire, maximum két-három emberrel edzem egyszerre, vigyázok
arra, hogy a tanítványaim technikailag is
fejlődjenek, ugyanakkor el is fáradjanak, tehát kondit is szerezzenek. Tőlem mindenki
boldogan távozik.
Ha valaki még esetleg nem tudná, akkor csak tudja meg: hány
meccset is bokszoltál amatőrként?
Több mint 360-szor léptem szorítóba, és elsősorban nem erre a nagy számra vagyok
büszke, hanem arra, hogy ezek közül mindössze 39-et vesztettem el.
Látom a tetkót a karodon.
Peking volt a csúcs?
Gyerekfejjel azért kezdtem el bokszolni,
hogy egyszer kijussak az olimpiára. 2008ban ez sikerült, ennek már éppen tíz esztendeje. Ennek megfelelően a legnagyobb
fegyverténynek az olimpiai kvalifikációs
torna megnyerését tartom. Az olaszországi Pescarában valósítottam meg az álmom
2008 tavaszán, aztán nyáron jó barátommal,
a hajdúsámsoni Varga Miklóssal részt vehettünk az olimpián.
Hej, ha a hallássérülteknek
lenne boksz a paralimpián!
Az biztos, hogy paralimpiai bajnok lennék!
Így is büszke vagyok magamra, hiszen én
vagyok az egyetlen, aki hallássérültként
ökölvívásban kijutott az olimpiára. Nem a
paralimpiára, hanem az igazi olimpiára!
Tudnád valahogy érzékeltetni,
mekkora hátrányt kellett
leküzdened az ellenfeleiddel szemben egész pályafutásod során?
Szerintem nekem duplán kellett teljesítenem, mint bármelyik más bokszolónak. Hallókészülék nélkül semmit sem hallok, a szorítóban nyilván
nem viselhettem a készüléket, így
csak a szememre, illetve az ösztöneimre hagyatkozhattam. Nem hallottam
az edzőt, a közönséget, a bírót, semmit.
Pedig hányszor tombolt
érted több száz ember a Bocskain vagy a magyar bajnokságokon…
Ugyan nem hallottam, de azt mindig érez-
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Kalucza Norbert 6.
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk.
Huszonegyet. Ezúttal Kalucza Norberttől, aki hallássérülten jutott a csúcsra, most pedig már tanítja a boldogságot. A debreceni olimpikon edzőnek állt.
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Állj! Neked még bokszolni kéne,
nem edzősködni!
A profi ökölvívás nem az én világom. Teljesen kiszámíthatatlan, ráadásul a szponzorok
sem értékelik, legalábbis az én esetemben.
Akik amatőrként támogattak, azok már nem
teszik. Az emberek azt hiszik, sok a pénz a
profi bokszban, de nem így van. Rengeteget kell edzeni, miközben nem tudod, hogy
mikor kell szorítóba lépned. Előfordul, hogy
egy héttel a meccs előtt szólnak. Nem lehet
előre tervezni semmit, így eredményt sem
lehet elérni.
Kirobbanó erőben vagy,
31 évesen vétek kiszállni.
Fáj a szíved?
Nem szálltam ki végérvényesen, ha szólnak,
hogy bokszolni kell, akkor megyek! Igaz, egy
éve volt a legutóbbi meccsem, tehát egyre
kisebb az esélye, hogy profiként a csúcsra
jutok, de éppen ezért kezdtem el edzősködni. Nagyon szeretek kicsikkel vagy éppen
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nagyokkal foglalkozni, ez a munka most
teljesen kielégít.
Örömteli, hogy most jól vagy.
Emlékszünk arra is, amikor
a Facebookon könyörögtél támogatásért. Mi történt?
Budapesten
megvezettek, átvertek.
E g y
illető
l e nyúlta
a pénz e m ,
h i á b a
bokszoltam,
nem
kaptam
egy forintot sem. Régi
ügy, ennek már vége. Most már anyagilag is egyenesbe jöttem, abból élek, amit
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tem, ha nekem szurkoltak. Azért a szemem
sarkából láttam a közönséget, hibátlanul tudok szájról olvasni, érzékeltem, hogy örömet
tudok szerezni az embereknek, és ez még
inkább motivált. Azok voltak az igazán nagy
meccsek! Hazai pályán, Debrecenben mindig
imádtam bunyózni. Ez az, ami most hiányzik,
de az emlékek örökké megmaradnak.
Nemrég tettél ki egy képet
a Facebookra. Tényleg
külön szoba kell a trófeáidnak?
Összesen 87 versenyt nyertem, ennyi kupám van, az érmeimet össze se tudom
számolni, bőven száz fölött van a szám.
Sok helyet elfoglalnak, de időnként jó érzés
mindegyiket megtapogatni újra. Sok szép
emléket idéznek fel.
Tudok olyat mondani, ami
egészen biztosan nem hiányzik a bokszolói létből: a fogyasztás!
Nincs az a bokszoló, aki szeret fogyasztani,
de együtt kell élni vele. Most például 67 kiló
körül mozgok, de ha azt mondják, hogy két
hét múlva 57 kilóban lesz meccsem, akkor
két hét múlva annyi leszek! Én már annyit
fogyasztottam, hogy tíz kilót leadni nekem
gyerekjáték. Másnak kínszenvedés.
Látni már az új Kalucza
Norbit a fiatalok között?
Nagyon sok ügyes srác van, munka és
akarat kérdése minden. No meg kell egy jó
edző, amilyen én vagyok.
Ült a poén, de tényleg
érdekel, mikor lehet újra
olimpikonja Debrecennek ökölvívásban?
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Akár már 2020-ban, Tokióban. A DVSC-s
Bernáth Attila, aki ifjúsági Európa-bajnok,
szerencsével már most odaérhet. Csak
súlycsoportot kell váltania mielőbb, mert
olimpián az 52 kilós a legkisebb kategória.
Vészharangokat kongatnak
most a magyar boksztársadalomban. Mi a véleményed a mostani
botrányról, a szövetség brutális
hiányáról?
Mivel nem vagyok teljesen képben, nem
ismerem a részleteket, nem szeretnék véleményt megfogalmazni az ügyben. Bármi
is van, remélem, a boksz túléli, mert a világ
legjobb sportja.
Lazuljunk! Cézár-saláta
vagy csülökpörkölt?
Nekem teljesen mindegy, amit elém tesznek, azt megeszem. Azért is vagyok profi a
fogyasztásban.
Sör, bor vagy pálinka?
Nagyon ritkán egy pohár sör, a tömény italt egyáltalán nem szeretem. Egyébként nem bírom az alkoholt, hamar megárt.
Van az a pénz, amiért
elhagynád Debrecent?
Van, de sehol nem lennék olyan boldog, mint
Debrecenben.
Mi a legjobb Debrecenben?
A város hangulata, minden utcasarkát ismerem, itt lakik a családom, itt
vannak a barátaim.
Ki a legjobb fej Debrecenben?
Rengeteg jó fej van, egyet nem
tudnék megnevezni. Budapesten is sok jó
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fej van, de ott sok a rossz ember is. Debrecenben sokkal kevesebb a rossz.
A bokszon kívül is van élet?
Igen, a vasárnapjaim a családé, a
feleségemé és a tízéves lányomé. A többi
napon be vagyok táblázva reggeltől estig.
Megérte a bunyó a sok
bekapott pofonért is?
Én inkább adtam, alig kaptam, de komolyra
fordítva a szót: maximálisan elégedett vagyok, és ha újra kezdeném az életet, ismét
bokszoló lennék.
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Cs. Bereczki Attila
további érdekességek:

WWW.CIVISHIR.HU

Goldina Ékszer
vásárolj

most

10-30%

-os

kedvezménnyel!

DEBRECEN PLAZA, FÖLDSZINT
www.goldinaekszer.hu
facebook.com/goldinaekszer
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Teremtse meg

a karácsony
meghitt hangulatát
az Auchannal!

Gazdag termékkínálat, kedvező árak
– vásároljon kényelmesen,
igényes környezetben!
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