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A doktornő, 
akinek rendelője előtt 
az utcán áll a sor 

(4–5. oldal)

Ide süss! 
Spenótos muffin 

(8. oldal)

Sport: 
Gázvezeték utcai 
életmentés 

(20–21. oldal)

Debreceni 21-es: 
Ferenczi János 

(22–23. oldal)



2 RÖVID HÍREK CívisCafé

Jelentkezés és további információ:
E-mail: tabor@agoradebrecen.hu
Telefon: (52) 518-620 

TURNUSOK:
2019. július 1-5.
2019. július 8-12.
2019. július 15-19.
2019. július 22-26.
2019. július 29. - augusztus 2.
2019. augusztus 5-9.
2019. augusztus 12-16.

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

Kálvin tér 7. NON-STOP

1perc: 80 forint, bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint  
Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadóhely.

       FEKVŐSZOLÁRIUM   
    ÁLLÓSZOLÁRIUM

  CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)  
 SZOLÁRIUMKRÉMEK SZOLÁRIUM

www.solisundebrecen.hu
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Ajándékozz szoláriumkrémet
 

Midnight Express, Rush Hour Black, Live 4 The Beach, 
Chroma, EMBELLISH in Black, Ice Black Chocolate,

Black Chocolate Princess

400ml: 5700Ft 22ml: 570 Ft

10.500Ft

Falusi Mariann királyokat és királynőket idéz meg 
Debrecenben: Queen, Abba, Cher, Michael Jackson, Frank 
Sinatra, Madonna, Király Linda, Louis Armstrong és sokan 
mások. Nagyerdei Víztorony, június 14., péntek, 20.30.
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A nyugtalanul többé már nem kereső, hanem önmagát megtalált nő tudatos és magabiztos 
az öltözködés terén is: nem hajlandó kompromisszumra, csak a legjobbal éri be. A Perla-
kollekciók olyan modern és aktív nőknek szólnak, akik szeretik a nőies, elegáns és funkcionális 
ruhákat. Az extravagáns, egy évszakos trendek helyett inkább sokoldalú stílusokat 
képviselnek, amelyek különböző helyzetekben és a nap különböző időpontjaiban viselhetők: 
a munkahelyen, a városban vagy társadalmi események során. A márka minden gyűjteménye 
két részre osztható: klasszikus, irodai, munkára alkalmas és mindennapi, kissé romantikus 
stílusú. A színpaletták mindig a legfrissebb trendek alapján készülnek. Minden évszakban a 
kollekció legfontosabb darabjai a blúzok, ruhák és nadrágok. A Perla tervezői olyan hölgyek, 
akik jól ismerik a női divat igényeit és problémáit. Ezért a kollekciók részeként az egyes 
modellek könnyen összeilleszthetők és jól kiegészítik egymást. Ez lehetővé teszi, hogy minden 
nap új, érdekes stílust viselhessenek.
Széles választékot kínálunk vásárlóinknak a 36-os mérettől akár 46-os méretig. Hamarosan 
bővítjük üzletünk kínálatát a világszinten kedvelt Desigual márkával, ami friss, fiatalos, akár 
extravagáns megjelenést kölcsönöz. Üzletünk számára a legfontosabb, hogy a minőség 
mellett vonzó árakat tudjunk kínálni. 

Debrecen,  Hatvan u. 1.  
(Püspöki palota)
Telefon: +36 30 938 9770
Nyitva tartás:  hétfő-péntek 1000-1800  

szombat 1000-1400 

vasárnap zárva
Facebook:  
www.facebook.com/perladebrecen/
web: 
http://www.perlafashion.hu

PERLA: hogy önmagad lehess

Minden nő 
megérdemli,  
hogy önmaga 

lehessen.

PERLA
women clothing

Program
Június 14. 
1100-1500 Országos Stunt Riding Bajnokság Forduló 
1400 Motoros regisztráció 
1500 Gyülekező motoros túrára 
1500 Kifutó Modell-koncert 
1600 Motoros túra, Tiszacsege 
1600 1800 Országos Stunt Riding Bajnokság Forduló 
1830 Városi motoros felvonulás 
1900 Emma Undressed-koncert 
2100 Lord-koncert 
2300 Éjszakai motoros bemutató

Június 15.
0800 Helyszíni motoros regisztráció kezdete 
0900 Hivatalos megnyitó–Bekton Ifjúsági Fúvószenekar 
1030 Városi motoros felvonulás 
1100 Motormosás-bemutató 
1130  Motoros bemutatók: ügyességi pálya, közlekedés-

biztonsági bemutató, Safety-Hungary, stunt riding 
bemutató 

1200 Rocktatók-koncert 
1300 Motormosás-bemutató 
1400 Yulius25 
1500 Gyülekező motoros túrára 
1500 Motormosás-bemutató 
1600 Motoros túra: Hortobágy 
1700 Chrome Rt.-koncert 
2000 Nagy Bogi 
2100 Ossian-koncert

Balmazújváros „begurul”
Hetedik alkalommal rendezik meg a Motoros Feszti-
vált. A Lord és az Ossian is koncertet ad.
Június 13. és 15. között újra megren-
dezik a motorozást és a biztonságos kö-
zlekedést népszerűsítő balmazújvárosi 
Motoros Fesztivált. A rendezvény közép-
pontjában – a korábbi évekhez hasonló-
an – a vezetéstechnika, valamint a he-
lyes közlekedési magatartás tudatosítása 
áll. Ennek jegyében a rendezvény során  

– nyilvános közönségprogramok mellett 
– Balmazújvárosban Lengyelországból, 
Szlovákiából, Romániából, Lettország-
ból és Ukrajnából érkező testvérvárosi 
delegációinak részvételével közlekedés-
biztonsági konzultációkat tartanak. 
Ahogy az elmúlt években, idén is köz-
lekedésbiztonsági és motoros ügyességi 

bemutatókkal, koncertekkel, valamint 
egész napos vásárral és családbarát, is-
meretterjesztő gyermekprogramokkal 
várják az érdeklődőket. A részt vevő 
motorosok városi felvonulásokon, illet-
ve mindkét napon közös motoros túrán 
vesznek részt.
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Hatévesen eldöntötte, hogy orvos 
lesz. Akkor még nem tudta, hogy 
végül szemészként dolgozza végig az 
életét, de abban biztos volt, már az 
általános iskola megkezdésekor, hogy 
segíteni akar az embereken. A rend-
szerváltást követően szinte azonnal 
megnyitotta magánrendelőjét, majd 
mellette egy optikai szaküzletet, a Ju-
nior Optikát. Elmúlt 71 éves, de még 
nem akarja a munkát abbahagyni, a 
szakmájáról pedig most is olyan lel-
kesen beszél, mintha pár éve végzett 
volna az egyetemen. Talán éppen ez a 
titka, hogy rendelőjében egymásnak 
adják a kilincset a páciensek, a váróte-
remben szinte mindig ki lehetne tenni 
a „megtelt” táblát. CívisCafé-interjú 
Pólik Teréz szemésszel a gyermek-
kori vizsgálat, szűrés fontosságáról, 
szemüvegről, és arról, hogy milyen 
természetesnek vesszük a látást, mi-
közben nagyon sokan semmit sem 
teszünk szemünk egészségéért.

CívisCafé: Hetvenegy évesen akár 
élvezhetné a nyugdíjas életet is…  
Kell ez még?

Pólik Teréz: Hogyne kellene! Ez 
éltet! Olyan rövid az élet; ha teljesen 
leállnék, nem tenne jót sem lelkileg, 
sem fizikailag. A múltkor kérdezte egy 
ismerősöm, hogy gondolkodtam-e 
már azon, hogy ki fog itt dolgozni, 
ha abbahagyom. Nem nagyon értet-
tem a kérdést, hiszen úgy vagyok vele, 
ráérek még ezen meditálni. Amíg az 
egészségem engedi, dolgozni szeret-
nék. Akármennyire fáradt is vagyok, 
ha bejövök a rendelőbe, rajtam senki 
sem látja ezt. Olyankor eltűnik min-
den fáradtság;  csak a munkára, a be-
tegekre koncentrálok. El sem tudom 
képzelni jelenleg, hogy nem csinál-
hatom. Jó érzés, hogy tudok segíteni; 
tényleg örülök neki, ha a páciensek 
megelégedve távoznak a rendelőből.

CívisCafé: Debrecenben végzett az 
orvosi egyetemen. Mikor kezdett  
dolgozni?

Pólik Teréz: A diploma megszerzé-
se után szerettem volna gyerekekkel 
foglalkozni. A gyermekszemészeten 
és a szemklinikán meghirdetett ál-
lásra is jelentkeztem, végül azonban, 
szerencsére, a szemklinikán kezdtem 
el dolgozni 1974. szeptember elsején, 
és 18 évet ott töltöttem el. Ezután a 

gyermekszemészetre kerültem, ahol 
csaknem 20 évet dolgoztam, egészen a 
nyugdíjazásomig, 2010-ig. A magán- 
praxist azonban nem adtam fel; he-
tente háromszor rendelek jelenleg 
is. Gyermekeket és felnőtteket igyek-
szem gyógyítani.

CívisCafé: Általában tele a váróte-
rem. Mi a titok?

Pólik Teréz: Talán az, hogy szere-
tettel foglalkozom a betegekkel, és 
igyekszem segíteni a problémáju-
kon. Annak idején, mikor a klinikán 
dolgoztam, sokszor reggel nyolctól 
délután háromig a műtőben voltam, 
azután viziteltem, utána pedig még 
meg kellett vizsgálni azokat a betege-
ket, akik reggel óta arra vártak, hogy 
az orvos végre velük is foglalkozzon. 
Most jólesik, hogy mindenkivel ak-
kor és annyit foglalkozom, amennyire 
szüksége van. Örülök, hogy gyerme-
kek is eljutnak hozzám, mert nagyon 
fontos, hogy időben kiderüljön, ha 
nem látnak jól, mert ellenkező eset-
ben tompalátóvá válhatnak, és egész 
életüket egy szemmel kell leélniük. A 
gyerek viszont magától nem fog szól-
ni, hogy nem lát rendesen, mert úgy 
ismerte meg a világot, ezért van óriá-
si jelentősége a szűrésnek, amit 3 és 6 
éves korban is el kellene végezni. Ha a 
vizsgálat kimutatja a problémát, meg-
felelő szemüveggel, az erősebbik szem 
takarásával, különböző gyakorlatok-
kal erősíthető a gyengébbik szem, és 
12-14 éves korára meg is gyógyulhat 
a beteg. Arra törekszem, hogy mindig 
pontosan, gondosan megvizsgáljam 
a pácienseket. Megnézem a látóéles-
séget, hogy van-e gyulladás a kötő-
hártyán, a szem belsejében, kezdődő 
szürkehályogra, és negyven év felett 
zöldhályogra is elvégzem a szűrést. 
A zöldhályogról tudni kell, hogy egy 
lappangó betegség, nem lehet észre-
venni, mert a szemnyomás először 
csak kicsit emelkedik, ami tönkreteszi 
a szemideget, és a folyamat onnantól 
kezdve már nem visszafordítható. A 
szemfenék vizsgálatával az esetleges 
cukorbetegségről, a magas vérnyo-
másról lehet információt szerezni. 
Volt olyan betegem, akinél így derült 
ki, hogy súlyos cukorbeteg.

CívisCafé: Sokat hallani arról, hogy  
a számítógépek, mobiltelefonok  
komoly ellenségei a szemnek…

A debreceni 
doktornő  
rendelője 

előtt olykor 
ma is az  

utcán áll a sor
Pólik Teréz szemész szerint  

a gyermekkori szűrés  
az egész életre hatással van.
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Pólik Teréz: Amikor elkezdtem a 
szakmát, a fiatalok 2-4 százaléka volt 
rövidlátó; ez az arány most 30-40 száza-
lék között van. A számítógép és a mo-
bil használatakor szinte állandóan egy 
helyre nézünk, begörcsölnek a szemiz-
mok, így nem tud normálisan fejlődni 
a szem. Negyvenéves kor felett egyéb-
ként is természetes, hogy a szemlencse 
kezd öregedni, megkeményedik, és ezért 
már nem tud úgy alkalmazkodni, mint 
korábban. Ilyenkor már szükség van a 
szemüvegre. Nagyjából húsz éve Ma-
gyarországon is megjelent a multifoká-
lis szemüveglencse, amelyen – a korábbi 
bifokális lencsével ellentétben – nincs 
vágás, hanem a lencsébe csiszolják be 
a távolságoknak megfelelő dioptriákat, 
így a szemüveg használója bárhova néz, 
mindig élesen lát. Ez szinte forradalmi 
újdonság volt, a szemüvegesek úgy érez-
hették, mintha egy addig ismeretlen új 
világ nyílt volna ki előttük.

CívisCafé: Szemüveget viselni régebben  
nagyon ciki volt…

Pólik Teréz: Persze, mert csak azokat 
a ronda SZTK-kereteket lehetett kapni. 
Ma viszont már akkora a kínálat, hogy 

nehéz eldönteni, melyiket válasszuk. Di-
vat lett a szemüveg viselése is; van, aki 
tökéletesen lát, de mégis hordja, mert 
tetszik neki. Vesz egy szép keretet, és 
tetet bele egy „ablaküveget”. Nagyon 
fontos, hogy hozzáértő eladók, látsze-
részek segítsenek kiválasztani a meg-
felelő szemüveget, különösen az első 
vásárláskor. Egyáltalán nem mindegy 
ugyanis, hogy milyen lencséhez milyen 
keretet veszünk. A multifokális szem-
üveg személyre szabottan készül, ezért 
a szemüvegkeretet is megfelelő szakmai 
hozzáértéssel kell kiválasztani. Általá-
nosságban elmondható, hogy a fiatalok-
nál a távollátóknak kicsit nagyobb, rö-
vidlátóknak keskenyebb szemüvegkeret 
biztosítja a kényelmes látást.

CívisCafé: Nagyon sokan talán életük-
ben egyszer sem voltak szemészeti  
vizsgálaton. Természetesnek vesszük,  
hogy látunk…

Pólik Teréz: Pedig időnként azoknak 
is el kellene menniük szűrésre, akik-
nek semmilyen panaszuk nincs. Negy-
venéves kor felett 2-3 évente érdemes 
lenne felkeresni egy szemészt, míg a 
gyerekeket 3 és 6 éves korban minden-

képpen meg kellene vizsgálnia az orvos-
nak. Azoknak a fiataloknak pedig, akik 
rövidlátók, félévente javasolt a kontroll, 
mert a rövidlátóság 3-4 hónap alatt is 
fokozódhat. Ha az egyik szem romlik, a 
gyerek nem veszi észre, mert kompenzál 
a másik szemével. Amennyiben viszont 
50 százaléknál nagyobb mértékű a rom-
lás, már bomlik a kétszemes együttlátás, 
ami funkcionális zavarokat okozhat.

Takács Tibor

BESOROLÁSA GK. GAZDASÁGI, KERESKEDELMI, 
SZOLGÁLTATÓ ZÓNA. BEÉPÍTHETŐSÉGE: 15%

A villát 16 500 m2-es park veszi körül. Kiváló 
lehetőség intézmény, panzió, egyéb szálláshely, 
cégközpont vagy turisztikai tevékenység számá-
ra, szociális gondozás, közösségi, kulturális tevé-
kenységek, egyházak, gyülekezetek számára is.

Ár: 199 millió forint

OPCIÓ: A hirdetett ingatlan mögött még 28 500 m2  
dísznövénykert található, amelyből igény szerinti 
terület vásárolható. Beépíthetősége: 15%.

570 M2-ES VILLAJELLEGŰ LUXUSINGATLAN
ELADÓ DEBRECENBEN!

Bővebb információ személyesen: +36 20 9552 411

Minőség, versenyképes áron!

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

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

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása

Hirdetési  

lehetőségekért,  

megjelenésért,  

egyedi ajánlatokért

KERESSE  
KOLLÉGÁNKAT:

Szél-Szabó Erzsébet  
+36 20 420 4332  

szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Papp-Dorcsák Nikolett  
+36 30 648 5874  

dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

Varga-Sziky Anita
+36 30 647 7255  

sziky.anita@bdrmedia.hu
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”ZOLEND,  
a jó megoldás!”

Elismerést és tudást adunk,  
hogy együtt teremtsünk értéket!

Gyártócégünk töretlen növekedésének  
titka a bizalom.  
Megrendelőink már tudják.

Idén már 10 éve szállítunk  
megoldásokat partnereink számára.

Képzeld el magad 
csapatunkban,  
és valósítsd meg 
terveidet!
Fémipari szakemberként 
nálunk a helyed, ha,
• ipari gépész
• épületszerkezet-lakatos
• festő
• karosszéria-fényező
• technológiai csőszerelő
• hegesztő (111;125;141;134;135;136) vagy, 

akkor jelentkezz hozzánk!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 

debrecenben. itthon. 

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu

A mi sikereink  
veled kezdődnek!
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Jegestea gyümölcsös ízben
Régen sok ice teát ittam, de rájöttem, a gyümölcs 
helyett csak aroma van bennük; ebben valódi gyü-
mölcs van. Legelőször a gyümölcsöt kell elkészíteni, 
ahhoz mérjük a teát. A cseresznyét kimagoztam és 
gyümölcscentrifugán lenyomtam, a kapott levet le-
mértem: nekem 6 dl lett belőle. Feltettem 6 dl vizet 
forrni, tettem hozzá egy filter fekete teát, de nem túl 
sokáig áztattam. Ekkor még melegen hozzátettem 2 
evőkanál cukrot, egy fél citrom levét, majd a gyü-
mölcslét, ekkor újra felforraltam, és sterilizált üve-
gekbe töltöttem. Száraz dunsztban hagytam kihűlni. 
Ezt bármilyen friss gyümölcslével lehet  variálni. Az 
eperhez lehet pár mentaágat is tenni, de például majd 
a szilvához a zöld tea a finomabb.
Akinek nincs gyümölcscentrifugája: gyümölcsöt tur-
mixoljuk és egy sűrű szitán átnyomjuk, hogy a rost 
fent maradjon, és csak a levet kell a teához adni.
 http://borosvalikonyhaja.blogspot.com

Spenótos, sajtos muffin
Nem kérdés, hogy Boros Vali az 
ország, de legalábbis Szabolcs-Szat- 
már-Bereg legismertebb házi-
asszonya, gazdasszonya. Egy-
másnak adják a kilincset kékcsei 
konyhájában a tévéstábok és az 
újságírók. Közben újabb és újabb 
receptek pattannak ki a fejéből, 
melyeket szívesen oszt meg kö-
zösségi oldalán. Íme, a legújabb:

Hozzávalók: 5 dkg spenót, 2 cikk 
fokhagyma, kevés sajt (a legjobb 
a feta vagy morzsás, de lehet 
gomolya), 5 dkg vaj, 10 dkg liszt, 
1 dl tej vagy joghurt, 1 teáskanál 
sütőpor, 2 tojás, só szájíz 
szerint (kb.3 csipet).

Elkészítése: A 
spenótot a zúzott 
fokhag ymával 
egy kevés vajon 
megfonnyasztot-
tam, félretettem 
kihűlni, a sajtot jó 
apróra kockáztam. A 

liszthez kevertem a sütőport, egy 
másik tálban a tojás, vaj és tej ke-
verékét alaposan simára kevertem, 
majd hozzáadtam a spenótot, amit 
előbb összevagdostam. Beleke-
vertem a sajtot, ezt is elkevertem, 
majd ehhez kevertem a sütőporos 

lisztet. Formákba öntöttem, 
és megsütöttem.

Jó étvágyat kíván:
Boros Vali

NAGY  
VÁLASZTÉKBAN 

KAPHATÓK:
kül- és beltéri falfestékek, 

nemesvakolatok,  
glettanyagok, ragasztók, 

festéshez szükséges  
szerszámok, díszlécek,  

rozetták készletről,
gipszkartonok, profilok 

és kiegészítők.
HELYBEN  

számítógépes színkeverés.

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

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

DEBRECEN, FÜREDI ÚT 57-59.  
Tel/fax: +36 52 249-972, +36 70 635 7140

Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZO: 730–1230

F E S T É K C E N T R U MF E S T É K C E N T R U M

ÚJ PANNON FESTÉKÜZLETÜNK
a White Boxban!

DEBRECEN, DERÉK U. 100/B.  
Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZ: 730–1230

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2019. JÚNIUS 16-TŐL JÚLIUS 12-IG.

Széria beltéri glett 
20 kg. 

2950 Ft/db
147,5Ft/kgl

Polifarbe diszperziós 
beltéri falfesték 14 lit. 

4110 Ft/db
293,57  Ft/lit.

Boróka oldószeres 
vékonylazúr 2,5 lit.

6290 Ft/db
2516 Ft/lit

Cellkolor sf. 
zománcfesték barna 
1 lit. 

1995 Ft/db

Gemini sf. parkettalakk A+B 4 lit. 
-10 % kedvezménnyel 

13070 Ft helyett 11 760 Ft 
( 2940Ft/lit)

Dulux Nagyvilág színei 
beltéri falfesték 

-10 % kedvezménnyel!
2,5 lit. 
4590 Ft helyett  4130 Ft
 (1652 Ft/lit) 
5 lit. 

7790 Ft helyett  7010 Ft 
 (1402 Ft/lit)

Dulux színminta 
kapható!
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„Az ideit a klasszikusok  
évadának is nevezhetnénk”
Interjú Somogyi-Tóth Dániellel, a Kodály Filharmónia igazgató,  
művészeti vezetőjével a következő hangversenyszezon programjairól.

Lezárult egy szezon, szep-
temberben pedig kezdődik 
a Kodály Filharmónia 
Debrecen 2019/2020-as 
évada. Változik-e valami 
a bérletes struktúrában?

Az elmúlt években hasz-
nált forma beválni látszik, 
ezért lényegében nem vál-
toztatunk rajta. Most is két 
10-10 előadásos bérletsoro-
zatot (Napló és Korzó) állítottunk 
össze, amelyek mellé idén is választható 
lesz egy 11. előadás. Mindig igyekszünk a 
két nagy sorozatot jól kiegyensúlyozni, a 
műsorok és előadók, vendégművészek és 
együttesek tekintetében. Ez most különö-
sen szerencsésen alakult, így azt gondo-
lom, idén különösen nehéz lesz választani 
a két sorozat között. Megmarad a két kis 
bérlet (Gulyás és Rubányi) is, melyek 4-4 
hangversenyt tartalmaznak, szintén a Köl-
csey Központ Nagytermében. Viszont lét-
rehoztunk egy új, 6 koncertet tartalmazó 
bérlettípust, Mozaik névvel, mely a Kodály 
Kórus a cappella sorozatából és a Kodály 
Filharmonikusok szintén újonnan induló 
kamarasorozatából válogat.

Milyen gondolat mentén építettétek 
fel az évad műsorát?

Az ideit akár a „klasszikusok évadának” 
is nevezhetnénk. Most kevesebb a kísér-
letező elem benne, és több a jól ismert 
remekmű. Beethoven születésének 250. 
évfordulóját ünnepeljük 2020-ban, mely 
kiemelt jelentőséggel bír a mi műsorunk-
ban is: az évadban – hat koncert alkalmá-
val – előadjuk az összes szimfóniáját. A 
szerző műveivel való foglalkozás a zene-
kar művészeti fejlesztése szempontjából is 
fontos. Egy szimfonikus zenekar számára 
a beethoveni zene egyfajta origó, amely 
idén koncentrált kiemelést kap. Másik 
fontos szempont volt a koncertsorozatok 
összeállításánál, hogy a debreceni közön-
ség idén is hallhassa a klasszikus zenei vi-
lág színe-javát, legyenek azok énekes vagy 
hangszeres szólisták, együttesek. Fellép 
– többek közt – a Nemzeti Filharmoni-

kusok, a Budapesti Fesztivál-
zenekar, Szabadi Vilmos, 

Baráti Kristóf, Kelemen 
Barnabás hegedűmű-
vészek, Várjon Dénes 
és Simon Izabella zon-
goraművészek. A kó-
rushoz is kitűnő ven-

dégművészek érkeznek, 
például Susanna Mon-

cayo argentin tangóénekes, 
Daniel Reuss holland karnagy, 

de Alexandru Agache operaénekes, vala-
mint Kobajasi Kenicsiro japán karmester 
is tiszteletét teszi Debrecenben, aki az évad 
zárókoncertjeit fogja vezényelni.

Új művészeti munkatársak is érkeznek.
A debreceni közönség körében jól ismert 
és szeretett Kollár Imre lesz a Kodály Fil-
harmonikusok vezető karmestere 2019 
szeptemberétől. Személyében egy kiváló 
szakember érkezik vissza hozzánk, akive , 
magas művészeti és szakmai igényességgel 
a Kodály Filharmonikusokat néhány éven 
belül – amikor talán új székhelyre és kon-
certterembe is költözhetünk – az ország 
egyik legjobb együttesévé tesszük. Kovács 
László állandó karmesterünkre természe-
tesen továbbra is számítunk; több hang-
versenyt is dirigál a szezonban. Szintén az 
új évadtól első vendégkarmesterünk lesz 
az egyik legsikeresebb fiatal dirigens, Káli 
Gábor, aki elnyerte például a Hongkongi 
Nemzetközi Karmesterverseny első díját 
és a zenekar díját, 2018 augusztusában 
pedig megnyerte a Nestlé és a Salzburgi 
Fesztivál rangos karmesterversenyét. Bé-
nyi Tibor, jelenleg Salzburgban élő kiváló 
csellóművész és karmestert sem kell be-
mutatni a debreceni közönségnek, hiszen 
minden gyökerével ide kötődik. Az ő ve-
zetésével egy új, zenekari kamarasorozatot 
indítunk, mely vélhetően a közönség szá-
mára legalább olyan élvezetes lesz, mint 
amilyen fontos a zenekar szakmai építése 
szempontjából. A Kodály Kórus öt kon-
certes a cappella sorozatát idén is Szabó 
Sipos Máté, az énekkar vezető karnagya 
állította össze; a tőle megszokott kreativi-

tással kombinálja most is a kórusmuzsikát 
a társművészetekkel.

A bérletes hangversenyek, az a cappella 
és zenekari kamarasorozatok mellett 
még számos koncertet és egyéb 
eseményt rendeztek.

Családoknak indított bérletsorozatunknak 
nagy sikere volt; idén ismét három szimfo-
nikus mesekoncertet és több házi gyerek-
koncertet kínálunk. Második alkalommal 
jelentkezik az Orosz Zenei Fesztivál ősz-
szel, mely programjainak részesei a főváros 
mellett a debreceni közönség lehet, a „Pro-
kofjev zenekara” című koncertet, melyet 
bérleteseink is hallhatnak, az Orosz Zenei 
Fesztivál kiemelt hangversenyeként, a Ko-
dály Filharmonikusokkal Budapesten a 
Zeneakadémia Nagytermében is előadjuk. 
A Kodály Kórus a fesztivál keretében Csaj-
kovszkij Vesperását énekli Debrecenben és 
Budapesten, a Szent István-bazilikában. 
Tavaly kísérletképp rendeztük meg a „Ma 
éjjel táncolnék” báli koncertet, melyről 
olyan kedvező visszajelzést kaptunk, hogy 
mindenképp folytatását szerettük volna, 
így jövő február 1-jén is lesz Debrecennek 
olyan bálja, melyen a maga nemében ku-
riózum, mert a klasszikus értékek kerül-
nek előtérbe, és élő szimfonikus zenére 
lehet táncolni. A hagyományokhoz híven 
idén is adunk egy 100 forintos és egy a 
város támogatásával ingyenes koncertet –  
október 1-jén, a zene világnapján egy Ver-
di-opera koncertszerű előadását és  janu-
ár 1-jén az újévi koncertet –, hogy a zene 
mindenkié lehessen Debrecenben.

Van-e szívügyed az évadban?
Zeneigazgatóként természeten minden az, 
de négy koncertet vezényelek az évadban – 
talán ezek még inkább. A már említett Pro-
kofjev-produkciót, a nagyheti hangverse-
nyen Bach János-passióját, melyet Pécsre 
is elviszünk. Különösen várom Richard 
Straussra koncentráló estünket, melyet a 
Müpába is elviszünk, szintúgy Beethoven 
C-dúr hármasversenyét, melyben – Kele-
men Barnabás hegedűművész és Alexander 
Buzlov gordonkaművész játéka mellett – 
zongorán is közreműködöm.
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– Idén tíz éve, hogy szoros, konzorci-
umi együttműködésben dolgozunk 
a DKV Zrt.-vel, vagyis közszolgá-
latási szerződés keretében üzemel-
tetjük a megyeszékhely közösségi 
autóbuszos közlekedését. Ez az idő-
szak bebizonyította, hogy összefo-
gással, a megrendelő és a szolgáltató 
együttműködésével egy város kö-
zösségi közlekedése megújítható és 
hatékonyan működtethető. Az 1 ki-
lométerre vetített fajlagos költségek 
terén ugyanis a debreceni az egyik 
leghatékonyabb közlekedési modell 
ma Magyarországon – mondta kö-
szöntőjében az ITK Holding Zrt ve-
zérigazgatója. Kossa György hang-
súlyozta, sikerült a korábbi elavult és 
magas üzemeltetési költséggel mű-
ködtethető járműparkot egy csapás-
ra lecserélni, ezzel is hozzájárulva az 
itt élők életminőségének javításához. 
Ennek folytatásaként adjuk át az öt, 
Debrecenben készre szerelt Merce-
dest – tette hozzá –, amelyekben a 
helyi dolgozók általi jelentős hozzá-
adott érték is megjelenik. 
Arról is beszélt, hogy e járművek 
mindenben megfelelnek a Merce-
des buszokon megszokott biztonsági 
követelményeknek, műszaki kialakí-
tásuk tartalmazza a megszokott jár-
műbiztonsági és menetstabilizációs 
asszisztenseket, a biztonságot szol-
gáló, a teljes utasteret megfigyelő ka-
merarendszert. Az utasok számára 
USB-töltők is rendelkezésre állnak.
Az ITK Holding hamarosan több 
ezer négyzetméteren bővíti a már 
meglévő kapacitásait a Határ úti 
ipari parkban a megrendelések ma-
radéktalan teljesítése érdekében. 
Kossa Györgytől megtudhattuk azt 
is, hogy már érkeznek Debrecenbe 

az alvázak a Mercedes Reform so-
rozatgyártásához Spanyolországból, 
így ez a munka is megkezdődik.
Nagy Attila, a DKV Zrt. vezér-
igazgatója kiemelte, hogy a nagykö-
zönség  a Debrecen Drive-on ismer-
hette meg a Mercedeseket testkö-
zelből. A járműveket június 1-jétől 
minden olyan viszonylaton használ-
ják, ahol csuklós busz közlekedik. 
Különösen fontos, hogy enyhítsék a 
reggeli csúcsidő zsúfoltságát, illetve 
kiszolgálják a közelmúltban felépült 
gyárakkal megjelenő igényeket.
Papp László, Debrecen polgármes-
tere közölte: hosszú évek csökkenő 
tendenciája után, 2018-ban nőtt az 
utasszám a DKV járatain, ami re-
mélhetően trendfordulót jelez; a 
kapacitások szűkítése helyett azok 
bővítésére lesz szükség. Annál is in-
kább, mivel a déli és az északnyugati 
ipari park összesen 700 hektáros te-
rületén mintegy 10 ezren dolgoznak 
majd, ami a tömegközlekedés szer-
vezése során is kiemelt figyelmet 
igényel (egyébként a Krones idén 
ősszel, a Continental jövőre indítja 
a termelést). 
– A Volvo buszok idén 10 évesek 
lesznek, 2021-ben pedig lejár a je-
lenlegi autóbuszos közszolgáltatási 
szerződés. Ennek a pályáztatását az 
idei évben el kell indítani, s azzal szá-
molunk, hogy két év múlva megújult 
járműparkot helyezünk üzembe a 
szolgáltatókkal. Nemcsak a gazdaság-
ban készülünk léptékváltásra, hanem 
a közösségi közlekedés terén is, de a 
részletek nyilvánosságra hozása még 
nem időszerű – mondta. Hozzátette: 
bár az úthálózat keresztmetszeti bő-
vítése a kisajátítások költsége miatt 
nagyon drága, a Debrecen jövőjét 
2030-ig meghatározó programban ez 
is fontossá válik (a folyamat a belvá-
rosi egyirányúsításokkal csomóponti 
átalakításokkal, körforgalmak építé-
sével már elkezdődött). 
Mennyivel kerülnek többe a DKV-
nak, azaz végeredményben a vá-
rosnak az új Mercedesek? Mint 
megtudtuk, a Volvók összköltsége 
(sofőrrel, takarítással, üzemanyag-
gal, mindennel együtt) 570 forint, 
míg a Mercedeseké 680 forint kilo-
méterenként.

raTalics lászló

A telefonunkat 
is tölthetjük az 

új debreceni 
buszokon

Öt Mercedes-Benz Conecto G 
csuklós busz kapcsolódott be  

a debreceni tömegközlekedésbe.
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VILLEROY & BOCH ASZTALI KULTÚRA MÁRKAÜZLET
Debrecen, Kossuth u. 8. Telefon/Fax: +36 -52/413-400 Mobil: +36-20/260-3679 E-mail: info@villeroydebrecen.hu

www.villeroydebrecen.hu Facebook: Villeroy & Boch Debrecen 

MERT A SZÉPET 
MINDENKI SZERETI

http://www.villeroydebrecen.hu
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„A minőség nem egy jogi tett, ez egy szokás”
Arisztotelész

A több évszázados, folyamatos innováció 
újabb gyöngyszemeit ismerhettük meg a leg-
utóbbi kiállításon.
Coco Chanel forradalmasította a divat vi-
lágát a „Mindezt feketébe helyezem!” kije-
lentéssel, s ezzel az időtlenül elegáns színnel 
meghódította a divatipart. Ez a tény ihlette 
az Európa-szerte nagy sikert aratott Manu-
facture Rock család megjelenését. A finom- 
porcelán új értelmezést kapott, hiszen meg-
jelenésében természetes palát, több millió 
éve létrejött struktúrát, kőzetrétegeket mu-
tat. A kreativitás, mely ezt fekete-fehérben 
jeleníti meg, izgalmassá, elegánssá teszi az 
asztali terítést. A Rock Desert vonalat az 
ausztrál bennszülött művészet ihlette, a piros 
és fehér pontok lenyűgöző mintákban egye-
sülnek a pala felületén.
Az új, csontporcelánból gyártott elegáns Ma-
lindi családot Vasco da Gama utazásai inspi-
rálták. Az Afrikától Indiáig tartó tengeri út 
egzotikus utazás, melyet áthat az egzotikus 

fűszerek illata és a művészileg fonott kosarak 
látványa... 
A VILLEROY&BOCH Asztalikultúra 
Márkabolt kínálatában a modern és tradicio-
nális darabok, evőeszközök, kristálypoharak 
mellett a terítéshez nélkülözhetetlen kie-

gészítők, ajándéktárgyak, textilek egyaránt 
megtalálhatók.
A márkaüzletben minden darab külön meg-
vásárolható, így mindenki saját ízlésének, stí-
lusának megfelelően állíthatja össze szettjeit, 
készleteit. 
A VILLERO&BOCH termékei életstílust 
közvetítenek a használóiknak, melyet áthat 
az elegancia, nyugalom, természetesség, élet-
erő, szenvedély, szépség és a dizájn.

„Ami a jó élethez szükséges, az a belső gazdagság  
– a minőség, amely valóban fontos, és amely életigenlően gazdagít bennünket”
Marsha Sinetar

Megint a gyerekkorom jut eszembe. Szüle-
tésnapomon a nagymamámtól örökölt, igazi 
porcelánból készült bögréből ihattam meg 
a reggeli teámat..., és mennyyire más volt az 
íze: sokkal, de sokkal finomabb! Ugyanaz a 
tea, ugyanaz az íz, én mégis egészen másnak 
éreztem, talán mert különbnek, többnek 
éreztem magam....

A VILLEROY&BOCH termékeinek kifi-
nomult eleganciája, átgondolt formaterve-

zése ötvözi az egyszerű használhatóságot az 
extravagáns megjelenéssel. A legtömörebb, 
legellenállóbb finom- és csontporcelánból 
készült termékek a különböző ízlésekhez 
igazodva többféle stílusban jelennek meg. 
A Classic Collection az előkelő, elegáns, 
presztízstudatos vásárlókat célozza meg. A 
Country a vidéki idillt, a természetes egysze-
rűséget hozza otthonunkba. A Metropolitan 
modern stílust és világpolgári szemléletet 
tükröz.

Debrecen, Kossuth u. 8. • Tel.: +36 52 413 400 +36 20 260 3679 • E-mail: phome.deb@gmail.com 
www.villeroydebrecen.hu • Facebook: Villeroy and Boch Debrecen

Szolgáltatásaink:
•  egyénre szabott vásárlási lehetőség,  

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

Kiemelt szolgáltatásunk  
a NÁSZAJÁNDÉKLISTA  
vezetése:
Üzletünkben az ifjú pár kiválasztja a számukra 
megfelelő termékeket, s az ajándékozók ebből a 
listából választhatnak lehetőségeiknek megfele-
lően.
•  biztos a siker, hiszen valójában  

a fiatalok választottak;
•  a gondos listavezetésnek köszönhetően nem 

„duplázódnak” az ajándékok;
•  nincs hosszas utánajárás;
•  minden termék darabonként  

vásárolható;
•  mi is megajándékozzuk az ifjú párt.
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CívisCafé: Nem sokan mondhatják 
el magukról, hogy Barcelonában volt 
kiállításuk.

Kőszeghy Flóra: Valóban ritka alka-
lom, hogy az embernek ekkora önálló 
kiállítása lehet külföldön. Megtiszte-
lő, hogy Náray Tamás nyitotta meg; 
inspiráló és motiváló találkozás volt. 
Nagyon sokat tanultam belőle, ugyan-
akkor jó volt az ottani művészek, láto-
gatók visszajelzéseiből épülni, fejlődni. 
A galéria tere, közönsége életre szóló 
élményt nyújtott nekem.

CívisCafé: Hogyan választod külön  
az építészetet a képzőművészettől?

Kőszeghy Flóra: Nem választom 
külön: nálam az építészet és a festé-
szet összeér. Sőt, a fotózással is. Azt 
kutatom, hogy mi az a közös nevező, 
ami ezt a hármat összeköti. A mostani, 
budapesti kiállításomon látható instal-
láció – a Massolit Books and Caféban 
– egy keskeny térben, a tér falaival 
kivágott test, ami egy csavart ábrázol. 
Igyekeztem olyan eleven felületet feste-
ni neki, hogy akár egy élőlény darabja 
is lehetne, vagy bármi, amit az ember 
belelát. Számomra minden a vágással 
indul, majd egy vagy több elemből 
alakul ki az egész. A képeimen olykor 
a fotóimból kiragadok egy-egy részle-
tet, ezek néha összeállnak egy komplex 
képpé, érzelemmé.

CívisCafé: Ezek tudatosan témák  
vagy érzelmi kivetülések?

Kőszeghy Flóra: Az alkotásokon 
gyakran átüt az alkotó lelkivilága. 
Szerencsés esetben nem a világfájda-
lom az, amit megosztunk ilyenkor. 
Számomra ez a kihívás az egészben: 
érzékenynek lenni, de egyben is ma-
radni. Művészként is fontos, hogy az 
életem rendben legyen. Igyekszem a 
festménynek lelket adni; én is láthatóvá 
válok ezáltal, de nem célom a kitárul-
kozás, hiszen nem én számítok.

CívisCafé: Ezoterikus vagy  
pszichológiai vonalon mozogsz inkább?

Kőszeghy Flóra: Nem különíte-
ném el ezt a két kategóriát. Keresem a 
transzcendenciát, de analitikus meg-
közelítéssel. A lélek számomra a puttó 
festmények sajátos emberábrázolásá-
ban jelenik meg, ami visszatérő motí-
vum. Nem vagyok naiv, vidám figura, 
és nem szeretem a nagy életigazságo-
kat. Sokat olvasok filozófiát, de nem a 
nagy tételekben, hanem az apró képek-

ből összeállt valóságban hiszek. Mos-
tanra ott tartok, hogy ezt az őrült vi-
lágot nagyon szórakoztatónak tartom. 
Máshogy nem lehet csinálni. Nem esek 
kétségbe, vagy nem háborodok fel má-
sokon. Teljesen természetes dolognak 
tartom a különböző emberi gyarlósá-
gokat. Ez a munkámon is meglátszik. 
Nem akarok senkire semmit sem eről-
tetni, nem akarom, hogy úgy gondol-
kozzanak, ahogy én. Hét évig tanítot-
tam a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
ott is inkább bátorító, támogató hoz-
záállással oktattam. Próbáltuk a direkt 
tudás helyett kreativitásra buzdítani a 
tanítványokat.

CívisCafé: Az egyetemi oktatás  
elég kötött.

Kőszeghy Flóra: Elvártuk az ala-
pos és kitartó munkát, de hagytuk is 
kibontakozni mindannyiukat. A saját
élettapasztalatomból azt próbáltam 
átadni, hogy „ne foglalkozz senkivel, 
csak dolgozz”! Nagyon jó érzés volt 
évekkel később megfigyelni, hogyan 
értek meg ezek a fiatalok. Jó volt látni, 
amikor a hallgatók vállalták a való-
szerűtlen megoldásokat is. Ebben volt 
némi kockázat. A BME mennyiségi 
képzése könnyen a minőség rovására 
megy. A tehetséges, lelkes fiatalokból 
könnyen lesz kiábrándult, kiégett em-
ber, akik a pályát el is hagyják. Éppen 
azt ölik ki belőlük, ami miatt az építé-
szet szép hivatás. Hiszek abban, hogy 
egyedi dolgokat kell terveznünk. Sok 
harcom volt emiatt. Vannak jó oktatók, 
de maga a rendszer nagyon merev. Vé-
gül a piac engem igazolt, és azokat a di-
ákokat, akik szembe mertek menni az 
egyhangúsággal. A háznak is van lelke.

CívisCafé: Ezt a gyakorlatban  
mennyire tudod magadnak  
megengedni építészként?

Kőszeghy Flóra: Szerencsére édes-
apám – aki szintén szakmabeli – bá-
torított abban, hogy a saját utamat 
járjam. Rajta kívül rengeteg jó építész 
inspirált. Ferencz Marcellnél diplo-
máztam. Büszke vagyok rá, hogy sok 
jó nevű irodát végigjártam Budapes-
ten. A holland építész, Erick van Ege-
raat budapesti irodájában is dolgoztam 
Tiba Jánossal és Z. Halmágyi Judittal. 
Ők nagyon meghatározóak voltak. 
Dolgoztam Zoboki Gábornál, majd 
a Tiba Stúdióban terveztük a Tele-
kom- és T-System-székházat. Négyen 

Ne foglalkozz 
semmivel, 

csak dolgozz!
Be lehet-e keretezni  

az építészetet, a festészetet,  
a városfejlesztést és a lélektant  

egyetlen képbe?  
A debreceni  

Kőszeghy Flórával  
beszélgettünk.
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jegyezzük a koncepcióját. Az épületen 
megjelenő arany kristályokat nagyon 
szerettem; azokat sajátomnak tekintem. 
Van, amikor a tervezés kitartást kíván – a 
Telekom esetében például az üvegtetőnél 
a 60. verzió valósult meg –, de ha vala-
mit megálmodunk, azt végig kell vinni. 
Akkor is, ha szokatlan a megoldás. Ha a 
tervezés első fázisaiban a fiatalok félnek 
attól, hogy mit szabad és mit nem, akkor 
maradnak a lapos, semmitmondó épüle-
tek. Se lelke nincsen, se hangulata.

CívisCafé: Ezt hogy lehet összehangolni, 
hogy egy befektető rá is bólintson 
egy ilyen profitközpontú világban?

Kőszeghy Flóra: Ez hosszú távon térül-
het meg. A szellemi minőség nem avul el. 
A most épülő házaknál még nem látni, 
hogy húsz év múlva mit érnek. Építész-
ként a mi felelősségünk, hogy átgondolt, 
egyének boldogságát szolgáló közeget 
teremtsünk. Például a Telekom-székház 
esetében rengeteget gondolkoztunk azon, 
hogy abban az épületben mi fog majd tör-
ténni, miután reggel beérnek az emberek 
dolgozni. Hogyan tudunk mi az ő későb-
bi munkájukon segíteni. De ugyanígy egy 
családi ház esetében is így van ez. Hiszen 

a cél nemcsak egy vegetatív túlélési forma 
megteremtése, hanem a minőségi életvi-
tel biztosítása. A művészetben ez a fajta 
elhivatottság elengedhetetlen, ugyanígy 
építészként is elvárható; nem kenhetünk 
mindent a megrendelőre vagy a kivite-
lezőre.

CívisCafé: Szakmai szemmel 
hogy látod a szülővárosodat?

Kőszeghy Flóra: Debrecen most iz-
galmas fejlődésen megy keresztül. Én 
sok mindent másképp terveztem volna, 
de amikor egy ennyire komplex feladat 
adódik, ott a bonyolult érdekek és a le-
hetőségek vegyesen befolyásolják a folya-
matokat. A spekulatív tőke szempontjai 
nem egyeznek meg a város érdekeivel, de 
igényes fejlesztők is akadnak, akik sze-
retnék, hogy büszkék legyenek arra, amit 
építenek.

CívisCafé: Erre szerinted rá lehet venni 
a befektetőket?

Kőszeghy Flóra: Ez nem a befektetők 
dolga, hanem a felelős szereplőké. A kul-
túra nem kidobott pénz. Lelki táplálékkal 
is meg kell etetni a népet. Különben vá-
ros helyett egy nagy lakóparkot építünk 
magunk köré. Ez anyagilag is mérhető, 

és sokkal többen jönnének a városba, 
ha lenne egy pezsgő, programokkal teli 
választék a művelődésre is. Láthatók a 
törekvések, de alá kell írni, hogy a deb-
receniek nem fogyasztják úgy a kulturá-
lis programokat, mint más nagyvárosok 
lakói.

CívisCafé: Jó hallani, hogy felülről nézed 
a dolgokat, és hosszú távon gondolkozol. 
A saját életedben van valami nagy cél? 
Esetleg valami, a fő művednek neveznél?

Kőszeghy Flóra: Művek mindig is szü-
letni fognak. Ez kényszeres; jön magától. 
Ami a vágyálmom, hogy olyan emberek-
kel kerüljek kapcsolatba, akiktől tanulha-
tok. Még, még, még. Nem feltétlen a híres 
emberekre gondolok; a hallgatók között 
is találkoztam olyan emberekkel, akik-
nek megtisztelő volt látni a munkáit. Volt 
egy Leltár nevű szalon, ahova előadókat 
hívtunk meg. Azért ezt a nevet kapta, 
mert gyakorlatilag leltárba vettük a régi 
hallgatókat. Laza beszélgetések zajlottak; 
nagyon inspiráló közeg volt. Számomra 
sokkal nagyobb élmény, mint Hawaiion 
nyaralni. Mert ez beépül, és az enyém 
marad.

Hajnal lászló
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A FESZTIVÁL PÉNZÜGYI
PARTNERE: 

A FESZTIVÁL TECHNOLÓGIAI
PARTNERE:

LIVE
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A román–magyar határ menti együttműködési program ellenőrző bi-
zottsága jóváhagyta azt a európai uniós fejlesztési programot, amely 
keretében végre befejezhetik a debreceni Latinovits Színházat.

Papp László, Debrecen polgármestere június 3-án jelentette be, meg-
kapták a bizottsági határozatról szóló értesítést, mely eredményeként 
Debrecen és Nagyvárad közösen 17,6 millió eurót nyert több különböző 
kulturális beruházásra. Debrecen része ebből 12,9 millió euró, amiből  
– a Latinovits befejezése mellett – más elképzeléseket is megvalósítanak. 
Mivel a színház belsőépítészeti tervei már elkészültek, a cívisváros rajtra 
kész a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításával. 
A program részeként – folytatta – inkubátorházat hoznak létre a szín-
házkultúra szakmai megerősítésére, központot és értéktárat összmű-
vészeti képzési lehetőségekre, a közös kulturális értékek megőrzése, 
bemutatása érdekében, továbbá magyar–román közös programokat is 
szerveznek.
A belsőépítészi kivitelezési munkálatokra az idei nyáron kiírják a közbe-
szerzést; a tervek szerint még 2019-ben nyertest hirdetnek. A kivitelezés 
2020–2021-et öleli fel, de 2021-ben már előadásoknak is otthont adhat 
a Latinovits. – Nemcsak a debreceni, hanem az egész Kárpát-medencei 
színjátszás számára fontos központ lesz, amely; a játékon túl, az oktatás-
ra, a posztgraduális képzésre is hangsúlyt fektet – emelte ki Papp László. 
Nagy pillanat a mostani, mert egy öt éve kezdődött küzdelem végé-
re került pont – utalt Kósa Lajos országgyűlési képviselő arra, hogy  
2014-ben kezdődtek egyeztetések a már említett uniós forrás felhasz-
nálási lehetőségeiről. A politikus szerint „nem kérdés, hogy Debrecen-
nek kell két színház”. – S nem is csak azért, mert az ország második 
legnagyobb városa, hanem mert a Csokonai mind a kamara-, mind a 
stúdió-előadásait a célra nem különösebben alkalmas helyen játssza. 
Szükséges továbbá egy újabb oktatási bázis Budapest és Kaposvár mel-
lett, ahol posztgraduális képzés nyújtható a Kárpát-medencei magyar 
nyelvű színjátszáshoz kötődő szakemberek számára. Ebben a Nemzeti 
Színház jelenlegi igazgatója, Vidnyányszky Attila szakmai támogatását 
is élvezzük, miként részt vett a program kidolgozásában is – közölte 
Kósa Lajos (Vidnyánszky 2006-tól művészeti vezetőként, 2007 tava-
szától igazgató ként tevékenykedett a Csokonaiban, míg 2012 végén a 
Nemzeti Színház igazgatójává nevezték ki).
Felidézte: a Fórum-beruházás idején rendkívül fontosnak tartották, 
hogy a kereskedelmi célok megvalósítása mellett „értelmezhető mére-
tű közösségi tér is létrejöjjön”. – S már akkor is láttuk, hogy a Csokonai 
Színház szűkölködik játszóhelyekben – jegyezte meg.
A képviselő köszönetét fejezte ki Papp László és csapata számára  
(a város részéről Barcsa Lajos alpolgármester és Papp Csaba tanács-
nok, a megyei önkormányzattól Tasi Sándor elnökhelyettes volt jelen) 
a „kitartó és rendkívül harcos hozzáállásért”. – Nagy-nagy közös harc 
volt ez; sokat kellett tenni ahhoz, hogy a román fél belemenjen egy, a 
határ mindkét oldalán a magyar identitást erősítő fejlesztésbe – utalt a 
nehézségekre. 
A Latinovits része egy, munkacímén orfeumnak nevezett játszótér is. Ez 
egy olyan terem lesz, ahol a nézők kötetlenebb formában, asztal mel-
lett, egy pohár borral a kézben tekinthetnek meg valamilyen (általá-
ban zenés) előadást. A mostani pályázatból erre nem lesz forrás, de a 
cívisváros – Kósa Lajos közlése szerint – bírja a kormány támogatását 
a  mintegy 500 millió forintot igénylő beruházásra. 2021-re a tervek 
szerint ezzel is elkészülnek. 
Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnökhelyettese em-
lékeztetett, végig támogatták a Latinovits befejezését. – A szomszédos 
Bihar megyében 150 ezer magyar él, a hagyományőrzést; a kulturális 
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kapott a színház  
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kapcsolatok ápolását, fejlesztését is célzó 
román–magyar határ menti együttmű-
ködési program során több nagyváradi 
színházi-múzeumi fejlesztés megva-
lósul. Miként Hajdú-Bihar megyében 
több település is haszonélvezője ennek 
a forrásnak, különböző projektek révén, 
Fülöptől Komádin át Berettyóújfaluig.  
Tisza András építész a sajtótájékozta-
tón rámutatott, nagyon mai, dinamikus, 
flexibilis színházi, illetve azt kiszolgáló 
térrendszer jön létre modern anyagok-
kal, mai gondolkodásmóddal. A stúdió- 
színház 100-150, a kamaraszínház 350 
fő befogadására lesz alkalmas. Az épület 
tantermekkel is rendelkezik majd. Mind 
technológiákban, mind burkolatokban 
igyekeztünk a mai kor szellemét megje-
leníteni, 21. századi teátrumi teret hozva 
létre – hangsúlyozta.

Gemza Péter, a Csokonai Színház igaz-
gatója hozzáfűzte: a beruházás a 2030-ig 
megvalósítandó kulturális stratégia szer-
ves része, amelynek folyamatos építkezé-
sül kell szolgálnia mind a társulat, mind 
a város számára. Olyan innovatív belső 
tér jön létre – mondta –, ami segítheti 
a fiatalokat a kultúrából való táplálko-
zásban.

raTalics lászló

Időrendben
•  2006: Kósa Lajos polgármestersége idején a városi köz-

gyűlés döntött arról, hogy a Fórum Debrecen tömbjében 
színházat alakítson ki a beruházó Dexium Ingatlanfej-
lesztő Kft. A szerkezetkész, de máskülönben számos te-
kintetben befejezésre váró teátrum majdnem 4 milliárd 
forintba került, a Dexium meghitelezte az összeget az 
önkormányzatnak;

•  2008 novembere: átadták a Fórum tömbjét. A bevásár-
lóközpont teljesen elkészült, a színházat viszont nem 
fejlesztették tovább a szerkezetkész állapotánál; 

•  2009: mivel a városnak nem volt több milliárd forintja 
a befejezésre (belső munkák, stúdiótechnika), 2010-re 
csúsztatták az átadás idejét, mármint szóbeli ígéretek-
ben; közben meg kellett kezdeni a Dexium felé a vételár 
törlesztését;

•  2012 áprilisa: Orbán Viktor a helyi televíziónak arról be-
szélt, egyeztetnek Kósa Lajossal, de „ez egy bonyolult 
kérdés”. – Az előző kormány idején Debrecent kihúzták 
a színházfelújításokból, és ezt orvosolni kell. Ugyanakkor 
az élet most nem az új színházak építéséről szól. De 
megoldást fogunk találni a befejezésre – jelentette ki 
a miniszterelnök; 

•  2012 decembere: Kósa Lajos úgy nyilatkozott a DTV-
nek, be kell fejezniük a Latinovits Színházat, „Erre kell 
majd valahonnan pénzt keríteni. Az épület egyébként 
készen van, ki is fizettük.”

•  2013 augusztusa: Kósa Lajos közlése alapján forrásokat 
keres a város a félbemaradt beruházásra. A Mandiner 
szerint a politkus azt mondta, a következő hétéves euró-
pai uniós költségvetés „mérsékelten támogatja a kultú-
rát”, ugyanakkor „minden vidéki nagyvárosnak lesz hét 
évre szóló 10 milliárd forintos kerete, „ha másból nem, 
ebből befejezik” a Latinovits építését.

•  2014 októbere: Somogyi Béla kulturáis ügyekért felelős 
debreceni alpolgármester újságírói kérdésre úgy fogal-
mazott, a város saját forrásból nem tudja elvégezni a 
szükséges beruházásokat, de „már látszik az alagút 
vége”;

 •  2015 júniusa: Komolay Szabolcs már a Papp-éra kul-
turális alpolgármestereként számolt be arról, hogy a 
román–magyar, határon átnyúló európai uniós program 
keretében rendelkezésre áll a fedezet a befejezésére. 
Akkor azt gondolták, a kivitelezés egy-két éven belül 
elkezdődhet…

•  2017 decembere: önkormányzati közgyűlési határozat 
született Debrecenben arról, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap felhívására – konzorciumban a Csokonai 
Színházzal és a nagyváradi Szigligeti Színházzal – meg-
pályázzák a forrást;

•  2018 júliusa: Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat elnöke szerint „jó drámát” lehetne írni csak a 
Latinovits körüli négy év történéseiből, amit a jó és rossz 
hírek váltakozása jellemzett. Akkor arról beszélt, hogy 
2018 nyarán megtörténhet a támogatási szerződések 
megkötése a projektfejlesztési szakaszra, 2019 közepén 
pedig elindulhat a végrehajtás a szükséges közbeszer-
zések lebonyolításával.
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A mai fiatalok már nem is tudják, 
hogy Debrecen nem is olyan régen 
egy rendkívül látványos technikai 
sportág fellegvára volt, hiszen évek 
óta tart a lassú, de biztos leépülése 
a Gázvezeték utcai létesítménynek, 
és ami a legszomorúbb, magának 
a salakmotorozásnak is. Egyre 
kevesebb a verseny, kiöregedtek 
a menők, akik már aktív koruk-
ban legendává emelkedtek, az 
utánpótlásról pedig csak kevesen 
próbáltak gondoskodni, és nekik 
is beletört a bicskájuk.

Nincs mit szépíteni: mára tetsz-
halott állapotba került a deb-
receni salakmotorozás, miután 
Tabaka József is letette tavaly a 
vaspapucsot, a cívisvárosnak egy 
szem versenyzője maradt, Kovács 
Roland. Egy fecskével csinálni 
nyarat?
A legutóbbi közgyűlésen azon-
ban felkaptuk a fejünket az egyik 
napirendi ponton: a salakstadion 
hasznosítását a Speedwolf Sport-
szervező Nonprofit Kft. kapta 
meg ingyenesen, sportcélú fel-
adatok ellátására.
A cég mögött két arc van, a Ba-
ráth Norberté és Boros Norberté, 

akik életet próbálnak lehelni a 
Gázvezeték utcai létesítménybe, 
és akiket aligha kell bemutatni 
vaspapucsos berkekben. Az ön-
kormányzat útravalóul „meg-
dobta” őket 40 millió forinttal, no 
de mire elég ennyi egy technikai 
sportágban, ahol – ahogy a benn-
fentesek mondani szokták – a vi-
lág pénze is kevés?
A salakmotor messze a legol-
csóbb technikai sport! – vágja rá 
Baráth Norbert, hozzátéve azt, 
hogy a Gázvezeték utcai stadion 
előző üzemeltetője, Tabaka József, 
illetve a Debreceni Speedway SE 
több fejlesztést megvalósított, és 
– erejéhez mérten – versenyeket 
is rendezett, az új világ azonban 
új üzemeltetői szemlélettel jár, és 
a huszonnegyedik órában szálltak 
be, hogy mentsék a menthetőt, il-
letve új alapokon kezdjék meg az 
építkezést.
Több izgalom, kevesebb por, 
stadionszék mindenkinek
Ami a szakmai-technikai meg-
újulást illeti, Baráth Norbert el-
mondta, hogy átépítik a pályát, 
azaz nagyobbá teszik a kanyarban 
lévő szegélykövek áthelyezésével, 
a nagyobb tér pedig látványosabb 

Gázvezeték utcai  
életmentés a 

 huszonnegyedik 
órában

Új terveket szövögetnek  
a debreceni stadionnal is.
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versenyre, izgalmasabb párharcokra ad 
lehetőséget. Ugyanakkor megújul a pá-
lya talaja is; egy új rétegnek köszönhető-
en a tapadás nagyobb lesz, a porból pe-
dig kevesebbet szív a publikum, amely-
nek kiszolgálása a legfőbb cél, ezért az 
első lépések egyike lesz a célegyenes 
teljes lelátójának „beszékezése”, hogy 
ne csak a tucatnyi VIP-vendég élvezze 
a műanyag stadionszék kínálta komfor-
tot. No, persze, a VIP-vendégekről kü-
lön gondoskodnak; a tervek szerint egy 
teraszt építenek a támogatóknak, hogy 
azok a kulináris élvezeteknek is hódolni 
tudjanak a verseny alatt, ha már anyagi 
áldozatot hoznak egy nemes ügyért, tette 
hozzá Baráth Norbert, aki a „problémás” 
szomszédoknak is jó hírrel szolgált: a de-
pót a stadion másik végébe helyezik át, 
így megszűnik a sokat átkozott zajforrás 
a Gázvezeték utcánál.
Családi buli
Az infrastrukturális fejlesztések mit sem 
érnek, ha nincs mögötte tartalom. Ba-
ráth Norbert szerint nekik van: teljesen 
új szemlélettel vágnak bele az üzemelte-
tésbe, mint ahogyan azt eddig megszok-
hatták a nézők. Egyrészt látványos kö-

rítést adnak a salakmotorversenyeknek, 
hogy az egy családi happening legyen. 
Norberték tudják, előbb bizonyítaniuk 
kell, és csak utána várhatják el a támo-
gatók segítségét. Augusztus 20-án esnek 
át a tűzkeresztségen, amikor egy rangos 
nemzetközi viadalt hoznak össze a deb-
receni hagyományoknak megfelelően. 
Idén még egy magyar bajnoki lebonyo-
lítását tervezik, de – reményeik szerint – 
jövőre már jóval több versenynek ad-
hat otthon a stadion, és évről évre egyre 
többnek!
A híres testvér kintről segít
Baráth Norbert bátyját, Lajost – vagy 
ahogy mindeni becézi: Luigit – a te-
levízióból ismerhetjük; többek között 
olyan vaspapucsos világsztároknak sze-
relte a motorját, mint a dán világbajnok  
Nicki Pedersen. – Luigi kint él Dániá-
ban, a műhelyben motorok építésével, 
szervizelésével, tuningolásával foglalko-
zik, de természetesen gyakran kérem ki 
a véleményét, és rendre megfogadom a 
tanácsait, hiszen szakmailag rendkívül 
sok tapasztalatot szerzett a miénknél 
egy sokkal fejlettebb salakmotoros kul-
túrában. Már fel is ajánlotta a segítségét 

a motorosiskola beindításában, ami az 
utánpótlás-stratégiánk fontos eleme. 
Készít nekünk motorokat, de kiaknáz-
hatjuk a rendkívül széles körű sportági 
kapcsolatait is, hiszen a nyugati nagy 
sztárok általában vonakodva jönnek ke-
letre motorozni, ha egyáltalán jönnek. 
Luigi közbenjárása sokat segíthet – ava-
tott be a bátyjával szövögetett tervekbe 
Baráth Norbert.
Nyitott stadion
Az új üzemeltetők legnagyobb vívmánya 
lesz, ha – ígéretükhöz híven – megnyit-
ják a stadiont a környékbeliek számára. 
Baráth Norbert műfüves focipályát kép-
zel el az ovál közepére, lelki szemei előtt 
pedig a salakon kocogó környékbelieket 
lát, amikor nincs verseny, hogy ők is 
érezzék magukénak a létesítményt, és le-
gyen az egy igazi sportcentrum fiatalok-
nak és idősebbeknek egyaránt, a szürke 
hétköznapokon is, villanyfénnyel! Mind-
ez – természetesen – nem egyik napról a 
másikra valósul meg, de legalább van öt-
let és elképzelés hosszabb távra, ami elvi 
és anyagi támogatásra egyaránt érdemes 
lehet. Mindent bele!

cs. bereczki aTTila
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Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaér-
tek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet meg-
kerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, 
amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet. 
Ezúttal Ferenczi Jánostól, a DVSC kiválóságától, aki a ma-
gyar válogatott telki edzőtáborából válaszolt készségesen.

1.  Nekünk, akiknek csak álom a címeres mez, az is lényeges  
 információ, hogy vajon miként közlik azt az emberrel,  

ha kiválasztják? Tényleg, kitől tudtad meg, hogy Marco Rossi  
meghívott a keretébe?
Éppen egy ebéd utáni sziesztámat töltöttem, és amikor felébredtem, 
láttam, hogy rengeteg üzenetet kaptam, majd edzésen a csapattársak 
mondták, hogy kerettag vagyok. Az internet világában gyorsan ter-
jednek a hírek, a kerethirdetés napján a válogatottól még senki sem 
keresett.

2. A 90-es évek Loki-csatára, Sira István az NB II-es  
 Hajdúszoboszló futballistája volt, amikor Bicskei Bertalan  

behívta a válogatottba. Felhívtam, de nem tudtam kicsikarni tőle 
nyilatkozatot, mert azt hitte, gúnyt űzök vele. Te nem gondoltál arra 
hirtelen, hogy szívatnak?
Bevallom, kellett egy kis idő, amíg feldolgoztam. Csak ültem az 
ágyon, és nem akartam hinni a szememnek. Mutattam a feleségem-
nek is, kérdeztem, hogy jól látok, biztos ez? Amikor leesett, hogy igaz, 
óriási megtiszteltetést és büszkeséget éreztem.

3.  Annyira talán nem érhetett meglepetésként a behívó, hiszen 
 remek idényt futottál a Lokival, abszolút meghatározó tagja 

voltál a bronzérmes csapatnak. Belülről hogyan élted meg?
Az egész csapat nagyot küzdött ezért a bronzéremért, mindenki hoz-
zátette a magáét. Azt hiszem, kihoztuk a maximumot, talán ezért is 
kerültünk a válogatott edzőinek figyelmébe.

4.  Életed meccsét is idén játszottad: két bombát ragasztottál  
 az MTK-nak! Mekkora bulit csaptál utána?

A két gól mellett egy gólpasszt is adtam, tehát igazán jól sikerült az 
a bajnoki. A meccs után tartottam egy kis összejövetelt, de nem az 
MTK legyőzése miatt, hanem azért, mert éppen azon a héten volt a 
szülinapom.

5.  Mit neked egy bronzérem! Te már bajnokságot is nyertél  
 a DVSC-vel!

Az igaz, de ezért a bronzért sokkal jobban megdolgoztam, hiszen 
most meghatározó játékos voltam, a bajnoki címeknél pedig nem. 
Így ezt a bronzot abszolút magaménak érzem, a siker értékét pedig 
tovább növeli az, hogy egy igazán fiatal kerettel, zömében debreceni 
srácokkal értük el.

6.  Egyetlen szépséghiba a gyér nézőszám. Hogyan lehetne  
 több embert kicsábítani ebbe a gyönyörű stadionba?

Nem tudom erre a választ, bárcsak tudnám! Mi mindent megteszünk, 
ami tőlünk telik, lehet, hogy ez kevés, nem tudom. Remélem, hogy 
az Európa Ligában jó játékkal tudjuk megörvendeztetni a szurkoló-
kat, és az jó hatással lesz a nézőszámra is. Mi mindenesetre nagyon 
készülünk.

7.  Akinek ilyen jó bal lába van, miért nem megy többet előre?
 Én lennék a legboldogabb, ha több gólt rúgnék, mert a világ 

egyik legjobb érzése a gólszerzés öröme, de egy balhátvéd nem lehet 
folyton elöl, illetve a játékhelyzet diktálja, hogy mikor mit kell tenni. 
Egyébként régebben középpályán játszottam, ezt az előnyt tudom 
most kamatoztatni, ha lehetőségem adódik támadni. A csapatérdeket 
mindig szem előtt kell tartani.

A DVSC  
kiválósága  

reméli, öt éven 
belül újabb  

bajnokságot  
nyer

Ferenczi János,  
aki gólkirályból lett  

válogatott védő
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8.  A futball istenének is van  
 humorérzéke! Máskülönben egy 

NB III-as gólkirályból hogyan lenne  
balhátvéd?
Ez a poszt Korhut Misi távozásával üre-
sedett meg, velem tettek egy próbát, és 
ott ragadtam. Tudom, hogy ez nem min-
den szurkolónak tetszik, de úgy érzem, 
sokat fejlődtem az utóbbi években, és a 
legjobb tudásom szerint próbálom vé-
gezni a feladatom, ha már nekem ezt a 
szerepet szánták a Lokinál. Azt hiszem, 
az erőfeszítéseim elismerése is a váloga-
tott meghívó.

9.  Egy játékos ázsióján sokat dobhat 
  a válogatottság. Vajon mit hoz  

a jövő? El tudod képzelni magad másik 
csapatban?
Konkrét megkeresésről én nem tudok, 
lehet, azért nem volt, mert tudják, hogy 
én ízig-vérig debreceni vagyok, itt nőt-
tem fel, itt lettem NB I-es futballista, 
ide tartozom. Egy külföldi ajánlat talán 
megmozgatná a fantáziámat, azt azon-
ban nem tudom most elképzelni, hogy 
más magyarországi csapathoz szerződ-
jek. Aztán ki tudja, mit hoz a jövő?

10.  A fiad mennyit tud már 
 dekázni, hogy a Loki 

utánpótlásáról is beszéljünk?
Egyelőre nem érdekli a foci, igaz, egy-
re többet jár már meccsre, mert nagyon 
teszik neki a miliő, a hangulat. Otthon 
próbáljuk rugdosni a labdát, de edzés-
re még nem járatjuk. Én ebben a kor-
ban ugyan már javában fociztam, de a 
feleségemmel nem akarunk ráerőltetni 
semmit, majd kialakul, hogy mihez lesz 
kedve.

11.  Irigyelt szakma az NB I-es 
  futballistáké, de sokan csak 

az anyagiakra gondolnak, arra nem, 
hogy alig ért véget a bajnokság, máris 
munkába állt a csapat. Egy profi  
futballista életében még a sebeket 
gyógyítgatni sincs idő. Fizikailag hogy 
lehet ezt bírni?
Nekem például alig egy hét pihenő jutott 
a válogatott meghívó miatt, ami semmi-
re sem elég. A család most éppen nya-
ral, én pedig itt vagyok az edzőtáborban, 
időnként nehéz feldolgozni a hiányukat, 
de hát tudomásul kell venni, hogy ne-
kem ez a munkám, ami ezzel jár.

12.  Mi is beszámoltunk róla, hogy 
 csapatostul, kapitányostul  

megnéztétek az épülő Puskás-stadiont.  
Mesélj!
Lélegzetelállító a látvány, hatalmas az 
aréna, még mindig nehéz elhinni, hogy 
nekünk, magyaroknak is lesz egy olyan 
stadionunk, amilyenekben a nyugati 
sztárklubok játszanak. Az mindennek a 
csúcsa lenne az én életemben, ha telt ház 
előtt egyszer pályára is léphetnék benne!

13.  Dzsudzsák mekkora király  
 a válogatottban? Milyenek a 

srácok, hogyan fogadtak, kivel vagy 
például egy szobában?
Telkiben egyszemélyes szobák vannak, 
tehát mindenki egyedül van. A srácok 
is nagyon rendesek, készségesek. Előíté-
letekkel érkeztem ide, azt hittem, hogy 
a sikeresebb játékosok majd valamilyen 
fölényességet érzékeltetnek, de abszolút 
pozitív csalódás ért, semmi ilyesmiről 
nincs szó. Dzsudzsák Balázsnak termé-
szetesen megvan a tekintélye, de ő is na-
gyon közvetlen mindenkivel, ahogyan 
velem is, de hát mi régebbről ismerjük 
egymást. A körülmények is elképesztően 
profik, mindenünk megvan, csak a foci-
ra kell koncentrálni.

14.  Nagyon fontos meccsek 
 várnak a válogatottra. 

Hány ponttal számoltok?
Mindenki tisztában van a két Euró-
pa-bajnoki selejtező súlyával, tétjével. 
Nagyon fontos lenne Azerbajdzsánban 
nyerni, mert az nagy lelki erőt adhatna 
a Wales elleni hazai találkozóra. Én két 
nagyon szoros, nagyon kemény mérkő-
zésre számítok, de tanúsíthatom, itt min-
denki nagyon elszánt annak érdekében, 
hogy a magyar válogatott kijusson az 
Európa-bajnokságra.

15.  Egy kicsit hagyjuk a focit!  
 Hol ereszted ki a gőzt?

A szabadidőmet a családommal töltöm, 
gyakran szervezünk közös programokat, 
legtöbbször itthon, Debrecenben. Nagyon 
szeretem például a kerti partikat, ezeknek 
szerencsére most kezdődött a szezonja, 
próbálok is kihasználni minden lehetősé-
get, amikor a szabadban lehet sütögetni. 

16. Csülökpörkölt vagy cézársaláta? 
 Sör, bor vagy pálinka? Ha 

már a kerti partiknál tartunk…

Nem csülök, hanem valamilyen más 
pörkölt, azt nagyon szeretem. Nem va-
gyok egy nagyivó típus, de ha ezek közül 
mindenképpen választanom kell, akkor 
legyen a pálinka.

17.  Mi a legjobb Debrecenben?
 Nekem ez a szülővárosom, itt is 

nőttem fel, sok mindent szeretek benne, 
mert minden ideköt. Egy abszolút élhe-
tő, szuper város, ez a legjobb. 

18.  No, de mi a legrosszabb 
  Debrecenben?

Nincs már rossz benne, hiszen ugyan-
úgy megvan minden, mint Budapesten, 
ha nem is akkora dózisban. Nem kell ma 
már a fővárosba menni, hogy az ember 
kibulizza magát, mert itt van például a 
Campus Fesztivál, vagy sok más érde-
kes program fiataloknak, családoknak 
egyaránt. Régen talán hiányzott a pezs-
gés, de az ma már itt is megvan. Ebből a 
szempontból is sokat fejlődött az utóbbi 
években Debrecen.

19.  Melyik a legjobb hely 
  a városban, ahol legnagyobbat 

dobban a szíved?
A Nagyerdei Stadion és környéke, a Bé-
kás-tóval.

20.  Ki a legjobb fej Debrecenben?
 Hármas holtversenyben Dombi 

Tibi, Frida Feri és Bereczki Dani.

21.  A lelki szemeid előtt hogy néz 
 ki a Loki következő ötéves terve?

Nagyon remélem, eljutunk arra szintre, 
hogy megint a bajnoki címért harcolunk. 
Ez a város, ez a klub mindenképpen 
megérdemelné azt, hogy öt éven belül 
ismét bajnokok legyünk.

cs. bereczki aTTila



VÁRUNK TÉGED IS A 
DEBRECENI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBA

„Mert a csodák most  
Debrecenben születnek”
JELENTKEZZ 
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINKRE, mert:

•  1 1 tagintézmény közel 110 képzése közül  
választhatsz

•   Egyedülálló duális képzési rendszerünkben  
nagyvállalati környezetben sajátíthatod el  
a szakma gyakorlati tudását

•   Képzéseinket leendő és meglévő partnercégeink 
igényeihez igazítjuk

•   Karrierirodánk segítségével könnyen és gyorsan 
elhelyezkedhetsz a régióban

•   Intézményeinkben zajló színes diákélet  
és jó közösség vár rád

•   Szakmai tudásodat országos versenyeken is  
megmutathatod

•   Diákigazolvány és ezekkel járó kedvezmények  
is járnak neked a képzéshez

•   Igény esetén kollégiumi férőhelyet is biztosítunk.

FELNŐTTOKTATÁSRA, mert:
•   Iskolarendszerű oktatásban  

két szakmai végzettséget is szerezhetsz  
ingyenesen

•   Esti képzéseinket munka mellett is végezheted, 
sőt diákigazolvány is jár neked, mellyel utazási 
kedvezményt vehetsz igénybe

•   Ráépülő képzéseinkkel és kapcsolódó  
szakképesítéseinkkel bővítheted tudásodat,  
és ezzel a munkalehetőségeid körét

•   Karrierirodánk azzal a céllal jött létre,  
hogy segítse az azonnali elhelyezkedésedet.

www.dszc.hu


