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Debrecenben a legdrágább  
az egyetemisták lakhatása
Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi 
város, az egy-másfél szobás garzonok át-
lagos négyzetméter ára 400-450 ezer fo-
rint közötti volt az elmúlt negyedévben, 
az átlagár 29 millió forintot ért el, mi-
közben a nagyobb egyetemi városokban 
ugyanekkora lakásokat már 12-15 mil-
lióért is lehet vásárolni, a Duna House 
adatai szerint. A társaság közölte azt is, 
hogy az egy-másfél szobás garzonok a 
fővárosban 20-25 millió forint közötti 
áron érhetőek el.

A tanévkezdés előtt elemzésükben ki-
fejtették, több tényező befolyásolhatja, 
hogy ingatlant vásárolni vagy bérelni 
éri meg jobban. Például az is, hogy az 
egyetem elvégzése után is az adott vá-
rosban marad-e a fiatal, hiszen hosszú 
távon jobban megéri saját tulajdonú in-
gatlanba belevágni, a kezdeti magasabb 
költségek ellenére is.
A közlemény idézi Benedikt Károly 
elemzési vezetőt, aki elmondta, vidé-
ken sokkal kisebb a különbség a havi 
bérleti díj és az átlagos négyzetméterár 
között, mint a fővárosban, így sokkal 
kifizetődőbb lehet az ingatlan megvá-

sárlása, amennyiben hosszú távra tervez 
a fiatal. Vidéken legmagasabb árakkal a 
Debrecenben tanulók találkozhatnak; 
ennél valamelyest mérsékeltebb árakkal 
lehet kalkulálni Győrben, Kecskeméten, 
Szombathelyen és Veszprémben, ahol 
310-385 ezer forintos átlagos négyzet-
méterárra lehet vásárláskor számítani. 
Ezekben a városokban bérléskor 90-130 

ezer forint közötti havidíjjal érdemes 
számolni.
A nagyobb hazai egyetemvárosok közül 
Miskolcon a legkedvezőbbek a lakásvá-
sárlási feltételek, ahol már 200 ezer fo-
rintos négyzetméterár körül is lakáshoz 
lehet jutni, ennek ellenére az albérlet alig 
olcsóbb, mint a drágább Nyíregyházán 
vagy Szegeden – közölték.
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Fotók: Ásztai Csaba, Fogarasi Renáta | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
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* Euromonitor 2016-os adatai alapján, kiskereskedelmi eladási értékben a kiskereskedelmi eladási árak alapján, 
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NE KÖSSÖN 
KOMPROMISSZUMOT, 

VÁLASSZA A 
VARILUXOT!

Varilux Mesteroptika Szalon 
Debrecen, Kossuth u. 11. 

+36 20 334 1222

Okula Optika Szalon
Debrecen, Bethlen u.–Jókai u. sarok 

+36 20 334 5050

KÉRJE MOST 

1+1 
AKCIÓBAN!

EMPOWER YOUR VISION 

A VILÁG VEZETŐ 
MULTIFOKÁLIS
LENCSEMÁRKÁJA*#1

ajánlásával
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Álomesküvő luxuskivitelben
Kelet-Magyarország legkülönlegesebb esküvői helyszínén

Házunk értékes "nászajándékai"
az ifjú párnak
Kreatív fotózás a kastélyszálló területén
Ingyenes parkoló

Esküvők 250 főig
Szabadtéri fogadás ősfás, 6000
rózsatővel ékesített kertünkben
Egyedi menüajánlatok és korlátlan
italcsomagok

Arisztokratikus hangulatú kastélyszálló
Festői szépségű természeti környezet
Négycsillagos szállodai szolgáltatások
Kültéri polgári és egyházi ceremónia
halastavunk szigetének kápolnájában

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

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

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

 www.borostyanmedhotel.hu - Borostyán Medical Center -

italcsomagok

TELJES KÖRŰ PLASZTIKAI SEBÉSZET
High-tech műszerekkel, világszínvonalú műtőkkel

BŐRGYÓGYÁSZATI ELJÁRÁSOK
● Esztétikai beavatkozások (botox, hyaluronsavas 
   feltöltések, Drakula-terápia)
● Digitális anyajegy- és melanomaszűrés Foto 
   Finder technológiával
● Általános szakrendelés

INTIM NŐI, LÉZERES ELJÁRÁSOK

SZÉPÉSZETI LÉZERES KEZELÉSEK
Csúcstechnológiás Alma lézer berendezésekkel
● Rejuvenáció, mélyrétegi ránctalanítás, bőrhámlasztás
●  Visszértágulatok és felületi vénák kezelése
●  Fájdalommentes, végleges szőrtelenítés teljes testen
●  Bőrhibák - akné, heg, stria - kezelése
●  Pigmentfolt, májfolt, tűzfolt eltávolítása
●  Tetoválás eltüntetése
●  Körömgomba kezelése

16 FÉLE SZAKRENDELÉS, BEUTALÓ NÉLKÜL

SZÉPÜLJÖN, FIATALODJON KELET-MAGYARORSZÁG  LUXUS SZÉPÉSZETI
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUMÁBAN,  A BOROSTYÁN MEDICAL CENTERBEN!

Kövess minket facebookon is:  www.facebook.com/BorostyanMedicalCenter

Pihenjen a Borostyán Med-Hotel -ben!
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Osztálytársak voltak a Dienesben, azaz 14 éves koruk óta el-
választhatatlanok. Hogy ez milyen rég volt, nem is fontos, le-
gyen elég annyi, Boti, a fiuk már középiskolás. Ildikó és Péter 
egészségügyi végzettséget szerzett az említett középiskolában, 
ám végül egyikükből sem lett ápoló. Abban viszont biztosak 
voltak, együtt akarnak dolgozni, aminek szépen megágyazott a 
felismerés, hogy szívesen készítenek el mindent saját maguk, sőt, 
érzékük is van hozzá. Így lett belőlük vállalkozó, és nyitottak 
Debrecen belvárosában egy hobbi kézműveseknek szóló – a saját 
maguk által is csak így nevezett – boltocskát 2009-ben. A kezde-
ti botladozás után hirtelen jóra fordultak a dolgok: olyannyira, 
hogy valóságos kreatívmozgalmat teremtettek.

Kell-e ennek jobb reklám, mint az, hogy Balláné Csontos  
Ildikóval azon a köztéri padon beszélgetünk, amit – több má-
sik utcabútorral együtt – hosszú évekkel ezelőtt szalvétatechni-
kával „színeztek ki”, és lám, még mindig tartanak. 
– Az emberek bejöttek a boltba, rengeteg kérdéssel, amire igye-
keztünk válaszolni: ha ezt kened, így szárad, ha azt kened, úgy 
fog kinézni. Ez egy idő után kevésnek bizonyult, mert minden 
válasz újabb kérdést szült. Ezért hoztuk létre a szombat délelőtti 
alkotóműhelyt, ahol mindig adott egy téma, amihez mintadara-
bot szolgáltatunk: kulcstartó szekrényt, ékszert, vállfát, asztali 
díszt, fadobozt, adventi koszorút. Ez alapján mindenki elkészíti 
a sajátját: az óvónő, a NAV-os, a városházi dolgozó, a mentő, a 
banki alkalmazott, az orvos, a kereskedő ugyanúgy – az élet vál-
tozatos területeiről érkeznek a kézműveskedéssel kikapcsolódni 
vágyók. Nők és férfiak egyaránt asztalhoz ülnek, igaz, a férfiak 
más jellegű munkamenetekben jók, például fonni remekül tud-
nak. Mintha valamennyi foglalkozásunk pszichoterápia lenne: 

Csak az számít, 
zöld vagy piros  

legyen
A debreceni Balla házaspár  

az egészségügy helyett választotta  
a kreativitást – azt mondják,  

egyre nyitottabbak az emberek.
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az alkotás ideje alatt semmi nem szá-
mít más, csak az, hogy a munkadarab, 
mondjuk, zöld vagy piros legyen. Abban 
a másfél órában minden más lényegte-
lenné válik. És egyáltalán nem a töké-
letesség a lényeg, hanem a szabadság, a 
kibontakozás lehetősége. Hiszen min-
denki kreatív: ki így, ki úgy – osztja meg 
Ildikó a tapasztalatait, és hozzáteszi, az, 
hogy az utóbbi években reneszánszát 
éli a két kezünkkel való értékteremtés 
(kézimunka, befőzés, használati és dísz-
tárgyak készítése), annak hátterében a 
virtuális világban való létezés felszí-
nességének, személytelenségének fel-
ismerése, a nosztalgia és az elvágyódás 
érzése egyidejűleg benne van.
– Amit az ember mintegy kedvtelésből 
megtanul, azt később már tudja alkal-
mazni, és mennyivel értékesebb egy 
egyedi, saját magunk által készített aján-
dékot adni, mint egy huszadik parfümöt! 
– mondja Ildikó, és elárulja, egy konyhai 

tárolón kívül 
a lakásuk-
ban nagyon 
kevés saját 
a l k o t á s u k 
t a l á l h a t ó , 
hiszen a leg-
több kézmű-
ves „holmijuk” 
megtetszik valaki-
nek, aki náluk jár... 
Így hát odaajándékozza. 
A trendi technikák közül a 
megunhatatlan dekupázst, a bútoroknak 
a kopottas, használt benyomást kölcsön-
ző krétafestést és az antikolást említi. Hi-
ába: ha az eljárás modern is, láthatóan a 
régi dolgokhoz vonzódunk. 
Így lett egyszerre modern és nosztalgi-
kus a kis kávézó is, amit a kreatívbolt 
szomszédságában a közelmúltban nyi-
tottak, egész egyszerűen azért, mint 
mondja Ildikó, mert valami újra vágytak. 

Ami nem 
épp szok-
v á n y o s , 
ahogy – 
szerencsé-
re – Balláék 

egész törté-
nete sem az. 

Leszámoltak 
hát a műanyag-

gal: minden elvite-
les csomagolás és szí-

vószál biológiailag lebomló 
anyagból készül. – Kicsik vagyunk, de 

ennyit megtehetünk a jövőnkért. Ezt 
vállaltuk, és tartani is fogjuk – mondja 
a „háziasszony”.
Ildikó átkísér a kávézóba: ott Péter áll a 
pult mögött. Jó nézni, ahogy egymásra 
néznek. 

Bereczki-csák Helga

További érdekességek

WWW.CIVISHIR.HU
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4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1. (Határ Úti Ipari Park)
Tel./fax: 06 (52) 500-625 • Mobil: +36 (30) 430-2708

e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu

FENNTARTHATÓ
M O B I L I T Á S

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

Megbízható MINŐSÉG

Műszaki vizsgára felkészítés  
és műszaki vizsgáztatás  
munkanapokon 
8.00–16.00 óráig.

MINDEN gépjárműtípusra  
(Nemzetközi vizsga is!).

Személygépkocsi  
műszakivizsga–díja  
bruttó 18 990 Ft  
(mely tartalmazza az átvizsgálási díjat,  
környezetvédelmi igazolás díját, 
műszakivizsga–díjat)

Ingyenes állapotfelmérés,  
ha járművét műhelyünkben 
javíttatja.

Olajszerviz

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

”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.



Adjon (új) esélyt mAgánAk!
D e b r e c e n iÁllÁsbörzeÁllÁsbörze
A RÉGIÓ 

LEGNAGYOBB 
MUNKAADÓINAK 
RÉSZVÉTELÉVEL

Fórum Debrecen 

18.
2019. 

OKTÓBER
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Lecsó, tejfölösen
Enni, hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe  
pedig jöjjünk bele együtt!

Megkérdezhetik, miért van ez a recept 
a tájjellegű ételek között! A válasz egy-
szerű: mert tejfölös! A szabolcsiaknak, 
szatmáriaknak vagy akár beregieknek 
természetes, hogy a lecsót lehet tejfölö-
sen is készíteni, máshol ezen csodálkoz-
nak – írja a Három Határ Hírei. És közli 
a receptet is. Íme:

Hozzávalók: 1 kg paprika,  
1 kg paradicsom, 2 db vöröshagyma,  
só ízlés szerint, 2 ek napraforgóolaj,  
2 dl tejföl

Elkészítés: a paprikát megmossuk, vé-
konyra felszeleteljük, a paradicsomot is 
megmossuk, kicsumázzuk, negyedeljük. 
A hagymát felkockázzuk, olajon üveges-

re pároljuk. Rátesszük a paprikát, kicsit 
hagyjuk, hogy levet engedjen, majd rá-
tesszük a paradicsomot is, együtt főzzük 
a paprika puhulásáig.
Belekeverjük a tejfölt is; miután felroty-
tyant, tálalhatjuk.
Ehhez annyit teszünk hozzá, hogy ezt 
a tejfölös lecsót meg lehet bolondítani 
édes káposztával. Laskára vágjuk, úgy 
főzzük bele. (Óvatosabbak külön edény-
ben puhíthatják, és úgy keverjék hozzá.)
Ha pedig valamelyik csütörtökön Vaján 
járnak, ki ne hagyják ki a tájházat; lehet, 
épp azzal fogják kínálni az asszonyok!

Így savanyít Boros Vali – ásványvízzel
Hidegen, tartósítószer nélkül.
Nem szeretek tartósítót használni, inkább 
nagyon figyelek a steril környezetre, 
mikor befőzök. Ha tartósítóval lehetne 
csak, akkor én hozzá sem kezdenék, mert 
olyat a boltban is lehet kapni. Az alábbi 
adagokat egy darab 7 deciliteres üvegre 
számoltam ki: 

2 evőkanál cukor, 1 csapott evőkanál só, 
3 cl 15-20%-os ecet, 1 mokkáskanál cit-
romsav, fél mokkáskanál borkősav, víz a 
felöntéshez (ásványvizet használok,  
a csapvíz csak fürdésre és mosogatásra jó)

Elkészítés: Teszek az üveg aljára pár 
szem fekete borsot, mustármagot, kori-
andert, egy pár karika hagymát, kaprot 

és két babérlevelet is. Az üvegeket előtte 
kifőzöm, ebbe rakom az uborkát/paprikát, 
majd hideg vízzel engedem fel. És ezzel 
készen is van...
Üvegek sterilizálása: az üvegeket úgy 
szoktam kifőzni, hogy egy nagyobb lábos-
ban vizet forralok, de mielőtt beleraknám 
az üvegeket, azokat a csapból jövő forró 
vízzel felengedem, így átveszi a hőt, és 
nem csattan el, mikor belerakom a for-
rásban lévő vízbe az üvegeket és a tetőt. 
Ezután már csak csipesszel teszem bele a 
belevalókat.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali
hTTp://borosvalikonyhaja.blogspoT.com

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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– Tizennégy évvel ezelőtt egy presz-
szóban dolgoztam a rokkantnyugdíj 
mellett; a mostani lehetőségeimhez 
képest milliomos voltam. Pultosként 
ismerkedtem meg Renátával. Én 
Gyurcsány Ferencnek egyetlen mon-
dását fogadtam meg, hogy az öre-
gecskedő feleségeket le kell cserélni. 
Egy 36 évest engedtem el egy 18 éves 
kedvéért; ez volt Renáta, én akkor 47 
múltam. Azt mondják, kurvából lesz 
a legjobb feleség. Hát, nekem nem jött 
be. Rolika viszont meglett, ami elég 
bajnak tűnt. 

Így meséli Sándor, egy fotelben üldö-
gélve, míg mi egy dikón hallgatjuk. A 
Nagy-Bocskai szőlő egyik dűlőjében 
járunk, ezen a Hajdúböszörménytől 
keletre eső szegénytelepen. 
– Összeköltöztünk, egy hajdúböször-
ményi albérletben, később Renáta 
nagymamájánál laktunk. A gyerek 
születése előtt úgy tűnt, a párom, 
akinek az apja magyar volt, az anyja 
cigány, megjavul, már nem járt el. Sze-
rettem, de bánom. Nem szólt Renáta 
arról, hogy Rolikával terhes, már négy 
és fél hónapos hónapos volt, holott ezt 
egy nőnek tudnia kell. Igazából a gye-
rek születése után jött a baj: ütötte-ver-
te. A mai napig nem tudom, hogy mi-
ért. De hetente többször mentünk a 
kórházba, orrán-száján jött a kisfiúnak 
a vér. Renáta lefeküdt aludni, Rolika 
viszont hasfájós volt, így munka után, 
éjszaka én járkáltam vele odakinn, kü-
lönben rítt. Mindig olyankor bántotta, 
amikor nem voltam otthon, de rend-
őrségi ügy ezekből sosem lett. Rená-
tát a nagyszülei nevelték fel, az anyja 
elhajította magától, nem volt szokva a 
gondoskodáshoz. Dettó olyan, mint az 
anyja. Állandóan a gyerek miatt vesze-
kedtünk. Az édességet szerette Renáta, 
estétől reggelig megevett ötezer forint 
árú csokoládét. Szépen elköltögette, 
ellopogatta a pénzemet; igaz, én is 
sokszor elvertem, de úgy, hogy a rusz-
ki katonai szíjamról letörött a rézcsat. 
Nem számítottam én már az apaságra. 
Valamikor szerettem volna gyereket, 
de aztán elkezdtem tehersofőrként 
dolgozni a Volánnál és nem volt rá idő. 
Másfél éves volt már Rolika, Renáta 
pedig egyre több férfival lett jóban; itt, 
a dűlőben is volt neki. Verekedtem is 
az illetővel, hiszen még én is a képben 

voltam. Visszatért a kurválkodáshoz, 
nem sokkal a gyerek születése után. 
Ez a másfél év már szüntelen vitatko-
zással telt, aminek a végén általában 
azt vágta a fejemhez, hogy nem is 
én vagyok a kisfiú apja. Ezzel még a 
Joshi Bharat-féle műsorba is elment, 
amikor megtudta, hogy pénzt kaphat 
a szereplésért. 2009-et írtunk, a tele-
vízióban elhangzottakból kiderült, 
hogy mégis csak tőlem van a gyerek. 
Két héttel később Renáta elköltözött. 
Nem bántam, viszont a gyermekne-
veléshez annyit értettem, mint tyúk 
az abécéhez. Szerencsére a sógornőm 
volt a szomszédunk, aki hatgyerekes 
anyaként rengeteget segített. Ekkor 
már kénytelen voltam otthon maradni 
Rolikával, egy fűtetlen szobában lak-
tunk, ahová az asztmája miatt gyakran 
kellett mentőt hívnunk. A mentőtől a 
mai napig nagyon tart.
Ahol most vagyunk, egy viszonylag 
rendben lévő, komfort nélküli ház, a 
villany benn van, fával fűtenek. Kony-
ha, majd egy ajtó nélküli, keskeny he-
lyiség fürdőkáddal, amelybe a vizet 
kis műanyag hordókban éppen a nap 
melegíti fel odakint. Láttuk, mikor 
jöttünk befelé, ott sorakoztak az eresz 
felett. Aztán a kis szoba, ott ülünk és 
egy másik, Rolié, ahol hallgatja, amit 
beszélünk és olykor beleszól, hogy mit 
mondjon el feltétlenül az apja.
– Milyen fiú volt Rolika? Rívós! A 
sógornőmet leszámítva félt a nőktől, 
elszaladt előlük, még a kislányokat is 
kerülte az óvodában. Az édesanyám 
biztosan nagyon szerette volna, de 
korábban meghalt, az apám pedig 
úgy tesz, mintha nem is volna unoká-
ja. Nyolcvanhét éves, de még mindig 
járnak hozzá a cigány lányok. Rená-
tába is belekóstolt. Rolikában viszont 
éppen a cigány vért nem tűri, ezért is 
nem lett a gyerek neve Sándor, mint 
apámé és az enyém. Roli beszédköz-
pontja megsérült a sok veréstől, így 
mondták az orvosok. Hiába volt már 
8 éves és foglalkozott vele külön logo-
pédus, nem lehetett érteni, hogy mit 
mond. Az első nap, miután az anyja el-
ment, csak bőgött és mutogatott, abba 
sem hagyta. Aztán a sógornőm rájött, 
hogy mit szeretne: fokhagyma-granu-
látumot a konyhaszekrényből! Ekkor 
rögtön elhallgatott. Nagyon nehezen 
éltem meg azokat az időket, sose tud-

Mi van, ha 
anya nem 

szeret?
Apa–fiú, magyar–cigány 

történet a hajdúböszörményi 
szegénytelepről,  

ahol a barátság minimális.

Ha segítene a családon, vegyük fel a kapcsolatot, írjon  
a szerkesztoseg@civishir.hu címünkre!  
A fiú nevét az apa kérésére megváltoztattuk.
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tam, hogy miért sír a gyerek. Mert sírt, 
ha bánata volt, ha öröme. Eleinte komá-
masszony „fordított”, aztán belejöttem. 
És nagyon sokat köszönhetek azoknak a 
szakembereknek, akik segítettek minket 
bejutni Roli jelenlegi iskolájába, a deb-
receni Hallássérültek Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézményébe, 
ahol a súlyos beszédzavarral küzdő gye-
rekek is tanulhatnak. Nyolcévesen kezdte 
el ezt az iskolát, négy éve jár oda, ren-
geteget javult, fejlesztették a kezét, a be-
szédét. Nagyon fogom a tanulásban, nem 
ismerek más jegyet, mint ötöst. Lehetett 
volna kollégista is Roli, de nem akar. Így 
minden nap autóbuszozunk: a szőlősker-
tek és Hajdúböszörmény, aztán a város és 
Debrecen között; a gyereknek ez négy-
szeri, nekem nyolcszori fel- és leszállás.
Roli egy versmondó versenyen kapott 
oklevelét mutatja, de a matematika is 
nagyon jól megy. Erős testalkatú, szép, 
kreolos kisfiú, vállas, mint Sándor, ked-
ves, zöldes szemekkel. Csak arra kell 
biztatni, hogy üljön mellénk, s máris 
mondja:
– Nagyon szeretném, hogy legyen ameri-
kaifoci az iskolában, videón láttuk, kipró-
báltuk, és nekem ment a legjobban. De 
egyébként tűzoltó leszek; tetszik! István 
és Kampós is az, ismerem őket. De lehet , 
mégsem leszek tűzoltó, mert ők gyakran 
találkoznak mentőkkel… – bizonytala-
nodik el. – Szeretek iskolába járni; itthon 
kicsit unalmas. Észre sem vettem, mikor 
tanultam meg beszélni. Csak abból tu-
dom, hogy milyen rossz annak, aki nem 
tud, hogy amikor itt a Dudás Pista be-

szél hozzám, egy szavát sem értem. Bár 
a varázsszavakat (a nehéz szavakat) és a 
különféle dinoszauruszok nevét még ne-
hezen ejtem ki. Azért is várom az ötödik 
osztályt, mert lesz kislabdadobás – vált 
témát hirtelen. Kérdésünkre, hogy szok-
ták a csúfolni a cigány származása miatt, 
nemmel felel. Rolinak most a nyulak a 
nagy szerelmei, tart is párat, „fel is űze-
tik”, a kicsiket egyenesen imádja. De ka-
csák, papagáj és kutya is van.
Viszontlátni tíz esztendő után
Roli nem olyan régen, tíz év után talál-
kozott az édesanyjával, aki az említett 
tévészereplést követően egy másik, kö-
zeli településre költözött. Egy unokatest-
vérével járt náluk. Nem volt sem puszi, 
sem ölelés, de még egy jó szó sem. Pedig 
Roli kíváncsi volt, miként fogadják majd. 
Ahogy erről beszél, színt vált a kisfiú ad-
dig nyugodt hangja, és egészen megle-
pően fogalmaz. – Nem jó fogadás. Nem 
volna jó panziósnak, mert nem jól fo-
gad. Hová írjam fel, hogy te most jöttél? 
– sipít, az anyja szavait utánozva. Nem 
tudtak mit mondani egymásnak: Rená-
ta fészbukozott, a telefonját nyomkodta, 
semmit sem kérdezett Rolitól. Vagyis egy-
szer, amikor nem talált valamit a készü-
léken. Máskülönben nem beszéltek. Roli 
úgy jött el, hogy soha többet nem megy. 
Próbáljuk kihúzni belőle, hogy mit érzett. 
De vannak szavak, talán éppen a legfon-
tosabbak, amelyek kimondhatatlanok.
– Most már sokáig bírok a víz alatt len-
ni. Ezt azért gyakoroltam, mert amikor 
anya régen fürdetett, és mosta a hajamat, 
a combomnál fogva, fejjel lefelé lógatott 

a kádba. Nagyon rossz volt, sírtam, ami-
kor az orromba ment a víz, mire pofon 
vágott.
Roli és Sándor körbevezetnek az udva-
ron. Az övék gondozott kert, ami nem 
mondható el az összes többiről. Néhány 
telekkel odább hangosan szól a zene.
– Errefelé mindig bömböl egy magnó, 
esténként kezdődnek a veszekedések, 
megy az ordibálás. Sötétedés után tény-
leg nem ajánlatos kimenni az utcára. Ez 
olyan környék, ahol kilencvenkilenc szá-
zalék a cigány, egy a magyar. Az erő szava 
diktál, akiről tudják, hogy képtelen meg-
védeni magát, azt lenyomják, meglopják, 
kifosztják. Amikor ide költöztünk, azt 
tanácsolták, hogy azonnal mutatkoz-
zak be. Nekem sem kellett több. Ültek a 
kölykök a a dűlő eleji levélszekrényeken, 
ittak, szívták a műfüves cigit. Mondom 
nekik, szeretnék hozzáférni a küldemé-
nyekhez, mire ők, várjak egy kicsit. Na, 
én odacsaptam, csak úgy potyogtak lefe-
lé. Úgy is hívnak, hogy „bolond magyar”. 
A rendőröket macskajancsizzák; ők sem 
tudnak velük olyan nagyon mit kezdeni. 
Ezt leszámítva, a cigány között is van, 
aki előre köszön, akivel szót lehet érte-
ni. De a barátság itt minimális. Féltem 
Rolikát, belekötnek, mert félig magyar. 
Előfordul, hogy berontanak hozzánk. A 
múltkor egy fiatal egy husángot lóbálva 
kizavarta a gyereket a saját házunkból, és 
leverte a diót. Igaz, összesen kettő volt a 
fán, de azokat Roli minden nap megnéz-
te. Bejönnek, felmérik, van-e érték, aztán 
tovább állnak. Itt ez megszokott. Ha sze-
retnék valamit, akkor azt, hogy elmehes-
sünk innen – halljuk Sándortól.
Erre azonban jelen állás szerint esélyük 
sincs, a 61 éves férfi 48 ezres rokkant-
nyugdíja mellett 10 ezer forint gyermek-
tartás és a családi pótlék az, amiből gaz-
dálkodhatnak. Összesen is alig több mint 
havi hetvenezer.
A fiút kérdezgetve, hogy mire lenne 
szüksége, sokféle válaszra számítunk, de 
erre nem.
– Egy kecskére. Vagy kiscsirkékre.
Indulunk. Csomagoltak pár fürtöt a sző-
lőből, amit az udvaron kóstoltunk meg, 
és nagyon ízlett. Sándornak olykor ennyi 
a vacsora, jobb napokon kenyérrel. Mi-
után kiérünk a rossz földútról, Böször-
mény irányába fordulunk. A lemenő nap 
vakít. Szánkba veszünk két zöld szemet. 
Édesen olvad szét.

Fogarasi renáta, ratalics lászló
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Két rendezvény is jubileumát ünnepli 
Hajdúhadházon – töretlen a fejlődés
Szeptember 13. és 15. között minden a káposztáról szól 
a 15. Hadházi Káposztás Napokon. Idén nemcsak ezt a 
kerek évfordulót ünnepelheti a város: 5 éves a Hadházi 
Szabadtéri Színházi Fesztivál is. Csáfordi Dénes polgár-
mestert kérdeztük az emblematikus eseményekről. 

Hogy sikerült Hajdúhadházon gyökeret 
vernie egy színházi fesztiválnak? 

Amikor 2010-ben a város fejlesztéséhez 
kezdtünk, igyekeztünk felmérni, mire 
van igény. Hadház 13 ezer fős kisváros: 
volt és van is igény a kultúrára. A sza-
badtéri színpad esetében az igény talál-
kozott a lehetőséggel: pályázati forrásból 
meg tudtuk valósítani a színpadot, amit 
ebben az évben tovább fejlesztettünk. Öt 
éve nyári színházi fesztivált indítottunk, 
melynek keretében öt színdarabbal talál-
kozhatnak az érdeklődők. Nem kell el-
utazni sehová; egy kellemes nyári estén a 
város központjában meg lehet nézni egy 
jó színdarabot. 

A Hadházi Káposztás Napok is jubilál. 
Mivel készülnek? 

Ki merem jelenteni, a térség egyik legje-
lentősebb gasztronómiai eseménye, hi-
szen létező gazdasági tevékenység köré 
épül. Nem csak úgy kitaláltunk egy fesz-
tivált: a Hadházi lapost termesztjük, fel-
dolgozzuk, és néhány éve a vetőmagot is 
itt állítjuk elő. Az erre épülő rendezvény 
egyre nagyobbra nőtt, mégis meg tudta 
őrizni családias, baráti hangulatát. A vá-
ros cége, a Hajdúvitéz Kft. évek óta ko-
moly szakmaisággal szervezi: népszerű, 
sokak által ismert és elismert előadókat 
hozunk a városba. Az, hogy néhány éve 
Quimby-koncert volt, most Tankcsapda, 
Budapest Bár-koncert is lesz; óriási dolog. 

Minden évben van jótékonysági akció. 
Idén is lesz? 

Szeretnénk használni ezt a népszerűséget 
jótékony célokra is, hiszen a zárónapra 
tízezrek látogatnak el. Idén sztárcsa-
patok is főznek. Eljön hozzánk Madár 
Veronika, a Jóban rosszban színésznő-
je, Joshi Bharat, és Váczi Gergely, a TV2 
műsorvezetői, R. Kárpáti Péter a Barátok 
köztből pedig egy egész csapattal érkezik. 
Káposztás ételeket főznek majd, amiket 
meg lehet vásárolni tőlük. A bevétel, ter-
mészetesen, jótékony célokra megy.

Második ciklusát tölti polgármesterként. 
Rengeteg beruházás, fejlesztés történt 
a városban ez idő alatt. 

Hajdúhadházon az elmúlt 9 évben nagy 
változások történtek. A nagy szavakat 
nem szeretem; azt kell mondanom, cso-
dát tettünk. Sokan említik, hogy a rend-
szerváltástól 2010-ig nem történt össze-
sen annyi fejlesztés, mint az elmúlt né-
hány évben. Ezt jó hallani, és ha számba 
vesszük a 2010 óta elért eredményeinket, 
akkor csaknem 200 építőipari fejlesztés-
ről beszélhetünk, majdnem 10 milliárd 
forint értékben. Új bölcsődét és óvodát 
építettünk, a régi óvodaépületeket, a csa-
ládsegítő szolgálatét, a művelődési házat 
és az összes iskolaépületet felújítottuk. 
Sportcsarnokot, vívótermet, játszóte-
reket, sportpályákat és parkokat alakí-
tottunk ki. Egy skate- és egy kondipark 
is épül, közben letettük a megújuló re-
formátus iskola alapkövét. Megújult a 
városháza, az irodaépületek és az egész-
ségügyi intézmények épületei. Jelenleg 
két saját cége van az önkormányzatnak, 
építőipari tevékenységet végzünk, ren-
dezvényszervezéssel, közművelődési 
feladatok ellátásával és közétkeztetéssel 
is foglalkozunk. Saját lekvárfőző üzemet 
és vágóhidat építettünk, boltot üzemel-
tetünk. 

A vágóhíddal és a húsfeldolgozóval 
kapcsolatban mik a tapasztalatok?

Működik az üzem, készülnek a kolbá-
szok, a szalámik; nagyon jók a vissza-
jelzések. Az indulás a várakozásokat fe-
lülmúlta. A kis üzemmel a célunk, hogy  
– a rackanyájunkra alapozva – kisebb 
mennyiségű, de kiváló minőségű ter-
méket állítsunk elő és azokat Hadháztáji 
védjegyes termékként hozzuk forgalom-
ba. A rackahúst pörkölthúsként is for-
galomba hozzuk, illetve füstölt és grill 
kolbászok és szalámi is készül belőle. A 
város határain túlról is érkeznek vásár-
lók. Úgy tűnik, találtunk egy piaci rést, 

hiszen jó minőségű juhhús nem nagyon 
van a boltokban. 

A városban rengeteg beruházás folyik. 
Milyen a város jövőképe? 

Városunk jó ideje fejlődési pályán mo-
zog. Ezt három dolog is egyértelműen 
bizonyítja: többen költöznek ide, mint 
ahányan elköltöznek; a helyi adóbevéte-
lek folyamatosan nőnek; két éve folyama-
tosan növekszik a hadházi ingatlanok ér-
téke, és az elmúlt másfél évben több mint 
duplájára nőtt az ingatlanforgalom. A jö-
vőben arra kell koncentrálnunk, hogy a 
sportlétesítmények, a szabadtéri színpad, 
a megújuló közterületek, az épülő kerék-
páros pihenőhelyek megteljenek élettel. 

Mire a legbüszkébb az elmúlt 9 évből?
A családomra és a szülővárosomra. A 
családomra azért, mert mindig mögöt-
tem állnak. Feleségemre és két gyönyö-
rű lányomra, akik türelmesen, kitartóan 
támogatnak és segítik a munkámat, ami 
nem egyszerű, hiszen sokszor elrabol-
nak tőlük a feladatok. A szülővárosomra 
pedig azért, mert abból a mélységből, 
amelyből Hajdúhadház elindult, és ami-
lyen rossz volt a megítélése 2010 előtt, 
együtt ki tudtunk jönni és előre léptünk. 
A környező településeknek is egyre in-
kább példaként szolgálunk; egyre többen 
irigykedve tekintenek ránk és kérnek ta-
nácsot tőlünk. Amit a kollégáimmal és a 
hadházi emberekkel elértünk, hatalmas 
csapatmunka. Erre a városra – rajtunk 
kívül – az egész megye is büszke már.
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Több száz eredményes pályázat
Ötlettől a megvalósításig!
A jó pályázat titka:
1. Legyen egy jó fejlesztési ötletünk!
2.  Találjuk meg a fejlesztési ötletünkhöz illeszthető pályázati forrást!
3.  Ütemezzük megfelelően a projektünket!
4.   Vegyük figyelembe a saját forrásainkat és a pályázat finanszírozási 

formáját!
5.  Legyen jó az üzleti tervünk, amivel a bírálók érdeklődését felkeltjük!
6.   Már a projekt kialakításának fázisában számoljuk a pontjainkat  

és ellenőrizzük, hogy az adott vállalásokat tudjuk-e teljesíteni!
7.   Tervezzük a pályázati költségvetésünket körültekintően és a piaci 

árakhoz igazodva! Ne legyen túlárazott a költségvetésünk! Telefonszám:
+36 20 482 6961

E-mail:  
maricadienes@gmail.com

Kóderné Dienes Mária 
pályázatkészítő

Legyen az Öné is nyerő projekt!

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM | KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS | UCCU NEKI | BŰN | SPORT 
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OKTÓBER 19.
FŐNIX CSARNOK

Debrecen: Kálvin tér 7. • Egyetem stg. 50 .• Angyalföld tér 11.

SOLISUN BÉRLETEK:
Napkelte 60 perces bérlet 3480 Ft.
60 perces bérlet 4230 Ft.
120 perces bérlet 8160 Ft.
180 perces bérlet 11 520 Ft.

solisun szolárium

K&H Szépkártya ELFOGADÓHELY

OTP Szépkártya ELFOGADÓHELY

K&H Szépkártya ELFOGADÓHELY

SOLISUN BÉRLETEK:
Napkelte 60 perces bérlet 3480 Ft.
60 perces bérlet 4230 Ft.
120 perces bérlet 8160 Ft.
180 perces bérlet 11 520 Ft.

UV-MENTES  
BARNULÁSI LEHETŐSÉG!

ELADÓ ÜZLETHELYISÉG, VÁLLALKOZÁS!

Debrecen belvárosában 20 éve nyereségesen működő vállalkozás  
SAJÁT 37 M2-ES ÜZLETHELYISÉGGEL, (ottlakás-lehetőséggel)  

JÓ VEVŐKÖRREL, BERENDEZÉSSEL, ÁRUKÉSZLETTEL,  
VÁLLALKOZÁSSAL (TÖRZSTŐKÉVEL) EGYÜTT ELADÓ. Irányár 32,5 M Ft.

ÉRDEKLŐDNI:  +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
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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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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. SZEPTEMBER 9-TŐL OKTÓBER 13-IG.

Tilatex beltéri falfes-
ték; fehér, 16 lit,
-5% 
kedvezménnyel

5635 Ft/db
352,19 Ft/l

Dulux Nagyvilág színei, 
5 lit., többféle színben

-10% kedvezménnyel!

6995 Ft/db
1399 Ft/lit

ŐSZINDÍTÓ LEÁRAZÁSOK 
 a Fest-É-Ker Kft-nél!!

Polifarbe 
nemesvakolat,
fehér 1,5 mm 
kapart 25 kg. 
-10% 
kedvezménnyel 

7995 Ft
 319,80 Ft / kg

Rigips Rifix 
burkolólap-ragasztó, 25 kg.
 -15% kedvezménnyel 

1095 Ft  
 43,8 Ft / kg.

Polifarbe 
homlokzatfesték, fehér 14 lit. 

-5% kedvezménnyel 

9350 Ft  
667,86 Ft / lit.
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Időszerű lekászálódni arról a megy-
győződésről, hogy Tarantino meg-
fellebbezhetetlen – túllendülni azon 
az elváráson, hogy ez a nagyszerű 
különc egyszerre legyen Fellini, Kus-
turica, Almodóvar, közben meg még, ha 
lehet, Zeffirelli is. Igen, Tarantinóban 
lehet csalódni, de ezt szégyellni csak 
annyira kell, mint azt, ha nem ízlik az 
étlapról valami kimondhatatlan nevű, 
egzotikus trutyi – semennyire. Éppen 
ezért simán csak egyék meg mások, 
jó étvágyat.

Előtte azonban ne feledkezzünk meg 
róla, hogy volt ez valaha másképp is.
Tarantino géniusza egyetemesen elsa-
játítandó ismeretanyagba kívánkozik. 
Itt van egy knoxwille-i tanulatlan fiú, 
aki amint leír valamit, azt képként 
azonnal látni is képes. Fejjel lefelé. 
Kifordítva. Újraszínezve. Mindehhez 
van egy jó értelemben vett „fejlövése”: 
nyughatatlan megfigyelőként konsta-
tálja, a néző szereti viszontlátni a saját 
perverzióit, amit egyébként kimonda-
ni, de még elejétől a végéig átgondolni 
sem mer. Ennek talaján teremtett me-
rőben új, a teljes szcénát falhoz állító 
formanyelvet: elénk hozza a torzat, a 
zuhanyfüggöny mögötti fantáziát, a 
nemcsak szívet tépő, de konkrétan 
olykor a vastagbelet is kifordító bruta-
litást. Mindeközben a sztori jó, ráadá-
sul a fiúnak van humora. Ehhez jönnek 
a szánt szándékkal kolosszális klisékre 
épített, mégis nagy műgonddal kimun-
kált karakterek: olyan arcok fordulnak 
meg nála, amilyenek nem teremnek 
a hátsó kertben. Nála aztán végképp 
nincs lány a szomszédból, se hérosz 
a múltból, mert pont azt nem akarja, 
hogy magadra ismerj. Vagy bárki más-
ra. Nem célja, hogy komfortosan érezd 
magad a bőrödben; egész mással ope-
rál. Inkább ülj bele ebbe a szabálytalan 
a mesébe, és ha úgy tetszik, szembesülj 
vele: mindenféleképp gyarló az ember, 
továbbá átlagos testsúlyú felnőtt vál-
tozatában 5,5 liter vér kering, aminek 
úgy a háromnegyedét Tarantino szí-
vesen meg is mutatja, hol a falon, hol 
a padlószőnyegen. Valamennyi műve 
– divatos szóval élve – a szemünk elé 
húzott filter. Amitől a háziasszonynak 
bokáig érő nyelve lesz, az angyal szar-
vakat kap. És jól áll neki. Hiszen ilyen a 
világ: semmi sem az, ami, így hát csak 
felkoncolva, a belsejéből kifordítva is-
merhető meg a lényeg.
A Volt egyszer egy Hollywood mesébe 
erőszakolt mese. Mivel Tarantino régi 
szívügye a téma, a 60-as évek, a B kate-
góriás filmgyártás hőskora, megtehet-
nénk azt is, hogy ez egyszer lenyeljük 
neki. Viszont lehetetlen elvonatkoztat-
ni attól, hogy a néző ugyanazt a filmet 
nézi mondjuk Santa Barbarában, amit 
Kelet-Európában – és ez utóbbi azért 
nem tiszta Amerika. Ez egy magyar 
mozi, ahol félgőzzel megy a klíma, ra-
gad a karfa, ropog a talpunk alatt a ku-

Ha vértelen 
Tarantinót 

akartok
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korica, legjobb esetben is Latabár, Kabos 
és Koltai nekünk a FILM. (Egyébiránt A 
mi kis falunkon vigad a nép). Emiatt ne-
héz itt megérteni, miért rágják a szánkba 
a kaliforniai film- és álomgyár-backsta-
ge-ét, és annak felszínes kínjait a hippi-
korszakkal felhabosítva.
Az üzenet ráadásul meglehetősen heve-
nyészett: esik szó egy kis barátságról, vé-
ralkohollal kioltott memóriáról, művészi 
kiégésről és – faramuci módon – belóg 
a képbe a drámai Sharon Tate-szál is, de 
minden annyira elnagyolt, hogy annak 
fájdalmát tényleg csak valami nagy do-
bás képes enyhíteni. Szerencsére mind-
járt van is belőle kettő: és bár igen-igen 
jó, hogy Brad Pittet és Leonardo Di-
Capriót nyerte meg Tarantino, még így 
is (hogy ők itt vannak) kedvünk lenne 
a 30. percben felsírni a nézőtéren, hogy 
hol vagy, Quentin?
Beérni e két színészóriással persze elég 
távol áll a büntetéstől. Főleg, hogy ami 
Pittnek könnyű meló, az DiCapriónak 
szinte vallás.
DiCaprio (Rick Dalton) játéka az elmúlt 
20 év alatt olyan professzionálissá vált, 
hogy egyrészt képes volt elérni, épp eny-

nyi ideje ne jusson róla eszünkbe a Tita-
nic, másrészt hosszan elmélázik rajta a 
néző, van-e/él-e valójában még Leonar-
do DiCaprio, az ember, vagy csak a sze-
repeiben létezik. De azokban veszettül.
Brad Pitt (Cliff Booth) vele szemben 
mindig Brad Pitt. 56 évesen is komisz 
fiú, aki bármilyen szerepet előhúz a far-
zsebéből úgy, hogy közben átégeti a néző 
bőrét az is, ahogy ránéz egy buszmeg-
állóra. Róla sokkal könnyebb elképzel-
ni, hogy forgatás után maga is elhiszi, a 
nagy hegy oldalában a HOLLYWOOD 
felirat minden betűje masszív hazugság-
ra, tengernyi pénzre és elképzelhetetlen 
bennfentességre épült. Mellettük Mar-
got Robbie-nak csupán nyurga árnyék 
jut, pedig lenne benne fény, és nem csak 
szépsége okán. A Roman Polanski fele-
ségét alakító színésznő jön-megy a film-
ben, nyoma azonban semmi nem marad.
A Volt egyszer egy Hollywood – a visz-
szautalásokat és az utolsó 10 percet le-
számítva – nélkülözi a tipikus taranti-
nói jegyeket, és beleesik abba a hibába, 
hogy túl sok mindent akar mondani (na-
gyon-nagyon hosszan) egy olyan letűnt 
korról, amihez nagyon kell, hogy valaki 

vérbeli, amerikai hazafi legyen, de mi-
nimum megszállott westernrajongó. Kü-
lönben a mondanivaló pusztán néhány 
egymásra hányt jópofaság.
Tarantino most sem elég rossz, egyszer 
nézhető.
Az ő hibája, hogy tőle azt szoktuk meg, 
isten.

valódi, 14 karátos arany ékszerek 
valóban elérhető áron! 
Bármilyen alkalomról is legyen szó,  
ékszerszalonunkban és webshopunkban  
garantáltan megtalálod azt az egyedi és 
értékálló arany vagy ezüst ékszert.

aranyvirág ékszerszalon
4024 Debrecen, Csapó utca 43.
+36 52 792 292 • WWW.ARANYVIRAGEKSZER.HU
Nyitva tartás: H–P.: 10:00-18:00, Sz.: 10:00-13:00

20%,

kedvezménnyel.

ARANY 
ékszerek

30%,EZÜST 
ékszerek

40%Egyes 
BRILL 

ékszerek akár
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CSALÁDI BÉRLETSOROZAT   
Belvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem (Db., Kossuth u. 1.)

• JANCSI ÉS JULISKA – mesés zenejáték  
 2019. szeptember 21. 10:00

Ki ne ismerné Jancsi és Juliska történetét, a Grimm testvérek meséjét? De ki ismeri annak kortárs zenei változa-
tát? Dobszay-Meskó Ilona zeneszerző és Lukácsházi Győző, a zenei ismeretterjesztés egyik legismertebb hazai 
képviselője közös mesejátékot írt a gyerekeknek. A rengeteg humorral átszőtt előadás nemcsak új oldalát mutatja 
meg a történetnek, hanem szinte észrevétlenül be is vezet a nagyon ijesztőnek hangzó „kortárs zene” és ezen 
keresztül a klasszikus zene birodalmába. 
Mesélő: Lukácsházi Győző / Vezényel: Dobszay-Meskó Ilona / Közreműködők: a Kodály Filharmonikusok művészei

• DIÓTÖRŐ HERCEG KALANDJAI – részletek Csajkovszkij balettzenéjéből 
 2019. december 21. 10:00 és 16:00

A sűrű pelyhekben hulló hó beborítja a város utcáit. Karácsony előestéje van. Stahlbaum házába sorra érkeznek a 
vendégek, utoljára Drosselmeyer, az ezermester tréfacsináló, a család öreg barátja. Batyujában a Diótörő, akinek 
figurája átvezet bennünket a mesék és álmok birodalmába... A Diótörőt egyszer minden gyereknek hallania kell!
 Közreműködők: a Kodály Filharmonikusok kamarazenekara

• HAMUPIPŐKE AZ OPERÁBAN – részletek Rossini operájából 
 2020. március 28. 10:00

Rossini a híres Perrault-mese nyomán – mely a Grimm testvérek gyűjtésének francia változata – 1817-ben írta 
meg a Hamupipőkét, mely egyik legismertebb szerzeménye lett. Olaszos dallamosságú, eleven ritmikájú muzsikáját 
félig szcenírozott előadásként élvezhetik a hozzánk érkező gyerekek!
Közreműködők: a DE Zeneművészeti Karának hallgatói, a Kodály Filharmonikusok művészei / Vezényel: Kovács 
László

Bérletár 3 előadásra: felnőtteknek 3000 Ft, gyerekeknek 2000 Ft
Jegyár előadásonként: felnőtteknek 1200 Ft, gyerekeknek 800 Ft
Jegyvásárlás a bérletes előadásokra szeptember 16-ától!

CSALÁDI NAP A ZENE VILÁGNAPJÁN
Kodály Filharmonikusok próbaterme (Db., Simonffy u. 1/C)  

2019. szeptember 28. 10:00 – 17:00
• 10.00: Babakoncert

Klasszikus zene, népdalok, gyerekdalok – ölbéli zenehallgatás és játékok a Trio Harmony együttessel  
a legkisebbeknek.

• 13.30: Hallgatózzunk kint és bent!
Beszélgetés „zenei nevelésről” a magzati időszaktól gyermekkorig. 
Meghívott előadók: Ferenczi Beáta pszichológus, családterapeuta, dúla és Dr. Juhász Alpár Gábor egyetemi ad-
junktus, szülész-nőgyógyász szakorvos

• 16.00: Játsszunk Bachot! 
Interaktív családi koncert barokk zenével, játékokkal, táncházzal. Közreműködik a Trio Harmony együttes.

Jegyár: a koncertekre felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft; a beszélgetésre a belépés ingyenes!

HÁZI GYEREKKONCERTEK
Kodály Filharmonikusok próbaterme (Db., Simonffy u. 1/C)

• Luca, Luca, kitty-kotty 2019. december 14. 10:00
Koncertünkön lucázunk, kotyolunk, verselünk. Felfedezzük, mitől különleges ez a nap, mely a karácsonyt megelőző 
adventi készülődés része is egyben.

• Farsangi csörömpölés 2020. január 18. 10:00
Minden gyerek álma egy olyan koncert, amelynek főszereplői az ütőhangszerek. Seperjük ki a telet, a hideget 
dalokkal, versekkel és a legütősebb hangszerekkel!

• Mesés hangok – Hangos mesék 2020. április 18. 10:00
Zenés délelőtt, ahol kedvenc dalaink legkedvesebb meséink mellé szegődnek – fúvós hangszerekkel a főszerepben 
– szórakoztatni a legkisebbeket.

Jegyár: felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft

JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS: Kölcsey Központ, jegypénztár; Karakter 1517 Kávézó és Turisztikai Információs Pont 
(Debrecen, Nagytemplom mögötti Emlékkert) 
INFORMÁCIÓK: www.kodalyfilharmonia.hu / +36 52 500 201

Házi gyerekkoncertek és családi nap
A házi gyerekkoncertek helyszíne továbbra is a Kodály Filharmonikusok 
próbaterme, ahol a kamaraegyüttesek játékát közös ének, tánc, mon-
dókázás, mókázás kíséri, és néhány hangszert is kézbe vehet minden 
csöppség. Szeptember 28-án, a közelgő zene világnapja alkalmából pe-
dig egy teljes napra a családoké a terep: babakoncerttel, előadásokkal 
(várandósoknak és kisgyermekeseknek), valamint interaktív családi 
koncerttel várják az érdeklődőket! 

Az évad főszereplői: Diótörő,  
Hamupipőke, Jancsi és Juliska
Családi bérletben idén is három előadásból álló sorozatot kínálnak, 
mely alkalmain a gyerekek megismerkednek a klasszikus és kortárs 
szimfonikus zene alapjaival, és belekóstolhatnak az opera műfajába is. 
A sorozat a Jancsi és Juliska című kortárs magyar mesés zenejátékkal 
indul szeptember 21-én a belvárosi közösségi Ház Pódiumtermében, 
melynek közreműködője – a Kodály Filharmonikusok művészei mel-
lett – maga a szerzőpáros: Dobszay-Meskó Ilona zeneszerző, kar-
mester és Lukácsházi Győző „mesélő”. 

Indul  
a gyerekek 

zenei évada
A zene a legkisebbeknek is jár! 

Minden apróság  
megkaphatja a jussát  

a Kodály Filharmónia Debrecen  
gyerekprogramjain  

az új évadban is. 





22 CívisCaféSPORT

Merész húzásnak könyveltük el, amikor nyáron a 
Becsky István vezette DEAC-os menedzsment az 
alig 26 éves Kovács Adriánt nevezte ki a felnőtt 
élvonalbeli kosárlabdacsapat vezetőedzőjévé. A be-
szélgetésünkből azonban kiderül, hogy az életkor 
csak egy szám: egy vérprofival van dolgunk.

CívisCafé: Neked 26 évesen játszani kéne!  
Mit keresel a kispadon?

Kovács Adrián: Nyáron nap mint nap nekem sze-
gezték azt a kérdést, tehát már felkészült vagyok a vá-
lasszal. Én már tizenévesen eldöntöttem, hogy edző 
szeretnék lenni, és azóta mindent megtettem annak 
érdekében, hogy a lehető legmagasabbra jussak, 
képeztem magam, elvégeztem Spanyolországban a 
legfontosabb, legmagasabb szintű edzői iskolákat. 
Ez még korántsem azt jelenti, hogy mindent tudok 
a szakmából, vannak még terveim, és folyamatosan 
tanulok is.

CívisCafé: Jól értem, hogy korán rájöttél, edzőként 
nagyobb hasznára leszel a kosárlabda ügyének,  
mint játékosként?

Kovács Adrián: Így van! Játékosként nem sok esélyt 
adtam magamnak Spanyolországban. Egészen fiata-
lon edzősködni kezdtem, voltak kint utánpótlás- és 
felnőtt csapataim is. Egy debreceni torna alkalmával 
ismerkedtem meg a DEAC-osokkal, ők csábítottak 
ide két éve. Így lettem az első csapat másodedzője, 
Berényi Sándor segítője, illetve az U23-as és U20-as 
csapatok vezetőedzője.

CívisCafé: Spanyolországból érkeztél, mesélj!
Kovács Adrián: Székesfehérvári születésű vagyok, 
az általános iskolában kezdtem el kosarazni, majd 
átkerültem a Dávid Kornél Akadémiára, és ott ért 
az a nagy lehetőség, hogy 15 évesen egy cserediák-
program keretében utazhattam egy Madrid melletti 
kis településre, San Augustin del Guadalix-re. Azóta 
Spanyolország a második otthonom. Debrecenben 
én is olyan vagyok, mint egy légiós.

CívisCafé: Merész srác lehettél! Manapság tizenöt 
évesen a legtöbben még az édesanyjuk szoknyája 
mögül ki-kipislantó gyerekek.

Kovács Adrián: Az volt a célom, hogy játékban is 
fejlődjek, illetve megtanuljak egy idegen nyelvet is. 
Egy évet töltöttem San Augustin del Guadalix-ben, 
utána áttelepültem Alicantéba, az utóbbi éveket már 
ott töltöttem. Játszottam még vagy két évet, de már 
elindultam az edzővé válás útján, és egyre több időt 
töltöttem a tanulással, mint a játékkal. Közben a csa-
ládom is Alicantéba költözött, ma is ott él édesanyám 
és a testvéreim, oda köt a szerelem is, a menyasszo-
nyom is alicantei.

CívisCafé: A DEAC-osoknak mivel sikerült  
meggyőzniük, hogy otthagyd a gyönyörű, pálmafás 
tengerpartot Debrecenért? A menyasszonyodról nem 
is beszélve…

Kovács Adrián: Korábban meg sem fordult a fe-
jemben, hogy én valaha visszajövök Magyarországra, 

Huszonhat évesen 
felnőtt NB I-es  

vezetőedző lett 
Debrecenben.  

Mert megszállott!
Nem itthon tanulta a szakmát.  

Interjú a DEAC trénerével.
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azt gondoltam, hogy Spanyolországban 
építgetem a kosárlabdaedzői karriere-
met, ám amikor a spanyol csapatommal 
Debrecenben jártam, a DEAC-os klub-
vezetőkkel hamar egy hullámhosszra 
kerültünk, és úgy gondoltuk, hogy az én 
debreceni szerepvállalásommal kölcsö-
nösen nagyot léphetünk előre. A meny-
asszonyom jobbára velem volt az elmúlt 
szezonban, és amikor csak tud, jön Deb-
recenbe a jövőben is. Nem éppen ideális 
ez a helyzet párkapcsolati szempontból, 
de a sport ezzel jár.

CívisCafé: Sokan lehúztak ebben  
a városban évtizedeket edzőként ebben 
a sportágban, de nem álmodozhattak 
NB I-es kispadról. Erre te 26 évesen 
learatod a babérokat. Sok irigyed lehet!

Kovács Adrián: Tudom, hogy ez egy 
óriási lehetőség számomra, de nagyon 
sokat tettem is érte, hogy idáig eljussak, 
és továbbra is képzem magam. Évente 
öt-hat olyan kurzust végzek el, mint a 
spanyol élvonalbeli edzők, folyamatos 
kapcsolatot tartok az ottani szakembe-
rekkel. Azt a tudást szeretném kama-
toztatni Debrecenben, amit a spanyol 
szakedzőktől tanultam. Tudom, sokan 
fenntartásokkal tekintenek a munkám 
elé a korom miatt, de én azt mondom, 
hogy ne az edző életkora legyen fontos 
egy csapat életében, hanem a pályán mu-
tatott teljesítmény, az eredmény.

CívisCafé: Érdekes helyzet lehet az,  
amikor az embernek jóval idősebbeket 
kell fegyelmeznie. Fel lehet erre  
készülni?

Kovács Adrián: Nem hiszem, hogy 
ebből probléma lesz. Egy csapat életé-
ben egy közös érdek, egy közös cél van, 
egy profinak pedig mindent annak kell 
alárendelnie. Úgy gondolom, hogy az 
idősebbeknek is tudok újat mondani, 
mutatni, ugyanakkor teljesen nyitott 
vagyok arra, hogy alkalomadtán tőlük 
tanuljak, hiszen nekik a pályán – az el-
töltött időt alapján – több tapasztalatuk 
van. Spanyolországban is dolgoztam fel-
nőtt csapattal, tehát nem lesz újdonság 
számomra.

CívisCafé: A magyarénál egy sokkal  
fejlettebb kosárlabdás kultúrában  
szívtad magadba a tudást. No, de mit 
tudnak jobban a spanyolok, mint mi? 
Azon kívül, hogy nyilván több pénzük van.

Kovács Adrián: Én még azt se állíta-
nám, hogy több pénzük van, de egyéb-
ként sem a pénz határozza meg a spanyol 

kosárlabda fejlettségét. Alicantéban pél-
dául negyven klub működik utánpót-
lásbázissal, és természetes kiválasztást 
generál ez a létszám. Már azért is kőke-
ményen meg kell küzdeni, hogy bekerülj 
a megye legjobb utánpótláscsapataiba, 
aztán majd az öt profi liga egyikébe. Ami 
talán a legfontosabb: Spanyolországon 
rendkívül magas szintű az edzőképzés, 
nagyon komoly követelményeknek kell 
megfelelnie mindenkinek, aki a szak-
mában dolgozni akar. Így nemcsak a 
játékosok, hanem az edzők között is egy 
kemény, de egészséges verseny zajlik, az 
eredmény pedig a klubcsapatok és a vá-
logatott sikereiben érhető tetten.

CívisCafé: Kemény fából faragtak, ha 
ebben a darálóban magyarként boldo-
gulni tudtál. Ért valamiféle  
hátrány, mert nem vagy spanyol?

Kovács Adrián: A spanyol abszolút 
befogadó népség, rengeteg a külföldi, az 
osztályaimban, illetve a csapataimban is 
nagyjából fele-fele volt a spanyolok és a 
külföldiek aránya. Semmiféle hátrány 
nem ért.

CívisCafé: A spanyollal hogy boldogulsz?
Kovács Adrián: Amikor kikerültem, 
egy szót sem tudtam, de rákényszerí-
tett az élet, hogy megtanuljam a nyelvet, 
mert a környezetemben senki nem be-
szélt angolul. Ma már anyanyelvi szinten 
beszélem a spanyolt.

CívisCafé: A bajnoki rajtig még sok van 
hátra. Elöljáróban mondj valamit,  
mire lehet jó a csapat?

Kovács Adrián: A keret összeállítá-
sakor a legfontosabb szempont volt a 
játékosok emberi kvalitása, éppen ezért 
igyekeztünk a korábban bevált embere-
ket visszacsábítani vagy megtartani, mint 
például Armwoodot, Manigatot és Bori-
sovot. Ugyanakkor megtartottuk a csapat 
magyar magját is, és olyan meghatározó 
játékosokat igazoltunk, mint Tóth Ádám 
vagy Somogyi Ádám. Úgy gondolom, a 
menedzsment nemcsak jó játékosokat, 
hanem jó embereket is igazolt, tehát jó 
munkát végeztünk a nyáron.

CívisCafé: Amikor Becsky István klub-
vezetővel kezet ráztál, milyen konkrét 
célkitűzéseket fogalmazott meg 
a csapattal szemben?

Kovács Adrián: A DEAC évről évre 
fejlődik, lépésről lépésre halad előre, így 
a legfőbb cél most a rájátszásba jutás.

CívisCafé: Az edzői ars poeticád milyen 
szórakozást ígér a közönségnek?

Kovács Adrián: Minden edzőnek meg-
van a saját filozófiája, ehhez igazolja a 
játékosokat, és ehhez alakítja ki az egész 
játékrendszert. Agresszív védekezés, 
gyors támadás – nekem ez a filozófiám. 
Minden edző erre törekszik, nekünk 
azonban itt, a DEAC-nál meg is van eh-
hez a megfelelő játékoskeret.

CívisCafé: A litván pályaedző  
szerződtetése azt jelenti, hogy  
összegyúrjátok a balti, a spanyol és 
a magyar kosárlabda elemeit?

Kovács Adrián: Valahogy úgy. Justi-
nas Spokast Spanyolországból ismerem, 
több klubnál is dolgozott, jól beszél 
spanyolul, így kommunikációs gátjaink 
nincsenek. Nem mindenben találkozik 
az elképzelésünk, de éppen ez a jó ben-
ne. A folyamatos szakmai vitáink építő 
jellegűek mindkettőnk számára. Ugyan-
ilyen volt a kapcsolatom tavaly Berényi 
Sándorral; azt hiszem, mindketten sokat 
tanultunk egymástól.

CívisCafé: Sokan már égnek a vágytól, 
hogy láthassák az új csapatot, hogyan 
alakul a felkészülési program?

Kovács Adrián: Összeállt már a kép, 
de még az első nyilvános mérkőzés 
időpontja nem tisztázott. Zárt kapus 
meccset játszunk a Nagyváraddal és a 
Szegeddel, majd utazunk a Székesfehér-
várhoz is a felkészülés során. A DEAC 
centenáriuma tiszteletére rendezünk 
egy mérkőzést Debrecenben, de még 
az ellenfél kiléte kérdéses. Dolgozunk 
az ügyön, és igyekszünk majd mielőbb 
értesíteni a közönséget.

CívisCafé: Ha távol a család és a szere-
lem, Debrecenben  
mivel telik a szabadidőd?

Kovács Adrián: Szinte csak a kosár-
labdával foglalkozom akkor is, képzem 
magam.

CívisCafé: Azért csak kimozdulsz  
a négy fal közül, most is egy belvárosi 
kávézó teraszán beszélgetünk…

Kovács Adrián: Nagyon szeretem 
Debrecent, és miközben hangosköny-
veket hallgatok, szeretek jó nagyokat 
sétálni, bejövök a belvárosba, vagy te-
szek egy kört a Nagyerdőn. Debrecen a 
legideálisabb hely a légiósok számára is, 
nem kicsi, ugyanakkor nagyon nyugodt; 
a többiek nevében is mondhatom, hogy 
tökéletes.
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Nappali képzéseinkben 
duális rendszerben 
tanulnak diákjaink.

•   Felnőttoktatásban nincs felső korhatár, 
bárki jelentkezhet

•   Ügyfélszolgálati irodánkban  
minden kérdésre választ kap

•   Képzéseinket a meglévő és a leendő  
cégek keresletéhez igazítottuk

•   Karrierirodánk segíti  
az azonnali elhelyezkedést
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