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

K U P O N 
AKCIÓ!

KOSSUTH UTCAI ÜZLETÜNKBEN

VÁLASSZA A VARILUXOT 

1+1 AKCIÓBAN!
A CÍVIS CAFÉ MAGAZIN OLVASÓINAK EMELLETT

30% KEDVEZMÉNYT 
ADUNK 

MINDEN SZEMÜVEGKERETRE  
ÉS NAPSZEMÜVEGRE!

Vágja ki, hozza magával, és mutassa fel ezt a kupont üzletünkben!

AZ AKCIÓ 2020. 04. 30-IG ÉrVÉNyES!

Elnémulnak Debrecenben 
a Református templomok

Március 16-án hétfőtől, további intézkedésig nem tart-
ják meg Debrecenben a hétközi gyülekezeti alkalma-
kat és a vasárnapi istentiszteleteket sem – tájékoztatott 
a Tiszántúli Református Egyházkerület.

Ez az intézkedés a következő gyülekezeteket érinti: Deb-
recen-Árpád téri, Debrecen-Bánki, Debrecen-Csapó-
kerti, Debrecen-Ebes-Szepesi, Debrecen-Homokkerti, 
Debrecen-Józsai, Debrecen-Kerekestelepi, Debrecen- 
Kistemplom-Ispotályi, Debrecen-Kossuth utcai, Deb-
recen-Mester utcai, Debrecen-Nagyerdői, Debrecen- 
Nagysándor-telepi, Debrecen-Nagytemplomi, Deb- 
recen-Ondód-Macsi, Debrecen-Szabadságtelepi, Deb-
recen-Széchenyikerti Református Egyházközségek, 
a Debrecen-Füredi úti, a Debrecen-Lencztelepi, Debe-
cen-Nagycsere-Halápi és Debrecen-Tégláskerti Reformá-
tus Missziói Egyházközségek, valamint a Debrecen-Nagy- 
erdői Református Egyházközség Úrréti Közössége és 
a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet.

Debreceni ralipáros áll rajthoz  
a magyar bajnokságon
Bemutatkozott a Vizelli Károly–Nagy Péter duó Debrecenben  
azzal a 280 lóerős Skoda Fabia R5-ös versenyautóval, amellyel  
a debreceni páros elindul a magyar ralibajnokságban.

A pilóta Vizelli Károly „kis mé-
regzsákként” hivatkozott az 1600 
köbcentis, turbófeltöltős motor-
ral rendelkező kocsira, amelyet 
még most kezdtek tesztelni. Na-
vigátorával tíz éve kezdtek el ra-
lizni túra kategóriában Ladával.
Célkitűzésük, hogy a magyar ra-

libajnokság összes fordulójában 
rajthoz tudjanak állni „ízig-vérig 
versenyautójukkal”. Továbbá ma-
guk mellé állítanák a cívisváros 
ralira fogékony közönségét az 
esetleges jövőbeli szponzorokkal.
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Magyarországon 1998. január elseje óta létezik írott formában  
betegjog, ami az egészségügyi ellátás során érvényesülő jog – a le-
hető legtágabb értelemben értendő, függetlenül attól, hogy az ellá-
tást egészséges vagy beteg személy veszi igénybe. Hazánkban 19 be-
tegjogi képviselő igyekszik megoldani az ország valamennyi, egész-
ségügyi ellátással kapcsolatos panaszát. Kristóf Péterrel, Hajdú-Bihar 
megye képviselőjével beszélgettünk.

CívisCafé: Az egészségügyi törvény sok 
jogot sorol fel, amelyek némelyike elég 
nehezen megfogható; az emberi méltóság 
határait nehéz minden esetben pontosan 
meghatározni. Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Kristóf Péter: Az egészségügyi ellátás 
során a beteg ember méltóságát tiszte-
letben kell tartani. Fontos a megfelelő 
hangnem, hogy az ellátás előtti vára-
koztatás csak méltányolható okból és 
ideig történjen, ne fordulhasson elő hát-
rányos megkülönböztetés. Biztosítani 
kell a beteg ellátása során az intimitást, 
a szeméremérzet tiszteletben tartását, 
a kellő diszkréciót. 

CívisCafé: A betegjogi képviselet 
intézménye térítésmentes, az állam által 
nyújtott jogvédelem. Ezzel tisztában vannak 
az emberek? 

Kristóf Péter: Tapasztalataim szerint 
az eltelt évek során tájékozottabbak let-
tek, köztük abban a kérdésben is, hogy 
a betegjogi képviselet intézménye szá-
mukra ingyenes. Sokat javult az embe-
rek jogtudatossága, amiért mi, betegjogi 
képviselők és az Integrált Jogvédelmi 
Szolgálat is sokat tesz. Napjainkra már 
számos beteg és hozzátartozó előtt is-
mert, hogy melyek az egészségügyi tör-
vénybe iktatott betegjogok, és szükség 
esetén hogyan élhetnek a betegjogi kép-
viselők általi segítségnyújtással.

CívisCafé: Az egészséghez való jog 
mindenkit megillet. Mi történik akkor, ha ez 
mégis csorbát szenved?

Kristóf Péter: A betegjogi képviselő 
eljárását szintén jogszabály, így az 1997. 
évi CLIV. törvény és az 381/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet szabályozza. Ennek ér-
telmében a betegjogi képviselő a beteg-
től kapott írásbeli meghatalmazás alap-
ján járhat el, és panaszt tehet az adott 
egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, 
illetve fenntartójánál, melyre 30 napon 
belüli választ kell kapjon. Természete-
sen közvetlenül a beteg is fordulhat akár 
az intézmény vezetőjéhez vagy a fenn-
tartóhoz; ebben az esetben is megilleti 
panaszának kivizsgálása és az arra tör-
ténő 30 munkanapon belüli válaszadás.

CívisCafé: Felismerik egyáltalán az emberek, 
ha őket jogsérelem éri egy egészségügyi 
intézményben? 

Kristóf Péter: Véleményem szerint 
az egészségügyi szolgáltatásokat igény-
be vevők, avagy a törvényes képviselőik, 
hozzátartozóik tájékozottak, és tisztá-

ban vannak az őket megillető betegjo-
gokkal, de kellő tájékozottság hiányá-
ban fordulhatnak a területileg illetékes 
betegjogi képviselőhöz is.

CívisCafé: Leggyakrabban milyen esetekkel 
keresik fel Önt? 

Kristóf Péter: Általánosságban el-
mondható, hogy egyrészt etikai jellegű 
panaszokkal fordulnak hozzám, más-
részt szakmai eredetű problémákkal. 

CívisCafé: Az ellátáshoz kapcsolódó 
panaszok közül mik a leggyakoribbak, 
és mik az intézményt érintő panaszok? 

Kristóf Péter: Az egészségügyi ellá-
táshoz való jog, illetve az emberi méltó-
sághoz való jog sérelmét említem meg, 
mint a két leggyakrabban előforduló 
betegjogi jogsérelmet.

CívisCafé: Hálapénzzel kapcsolatban szoktak 
panasszal élni a betegek?

Kristóf Péter: Kimondottan há-
lapénzzel kapcsolatos megkereséssel 
hozzám a közel két évtizedes betegjogi 
képviselői tevékenységem ideje alatt egy 
esetben fordultak.  

CívisCafé: Miután felveszik Önnel a 
kapcsolatot, a betegek hány százaléka tereli 
jogi útra az esetet az őt ért sérelem miatt?

Kristóf Péter: Erre vonatkozóan nem 
rendelkezem statisztikai adatokkal, 
mert a legtöbb esetben nem kapok visz-
szajelzést a panaszosoktól az esetleges 
peres eljárások megindításáról. A beteg-
jogi képviselő a peres ügyekben pedig 
nem jár el.

CívisCafé: Ön nyomon követi, ha panasz 
hatására valami megoldódott?

Kristóf Péter: Minden olyan esetet 
nyomon követek, amikor a panaszté-
tel általam vagy a közreműködésem-
mel történik.

CívisCafé: Volt, aki kórházi fertőzés miatt 
fordult Önhöz?

Kristóf Péter: A megkeresések tár-
gya sokrétű; egyedi ügyekben köteles 
vagyok a betegre vonatkozó orvosi tit-
kot megtartani, és a beteg személyes 
adatait a vonatkozó jogszabályok sze-
rint kezelni. 

CívisCafé: Egyes kórházakban nincsenek 
meg a megfelelő higiéniai körülmények. Sok 
esetben nincs vécépapír, folyékony szappan 
vagy kézfertőtlenítő. Ilyenkor kihez fordulhat 
a beteg vagy a látogató? 

Kristóf Péter: Általánosságban cél-
szerű közvetlenül az adott kórházi 
osztály vagy szakambulancia ápolá-

Húsz év alatt  
egyetlen- 

egyszer  
reklamáltak  

hálapénz 
miatt

Etikai és szakmai panaszokkal 
is keresik a hajdú-bihari  

betegjogi képviselőt. Interjú 
Kristóf Péterrel.
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kristóf pétert munkaidőben

a +36 20 489 9548-as telefonszámon lehet elérni vagy 
fogadóidejében (kedd: 8–11 óráig, csütörtök 12–14 óráig) 
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ – Orvosi Rehabilitá-
ció és Fizikális Medicina Klinika első emeletén.  
E-mail: peter.kfristof@ijb.emmi.gov.hu

si vezetőjéhez vagy a higiéniáért felelős 
egészségügyi dolgozóhoz fordulni ilyenkor. 
Az ilyen jellegű, ellátási környezetet érintő 
megkeresések alkalmával is segítek meg-
fogalmazni az adott panaszt, illetve jóma-
gam is élhetek szóbeli és írásbéli észrevéte-
lezéssel.  

CívisCafé: Csak állami fenntartású 
intézményekből érkezhet panasz a betegjogi 
képviselőhöz, vagy magánellátásából is?

Kristóf Péter: Természetesen valameny-
nyi magán- vagy államilag finanszírozott, 
egészségügyi szolgáltatás nyújtására műkö-
dési engedéllyel rendelkező egészségügyi 
szolgáltató tevékenységével kapcsolatban 
felmerült panasz esetén fordulhat beteg 
a területileg illetékes betegjogi képviselő-
höz. Minden, egészségügyi szolgáltatás 
nyújtására működési engedéllyel rendelke-
ző egészségügyi szolgáltatónál jól látható 
helyen ki kell függeszteni a betegjogi kép-
viselő elérhetőségét.

CívisCafé: Akkor is fordulhatok a betegjogi 
képviselőhöz, ha nem működik a lift, netán 
túlzsúfolt a váró, vagy ha olyan esetet 
tapasztalok, amikor a személyzet nem 
megfelelő hangnemet üt meg egy beteggel?

Kristóf Péter: Alapvetően az egészség-
ügyi szolgáltató vezetőjének célszerű jelez-
ni a tapasztalt hiányosságokat, de termé-
szetesen amennyiben az adott esetben az 

egészségügyi ellátáshoz való betegjog sérü-
lését vélelmezi a beteg, akkor akár a beteg-
jogi képviselőhöz is lehet fordulni az adott 
problémával. 

CívisCafé: Mit tapasztalnak, mennyire 
tájékoztatják a betegeket a betegségükről,  
a kezelésekről és a gyógyulásuk folyamatáról? 

Kristóf Péter: Tapasztalataim szerint az 
egészségügyi ellátások alkalmával megfele-
lően és hatékonyan érvényesíthetik a tájé-
koztatáshoz való jogukat a betegek és hoz-
zátartozóik egyaránt. 

CívisCafé: Ön Hajdú-Bihar megyében 
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
is képviseli a betegek jogait. Hol van 
több panasz a két megyében?

Kristóf Péter: Nem célszerű és nem 
is lehet összehasonlítani a két területet, 
mert Hajdú-Bihar megye valamennyi já-
rása az illetékességi területemhez tarto-
zik, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
viszont csupán három, és az egészségügyi 
ellátás progresszivitási szintjei is eltérőek 
a két megyében.

CívisCafé: Láttunk arra is példát, hogy 
az orvos azt mondta, a beteg kaphat 
fájdalomcsillapítót, ha kér, azonban a nővér 
ezt megtagadta. Mit lehet ilyenkor tenni? 

Kristóf Péter: A fájdalomcsillapításhoz 
minden betegnek joga van. Éppen ezért az 
említett esetben haladéktalanul értesíteni 

kell a kezelőorvost, illetve amennyiben az 
adott ellátás kapcsán panasszal kívánna élni 
a beteg, akkor fordulhat a betegjogi képvi-
selőhöz is. 

CívisCafé: Hányan keresik fel fogadóóráján 
Debrecenben? Területileg másfajta panaszokkal 
keresik-e meg? 

Kristóf Péter: A debreceni fekvőbeteg-el-
látó intézményekben tartott fogadóórái-
mon változó számban fordulnak hozzám az 
egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők, 
illetve a törvényes képviselőik, hozzátarto-
zóik. Jellemző, hogy a megkeresések tárgya 
egy városban az alap- és szakellátásokat egy-
aránt érintheti, ugyanakkor egy kis település 
egészségügyi szolgáltatására vonatkozóan 
csak alapellátást érintő megkeresés érkezhet.

CívisCafé: Önnek milyen beszámolási 
köztelezettsége van? 

Kristóf Péter: A jogszabály által rám 
rótt feladatom ellátásáról szakmai felette-
seimnek rendszeresen beszámolok, illetve 
évente egyszer az Integrált Jogvédelmi Szol-
gálat felé.  
 fogarasi renáta
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Válogass kedvedre foci-, kézilabda-, röplabdacipők,
sportruhák, valamint egyéb sportkiegészítők közül!

Elérhetőségek:
instagram, facebook: @szertarsport

webáruház: www.szertarsport.hu
cím: 4027 Debrecen, Füredi út 49-51.

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 10:00 – 18:00

Szombat: 09:00 – 13:00
Vasárnap: zárva

20 éves a SzertárSport, ezért most 
mi ajándékozunk meg TÉGED!
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”ZOLEND, 
a jó megoldás!”
Elismerést  
és tudást adunk,  
hogy 

együtt  
teremtsünk 
értéket!
Gyártócégünk  
töretlen növekedésének  
titka a bizalom.  
Megrendelőink már tudják.

mi megoldásokat szállítunk  
partnereink számára!

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

A KORONAVÍRUSSAL 
KAPCSOLATBAN

Bővebb információ: 
koronavirus.gov.hu

TEGYÜNK MINDANNYIAN AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

ÖNNEK IS ÉRDEMES TUDNIA, HOGY NÉHÁNY 
EGYSZERŰ SZABÁLY BETARTÁSÁVAL JELENTŐSEN 

CSÖKKENTHETŐ A FERTŐZÉS VESZÉLYE.

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Most nagy jelentősége van a rendszeres  
kézmosásnak (szappannal és vízzel, vagy  
fertőtlenítővel).

Most nagy jelentősége van, ha tüsszentés  
vagy köhögés esetén mindig használunk papír 
zsebkendőt.

Most nagy jelentősége van, ha lehetőség  
szerint kerüljük az érintkezést lázas  
betegekkel.

Most nagy jelentősége van, ha mellőzzük  
a megszokott érintkezési formákat, így  
a puszit vagy a kézfogást.

Most nagy jelentősége van annak, hogy lázzal 
járó betegség esetén nem személyesen, hanem 
telefonon jelentkezünk orvosunknál.

1.

2.

3.

4.

5.

MK_koronavirus_192x269mm.indd   1 2020. 03. 10.   13:34:48
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Borsós rizottó, 
lazaccal

Hozzávalók két személyre: 1 csésze rizottórizs (arborio), 
0,5 dl fehér bor, kb. 0,5 l húsalaplé, 1 sonkahagyma,  
olívaolaj, só,bors ízlés szerint, vaj, reszelt parmezán, 2 szép 
szelet lazac, citrom, 1 csésze friss vagy fagyasztott 
borsó

Az 1 csésze borsót sós vízben kb. 4 perc alatt meg-
főzzük, és rögtön jeges vízbe tesszük, hogy megma-
radjon a szép zöld színe. Egy apróra vágott sonka-
hagymát olívaolajon picit megdinsztelünk, sózzuk, 
borsozzuk, és hozzáöntjük a bort. Folyamatos ka-
vargatással főzzük, míg az alkohol el nem párolog 
belőle, utána fokozatosan adagoljuk hozzá a hús- 
alaplevet, ugyancsak kavargatással. A végén hozzá-
adjuk a pépesre turmixolt borsót, – és a tűzhelyről 
levéve – vajjal és reszelt sajttal krémesítjük. A la-
zacot jól megsózzuk, borsozzuk, és egy serpenyő-
ben olívaolajon és vajon a bőrével lefelé sütjük kb. 
7 percig. Egy citrom levét ráöntjük; sütés közben 
azzal locsoljuk. Megfordítani nem kell. Ha vasta-
gabb a lazac, akkor kb. 180 fokos sütőben kb. 8 perc 
alatt megsütjük.
 Jó étvágyat kíván:  
 Halász Peca István

P A R F Ü M Ö K
TELJES VÁLASZTÉKA KAPHATÓ 

SZALONJAINKBAN KÉSZLETRŐL! 

15ML: 1900. -
5OML: 4400.-

1OOML: 7700.-
SOLISUN SZALONOK

• KÁLVIN TÉR 7.
• EGYETEM SGT. 50.

• Angyalföld tér 11.

DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70.
+36  522 4711007

WWW.LAGUNALUX.HU

15% kedvezménnyel!
Teka csaptelepek

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

Csengeri Imre +36 20 376 0073
csengeri.imre@bdrmedia.hu

CívisCafé
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MERT A SZÉPET
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Kis cinege szólal: Nyitnikék!
Ibolya nyitja is kék szemét.
Hazatér lassan minden madár,
Fészkénél újra párra talál.
 (Andók Veronika:Tavasz van)

Ez a versrészlet jutott eszembe, mikor már 
a második esküvői meghívót vettem a kezem-
be ebben az évben.
Az életünk legszebb percei, örök hűség és sze-
retet, szebbé varázsoljuk egymás életét… szö-
vegrészletek is mutatják, hogy ma már szabad 

akaratukból, szerelmük által vezérelve kötik 
össze az életüket a házasulandók. Nem volt 
ez mindig így. Pár évtizedet kell csak vissza-
menni az időben ahhoz, hogy lássuk, a frigyek 
többsége társadalmi vagy kisebb közösségi el-
várásokból, sokszor gazdasági megfontolás-
ból (föld a földhöz) születtek. Ha megnézzük 
a régi esküvői fotókat, csak ritkán fedezzük fel 
azt a sugárzó boldogságot, amit a mai fiatalok 
arcán látunk.
Megmaradtak a hagyományok, melyeket töb-
bé-kevésbé ápolnak, követnek az esküvők me-

nete során. A meghívott vendégek megtiszte-
lő jelenlétük mellett ajándékokkal is emelik 
e nap maradandóságát.
A VILLEROY&BOCH MÁRKAÜZLET 
prémium kínálata tökéletes választás a „hozo-
mány” összeállításához. Széles választékot kí-
nálunk az egyszerű köszöntőajándékoktól az 
életre szóló szettek, készletek összeállításáig, 
melyek igen hosszú időn keresztül pótolha-
tók, kiegészíthetők és bővíthetők, életvitel-
hez és ízléshez igazodva.

Tavaszköszöntő
A lágy avar alatt már a hóvirág mozgolódik,
hófehér, kikeleti ruhájában nyújtózkodik.
 (Budaházi József: Varázslatos kikelet)

A hideg, szürke téli hónapok végén megjelen-
nek a tavasz első hírnökei. A barkafűz, mely 
március elejétől virágzik, a hosszú téli hóna-
pok után elsőként biztosítva kiadós étkezést 

a méheknek. A sáfrány bármilyen alakban, 
színben és változatban egyszerűen lenyű-
göző; színes virágai egész tavasszal nyílnak. 
Mégis a kora tavasz első virága, a hóvirág az, 
ami mindannyiunk szívét megdobogtatja. 
Üde tisztaságával az örökké megújuló tavaszt 
hirdeti. A Villeroy&Boch e természeti tüne-
ményt festette tavaszköszöntő kollekciójára. 

A folyamatosan bővülő Colourful Spring ter-
mékcsalád bársonyosan fehér alapú porcelán-
jain megjelenő friss hóvirágkoszorú és a bájos 
pillangók visszafogott harmóniát teremtenek 
a tavaszi terítéken.

Szolgáltatásaink:
•  egyénre szabott vásárlási lehetőség,  

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

Kiemelt szolgáltatásunk a  
NÁSZAJÁNDÉKLISTA  
vezetése:
Üzletünkben az ifjú pár kivalasztja a szá-
mukra megfelelő termékeket, s az ajándéko-
zók ebből a listából választhatnak lehetősé-
geiknek megfelelően.
•  biztos a siker,  

hiszen valójában a fiatalok választottak;
•   a gondos listavezetésnek  

köszönhetően nem duplázódnak  
az ajándékok;

•  nincs hosszas utánajárás;
•  minden termék darabonként vásárolható;
•  mi is megajándékozzuk az ifjú párt.

a VILLEROY&BOCH termékei életstílust közvetítenek a használóiknak, melyet áthat  
az elegancia, nyugalom, természetesség, életerő, szenvedély, szépség és a dizájn.
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Dolgos időszak és jelentős átren-
deződés után nyitottunk be újra 
a debreceni Éva Presszóba. Szó 
mi szó: eltoltak néhány bútort,  
és a színek is újak. A hangulat  
viszont a régi a népszerű zene-
karnál. A változásokról Vincze 
Krisztián gitárossal beszélget-
tünk, aki örömmel számolt be 
róla, hogy helyreállt a rend.

CívisCafé: Az énekesnő (Vigh Éva) ment,  
a név maradt? 

Vincze Krisztián: Közös döntésünk 
volt ez Évivel, hiszen már egy jól felépí-
tett brand volt a csapat mögött, amikor 
ő úgy döntött, hogy kiszáll a zenekarból.

CívisCafé: Személyes vagy szakmai 
konfliktusok áll a háttérben? Mindkettő? Egyik 
sem? Vagy egyszerűen új utak kellettek?

Vincze Krisztián: Semmiféle konflik-
tusról nincs szó, egyszerűen csak más 
tervei voltak a jövőt illetően magánéleti 
szempontból. Azt gondoltuk, nagyon jó 
év áll előttünk fellépések terén, ráadásul 
egy menedzsment is érdeklődött az Éva 
Presszó iránt éppen akkor, de sajnálatos 
módon ez függőben maradt.

CívisCafé: Ilyenkor beletelik egy kis időbe az 
újjáépítés. Mivel telt?

Vincze Krisztián: Mivel akkor villám-
csapásként ért bennünket a hír, adtunk 
magunknak egy hetet, hogy átgondol-
juk, folytassuk-e egyáltalán. Mivel idő-
közben Pesti Viki is bejelentette, hogy 
kiszáll, még több kérdés merült fel, mi-
vel azt a sokrétű munkát, amit ő végzett, 
(e-mailek, kontaktok, internetes oldalak, 

kiadók) valakinek át kellett venni. Végül 
mi magunk, a megmaradt fiúk próbál-
tuk meg mindezt elvégezni, miközben új 
énekesnőt kerestünk. Ezzel hirtelen eltelt 
egy év. Ugyanakkor a zenék, a dalok fo-
lyamatosan íródtak. Végül rátaláltunk 
arra az énekesre, akivel friss lendülettel 
mehetünk tovább. Hozzá kell tennem, 
hogy a zenekar régi szövegírója (Jónás 
Péter) visszatért hozzánk, továbbá Csíki 
András költő is ír szöveget a zenekarnak. 
De a legjobb hír, hogy a legújabb dalunk 
szövegét már az újdonsült énekesnőnk 
írta. Ezúton szeretném bemutatni Ko-
vács Emesét, az Éva Presszó énekesét. 
Egy YouTube-videó kapcsán figyeltünk 
fel rá, ahol popdalokat énekel és ukulelén 
játszik (külön csatornája is van). Deb-
recenben él, ami fontos szempont volt, 
hogy könnyen tudjunk együtt dolgozni, 
hiszen nagyon sok lemaradást kellett pó-
tolnunk. Bátran mondhatom: igazi alko-
tótársra találtunk Mesiben, nagyon sok 
pozitív energiát hozott a hozzáállásával. 
Marad tehát a négy fő, ám idővel gondol-
kodunk egy másik gitárosban is, hogy az 
élő koncertek alkalmával a lemezanyag-
hoz hűen tudjanak megszólalni a dalok.

CívisCafé: (Át)alakult a filozófia, a hitvallás, 
a munkamegosztás, bármi, ami még 
sikeresebbé teheti az együttest?

Vincze Krisztián: A hitvallás talán 
még erősebb lett bennünk, mivel a zene-
kart sújtó dolgok ellenére jelenleg is lé-
tezünk és alkotunk. A munkamegosztás 
szinte adja magát, mert el kell végeznie 
valakinek azokat a feladatokat, amiket 
korábban a lányok csináltak. Azt gondo-
lom, kis léptekkel haladva, jól szervezett 
munkával elérhetjük célunkat.

CívisCafé: Maradt az eredeti stílus?
Vincze Krisztián: Az Éva presszós 
hangulat megmaradt, sőt azt a jó szoká-
sunkat is megtartottuk, hogy több stílus- 
irányzatban mozgolódunk. Az új dalok 
mellett jól elfér a könnyedebb pop, a folk, 
a rock, a diszkó – köszönhető ez az egyre 
többet használt szintetizátoroknak. De 
ezt előrevetítette már a még Évivel, Viki-
vel készült Ég a tenger és a Belegyalogol 
című dal is.

CívisCafé: Optimista számítások szerint mikor 
állhattok koncertszínpadra?

Vincze Krisztián: Jelenleg a korábbi 
dalokat próbáljuk gőzerővel, hogy minél 
hamarabb koncertképes legyen a zene-
kar. Illetve az elmúlt egy évben íródott 
dalokon dolgozunk, az egyikkel már stú-
dióban is vagyunk - ezzel a dallal szeret-
nénk mihamarabb kijönni. Nyáron már 
szeretnénk mozgolódni, hiszen addigra 
legalább két dalnak ki kellene jönni, és 
azokat élőben meg szeretnénk mutatni 
a közönségnek.

bereczki-csák helga

Felújítás után  
újra kinyit az  

Éva Presszó
A debreceni együttesben  

új hölgy énekel.
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250 cm

215 cm

Automata szekciónált garázskapu
kiemelt akciónk keretében 

239.000 Ft/db

ELÉRHETŐ 
SZÍNEK

Antracit

Aranydió

Aranytölgy

Debrecen, Vámospércsi út 37. • 52/526-666 • www.gsv.hu

Minőségi automata  
szekcionált garázskaput  
jó áron?

A Privilege Doors garázskapuk acélból és tar-
tós bevonatú anyagból készülő minőségi 
alapanyagainak köszönhetően ellenállnak 
a káros külső tényezőknek. Jó hő- és hang-
szigetelése jelentősen csökkenti a hővesz-

teséget a garázsokban. A garázskapu nyitá-
sa kényelmesen, távirányítóval is lehetséges. 
A Gulyás Tüzép kínálatából beszerezhető 
szekcionált kapu tökéletesen alkalmazha-
tó olyan helyeken, ahol korlátozott hely áll 
rendelkezésre. Az otthoni felhasználás mel-
lett a Privilege Doors garázskapuk ideálisak 

raktárokhoz, ipari csarnokokhoz is. 

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

Csengeri Imre
 +36 20 376 0073

csengeri.imre@bdrmedia.hu

(el)Végre hírportál! www.civ ishi r.hu
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Aki soha nem érezte magát elhagyatva, megverten  
és a reményből is kitaszítva, annak fogalma sincs arról,  
milyen az, amikor a sötétben reszeli a karmait a magány.

Arthur Fleck ennek a kétségbeesés-
nek a terhét minden egyes nap min-
den órájának összes pillanatában 
magával cipeli Gotham City nagyvá-
rosias nyomorában. Ösztövér alakja 
után mindössze kiugró lapockái só-
hajtanak össze. Nem fiatal már. És 
nem is vágyik másra, mint egy kevés 
szeretetre, ami elűzi a szívéről az ár-
nyékokat legalább a hazafelé úton. De 
csak a nap nap utáni nincs van: a bo-
torkálás az eső áztatta utcákon, a ma-
gas lépcsősorok, a végtelen, egyenes 
labirintus egy zsíros torkú külvárosi 
bérkaszárnyába és a munkába vissza.
„Szeretnék már végre jobban lenni” – 
mondja a pszichológusának. Helyette 
az édesanyjával él, az öregasszonyt 
fürdeti, gondozza, lelkiismeretesen, 
de már részvéttelenül.
Arthur Fleck enyhén gyengeelméjű 
és Tourette-szindrómás: a stresszes 
helyzetekben, amikor különösen fon-
tos volna jól kifejeznie magát, min-
den igyekezete kínos nevetőroham-
ba fullad. E mentális betegségekben 
az a legrosszabb – jegyzi fel –, hogy 
az emberek elvárják, úgy viselkedj, 
mintha nem lenne probléma.
Arthur a foglalkozására nézve bohóc, 
szórólapozik és gyerekeket próbál 
megnevettetni, miközben leghőbb 
vágya fellépni a kedvenc standupos 
klubjában. „Hogy tudnád te azt csi-
nálni; a humoristák vicces emberek” 
– foglalja össze az esélyeit az anyja. 
Arthur a saját jelentéktelensége mi-
atti fájdalmát a népszerű Murray 
Franklin talkshow-jával csillapítja; 
arról ábrándozik, miként brillírozna 
a műsor egy váratlan epizódszereplő-
jeként. És a nők: a szomszédban lakó 
Sophie egyetlen apró, csak Arthurnak 
szóló humoros gesztusa elegendő ah-
hoz, hogy elindítsa a férfiban a tetterő 
nélküli, de annál lebírhatatlanabb só-
várgást a vigasztalódás iránt, amelyet 
kizárólag egy másik ember testmeleg 
figyelme nyújthat.
A kinti világ feszültsége alig szűrődik 
be Fleckék életébe. Csak a szegényes 
külsőségek és a tévében futó képsorok 
láttatják, hogy valami nincs rendben. 
Az elitek elbirtokolták az irányítás jo-
gát, az egyenlőtlenségek mélyülnek, 
növekszik a harag. De erről is csak ez 
egy-két elnagyolt jelenetből szerezhe-
tünk tudomást.
Ez az alaphelyzet, hogy azután a vá-
ratlan és végzetes események láncola-
ta sorra kiüsse a csapszegeket Arthur 

Flack labilis idegrendszeréből a végső 
robbanás előtt.
Őrület? Kijózanodás?
Nem kérdés, hogy 2019 egyszerre leg-
jelentősebb és legmegosztóbb film- 
alkotása a Joker volt, amely kizárólag 
egyetlen momentumban képes közös 
nevezőre hozni a nézőket, ez pedig 
Joaquin Phoenix Oscar-díja.
Az összes többi szempontból a súlyos 
csalódástól a szuperlatívuszokig ter-
jed a skála. Némely kritikus „dicsően 
robbanásveszélyesnek”, vagy „hamis 
filozófián” alapulónak, vagy „poten-
ciálisan mérgezőnek” látta. Miért ez 
a vegyes fogadatás?
Először is azért, bár ez lerágott csont, 
mert a Jokertől a sokaság egy tö-
megigényekre szabott akciófilmet 
várt, lövöldözős eredetmítoszt leg-
alább néhány snittnyi Batmannel. 
Helyette egy szuperhősöket nyoma-
iban sem tartalmazó, vakmerő, bo-
nyolult drámát kapott, amelyik szé-
pen a torkán akadt két sajtmártásos 
nachos között. Ezt a csalódást a jól-
neveltebbje a vetítés végét megvárva 
lenyelte, a prosztóbb már közben ki-
köpte, otthagyva a mozit.
Másodszor: Arthur Fleck átváltozásá-
nak története nemcsak gondolkodást, 
hanem totális nézőpontváltást köve-
tel. Egy gyenge, beteg, bántalmazott 
karakter motivációira kevesen fogé-
konyak; a margóra szorult, a saját je-
lentéktelenségétől is szenvedő ember 
kényelmetlen és érdektelen annak, 
aki az összeomlás lassan kibontakozó 
természetrajzának egyetlen vonásá-
ban sem ismer magára.
Három: a rendező Todd Phillips kon-
cepciójában a Joker végső soron nem 
Arthur Flack megőrülésének, hanem 
éppen ellenkezően, a kijózanodásá-
nak, ha úgy tetszik, a felébredésének 
a története. Ha a kitaszítottak véres 
bosszújában igazságosságot nem is, 
igazságot azért lehetséges találni, üze-
ni a film. Továbbá az ember végzete 
beteljesedhet akkor is, ha az a sors 
ördöginek látszik és kívül esik a világi 
törvényeken.
Jesszus. Mit akar ez jelenteni?

Lucifer bája
Az élet akkor kezdődik, amikor nem 
tudjuk, mi lesz.
Arthur Fleck meghúzza a ravaszt egy 
kihalt metróállomáson. Nem egyszer, 
nem kétszer. A szerelvényben a két 
bróker srácot csak megöli: reflexből, 

Joker:  
az utóbbi évek  

legveszélyesebb  
filmje

Az ember végzete beteljesedhet 
akkor is, ha az a sors ördöginek 

látszik és kívül esik a világi 
törvényeken.
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tudattalanul, önvédelemből. A harmadikat 
a peronon már meggyilkolja: szándékosan, 
tudatosan, kéjjel. Az adrenalin akkorára 
tágítja az ereit, hogy a fülében doboló vér-
től a továbbgördülő metró zaját sem hal-
lani. – Nem sokkal ezelőttig, mintha nem 
is látott volna senki. Én magam se tudtam, 
létezem-e. De most már tudom. És az em-
berek is kezdik észrevenni – mondja később, 
a gyilkosság kavarta hírekre utalva.
De még előtte, az ölés hatalma feletti részeg-
ségből a páni félelembe zuhanó Arthurral 
lejátszódik a Joker groteszk kulcsjelenete: 
egy közvécé kísértetiesen zümmögő neonfé-
nyének és mocskos falitükrének infernalitá-
sában Arthur Flack életében először tapasz-
talja meg a sorsával összesimulni kész ember 
harmóniáját. Éteri tánca e beteljesülés fizikai 
valóságon túliságától ragyog. Arthur végzete 
az, hogy Jokerré legyen, Joker sorsa pedig, 
hogy őrült cselekedetek árán se rettenjen el 
megfizettetni másokkal azt, ami jár. Mielőtt 
valaki felhatalmazottságot merítene ebből, 
hangsúlyozni szeretnénk: Joker nem csak 
komisz, gátlástalan igazságosztó, de beteges 
is: az Arthur Flackként elszenvedett sérel-
mei és olthatatlan szereplési vágya mind-
untalan túlzó, teátrális, aránytalan bosszúra 
ragadtatja. Ez a Joker luciferi alak, akinek 
már nem fáj semmi, akinek az élete – vall-
ja ő maga – nem több, mint komédia. Aki 
a maga önkényes módján kísérel meg a fény 

felé emelkedni, hogy végül mégis a sötétség 
nyelje el. „Mit kapsz, ha keresztezel egy ma-
gányos elmebeteget egy társadalommal, ami 
semmibe veszi és hulladékként kezeli?” – ál-
lapítja meg önkritikusan, mielőtt a Franklin-
show-ban elindítja a Gothamat lángba borí-
tó lavinát.

Visszafelé út nem vezet
Az ember egy életen át készül valamire, írja 
Márai Sándor.
Azt viszont, hogy mire, és azt, hogy milyen 
hatalom bélyegét viseljük a lelkünkön, min-
dig csak utólag tudjuk meg. Ha valaha, ha 
egyáltalán.
Egyszer el kell indulni saját magunk után, 
olvastam egy régi születésnapi üzeneten.
S az emberi élet drámája éppen az elindu-
lásban, míg a tragédiája a passzivitásban, 
a megtorpanásban van.
Bizarr és nem minden veszély nélküli törté-
netszövés az alkotóktól, hogy Arthur Flack 
éppen egy hármas gyilkosság árán kezdi el 
megérteni: a sorsa fölött csak az aktív, te-
vékeny, kreatív, tetterős ember rendelke-
zik. Minden ellenkező esetben az élet csak 
sodródás, majdnem terméketlen, homályos 
fényű létezés csupán. Arthur összeomlása 
a Sophie-szerelem illúziójának szertefosz-
lásával éri el a mélység legalsó fokát: ahol 
a remény is meghal, ott nincs miért élni to-
vább. De ez egyben az a pont is, amikortól az 

embernek nincs több veszíteni valója, ezért 
képessé válik a fordulatra: akár el is indul-
hat önmaga után. Így válik az addigi tétova, 
bizonytalan Arthur magabiztosan komédiá-
zó Jokerré, ikonikus jelenetbe foglalva Gary 
Glitter Rock ‚N’ Roll című számát.
Az utolsó előtti jelenetsorban, a lázadás 
képein, egy rendőrautó motorházán Joker 
(Arthur Flecket zárójelbe téve) szimboliku-
san is megszületik, és a káosz élére áll. Nagy 
kérdés, hogy ha lesz második rész, márpedig 
a nyilatkozatok egyre valószínűbb, mihez 
kezdenek az alkotók ezzel a Jokerrel. Mert 
a képregényfilmek világába innen visszaút 
nem vezet.

ratalics lászló
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Az Inter Tan-Ker Zrt. és a Debreceni Szakképzési Centrum 
többéves, sikeres együttműködésének továbbviteleként, és a 
jövőbeli közös tervek megvalósításaként a DSZC egy autóbuszt 
vehetett át a cég ajándékaként.

Az ünnepélyes, március 2-i átadón 
Balázs Ákos alpolgármester el-
mondta, Debrecenben az elmúlt 
években jelentős előkészítések zaj-
lottak, a város gazdaságát erősítették 
azért, hogy a fiataloknak jövőképet 
biztosítsanak. Egy olyan helyet sze-
retnének, ahol jó élni, jó dolgozni és 
ahol biztosított a hosszú távú megél-
hetés. Hozzátette, ezért fejlesztették 
az oktatást, a szakképzést, és forrá-
sokat biztosítottak az intézmények 
fejlesztésére is.
Kossa György, az ITK Holding 
elnök-vezérigazgatója emlékezte-
tett, egy éve írtak alá megállapodást 
a szakképzési centrummal, így részt 
vesznek a duális képzésben. Ennek 
köszönhetően már közel 100 fiatal 
gyakorlati képzése zajlik a cégnél 
az autóbuszgyártás kapcsán és más 
szakmák tekintetében is. Emel-
lett 2018-tól a Debreceni Egyetem 
járműmérnökeinek képzésében is 
részt vesznek.
– A mai nap mérföldkő a a cég életé-
ben, hiszen olyan eszközt adunk át, 
ami az alapképzésben nyújt segítsé-
get. Két éven belül pedig szeretnénk 
egy digitális tananyagfejlesztést is 
végrehajtani a tanárokkal együttmű-
ködve, ami már távoktatási jelleget 
ölt. Így a fiatalok tableten bizonyos 
tananyagokat megkaphatnak, gya-
korolhatnak, ezzel gazdagíthatják 
tudásukat – fejtette ki. Hozzátette, 
az oktatási központjukban járóképes 
alvázakon trenírozhatják magukat 
a fiatalok. A jelen lévő diákokat arra 
kérte, ne inogjanak meg szakmavá-
lasztásukban, hiszen ma a mobilitás 
határozza meg minden ágazat műkö-

dését, így nagy szükség lesz a jövő-
ben a munkájukra.
– Debrecenben kiemelkedő lehe-
tőségek vannak a járműipar terüle-
tén, hiszen a város vonzó gazdasági 
környezetet teremtett, így a cégek 
szívesen telepítik ide székhelyeiket 
– kezdte Tirpák Zsolt, a Debrece-
ni Szakképzési Centrum kancellárja. 
Kiemelte, a DSZC és az ITK Holding 
együttműködése az elmúlt időszak-
ban egyre mélyebb és sokrétűbb lett. 
Ezek közül megemlítette, motivációs 
programokat hoztak létre, így a jár-
műipari szakmát választó tanulók lét-
száma nőtt. Másik fontos területnek 
nevezte a tananyag közös fejlesztésé-
nek lehetőségét, hiszen az ITK kreatív 
műhelye a diákoknak és tanároknak 
egyaránt. – Az ITK nagyon hamar 
felismerte, nem elég megszólítani 
a tanulókat, hisz az elméleti hátteret 
a tanárokon keresztül lehet elsajá-
títani – fogalmazott. Az ITK által 
felajánlott busszal lehet közlekedni, 
ugyanakkor a tanulók szétszedhetik, 
javíthatják, tanulmányozhatják és fej-
leszthetik azt.
A beszédek után a Beregszászi Pál 
Szakközépiskola és Szakgimnázium 
igazgatójának Kossa György átnyúj-
totta a busz kulcsait, majd a diákok 
azonnal birtokba vették a járművet.

A debreceni 
diákok  

szétszedhetik  
az ITK által 
felajánlott 

buszt
A cég átadta ajándékát  

a DSZC-nek.
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CívisCafé: Ászálemálejkum!
Loujayna: Álejkumszálám! 

CívisCafé: Jó volt?
Loujayna: Jó, de Egyiptom, ahonnan én 
származom, a felvilágosult iszlám orszá-
gok egyike, azaz nem mindenki így üd-
vözöli egymást.

CívisCafé: Egy szaúdi lánnyal vélhetően  
nem ülhetnék itt, egy debreceni 
vendéglátóhelyen…

Loujayna: Valóban nem, de az egy 
másik arab világ. Egyiptom sokszínű. 
Minél fentebb van valaki a társadalmi 
ranglétrán, annál inkább nyugatias, fel-
világosult.

CívisCafé: Nem hord hidzsábot, ami örömteli, 
mert nagy kár lenne egy ilyen szép hajat 
eltakarni!

Loujayna: Köszönöm a bókot! 
Egyébként az anyukám sem hord ott-
hon, Kairóban.

CívisCafé: Vallásos?
Loujayna: Elméletben vagy gyakor- 
latban?

CívisCafé: Gyakorlatban!
Loujayna: Az egytől tízig terjedő ská-
lán hatost adnék magamnak. Szoktam 
imádkozni; olyankor mi, muszlim nők 
eltakarjuk a hajunkat, testünket. Hiszem 
az iszlámnak azt tanítását, hogy legyünk 
igazságosak, irgalmasak, becsületesek és 
megbízhatók. A családomban egyébként 
nem mindenki gyakorló vallásos.   

CívisCafé: Mi például kezet is fogtunk, amikor 
leültünk beszélgetni. Egy férfi és egy nő. Az 
iszlámban ez nem tiltott?

Loujayna: Én egy kairói muszlim nő 
vagyok, de nem találok kivetnivalót ab-
ban, ha egy férfival kell kezet fognom. 
Egyiptomban a társadalom alsó feléhez 
tartozók erősen tartják az iszlám előírá-
sait, a középosztálybeliek és onnantól 
felfelé azonban már nem. Attól még ők is 
jó muszlimok lehetnek, de abban a kör-
ben ez már nem feltétel, vagy legalábbis 
nem kőbe vésett.

CívisCafé: Osztályharc dúl Egyiptomban?
Loujayna: A feszültségek jelen vannak; 
ezen nincs mit tagadni. A muszlimok 
is megosztottak minden tekintetben, 
ráadásul a mintegy 100 millió lakos 
tíz százaléka keresztény. A társadalmi 
egyenlőtlenségek súlyos problémát je-
lentenek az egyiptomi mindennapok-
ban. Remélem, hogy egyszer majd min-
den jóra fordul!

CívisCafé: Tökéletesen beszél angolul, 
mintha egy született New York-i lenne, 
klasszikus amerikai akcentussal!

Loujayna: Amerikai középiskolába jár-
tam Kairóban.

CívisCafé: Amerika, Egyiptom, iszlám. 
Ez a három hogy is jön össze?

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Egyiptomi lány  
a vallásról,  

Debrecenről,  
a magyarokról,  

a jövőről
Loujayna Európában képzeli el a jövőjét,  

mert itt a nők körül forog a világ.
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Loujayna: A tehetősebb egyiptomiak ma-
gániskolába járatják a gyerekeit. Termé-
szetesen állami iskolák is vannak, de on-
nan csekély eséllyel tud kiemelkedni még 
a legtehetségesebb diák is. Én például brit 
keresztény általános iskolába jártam, majd 
egy amerikai oktatási rendszert követő gim-
náziumba, ahol amerikai tanáraim voltak; 
mindent angolul tanultunk.

CívisCafé: Gondja volt a brit módszerrel?
Loujayna: Egyáltalán nem. Egyszerűen úgy 
gondoltuk a családommal, hogy az amerikai 
oktatási rendszer praktikusabb tudást ad.

CívisCafé: Állami iskolából nem juthatott 
volna el idáig?

Loujayna: Aligha. A gyerekért a boldogu-
lása érdekében rendkívüli anyagi áldozatot 
kell hozni. Csak érzékeltetésül: egy nyuga-
ti típusú magániskola a magas tandíj miatt 
egy átlagpolgárnak elérhetetlen. Az átlagke-
reset havi 50 ezer forint alatt van.

CívisCafé: A szerencse lánya, hogy „felülre”  
született?

Loujayna: Azt hiszem, igen, az vagyok.
CívisCafé: Milyen tudást ad a Debreceni 
Egyetem?

Loujayna: Nagyszerűt! Az építészmérnöki 
szakon vagyok harmadéves. Sokat kell ta-
nulni, kevés a szabadidőm, de állom a sa-
rat; igyekszem. Remek tanáraim vannak, ha 
egyszer diplomát szerzek, azt hiszem, azzal 
nem lesz gond elhelyezkednem a mun-
kaerőpiacon.

CívisCafé: Tehetős egyiptomiként mehetett volna 
Nyugat-Európába is. Miért éppen Debrecent 
választotta?

Loujayna: Nem vagyok gazdag, inkább úgy 
mondanám, hogy felső középosztálybeli. 

A nevelőapám épitészmernök-professzor, 
édesanyám pedig köztisztviselő.

CívisCafé: Debrecen!
Loujayna: Igen, már mondom is: nem túl 
sok választási lehetőségem volt, Németor-
szág és Hollandia jöhetett még szóba, de 
sem német, sem holland nyelvterületre nem 
vágytam, aminek rendkívüli oka igazából 
nincs, csak egyszerűen nem tetszik a nyelv, 
Magyarország pedig kapóra jött, mert itt 
a legalacsonyabbak a tandíjak egy külföl-
di diák számára. Magyarországon belül 
pedig azért nem Budapestet választottam 
(mint az én hazámból a legtöbben), mert én  
Kairóban nőttem fel, tudom, milyen egy vi-
lágváros forgataga; csendesebb, nyugodtabb 
helyre vágytam. Debrecen tökéletes válasz-
tásnak bizonyult, mondhatom ezt már közel 
három év távlatából.

CívisCafé: Ha a német nyelvterület nem jön 
be, akkor mit gondol a magyarról? Boldogul a 
mi semmihez sem hasonlítható nyelvünkkel?

Loujayna: Nehezen, de igyekszem. Kö-
szönöm, szívesen, egészségedre, jó napot, 
viszontlátásra – nemcsak ennyit tudok, ha-
nem sokkal többet. Összefüggően nem tu-
dom még kifejezni magam, de már nagyon 
sok mindent értek. Valóban nagyon nehéz 
a magyar; nagy kihívás.

CívisCafé: Éhen ne haljon minálunk! Azért 
kenyeret tud kérni magyarul, ugye?

Loujayna: Még kávét is. Kerek szepen 
ketto káve!  

CívisCafé: Tökéletes! Rengetegen tanulnak 
Debrecenben az arab világból. 
Ápol kapcsolatot valakivel?

folytatás a következő oldalon.
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Loujayna: Nem igazán. Én ismerem az 
arab világot, számomra sokkal izgalma-
sabb az európai kultúra, pusztán csak azért 
is, mert más, de teljes mértékben tudok 
hozzá alkalmazkodni, szeretem a szabad-
ságot, a biztonságot, amit egyiptomi nő-
ként különösen nagyra becsülök. 

CívisCafé: Csak semmi udvariaskodás!  
Mi a legjobb Debrecenben, és mi az, ami 
a legrosszabb?

Loujayna: A legrosszabb számomra a ma-
gyarok gyenge angoltudása. Sokszor azt ér-
zem, hogy órákat töltök el egy boltban, csak 
azért, mert nem tudom megértetni ma-
gam az eladóval. A legjobb, és az mindent 
felülír: a biztonság! A debreceniek nem is 
tudják, értékelik igazán, milyen nagy kincs 
az a közbiztonság, amiben élnek. Egyszer 
hajnalban sétálgattam a debreceni belvá-
rosban, és felhívtam édesanyámat. Kérdez-
te, hogy mit csinálok ilyenkor, és amikor 
azt feleltem, hogy sétálok haza a debreceni 
belvárosból, szegénykém kikészült. Rám 
ripakodott a telefonban, hogy azonnal 
üljek be egy taxiba, nehogy egy métert is 
megtegyek egyedül az éjszakában. Mond-
tam neki, hogy nyugi, anya, ez nem Kairó, 
hanem Debrecen. Itt a nők nyugodtan sé-
tálhatnak éjszaka, akár egyedül is.

CívisCafé: Félti, ami érthető!

Loujayna: Nyilvánvalóan minden anya félti 
a gyerekét, de ő járt már itt, együtt is sétál-
gattunk a debreceni éjszakában, anya és lá-
nya, csak hát a beidegződés…

CívisCafé: Milyenek vagyunk mi, magyarok 
egy egyiptomi nő szemével?

Loujayna: Végtelenül udvariasak. Min-
denki előre köszön, a férfiak minden társa-
ságban a nőket körbeudvarolják, engem is, 
mindenki kedves. A nők körül forog a világ. 
Ez egy, az egyiptomi kultúrában nevelkedett 
nő számára lenyűgöző.

CívisCafé: Fogjuk rá, hogy ez a magyar vendég- 
szeretet! Mondjunk valami jót Egyiptomról is. 
A klímáját például el tudnánk itt fogadni!

Loujayna: Melegebb, kétségtelen, mint 
a magyarországi, de én kairói vagyok, és 
nem feltétlenül mondanám azt, hogy ott 
jobb a klíma, mint Debrecenben. Kairó 
ugyanis túl nagy, túl szennyezett, ráadásul 
gyakori homokviharokkal sújtott, ami egy-
általán nem kellemes.

CívisCafé: Amikor az interjúra készültem, egy 
magyar utazási magazinban azt olvastam, 
hogy Kairóban a közterületeken a nők 
nyilvános nevetése nem kívánatos. Igaz ez?

Loujayna: Határozottan cáfolom! Nézz 
rám! Én otthon is mindig nevetek! A közte-
rületen ott is biztonságot élvez minden nő. 
Akár visel hidzsábot, akár nem.

CívisCafé: Itt álljunk meg! Beütök a Google-be 
két szót: nők és Egyiptom. Cikkek tömkelegét 
dobja ki, és mindegyik arról szól, hogy a 
nők számára Kairó az egyik legkevésbé 
biztonságos hely a világon. Ehhez mit szól?

Loujayna: Nagyon sokat változott az egyip-
tomi társadalom az évek során, de azért még 
mindig zárni kell az ajtókat, ez igaz. A nemi 
erőszakok, a nők kiszolgáltatottsága legin-
kább a társadalom alján érhető tetten iga-
zán. A mi családunkban például édesanyám 
ugyanolyan megbecsülést élvez, mint egy 
magyar családban; ő áll a középpontban. 
Összességében azonban nyilván nem beszél-
hetünk a nők olyan biztonságáról, mint ami-
lyen Debrecenben tapasztalható.     

CívisCafé: Azt hiszem, a biztonság nemcsak 
Debrecen erénye, hanem az egész 
Magyarországé, Európáé.

Loujayna: Sajnos rossz tapasztalataim is vol-
tak már. Egyszer meglátogattam a Németor-
szágban tanuló kairói barátnőmet, és egy ká-
vézóban anyanyelven, arabul beszélgettünk, 
mire német férfiak meglehetősen gorombán 
közeledtek felénk, a végén már-már menekül-
nünk kellett. Igaz, a migrációs válság közepette 
történt mindez, és ott éppen egy migrációel-
lenes tüntetésre készültek, azaz feszült volt 
a hangulat. Mi mindenesetre inkább angolul 
kommunikáltunk a továbbiakban.
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CívisCafé: Furcsa, hogy ezt mondja, 
hiszen a német egyike a legliberálisabb 
társadalmaknak Európában!

Loujayna: Lehet, hogy mi rosszkor voltunk 
rossz helyen.

CívisCafé: Kiskorúak férjhez adásáról is 
szólnak a hírek Egyiptom kapcsán!

Loujayna: Az alsóbb társadalmi rétegek-
ben, a tanulatlanok között ez még előfor-
dul, kétségtelen. Képtelenség egyik napról 
a másikra 100 millió embert felvilágosítani. 
Én szerencsés helyzetben vagyok, nekem 
nem írják elő a szüleim, hogy milyen nem-
zetiségű vagy vallású fiúval randizhatok, 
az az én szuverén döntésem. A mi vilá-
gunkra is inkább az jellemző, hogy a nők 
harmincévesen kapnak észbe: férjhez kéne 
már menni!

CívisCafé: Mi, magyarok megannyi előítélettel 
viseltetünk az arabok iránt. Érez ebből bármit is 
Debrecenben?

Loujayna: Nem olyan a külsőm, mint egy 
klasszikus arabé, nem is úgy viselkedem, 
tehát nem. Társaságban sokan nagyot néz-
nek, amikor kiderül, hogy nem európai va-
gyok. Előfordult már, azt hitték, csak meg-
játszom, hogy nem vagyok magyar. Mire 
túlesünk az ismerkedésen, általában már 
mindenki kedves és aranyos. Bókolnak, ud-

variasak, ilyenek a magyarok, mondtam már!
CívisCafé: Az egyiptomi közélettel foglalkozik?

Loujayna: Egyáltalán nem.
CívisCafé: Egyiptomiként azonban nyilván 
érdekli, hogy mi zajlik a hazájában a politika 
frontján, már csak azért is, mert manapság is 
nap mint nap tüntetnek a hatalom ellen…

Loujayna: Remélem, hogy a következő vá-
lasztás után jobb lesz!

CívisCafé: Választás? Kire szavazzanak az 
egyiptomiak? A katonai puccsal hatalomra 
jutott jelenlegi elnök, Abdel Fatah al-Szíszí 
csapatára, vagy a keresztényeket üldöző 
Muzulmán Testvériségre? Innen úgy tűnik, hogy 
az egyiptomiak számára két rossz választás van.

Loujayna: A Muzulmán Testvériség már 
nem számottevő politikai formáció Egyip-
tomban. Nem hiszem, hogy hatalmomra 
jut. A napokban hunyt el például Hoszni 
Mubárak, aki szerintem nem volt annyira 
rossz elnöke az országnak, mint ahogy so-
kan mondják.

CívisCafé: Milyen politikai rendszert 
tartana kívánatosnak a hazájában?

Loujayna: Európai típusú demokráciát, ami 
talán sosem jön el. Egyiptom népe talán arra 
van kárhoztatva, hogy katonai diktatúrákban 
éljen, de lehet, hogy annak a társadalomnak 
az kell; nem tudom, mi a jó vagy rossz vá-

lasztás. Azt szeretném, ha mindenki boldog 
lenne a hazámban, de a pártpolitikával nem 
foglalkozom!

CívisCafé: Akkor ugorjunk légvonalban 
kétezerkétszáz kilométert! Az építészmérnökké 
válás útján jut ideje arra, hogy azért megnézze, 
igazán megismerje Magyarországot?

Loujayna: Amikor csak tehetem, utazom. 
Három év alatt nagyon sok helyen jártam; 
a nagyvárosok közül, azt hiszem, csak Győr 
és Pécs van még hátra. Nagyon tetszik az 
egész ország, és kötelességemnek is érzem, 
hogy megismerjem.

CívisCafé: A mai magyarországi munkaerő-piaci 
helyzetben lasszóval vadásznak a 
munkáltatók a mérnökökre. Talán korai a 
kérdés, de hol kamatoztatja majd tudását, 
ha végez a Debreceni Egyetemen?

Loujayna: Mindenképpen itt, Európában, 
és nagy valószínűséggel Magyarországon. Én 
már döntöttem, a szüleim is tudják; áldásu-
kat adták rá.

CívisCafé: Isten hozta! Az amerikai akcentusát 
leszámítva olyan, mint egy ízig-vérig európai 
nő! Jót beszélgettünk. Adhatok egy puszit, 
hogy magyarosan fejezzem ki a szeretet?

Loujayna: Természetesen! Ez Magyar- 
ország!

cs. bereczki attila
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A mi sikereink 
veled kezdődnek.

A MI SIKEREINK  
VELED KEZDŐDNEK, HA

- szereted a kihívásokat
- mozgalmas munkát keresel
- tudsz és akarsz csapatban dolgozni
-  mástól és magadtól is elvárod  

a precizitást
-  motivál a világvállalati megrendelők  

kiszolgálása
Olyan elhivatott szakembereket keresünk, akik 
önállóan és körültekintően végzik munkájukat.  
A ZOLEND értékei között kiemelt szerepet 
kapnak azok a munkatársak, akik nyitottak  
a fejlődésre.

Szakemberként nálunk a helyed:
- ipari gépész
- épületszerkezet-lakatos
- festő
- karosszérialakatos
- technológiai csőszerelő
-  hegesztő (111; 125; 141; 134, 135, 136) vagy, akkor  

JELENTKEZZ HOZZÁNK!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 
debrecenben. itthon.


