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IDÉN KARÁCSONYKOR
AJÁNDÉKOZZA SZERETTEINEK
A LEGFONTOSABBAT:

BMC

- Borostyán Medical Center -

PIHENÉST, EGÉSZSÉGET ÉS SZÉPSÉGET!
Lepje meg családtagjait Kelet-Magyarország legújabb wellness
kastélyszállodája és magánklinikája, a Borostyán Med-Hotel****
és Medical Center exkluzív ajándékutalványával!

Élmény és vitalitás: a legtökéletesebb ajándék a fa alatt!
BOROSTYÁN MED-HOTEL

BOROSTYÁN MEDICAL CENTER

Tel.: +36 20 566 8888 info@borostyanmedhotel.hu
Tel.: +36 20 3399 861 med@borostyanmedicalcenter.hu
www.borostyanmedhotel.hu NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT www.borostyanmedicalcenter.hu

ÍZLELD MEG EURÓPÁT AZ ARANYBIKA ALATT!

BEER & WURST AZ ARANYBIKA PINCESZINTJÉN

- Változatos napi menü, ﬁtness menü
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Ami kifelé látszik – és ami befelé van
A
népszerű tengerparton – a szezon kifulladását követően –
felállítottak egy hatalmas méretű üvegkockát, a helyieket
pedig arra buzdították, hogy töltsék meg tartalommal. De nem
akármilyennel! A lakberendezési áruházak faláról letéphető
ingyenes papír mérőszalagokból vágjanak le egy akkora darabot, amekkora a különbség az életükben a között, ami kifelé
látszik, és ami befelé valójában van. Aki úgy érzi, hogy 4 milliméter hibádzik a teljes fedésből, az dobjon be az üvegkockába
négy millimétert a mérőszalagból, aki szerint pedig nála bő
5 méter is megvan a differencia, az annyit. Hogy legyen mihez viszonyítani: egy milliméternek olcsó kis ferdítést vegyünk,
mint mondjuk, ha a bolti sajtos pogácsát a sajátunkként tálaljuk az ünnepi asztalra.

B

evallani semmit sem volt szükséges: a mérőszalag vágását
nem kellett a nyilvánosság előtt végezni, nevet sem kértek
a hátuljára. Persze, hogy nem. Sokak neve ki sem férne egy
ekkora fecnire, más meg egy kisebb város komplett választási
névjegyzéket is rá tudná pingálni a végeláthatatlan papírkígyóra. Nem ajánlottak ezért a tárgyi vallomásért cserébe semmit.
Se plüssállatot, se kedvezményre jogosító kupont, de még egy
sápadt köszönömöt se. Mégis jöttek a népek. Igaz, az első napokban csak gyéren szállingóztak. Egy pár kézen fogva, ők a
hátizsák aljáról csak nehezen tudták előkotorni az apró kétkét és fél centijüket; utánuk
viszont a hajlott hátú
néni festett hajjal egy egész
tekercset
hozott.
Volt, aki csak az éj
leple alatt merte
bedobni a maga
„eltérését”,
ám
amikor
szembesült vele,
hogy a
kocka

már harmadáig telt, felbátorodott, és reggel vitt még egy fél
métert. Kis idő múlva már sorban álltak az emberek; sárga
kordonokat volt kénytelen kihúzni a hatóság, hogy a tülekedők agyon ne tapossák a parti homokban vonuló teknősöket.
Negyednapra a környékbeli parkolókat le kellett zárni, nem
fért több autó, pedig már egész messziről is érkeztek. Kitelepült a vattacukros. A városközpont felől a víz felé szó szerint
hömpölygött a tömeg. Egy ráncos hittérítő prospektust osztott
a türelmetlenül ácsorgóknak. Annyian vártak a sorukra, hogy
bemutatta a híradó is.

A

z ötödik reggelre az üvegkocka megtelt. Pedig nem jelentett ez az égvilágon senkinek semmit. Nem számonkérés
volt, nem kötelesség, nem látlelet, tanulmány sem készült belőle. Csak meg akarták mutatni, mekkora a konkrét mértékegységben kifejezhető távolság az én és a vágyott én, vagy ha úgy
tetszik, a világom és az univerzumom között.

M

iután kibontották az üvegkockát, az izgatott önkéntesek
egymás mögé illesztették a szalagdarabokat: mit ad Isten, a hossza körbeérte a Földet. Háromszor. Benne volt ebben
az irdatlan méretben a bányász és a bankár, az örömlány és
az akadémikus, a szép és a ronda, az ostoba és a nagyon okos.
Valós átlagot nem lehetett számolni, de az önkéntesek úgy
ítélték meg, a többség tíz centi alatt szállított. Persze, egészen
kiugró csíkokat is találtak: a leghosszabb 4,6 kilométeres volt.
Ebből az emberből bizonyára semmi sem igaz: amit kérdez, az
sem. Nincs is vagyona, se felesége, se hotelszoba-örökbérlete.
Valamiért mégis eljött. Pedig ekkora hosszt napokba telik papír mérőszalagokból összeragasztani – rengeteget dolgozhatott
vele. Mégis elhozta a papírját. Azt a dokumentumot, ami mindennél hitelesebben igazolja őt.

E

z legyen a mi karácsonyunk: hozzuk közelebb egymáshoz azt, ami az életünkből kifelé látszik, és ami
befelé van! Kegyetlenül nehéz; borzasztóan kényelmetlen. Hiszen ehhez meg kell mérni a saját
életünket. (Másokét miért sokkal könnyebb…?)
A vásári komédiásról ilyenkor szokott kiderülni, hogy zord egy alak. A csokoládéárus ki nem
állhatja a kakaóvaj szagát. A szűz menyasszony
inkább csak menyasszony. A harapós szomszéd
pedig külön tepsiben süt a kutyának. Húst.

A

kik az idők során míves színházat építettek látszatból és álarcból, azok olyan
távol járnak a maguk valóságától, hogy
ezen a napon, a mérés napján, szinte be
kell mutatkozniuk önmaguknak. De nehogy bánják! Egy pillanatra sem! Újra lehet
kezdeni önmagunkkal is. Bármikor.
Bereczki-Csák Helga
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Cívishír-karácsony:
háromgyermekes
debreceni anyukának
segítenénk
Válás után talpra állni,
amikor a legnagyobb fiú is csak hatéves,
különösen nehéz.
Most segíthet, ha szeretne.

CívisCafé
Advent, vagyis: eljövetel.
November elején általában van egy néhány napos időszak,
amikor a főszerkesztő a szokottnál is sűrűbben és talányosabb arccal fordul a konyha és a számítógépe között.
Ilyenkor a pályakezdők el sem mernek mozdulni az íróasztaluktól, hidegen verítékezve igyekeznek láthatatlanná
válni abban a hitben, hogy 1. őket választja ki karácsonyi
ügyeletesnek 2. valamilyen nagyon nyűgős, utánajárós témát sóz a nyakukba a főnök.
Pedig szó sincs róla. A főszerkesztő azért rója a köröket
ketrecébe zárt oroszlánként, mert idő van: el kellene dönteni, hogy kihez vigyen majd ajándékokat decemberben
a Tisztelt Olvasó Jézuskája. Merthogy van az olvasóknak
egy különös, megmagyarázhatatlan szokása, ami megmaradt a közösségi médián innen, a bazári advent giccsén
túl: szeretnek adni, segíteni, megosztani egy kicsit abból,
amijük van.
Nem akarom megfejteni, hogy miért. Hála? Áldozat? Ima?
De tizenhét éve veszem át, adminisztrálom, pakolgatom,
szállítom, továbbítom az ajándékokat a többi újságíróval.
Olykor kis levél is van a csomagolópapír mellett; ezeket
szeretem a legjobban. Ismeretlenek írnak tulajdonképpen ismeretleneknek, jó, persze, az újságban, a portálon
valamennyire bemutatják a szerkesztőségek a kiválasztott
családot, de azért valljuk be, az mégsem olyan.
Vagy a valódi szükség láttán szavak nélkül is értjük egymást?
A főszerkesztőkre visszatérve, mivel koptatom már egy
ideje a redakciókat, idén bátorkodtam elébe menni a nagy
kérdésnek (Mondd, te kit választanál?) azzal a felvetéssel,
hogy bízzuk ezt a debreceni szociális munkások megítélésére, javasoljanak ők. Náluk jobban nem nagyon látja
azt senki, hogy kinél szorít a leginkább cipő, ugyanakkor
tesz maga is a holnapért. Nem mellékesen legalább egy
órácskára beengedi a nyilvánosságot az életébe. A városi
család- és gyermekjóléti központnál végül azt mondták,
ha segíteni szeretnénk, akkor Renátát ajánlják. Egy fiatal
anyukát, aki három kisgyermeket nevel egyedül.
Két nappal később egy újkerti tizennégy emeletes kaputelefonját nyomom. A lépcsőházban felfelé nem tévesztem
el az ajtót: a gyerekzsivaj az én lángos csillagom.
Renáta behív, a fiúk egyszerre pattannak fel az ebédlőasztaltól, mögöttük a nagymama, a volt férj édesanyja. Teljes
értékű családtag, a legnagyobb segítség. A berendezés egyszerű, elhasznált, a fény sápadt. Nem úgy a srácok, akik
tele vannak energiával. A nagymama ugratósan tesztelget,
mert késtem pár percet. Nem tudom, hogyan csinálta, de
sikerült Renátával háromnegyed órát beszélgetni a kisszobában úgy, hogy csak a legidősebb fiú, Márk csörtetett be
és fészkelte magát az ölembe, míg ki nem terelték. Egyébként ő a legapásabb.
Renáta 31 éves, nem az a kitárulkozó, fecsegő alkat. Kicsit
zavarban van, ami érthető, ezért is örülök, amikor időnk
előrehaladtával egyre hosszabban pillant ki narancssárga
keretes szemüvege mögül: meleg tekintetű, tiszta arcú nő.
Története nem ritka, szívfacsaró sztori, egymást érő drámai
fordulatokkal. Hanem nagyon is jellemző, tipikus 21. század
eleji élethelyzet, azt hiszem, nem csak Magyarországon.
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Takarított, ahol mondták
Renáta szülei debreceniek, két lánytestvére van. A Tócóskertben laktak,
az általánost a Vörösmartyban járta. Jó
gyermekkoruk volt, mondja, azonban a
középiskola idején valami megcsúszott.
Két évig tanult a Kósban, ami a kétezres
évek elején is amolyan művészeti giminek
számított, de nem fejezte be. Így érettségit sem szerzett. A Kósba a nővére miatt
ment, aki csak egy évvel idősebb nála, de
„szeretett az iskola mellé járni”. – Mindig
is anyáskodó voltam; reméltem, megóvhatom, ha mellette vagyok, ő ugyanis
igazi lázadó típus – magyarázza Renáta.
Aztán 16 évesen, eleveníti fel, egy maszkos fiú támadta meg az utcán sötétedés
után, megrugdosta, és ott hagyta. Nem
értette az okát, feljelentést nem tett, csak
az édesanyjának szólt. Két évvel később
kiderült, hogy a baráti társasága egyik
lány tagja volt a felbujtó, aki nehéz időket
élt át akkoriban családi okokból, de a pontos motiváció nem derült ki. Az eset után
Renáta hosszú időn keresztül kimozdulni sem volt hajlandó otthonról egyedül;
éveknek kellett eltelnie, hogy az édesanyja
nélkül menjen el valahová. Felnőttként is
olyan, hogy ha besötétedik, vagy el sem
indul, vagy ha jön valaki szemben, inkább
átmegy az utca túloldalára.
Mivel élni kellett valamiből, munkát keresett. Először egy Széchenyi utcai étteremben volt „kézilány”, vagyis takarított,
mosogatott. Nem jelentették be, lebuktak, ezért váltott. Mivel csak takarítói
képesítésről volt papírja, a lehetőségeket
tekintve nem volt túl széles a skála: egy
takarítócégnél helyezkedett el. Dolgozott
a debreceni élményfürdőben (az édesanyjával), a Malomparkban, a Bethlen
utcai orvosi rendelőintézetben, majd a
Pallagi úti idősotthonban. Ez utóbbit
különösen kedvelte, de egy évvel azután,
hogy odakerült, jött az első gyerek, Márk.
Két évvel azt megelőzően Renáta elveszítette az édesanyját; az asszonyt gyors lefolyású rákbetegség vitte el. Nagyon szoros
viszonyban voltak; édesanyja halála kiheverhetetlen

A férjről, a megismerkedésükről és a házasságukról nem nagyon kérdezek, mert
inkább a válásuk érdekel. – Két évvel ezelőtt mentünk szét; túl sokat veszekedtünk. Nincs nagy titok: egyszerűen megváltoztunk, eltávolodtunk, elhidegültünk
egymástól. A volt férjem szeretett irányítani, miközben az anyasággal én is több
beleszólást akartam a dolgainkba. Már
nem tudtam úgy nézni rá, ahogyan kellett
volna. Hiába a három gyermek, egy kapcsolatban többre van szükségem annál,
mint amit adni tudtunk egymásnak. Bár
a szüleim viszonylag ritkán veszekedtek,
emlékszem, hogy mennyire rosszul esett.
Nem akartam hasonlónak kitenni a fiúkat – indokolja a döntést, hozzátéve, a volt
férjével a mai napig jóban vannak, sokat
beszélnek a gyerekekről, de nem nyitnak
egymás felé. A fiúk körülbelül 3 havonta
látják az édesapjukat.
A család jelenleg egy újkerti lakást bérel
65 ezer forintért; ehhez jön a rezsi. Renáta legfőbb problémája az, hogy a jövő
év elején lejár a munkanélküli-segély. Miközben azzal kell szembesülnie, hogy a
8 órás takarítói állások munkaideje reggel
hatkor kezdődik és/vagy délután hatkor
fejeződik be. Ez azért súlyos probléma,
mert a fiúkat nem lehet reggel hat előtt
beadni az óvodába. Ahogy délután sem
érbe oda idejében, ha 18 órakor végez.
– Elsősorban takarítói állást keresek, de
más kétkezi munka is szóba jöhet, ami
7-7.30-tól kezdődik és 16 órára befejeződik – emeli ki, hozzátéve, hogy már
a 4 órás lehetőségeket is böngészi, mert
valamit muszáj találni.
– A középsővel, a 4 éves Benjáminnal
nem emelhetem fel a hangomat, nála csak
a szép szónak van hatása. A legkisebb, a
3 éves Dominik rendkívül akaratos, folyamatosan próbálkozik azzal, hogy ő
irányítson. Márk, aki 6 éves, tehát a legnagyobb, olykor úgy tesz, mintha ő lenne
a legkisebb. Bár a fiúk sokat hangoskodnak, és össze-összecsapnak, nagyon ös�szetartók. Ha valamelyikük megüti magát, a másik kettő mindjárt vigasztalja, és
az óvodában is számíthatnak egymásra.

személyre szabott gyűjtés
Minden csomagot a gyerekeknek vagy az anyának feliratozva(Dominik/Benjámin/Márk/Renáta) tiszta papírdobozban
várunk december 19-ig
• a Cívishír szerkesztőségébe (Debrecen, Hal köz 3/A, 2. emelet 5. ajtó) munkaidőben (8-16 óra)
Bejárat a Mokka kávézó mellett. Lift van! Kapucsengőn: BDR Média Kft. vagy
• a Péterfia Panzióba (Debrecen, Péterfia utca 37/B)
Plüssöt, rongyot, sérült holmikat nem gyűjtünk, ahogy idén kifejezetten kislányos játékokat és ruhákat sem. A nem személyre szóló adományokat természetesen nem kell feliratozni és dobozba csomagolni: pl. mosószer, tisztítószer,
háztartási eszköz.
Ha bármilyen kérdése van, hívjon bennünket ezen a számon: +36 20 468 5740.

amire szükség lenne:
fiúruhák, külösen cipő, nadrág, télikabát (méretek alább),
teremcipő és mez focizni (méretek alább), társasjátékok,
lego, távirányítós autók, egyéb játékok, roller, mosógép,
porszívó, kézi mixer, szendvicssütő, egyéb hasznos
konyhai berendezés, papír-írószer, szőnyeg, ágynemű,
lepedő, falfesték.
Pénzadományokat nem gyűjtünk, de a felajánlás célba
juttatásában segítünk, takarítói állás 7-7.30-as
kezdéssel, legkésőbb 16 órai végzéssel.
a fiúk méretei
Dominik: magasság: 97 centiméter, lábméret: 26
Benjámin: magasság: 106 centiméter, lábméret: 28
Márk: magasság: 117 centiméter, lábméret: 29

Nagyon büszke vagyok rájuk – hallgatom
Renátát, akinek most először felragyog a
tekintete.
A srácokkal nagy boltjárók, imádják a bevásárlást: míg a legkisebb a kocsiban ül, a
nagyobbak beleteszik az árut. Márk már
az árakat is képes összehasonítani, mondja, hogy melyik az olcsóbb. Valamennyi
játszóterezés mellett általában ez a délutáni program, majd vacsora. Benjáminnál
a tükörtojás a menő; és a zsíros kenyér,
Dominik a parizert eszi minden mennyiségben, Márknak a fasírt a kedvence. – De
mindhárom imádja a ketchupot, annak
mindig lennie kell a hűtőben – nevet az
édesanyjuk.
Mire a gyerekek mind elalszanak, este tíz
is van már. Hogy miről álmodnak?
Márk talán arról, hogy nagy futballista
lesz belőle, tekintve, hogy él-hal a labdáért. Ovifocira jár, Renáta inkább kifizeti a
havi 3200 forintot, mert látja, hogy a gyerek mennyire kitartó. Márk a Jézuskától is
valamilyen „focis ruhát” kért (kedvence a
francia válogatott középpályás, Paul Pogba). Benjámin szintén beleszeretett a fociba, pedig csak most kóstolt bele. Dominik
álmai pedig talán anyához kötődnek a leginkább, ami egy 3 éves esetében nem lenne meglepetés. Főleg, hogy rendszeresen
Renáta ágyában köt ki az éjszaka közepére.
– Jön a karácsony; valamilyen apróságot
mindenképp vennem kell nekik. Nem
tudom, hogy anyagilag miként fogom
kihozni. Igaz, hogy ilyenkor a januári
családi pótlékot és munkanélküli-támogatást is átutalja az állam, de azokhoz nem
akarok hozzányúlni. Hiszen akkor az év
elején miből fizetek? – teszi hozzá. A kérdés nyilván költői.
December eleje van, advent. Készülődik
az, amit sokan sokféle módon neveznek:
nálam az odaadás ünnepe.
A keresztényeknél meggyújtják az első
gyertyát. Aki jönni akar, idetalál.
Ratalics László

Az értékesítés szerelem!
– Érzés, ami ha egyszer rád talál, nem enged el. Ezt szoktam mondani azoknak az új jelölteknek, akik
felkeresnek, hogy ingatlanértékesítők szeretnének lenni. Ilyenkor döbbenet ül az arcukra, a szemükben kérdőjelek. Igen, szoktam mondani: ez szerelem! Voltaképpen mindenki ezt akarja érezni: reggelente boldogan indulni dolgozni, mert azt csinálhatja, amit szeret. Az Openhouse-nál
ezt a tüzet keresik minden jelölt szemében. Az ingatlanértékesítés kihívásokkal teli szakma.
Van olyan része, ami tanulható (mi az a tulajdoni lap, mit jelent az osztatlan közös tulajdon,
miből épült a ház). Mindezeken kívül értenünk kell az emberekhez, és szeretnünk kell őket. Az
ügyfél ugyanis tőlünk várja a megoldást, ha eladni vagy vásárolni szeretne. Hatodik éve vezetem
a debreceni Openhouse Ingatlanirodát. Csapatban dolgozunk, ennek köszönhetően az elmúlt
években minden helyzetre találtunk megoldást. Az értékesítők együttműködnek egy olyan rendszerben, amiben mindenkinek jól felfogott érdeke a magas színvonalú ügyfélkiszolgálás. Hiszem és
tapasztaltam, hogy ezt a szakmát csak a megfelelő hozzáértéssel, kitartással, szeretettel lehet hosszú
távon végezni. Az értékesítés tanulható, cserébe szerethető szakmát kaphatunk, amiben mindenki
megtalálhatja erősségeit, és lehetősége nyílik annyi pénzt keresni, amennyit dolgozik – nyilatkozta
SZILÁGYI RITA, az Openhouse franchise-tulajdonosa.

ÉRTÉKESÍTŐINK
ÍGY

VALLANAK

Bizalom,
lelkesedés, kitartás
SIKULÁNÉ KOLBE JUDIT: Van, aki már gyerekkorában tudja, hogy mi akar lenni, és tudatosan
készül rá. Mások viszont kacskaringós úton jutnak
el oda. Engem egy ismerősöm keresett meg, hogy
lenne-e kedvem ingatlanirodában dolgozni. Rövid
időn belül rádöbbentem, hogy mindig is ezt szerettem volna csinálni, most vagyok a helyemen.
A munkánkhoz kell pszichológia, emberismeret,
empátia, kommunikáció, problémamegoldó készség, nem beszélve a lelkesedésről és a kitartásról.
Fontos, hogy a munkahelyemen is otthon érezzem
magamat, támogató, barátságos légkörben dolgozhassak. Itt felkészült, profi csapatban dolgozhatok. Fontos számomra a bizalom,
amivel az ügyfeleim
megtisztelnek, megelégedéssel tölt el, ha álmaiknak, elképzeléseiknek megvalósításához
én is hozzájárulhatok.

Sokszínűség, szabadság, előrehaladás
ELEK-SZABÓ VERA: Rögtön megtetszett az ingatlanértékesítésben rejlő
sokszínűség, szabadság, rugalmasság és kommunikáció lehetősége megannyi embertípussal. Összeegyeztethető családdal, magánélettel, szabadidős tevékenységgel. Minden nap más és más, így nem mókuskerékként éli meg az ember a munkáját. A csapatban
való munka mindig jó energiákat ad a csapattagoknak,
ezzel motiválva az előrehaladást, és a munkavégzés
jó hangulatban telik. Segíteni, kiegészíteni tudjuk
egymást. Sokféle személyiség alkot egy nagyot! Sok
jóleső élményem van az ügyfelekkel. Van egy család,
ahol már több ingatlan eladásában és vételében is közreműködtem. Kérdéseikkel hozzám fordulnak. Ez szakmailag és emberileg is számomra nagy elismerés.

Minőségi munka=jó döntések
PAPP ENIKŐ: A szakmában eltöltött évek tapaszta-

latai azt mutatják számomra, hogy csak a lehető legjobb minőségben és az ügyfelek érdekeit maximálisan
szem előtt tartva érdemes ezt a munkát végezni. Nem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez nagy felelősséggel járó, igen összetett tevékenység. A legnagyobb sike
reket éppen ezért azok a pozitív visszajelzések jelentik, amikor
az elégedett ügyfelek kinyilvánítják, hogy jó döntést hoztak, amikor az ingatlanuk értékesítésével megbíztak.

Egymástól tanulni; megérkezni

Kell egy csapat!
TOMES MIRJÁM: Értékesítőként na-

ponta új élménnyel gazdagodom. Számomra fontos, hogy a munkám változatos
és rugalmas legyen. A kezdetekben hatalmas segítség volt, hogy áll egy csapat a hátam
mögött, akik bármiben tudnak segíteni. Csapatként sokkal hatékonyabbak vagyunk, és motiváljuk egymást.

KECSKÉS JUDIT: Amikor csatlakoztam az Openhouse csapatához, egy dolog jutott eszembe: megérkeztem. Ezt akarom csinálni, és leginkább ezekkel az emberekkel.
Kitűnő, szakmailag felkészült csapat fogadott, akik időt és energiát nem kímélve a segítségemre
siettek a kezdeti nehéz időszakban. A mai napig tanulunk
egymástól, de az elmúlt 5 évben
szerzett tapasztalataink igazi csapattá kovácsoltak minket.

Szilágyi Rita

Franchise-tulajdonos, Openhouse

+36-20-362-0036, debreceniingatlan@oh.hu, www.oh.hu
4028 Debrecen, Hadházi út 1–3.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Diótorta

Hozzávalók a piskótához: 6 tojás,
6 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 15 dkg darált dió, 6 evőkanál
zsemlemorzsa, 1 csomag sütőpor.
Elkészítés: Ugyanúgy készítjük, mint a
hagyományos piskótát: a tojásfehérjét a sütőporral robotgépben kemény habbá verjük, közben kézi mixerrel a tojássárgáját a
cukrokkal fehéredésig verjük. A darált diót

CívisCafé
és a zsemlemorzsát egy külön edényben
összevegyítjük, majd a cukros keverékhez
adjuk. Ezután óvatosan és apródonként
– hogy össze ne törjön – hozzáadjuk a
tojásfehérjét, érdemes kézi habverőt használni. Sütőpapírral kibéleljük egy kapcsos
tortaforma alját, beleöntjük a masszát, és
rövid ideig előbb nagyobb (kb. 220 fok),
majd kisebb 160-180 fokon megsütjük.
Tűpróbával ellenőrizzük, teljesen átsült-e
a piskóta. Hagyjuk teljesen kihűlni, és csak
azután vágjuk fel három lapra.
Hozzávalók a krémhez: 12 dkg vaj
vagy margarin, 6 evőkanál cukor,
1 csomag vaníliás cukor, 25 dkg darált
dió, 2 teáskanál zsemlemorzsa, 0,5-1 dl
tej, 1 evőkanál rum vagy rumaroma.
Elkészítés: A cukrokat és a vajat vagy
margarint kikavarjuk (villával is lehet),
miközben a darált diót és a zsemlemorzsát elvegyítjük, majd a tejjel (amit nem
egyszerre öntünk hozzá, ha nem szükséges, elég kevesebb is 1 dl-nél) megfuttatjuk. Ehhez keverjük a cukros vajat/margarint; nem kell megvárni, míg kihűl. A
krémet elfelezzük, és a három tortalap
közé kenjük. A végén az egészet bevonjuk csokimázzal.

Hozzávalók a csokoládémázhoz:
10 dkg porcukor, 2 púpos evőkanál
kakaópor, kb. 0,5 dl víz, 1 evőkanál vaj/
margarin.
Elkészítés: A cukrot a kakaóporral és
a vízzel (ha úgy érezzük, tehetünk még
bele pici vizet) sűrűre főzzük, végül, még
forrón, egy evőkanál vajat vagy margarint keverünk hozzá. Még melegen bevonjuk vele a tortát. Óvatosan, lassan
dolgozzunk, hogy ne csorogjon le.
Díszítés
Nagyon látványos, ha apró csokoládéval,
csokoládéba mártott mézeskaláccsal,
tallérral díszítjük a tortát. Karácsonykor
szaloncukrot, mesefigurákat, állatfigurákat is tehetünk rá. Akár havat is varázsolhatunk az egészre, rászórt kókuszreszelékkel.
A tortát érdemes néhány órára hűtőbe
tenni, hogy a krém és a máz megszilárduljon. Éles késsel szeleteljük!
Cservenyák Katalin
tipp: Idén aranyárban kínálják a diót, mert egy betegség elvitte a termés jelentős részét. Helyettesíthetjük a
diót „dejó”-val, akár a krémben, akár a piskótában, akár
mindkettőben; ugyanolyan finom lesz. De megtehetjük azt
is, hogy a diós piskótát vanília- vagy csokikrémmel töltjük;
megéri kipróbálni.

CívisCafé
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előre megváltható
6 szemelyes urnasírboltok limitált
számban
megvásárolhatók.

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.
ZOLEND KFT.

4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu
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Egy felnőtt jegy 3700, egy diák/nyugdíjas 3100 forintba kerül majd
a 2020 május utolsó hetében nyíló új debreceni strandra. Két felnőtt egy gyermekkel 9500, két felnőtt két gyermekkel 11 500, két
felnőtt három gyermekkel 13 400 forintért válthat majd belépőt,
s ezért a nagyerdei fürdőben korlátlanul használhatja a vizes szolgáltatásokat (csúszdák, gyermekvilág stb.). A 3 év alatti gyerekek
után csak 100 forint regisztrációs díjat kell fizetni.

Megvannak
az új debreceni
strand jegyárai; jön
a Debrecen Kártya
A kártyával más kedvezmények is
elérhetők lesznek
a debreceniek számára.

főbb attrakciók
Gyermekvilág: 1900 négyzetméteres gyermekmedence részei:
• gyermekpancsoló (0-4 éves korig), 40 cm mély, fröcskölő állatfigurákkal, 3 bébicsúszdával
• kalandmedence (4-8 éves korig), mászható, mesterséges fával, kalózhajóval, vízi ágyúkkal, családi csúszda és gyermekcsúszda, Spraypark
A 2 méter mély hullámmedence újjáépül. A hullámmedence másik végében egy szabadtéri színpad létesül,
amely koncerteknek, színházi előadásoknak is helyt adó közösségi tér lesz.
Lassú folyó: 1,2 méter mély sodrómedence
Központi épület: 12 méter magas, háromszintes épület. A felszín alatt öltözők és szociális helyiségek,
vizesblokkok. A magasban napozóterasz két vízibárral és két relaxációs medencével. Erről a szintről
indulnak a kalandmedencébe futó csúszdák.
Sportvilág: 1100 négyzetméteres, meleg vizes tanuló- és a sportmedence, ezen belül két 50 méteres,
hét 33 méteres úszósáv és vízilabdapálya.
Relaxációs medence: épített pezsgőággyal
Felnőtt kalandmedence: vízi barlanggal, vízi pihenőágyakkal, billegő vízi ösvénnyel, 3 méter magas
mászófallal
Négy óriáscsúszda: UFÓ testcsúszda (70 méter), , zárt testcsúszda (95 méter), gumigyűrűs csúszda
(125 méter), gumigyűrűs gömb csúszda (110 méter)
Négyméteres medence: három magasságról: 1 méterről, 3 méterről és 4,7 méterről lehet beugrani.
Gyógymedencék: a központi épülettől déli irányba létesül még két gyógymedence, amely elsősorban az
idősebbeknek nyújt majd felüdülést. A különböző hőfokú medencékben hátmasszírozók
és nyakzuhanyok is helyet kapnak.
Sétány: a strand keleti oldalán, a sétánnyal párhuzamosan 900 négyzetméteres üzletsor alakul ki
oly módon, hogy mind a strand, mind a sétány irányába tudjanak árulni. A fedett gyermekfoglalkoztató
s itt kap helyet.

Az erről szóló december 6-i sajtótájékoztatón Papp László, Debrecen polgármestere arról is beszámolt, hogy a következő év első
felében bevezetik a Debrecen Kártyát, amelyet bejelentett, állandó
debreceni lakhellyel birtokában lehetséges majd kiváltani. Ezzel
a kártyával már a debreceni fürdőben is jelentős kedvezmények
lesznek elérhetők, így a felnőtt jegyért 3100, a diák/nyugdíjasért
2550 forintot kell fizetni. A kártya által a debreceniek kulturális
események kapcsán is kedvezményes szolgáltatásokban részesülnek majd, később pedig olyan, az e-személyihez hasonló adathordozót szeretnének, amellyel a tömegközlekedés is igénybe vehető.
– Érzékeljük, hogy több tízezer olyan személy él a városban, akik
nem rendelkeznek állandó, helyi lakcímmel. Szeretnénk, ha ők
is bejelentkeznének Debrecenben, hiszen csak ezzel a feltétellel
juthatnak hozzá a kártyához – tette hozzá Papp László.
A kártyával járó engedményes lehetőségekről 2020 januárjától,
februárjától a debrecen.hu weboldalon lehet majd részletesen tájékozódni; a kiváltás költsége körülbelül 1000 forint lesz.
A fürdőberuházással összefüggően a polgármester megjegyezte,
minden az ütemtervnek megfelelően halad, a műszaki átadást és
a próbaüzemeket jóval a nyitás előtt megtartják. A 8,5 milliárd forintba kerülő új debreceni strand kivitelezője a debreceni Hunép.
Fazekas Lajos, a Debreceni Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, a jegyárak kialakítása során három vezérelvet tartottak
szem előtt. Így azt, hogy a strandon belül ne kelljen a vizes szolgáltatásokért – mint a csúszdák vagy a gyermekvilág – külön fizetni,
a debreceniek minél szélesebb körben vehessék igénybe a fürdőt,
továbbá családbarát módon működjenek, vagyis a gyermekek számának növekedésével a jegyárak arányosan olcsóbbakká váljanak.
Mint hallhattuk, a felsorolt árakon túl a nagycsaládosok extra kedvezményeket kapnak majd.
Az ügyvezető hajdúszoboszlói, nyíregyházi, gyulai, sárvári és zalakarosi összevetésben a debrecenit alsóközépár-kategóriásnak
nevezte. Egy felnőtt belépő Hajdúszoboszlón (az Aquaparkkal
együtt) 6000, Nyíregyházán 4200, Gyulán (szintén az Aquaparkkal számolva) és Sárváron 4400, Zalakaroson 4800 forintba kerül.
Ratalics László
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Minőség, versenyképes áron!

CívisCafé

Hirdetési leHetőségekért,
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

•Síremlékekmár
nettó190000forinttól
•Egyedisíremlékekkészítése
•Akcióstermékekértékesítése
•Megdőltsíremlékek
helyreállítása,tisztítása

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Papp-Dorcsák Nikolett

4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő

+36 30 648 5874 dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

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

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

FENNTARTHATÓ
M O B I L I TÁ S

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

Ingyenes állapotfelmérés,
ha járművét műhelyünkben
javíttatja.

MINDEN gépjárműtípusra
(Nemzetközi vizsga is!).

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

Megbízható MINŐSÉG

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1. (Határ Úti Ipari Park) • Tel./fax: 06 (52) 500-625 • Mobil: +36 (30) 430-2708 • e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu

1

évesek
lettünk

és közeleg a karácsony.

Hozzuk össze
az ünnepeket!

30%

KEDVEZMÉNYT
ADUNK ÖNNEK
minden szemüvegkeretre
és napszemüvegre.

keresse kihagyhatatlan ajánlatunkat
a kossuth utcai üzletünkben!

Jelentkezzen most látásvizsgálatra! +36-20-334-1222

Varilux Mesteroptika Szalon
Debrecen, Kossuth u. 11.

www.okulaoptika.hu

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A II/5. | Telefon: +36 52 955 300
Fotók: Ásztai Csaba | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: HB-Top Média Kft. | Címlapfotó: Pixabay
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2020 januárjában
a VILLEROY&BOCH MÁRKAÜZLET

új helyre költözik!!!

Parkolási lehetőségek az alábbi térképen jelölve:

Táblabíróság

Antall József utca

2020. január 13-án

Széchenyi utca
Antall József utca

Nyitás:

Mácsai utca

/ Táblabírósággal szemben,
a Széchenyi utca és az Antall József körút sarkán/

Széchenyi utca

Piac utca

Debrecen, Széchenyi u. 32.

Hal köz

Új cím:

A VILLEROY&BOCH munkatársai az új, elegáns üzletben szeretettel várják kedves vásárlóikat!
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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.

ARANY
ékszerek

EZÜST

ékszerek

20%,
30%,
20%

Egyes

BRILL

ékszerek akár

kedvezménnyel.

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

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.

A mi sikereink
veled kezdődnek!

ZOLEND KFT.

4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu
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„Alvó oroszlánnak” ismertem
meg a debreceni közönséget

Interjú Bényi Tibor csellóművész-karmesterrel,
a Kodály Filharmonikusok új kamarasorozatának
vezetőjével.
Ön az évad egyik nagy „visszatérője”.
Milyen szálak fűzik a Kodály
Filharmonikusokhoz?
2008 óta, kisebb-nagyobb szünetekkel,
de mégis rendszeresen dolgoztam a Kodály Filharmonikusok kamaracsoportjaival és a nagyzenekarral is. Elindultunk
egy irányba, saját hangzásvilágot hoztunk létre, és teljes bizalommal alakítottunk ki egy olyan munkarendszert,
amiben minden résztvevő jól érezhette
magát. Most valóban egy hosszabb szünet után térek haza. Nagyon várom az
időközben továbbfejlődő zenekari hangzás és az általam azóta megtett út tapasztalatainak új találkozási pontjait.
Debrecen környéki születésű; most
Salzburgban él. Hogyan vezetett oda
az útja?
Berettyóújfaluban születtem, tanulmányaimat Debrecenben folytattam, majd
Budapestre kerültem a Zeneakadémiára.
Kaszanyitzky András, Fekete Ferenc és
Ádám Károly voltak a tanáraim Beret�tyóújfaluban és Debrecenben. Nemcsak
a kezdeti lendületet adták meg nekem,
hanem nekik köszönhetem azokat az
alapokat, amikhez a mindennapok munkájában rendszeresen vissza tudok térni.
Budapesten Perényi Miklósnál és Kurtág
Györgynél tanultam, de talán a Simon
Albert irányításával működő zenekari

műhelymunka volt a legmeghatározóbb
számomra a későbbi évek útkereséseiben. Itt ismerkedtem meg Wilhelm
Hübnerrel, a Bécsi Filharmonikusok
koncertmesterével, aki által bekerültem
a bécsi házimuzsika világába. 1989-ben
zongorás triót alapítottam Pilz Jánossal
és Rohmann Imrével Salzburgban, de
ez a formáció rövid életűnek bizonyult.
A rendszeres nemzetközi felkéréseim
miatt Salzburgban telepedtem le.
Az Ön vezetésével indul a Kodály
Filharmonikusok új kamarasorozata.
Hogyan került vissza a debreceni
szimfonikus zenekar életébe?
Talán úgy is fogalmazhatunk, hogy el
sem mentem. Mindig jót tesz a zenekar
és a vendégkarmester kapcsolatának,
ha rövidebb-hosszabb ideig mindkét fél
maga keresi az új impulzusokat. Így nem
leselkedik minden zenei frázis mögött az
előadást megmérgező rutin. Ideális esetben érzi is a vendégművész, hogy szükség van-e munkájára az adott közegben.
Csak olyan magokat vessünk el, ami szép
és egészséges hajtásokat hoz magából, a
szemlélődő (hallgató) örömére.
Mit hallhatunk a kamarasorozatban?
Az én programjaim mindig a kamarazene és a szimfonikus repertoár összekapcsolására épülnek fel. Műsorainkban
olyan kamaraműveket mutatunk be a

nagyobb létszámmal előadott zenekari
alkotásokkal közösen, amikben fontos
játékszituációkat tanulunk, és ezeket
egy az egyben átültethetjük a zenekari
játékba. Szellemi és technikai bázist építünk, amire fel lehet építeni egy együttes
önálló hangzásvilágát. A legtöbb híres
nagyzenekar különböző kamaracsoportok összeolvadásából alakult. Erich Kleiber megkérdezte első próbáján a Bécsi
Filharmonikusoktól: „Wie viele Streichquartette haben wir im Orchester?”
(Hány vonósnégyese van a zenekarunknak?) Mindenképpen a kamarazene adja
az alapot a nagyobb együttesek munkájához.
Gyakran látogat vissza Debrecenbe?
Édesanyámhoz rendszeresen utazom
haza. Mindig mondom neki, hogy nem
miatta jövök, hanem nekem fontos, hogy
őt lássam. Így vagyok a szülőfölddel és
Debrecennel is. Itt érzem magam otthon;
nem látogató vagyok, hanem hazajáró!
Hogy látja a város közönségét?
Alvó oroszlánnak ismertem meg gyerekkoromban – és most is a – közönségünket. Ha összehasonlíthatom a debrecenit más városok publikumával, ma még
erősebb bennem ez az érzés. Ha valami
elnyeri a debreceni közönség tetszését,
az elhangzott zenei élmény megérinti a
lelkületét, akkor őszintén és lelkes hálával tudja kifejezni felpezsdült hangulatát.
Hosszú évek színtelenebb produkcióit is
egy pillanat alatt el tudja felejteni, és azonnal képes felismerni az értékes előadást.
Ezt sehol máshol nem éltem meg ilyen
egyértelműen a világban. Vannak olyan
nyugat-európai városok, ahol egy kudarc
is elég a teljes bukáshoz, de olyan koncerttermek is léteznek, ahol – a minőségi
különbséget nem érzékelve – ugyanolyan
tapssal köszöntik a művészeket az előadások után. A különbségekre való gyors
ráismerés, de az egyes kevésbé sikerült
produkciók megbocsátására kialakult
képesség is erénye az itthoni nagyérdeműnek. Egyszóval izgalmas és örömmel
teli érzést ad az itthoni fellépés...
A teljes interjút a www.kodalyfilharmonia.hu oldalon
olvashatják el! Bővebb információk a Kodály Filharmonikusok kamarasorozatáról szintén a honlapon.
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Apa, mi az
a hóember?
Veled vagyok, Greta!
Úgyhogy
már ketten vagyunk.
A semminél az is több.
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Hogy is érdekelhetné az embereket,
mivé lesz a vajkrém doboza és a taknyos zsebkendő, amikor az sem érdekli őket, ki lakik a szomszédban?
Honnan is tudhatnák, hová kerül a
kukából a műanyagra épített életünk
összes műanyag tartozéka, amikor azt
sem tudják, hol van szelektív sziget.
Olyan helyen élünk, ahol a „gondosan” válogatott hulladék újabb válogatásra szorul, és a maradék megdöbbentően kis százaléka hasznosítható
csak újra. Mintha ennek az országnak
csak az analfabéták és színvakok jutottak volna, akik nem tudják elolvasni, mit és melyik konténerbe szabad
dobni. Négyből lehet választani: tényleg sok, tényleg zavaró, szinte riasztó
a sokféleség.
Léteznek, kevesen, persze, akik tántoríthatatlanul bíznak, és – mivel csak
ott van gyűjtő – a település távolabbi pontjára hurcolják a heteken alatt
összeválogatott szemetüket. Autóval.
Logikus, nem?
Greta Thunberg az, aki. Az anyja
meg az apja lánya. Egy 16 éves svéd
lány, aki olvas, tájékozódik, amit pedig leírva lát, azt képes összevetni a
valósággal, amiben él. Erről véleményt alkot, kiáll, elmondja. Elnézést, manapság hány 16 éves képes
is erre? Nézzük részleteiben: hány
16 éves olvas? Sok? És mit? Hány 16
éves tájékozódik? Sok? És honnan?

A X-Faktor veszélyzónájából? Hány
16 éves képes összevetni a Facebook
arcukba hányt infóáradatát a realitással? Hány 16 éves képes a tapasztalatairól, a kétségeiről véleményt alkotni? Hány 16 évest érdekel a saját szűk
életterén kívül bármi tágabb? Na, és
a lényeg: hány 16 éves képes összeszedetten elmondani 12 mondatot a
nyilvánosság előtt? Szóval, ez a gyerek
semmi különös, csak épp rendelkezik
azokkal a képességekkel, amivel egy
tök átlag 16 évesnek illik rendelkeznie. Mi több: érdekli valami.
Greta ezzel együtt újat nem hozott:
nem áll szándékában megváltani,
majd egy durvább munkahét alatt újra
megteremteni a világot, vagy kedvezményes csomagban elnyerni a bűnök
bocsánatát. A végtelenül ellenszenves
Messiás-kényszerképzetet a világ azon
fele aggatta rá, amelyik ráér a neten
fél napon át ütős Thunberg-mémeket gyártani, de amúgy zavarba jön,
ha a boltban (arccal) kérni kell egy fél
kiló kenyeret. Greta annyit szeretne
elérni, hogy a válságot válságként kezelje a média és a politika. Vélhetően
annyit ugyanis a hülye is sejt, hogy a
primer energiaforrásaink készlete véges, ráadásul nem az autók kipufogója
a legnagyobb gond: a teherhajók és a
repülők által kibocsátott üvegházhatású gázok kinyírják felettünk az eget,
amitől besüt a Nap, attól elolvad a jég,
és mindennek a végén majd nagyon
bambán fognak nézni a jegesmedvék a
rotterdami halpiac parkolójában. Ez a
most még túlzónak tűnő kép nagyon is
valóságos; simán megérhetjük. Ráadásul a tömeghez pont ebben a puritán
stílusban kell szólni egész egyszerűen
azért, mert másképp nem érti meg.
Greta rávilágít: bárhol is tart a technológia, nem tart ott, hogy miután elfogyasztottuk a Földet, legyen megoldás
rá, hogy mivel pótoljuk az energiaforrásokat. Magyarul: se Trumpnak, se
Kínának, se Soros Györgynek, se Orbán Viktornak, se a NASA-nak, se a
technokraták sokaságának gőze sincs
róla, hogyan tovább. Nemhogy alternatívák nem állnak rendelkezésre, de
egy fia félmegoldás sem.
Az Ég a házunk című könyv egyrészt
megrázó családregény: Greta és húga,
Beata is komoly nehézségekkel küzd:
Asperger, autizmus, ADHD, mutiz-
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mus, mizofónia – míg az egyik heteken
át nem eszik, a másikat a legkisebb zaj is
kikészíti idegileg. Máskor Greta aggasztóan sokáig nem szólal meg, Beata pedig csak fáradhatatlanul táncol; az egyik
utazni nem szeret, a másik otthon lenni
– ilyen keretek között szervezzenek meg
egy életet, amiben dolgozni, enni, utazni, szeretni lenne jó, de főleg: élni… Az
agyondicsért skandináv szociális hálóból
ezek a gyerekek jó kis kelet-európai módra csusszannak ki: se az ellátórendszer,
se az oktatás nem tudja őket hova tenni,
kezelni, azaz a szülők úgy oldják meg,
ahogy tudják. Malena és Svante Thunberg azonban, bármi is jön, mindvégig
a gyerekeik mellett áll. Greta eltökélt
klímavédelmi szándékát se nem gyengítik, se nem erősítik, csak kísérik. Van
ebben valami bámulatos távolságtartás,
amit minden szülőnek el kell sajátítania,
akinek nem átlagos a gyereke, az ellenkezőjébe ugyanis hamar bele lehet pusztulni. Állni a járda szélén, míg a lányod a
parlament előtt ülve sztrájkol, nem tenni
egy plédet a feneke alá, nem tukmálni
rá egy szendvicset. Csak figyelni. Ehhez
rengeteg erő kell.

A könyv másrészt Greta részletekbe
menő eszmefuttatása a klímaválságról
és csalódásainak gyűjteménye ennek
kommunikálásáról. Jegyezzük is meg
gyorsan: Magyarország több nagyvárosában a napokban épp klímasztrájk
zajlott: erről az állami hírközlő Magyar
Távirati Iroda két fotóval számolt be, a
kormányközeli médiumok pedig kizárólag a nevén sem nevezett eseményhez
kapcsolódó forgalomkorlátozásokról.
Korrekt. Amiről nem szólunk, az nincs.
Hogy hatan voltak vagy ötvenen, nem
lényeges; a szándék a fontos, hogy tudomást akarunk-e venni az ügyről, amit
képviselnek.
Greta története nem szépirodalmi igén�nyel megírt remekmű, nem is letehetetlen regény, mégis hasznos, mert nagyon
mai. A gyerek is. A probléma is. A család
vesszőfutása az idővel, a hatósággal, az
egészségüggyel, az iskolával főleg.
Aki klímaügyileg marketingfogást emleget Gretát illetően, a szerint jól van az
úgy, hogy november végén villámlik,
minden nyár újabb melegrekordot hoz,
egy vihar 15 perc alatt letarol egy megyét. Miért érdekelne ez bárkit? Jólvan-

azúgy. llyenek vagyunk: legyen fizetés,
tévéműsor, csend, néha meg nevetés.
Nagyobban képtelenek vagyunk gondolkodni.
Ezért vagyunk kicsik.
Nem is látszunk. Greta legalább kilóg a
sorból.
Bereczki-Csák Helga
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Debrecen • Főnix Csarnok
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mint Kulcsár Győző, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett négyszeres
olimpiai és háromszoros világbajnok
magyar vívó, Isten nyugosztalja! Idén
Imre Géza világbajnok tette tiszteletét
minálunk, és reméljük, a hagyomány
jövőre sem szakad meg! – fogalmazott
Csáfordi Dénes, aki elmondta még. a
hajdúhadházi vívóklub megalakításához annak idején Mihály Kata hadházi
származása adta a lelki töltetet. Sokan
talán nem tudják, Debrecen egyik
legkiválóbb sportolója, a válogatott
párbajtőröző családja hajdúhadházi
eredetű. A polgármester beszámolt továbbá arról is, hogy a szakmai munkát
a debreceni Serra testvérek vezetik,
azaz szoros kapcsolat van a hadházi és
a debreceni vívóklub között.

En garde!
Allez!
Hajdúhadházon
az ősök vére kötelez!

Hajdúhadházra hosszú éveken keresztül
mint „bűnös városra” tekintett a nagyérdemű; ezt a béklyót rázza le folyamatosan a települést 2010 óta polgármesterként irányító Csáfordi Dénes, akinek
nagyszabású fejlesztési programja a helyi sportéletet is érintette.
Így történhetett meg az, hogy Magyarország legjobb utánpótláskorú vívói, további hét nemzet hasonló korosztályos
sportolói vettek részt a közelmúltban
Hajdúhadházon lebonyolított Olimpici elnevezésű rendezvényen. A Bocskai általános iskola tornacsarnokában
hétszázan (!) léptek pástra a különböző
vívásnemekben. A remek hangulatú
rendezvényre nemcsak a vívópalánták
érkeztek, hanem sok edző, szülő és más
kísérő is, így velük együtt mintegy ezer
embert látott vendégül a hajdúsági kisváros.
Nagyszabású nemzetközi vívóverseny
például úgy kerülhet egy hajdúsági kisvárosba, hogy ott vívóklub működik,
vívóteremmel, s ha mindez nem lenne
még elég, még iskolai keretek között is
tartanak vívásoktatást.
– Mi úgy gondoljuk Hajdúhadházon,
hogy őseink, a hajdúk hagyományait
ápolni kell – így a vívás mellett – a lovaglást és az íjászatot is felkarolta a Hajdúvitéz Egyesület. Idén már az ötödik
alkalommal adtunk otthont az Olimpicinek, és az évek során a magyar sport
olyan legendáit láthattuk vendégül,

Vívás plusz...
A kisvárosban nemcsak a hajdú ősök
kedvenc „sportágainak” szentelnek figyelmet, hanem például a labdarúgásnak is, amely a Megye I-ben öregbíti
a település hírnevet, csakúgy, mint a
kosárlabdacsapat.
Ha Hajdúhadház, akkor boksz! – vágná rá a sportbarát Soprontól Szegedig. Nos, az ökölvívás ezért sem hiányozhat a helyi sportpalettáról, és
ott is van, csak nem önálló klubként,
hanem a DVSC fiókcsapataként, de
nem akármilyen szorgalommal szerzi a dicsőséget a városnak! Tavaly
például Bernáth Attila nyert ifjúsági
Európa-bajnoki aranyérmet, s bár ő
már más klub színeiben püföli a zsákot és az ellenfeleket, az utánpótlás is jó
úton jár. Nemrég az egri junior országos bajnokságon a zömében hajdúhadháziakból álló DVSC-s csapat országos
első lett, Lakatos Kevin pedig úgy állhatott a dobogó tetejére a súlycsoportjában, hogy mindenkit kiütéssel vert.
Az önkormányzat pénzt ad
Csáfordi Dénes érdeklődésünkre elmondta, a Hajdúhadházon bejegyzett
és a település sportéletét gazdagító
klubok működési támogatást kapnak
az önkormányzattól; jelenleg kivételt
képez a boksz, mert az fiókcsapatként
üzemel, de valamilyen megállapodás a
jövőben vele sem kizárt, jegyezte meg
a polgármester.
további érdekeségek:
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Cs. Bereczki Attila
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Debreceni 21-es:

Törőcsik, Fazekas, Bene, Dunai II., Zámbó,
Nagy Laci. „Csak” ennyi csatár volt, amikor
megérkeztem, és ebből három játszhatott.
Szerintem az Újpest II. is az élmezőnyben
végzett volna akkoriban. Négy év alatt nagyon sokat tanultam az említett játékosoktól. Először is azt, hogy a tizenhatosról nem
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és oda- kell teli rüszttel belebikázni a labdába, haértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet nem lehet okosabban is gólt rúgni. Fazekast
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavak- néztem például sokáig, ahogy nyesegeti a
ban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Ezút- labdát, próbáltam eltanulni tőle, később sok
gólt rúgtam ennek köszönhetően. Az az Újtal Kerekes Györgytől, aki megjárta minden idők egyik
pest fantasztikus csapat volt, és a közönség
legjobb magyar klubcsapatát is, és akinek rendszeresen is hozzászokott ehhez. Ha nem vezettünk a
félidőben legalább három góllal, akkor már
20 ezren tapsoltak a régi Nagyerdei Stadionban.
elégedetlen hangok jöttek a lelátóról.
Törőcsik milyen volt testközelből?
Teszteljük rögtön az elején
igazi a lábam, előfordult, hogy az ifiből kellett
Nyilván ő volt a legnagyobb sztár,
a memóriáját: melyik volt az első
felhozni játékosokat. Nem jött össze semmi.
Magyarország legjobb futballistája. Sokszor
és az utolsó gólja a DVSC csatáraként?
Tősgyökeres debreceniként miért
játszottam vele is, ellene is, mindig
Kristálytisztán emlékszem mindkettőre, már
csak három évet játszott
csodáltam. Olyan remek ütemcsak azért is, mert mind a kettőt korábbi a Lokiban?
ben tolta el a labdát és cikázott
csapataimnak szereztem. 1980-ban jöttem Mindig is az volt a legfőbb
a védők között, ahogy azt ma
vissza Debrecenbe, rögtön az első mérkő- vágyam, hogy debreceni
Messi teszi a Barcelonában.
zésünket az Újpesti Dózsa ellen játszottuk. színekben játszhassak,
Játszi könnyedséggel tudott
19 ezer néző előtt léptünk pályára a Nagyer- de ez sokszor meghiúsult
irányt váltani, csípőből ment
dei Stadionban, nyertünk 3–2-re, én egy sza- az idők során. Már akkor
neki minden.
badrúgásgólt rúgtam. Az utolsó Loki-gólomat is jöttem volna, 1979-ben,
A debreceni évekhez
a Pécsnek lőttem, ráadásul hármat is, de az amikor a DVSC feljutott az
kötődik pályafutásásajnos nem volt örömteli nap, mert a 3-2-es NB I-be, de az Újpest nem ennak egyik nagy kudarca:
idegenbeli győzelmünk ellenére kiestünk az gedett. Közölték, hogy ha menni
a selejtezőben pályára lépett,
NB I-ből.
akarok, csak a Pécset választhatom,
mert a lilák onnan Kiss Sanyit akarták le- a Wembley-ben is, itthon rugdosta
Elégtételként szolgált az, hogy
igazolni. Azzal a feltétellel egyeztem bele, a gólokat, mégsem szerepelhetett az
a korábbi csapatainak rugdosta
hogy egy év után szabadon igazolható le- 1982-es világbajnokságon. Mi történt?
a gólokat?
Volt egy olyan jó szokásom, hogy mindegyik szek. Megállapodtunk, és inkább elmentem Csak annyi, hogy aki háborúba megy, nem
volt csapatomnak betaláltam. Amikor a Fe- Pécsre, a távoli Dél-Dunanántúlra, hogy majd biztos, hogy sértetlenül hazatér. A Wembrencvárosból a Videotonba igazoltam, akkor 1980-ban végre hazajöhessek Debrecenbe. ley-ben már sérülten játszottam. Egy Vasas
elleni meccsen Komjáthi András páros lábbal
Egyáltalán miért távozott
is az én gólommal nyertünk, de az Újpestnek
csúszott rá a bokámra. Amikor később bedaDebrecenből?
is rúgtam gólt fradistaként a Népstadionban,
Tizennyolc évesen az NB III-as DMTE játé- gadt a térdem is, leszívták – így játszottam,
kettős rangadón.
kosa voltam, és szeretett volna leigazolni az szinte fél lábbal. Abban a szezonban sok
A kiesés keserűvé tette
akkor NB II-as DVSC, mégpedig Bodonyi Béla mérkőzést kihagytam, végül 22 mérkőzéa debreceni éveket?
Akkor természetesen fájt, de azzal együtt is mellé, aki akkor már itt futballozott. Mentem sen léptem pályára, 19 gólt rúgtam, amivel
Debrecenben szerettem a legjobban futbal- is volna örömmel, de nem engedtek. Ennyire harmadik lettem a góllövőlistán. A világbajlozni. Bárcsak nekünk is lett volna egy ilyen „szerette” egymást a két debreceni klub. Az- nokság előtt edzőtáborban az ifjúsági vászép stadionunk, mint a mostani! Villanyvilá- tán befutott az újpesti ajánlat, oda sem akar- logatottal játszottunk, megint rácsúsztak a
gítás híján hétköznapokon, munkanapokon tak elengedni, de én inkább kivártam a fél év bokámra, de ekkor már el is tört, így a spaszinte ebédidőben játszottunk, de mond- büntetést. A Vasas is nagyon le akart igazolni, nyolországi foci vb-t itthonról néztem végig.
juk szerdán 14 órára is kijöttek húszezren. de oda egy félreértés miatt nem szerződtem. Gipszben.
A Ferencvároson szinte átrobogott.
Lógtak az emberek a fákon, megtöltötték Már az Újpestben futballoztam, amikor egyMikor jöttek képbe a zöld-fehérek?
a motorversenypályát, az atlétikai pályát, szer Illovszky Rudi bácsi megkérdezte, hogy
székeken, lócákon ültek az ember, egymás Gyurikám, miért nem hozzánk jöttél? Ha tud- 1983-ban úgy távoztam a DVSC-től, hogy
hegyén-hátán. Sajnos, 1983-ban páratlan tam volna, hogy Rudi bácsi ennyire ragasz- az MLSZ semmisnek tekintette a szerződésemet, mert a klub megszegte azt. Lasérüléshullám sújtotta a csapatot. Szűcs kodik hozzám…
kást ígértek, de nem teljesítették, amikor
Pistának és Szűcs Jancsinak elszakadt a
Az ötvenes évek Honvédja mellett
keresztszalagja, Kiss Jancsinak bokaszalagez az Újpest volt talán minden idők kiestünk, már eszük ágában sem volt, így
szabadon igazolhatóvá váltam. Korábban
szakadása volt, és még sorolhatnám. Meg- legjobb magyar klubcsapata.
Novák Dezső már csábított a Fradihoz, de
határozó játékosok dőltek ki, nekem sem volt Hogy érezte magát?

Kerekes György, aki együtt
játszott a magyar Messivel
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mire odakerültem, már nem ő volt az edző,
hanem Vincze Géza, aki nem igazán kedvelt.
Ebedli Zolival a tartalékban játszottunk, de
rugdostam a gólokat, így az első tétmec�csen, egy kupamérkőzésen a cserepadra
már leülhettem. Az első bajnokin, Diósgyőrben máris eredményes voltam, mint ahogy
szinte mindegyik meccsen, de nagyon sokat
küzdöttem bokasérüléssel, több találkozót
kellett kihagynom. Ezzel együtt nagyon sok
fontos, győzelmet érő gólt rúgtam a Fradiban,
aminek köszönhetően bennmaradtunk az
NB I-ben. A bajnokság végén azonban már
műteni kellett a térdemet. A kórházban a
fradisták meg sem látogattak. A fehérváriak
azonban jöttek, hiszen minden áron vinni akartak, én azonban nem akartam ismét Dunántúlra menni, inkább visszatértem Újpestre, pedig
a Videotonnak akkoriban nagy futása volt, a
következő szezonban az UEFA-kupa-döntőig
menetelt. Egy rossz döntés következményeként én erről lemaradtam. Az Újpest azonban
korrekt ajánlattal keresett meg, visszatértem
a Dózsába, és jött velem együtt Ebedli Zoli is.
Az első Ferencváros elleni mérkőzésen ő lőtte
az első gólt, én pedig a másodikat, így vertük a
Ferencvárost. Vincze Gézát, a Fradi edzőjét, aki
alig várta, hogy távozzak, pedig nem nekem
köszöntette, hogy bennmaradt a csapat, vasárnap elvitte a mentő, hétfőn pedig kirúgták.
Azt elégtételnek éreztem!
Egy helyen sem tudott
hosszabbidőn át megragadni?
Vándortípus?
Ausztriában nyolc évig játszottam ugyanabban a csapatban. 179 mérkőzésen rúgtam
182 gólt a harmadik ligában, levezetésnek
nem volt rossz. Olyan játékosok vezettek
le akkoriban osztrák alacsonyabb ligákban,
mint Mario Kempes vagy Antonin Panenka.
Ma miért nincsenek Tőrőcsikek
a magyar fociban, de még
Kerekes Györgyök sem?
Most sértsem meg az edzőket? Talán nem
veszik rossz néven, ha azt mondom, hogy
több szabadságot kell adni a gyerekeknek,
nem kéne kiölni belőlük a kreativitást. Sose
voltam edző, de én így gondolom. Nekem
16 éves koromig szinte nem is volt edzőm,
szabadon futballoztunk, ahol tudtunk. Nem
szorították súlyos taktikai keretek közé a játékunkat, 18 évesen mégis készen álltunk
az NB I-re. Abban sem vagyok biztos, hogy a
legtöbb edző be tudja mutatni a gyerekeknek
a gyakorlatokat, konkrétan például azt, hogy
a labdát mikor, hol kell megrúgni, vagy a labda levételénél a támaszkodó lábra kell jobban figyelni, hiszen azon van a súlypontod.
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Kong az ürességtől a gyönyörű
Nagyerdei Stadion. Van ötlete,
hogyan töltsük meg?
Egyéniségek kellenek a pályára, értük megy
ki a nép a stadionba. Nekünk annak idején
6-8 ezres nézőszámunk akkor volt, amikor
nagyon hidegben játszottunk, és mi, játékosok szinte megsértődtünk, hogy ilyen kevesen jöttek ki. Most kiért menjen meccsre az
ember? Annak idején a Fradi jött Nyilasival,
Szokolaival, az Újpest Benével, Törőcsikkel,
a Vasas Kiss Lacival és Izsókkal, a Tatabánya Csapóval és még sorolhatnám. Akkoriban minden csapatban voltak egyéniségek.
Most ilyenek nincsenek, egy nevet se tudnék
mondani.
Aki ismeri, tudja, hogy Messi
bűvöletében él.
Még Maradonánál is nagyobbra tartja?
Lionel Messi a valaha élt legnagyobb futballista. Világbajnokságot nem nyert, de nem
rajta múlt. Maradona is káprázatos játékos
volt, nálam ő második, Pelé pedig a harmadik. Majd Beckenbauer és Cruyff a sorrend.
Bár nem edzősködik, a futballtól
azért nem szakadt el, hiszen
ellenőrként járja az országot. Mit csinál
egy ellenőr, azon túl, hogy megnézi
a meccset, amelyikre kirendelték?
Az MLSZ vezetésének a döntése, hogy ezt a
feladatkört olyanok töltsék be, akiknek jelentős futballmúltjuk van, lehetőleg válogatott
játékosok voltak korábban. A feladat sokrétű,
mindent dokumentálni kell, ami a mérkőzés
alatt történik. Két órával a kezdés előtt kinn kell
lenni a stadionban, hogy legyen idő mindent
ellenőrizni, beszélni kell a biztonsági igazgatóval, a főrendezővel és a technikai vezetővel,
majd a mérkőzés végén a játékvezetővel, és
erről jelentést kell írni az MLSZ-nek.
Edzői babérokra miért nem tört?
Nem bírnám én azt a stresszt.
Ráadásul hálátlan munka, hiszen minden
edző ki van szolgáltatva a klubvezetésnek,
és mindig azt várják el, hogy nem éppen a
legjobb képességű labdarúgókból jó csapatot csinálj, ami képtelenség.
Főállásban az Árkád nevű, menő
belvárosi sörözőt üzemelteti,
ahol most beszélgetünk. Ez stresszmentes munka?
Van itt is mit tenni, de szerencsére nem vagyok egyedül, a testvérem családjával üzemeltetjük a helyet. Esténként jobbára már
csak meccset nézek itt kellemes társasággal, de nap közben az árubeszerzéstől kezdve sok mindennel foglalkozom. Tizenegy éve
csináljuk, már belerázódtunk.
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A sztárfocistákra mindig is
ragadnak a nők. Hogyan sikerült
megúszni a házasságot?
Még csak 63 éves vagyok, tehát még nem
úsztam meg. Komolyra fordítva: sok helyen
megfordultam pályafutásom során, voltak is
kapcsolataim, de nem állapodtam meg senkivel.
Apropó, család! A Kerekes név
hallatán ma már Gréta ugrik be
először a sportbarátnak, aki sokszoros
magyar bajnok Európa- és világbajnoki
résztvevő gátfutó, és aki történetesen
az unokahúga. Az atlétikában is jártas?
Mindig szakszerű tanácsokkal látom el Grétát: fuss gyorsabban! Nagyon büszke vagyok
rá, én vagyok a legnagyobb szurkolója. Remélem, sikerül kijutnia a tokiói olimpiára,
igazán megérdemelné, hiszen gyerekkorától
elképesztő edzésmunkát végez.
Van az a pénz, amiért
most elhagyná Debrecent?
Nincs, mert itt szeretek élni a legjobban. Budapestet is kedveltem, amikor ott futballoztam, de mindig tudtam, hogy egyszer úgyis
haza fogok jönni. Szeretem a debrecenieket,
ismerem a város minden utcasarkát.
Együnk-igyunk, de mit?
Sör, bor vagy pálinka?
Csülökpörkölt vagy cézársaláta?
Mindent megiszom, de mindent csak mértékkel. Ha ételt kell választanom, akkor legyen inkább bélszín. Egyébként nagyon szeretek főzni, ez az egyik hobbim. Csak utána
ne kéne mosogatni!
Vajon mit főz ki Marco Rossi,
hogy kijusson a fociválogatottunk a 2020-as Európa-bajnokságra?
Rossit nagyon jó edzőnek tartom, de abból
főz, amije van, és az nem éppen a legjobb
anyag. Mindenesetre látok reális esélyt a
sikerre, hiszen a bolgárok sincsenek a csúcson, láttam, ahogy kaptak egy hatost az
angoloktól, illetve hazai pályán az Izland–
Románia győztese sem verhetetlen. Én azt
mondom, kijutunk az EB-re!
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Cs. Bereczki Attila

Te melyik szakmára
gondoltál?
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