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Ünnepeljen a 
Tankcsapdával! 
25 éves jubileumi 
turnézáró koncert 
december 27-én  
a Főnix Csarnokban 
 (3. oldal)

Interjú Áfra János költővel 
 (6–7. oldal)

Az igazi debreceni 
páros nyomában 
 (10–11. oldal)

Ide süss! Francia almatorta 
 (9. oldal)

Debreceni 21: 
Gábor Bernadett 
 (15. oldal)
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Kiss Ádám nagy napja
Kiss Ádám a nagyvilágban 
– 80 perc alatt a Föld körül 
című önálló estjével érkezik 
a Lovardába november 25-én 
a meg- és kimagyarázás fene-
gyereke, Kiss Ádám. Az ember, 
aki gyerekként azt hitte, „fáb-
rysándor” egy foglalkozás. Aki 
szerint a mai magyar közélet  
3 percben összefoglalható, 
mert nem üt akkorát, mint 
Hofi idejében…

Leköszönt 
Bölcskei
Bölcskei Gusztáv három ha-
téves cikluson keresztül volt 
a Magyarországi Református 
Egyház zsinatának lelkészi 
elnöke, így nem választható 
újra az egyházban jelenleg 
is zajló választásokon. Az 
egyházi vezető az 1997 és 
2002 közötti zsinati ciklust 
olyan időszakként jellemezte, 

amelyben egy változó egyház 
kereste a helyét egy radikáli-
san változó világban.

Épül-szépül 
a víztorony
Folyamatosan dolgoznak a kivitelezést végző 
szakemberek a Nagyerdei Víztorony felújítá-
sán: elkészült a víztoronytér szigetelése és a 
kilátóhoz vezető acéllépcső. 

Az 1994 óta helyi védettséget 
élvező ipari örökség funk-
cióbővítő rekonstrukciójára 
több mint 487 millió forintot 
nyert a Debreceni Egyetem 
– ennek több mint felét for-
dítják renoválásra, 90 millió 

forintból – többek között – 
kerékpárokat és bringóhin-
tókat vásárolnak, 70 milliót 
pedig vizes elemekre és fény-
technikára költenek. A mun-
ka – a tervek szerint – jövő 
nyárra fejeződik be.

 Fotó:  www.unideb.hu

Téli gondoskodás 
auTója számára

Mopar is the Parts, Service and Customer 
Care division of the Fiat Chrysler Group

Mopar is the Parts, Service and Customer 
Care division of the Fiat Chrysler Group

Látogasson el kijelölt márkaszervizeinkbe 2014. október 1. és 2014. november 30. között,  
és kedvezményes ajánlatainkkal megadhatja autójának a gondoskodást, amire az új 

évszakban szüksége van. További részleteket és kuponunkat, aminek letöltésével igénybe  
veheti a fenti kedvezményeket, a www.dijazzukahuseget.hu oldalon találja.

A Mopar a Fiat és Chrysler Csoport alkatrész,
szerviz és ügyfélszolgálati divíziója

kedvezmény 
minden eredeti 

alkatrészre és a 
selenia olajokra

kedvezmény 
bizonyos eredeti 

tartozékokra

ÁtvizsgÁlÁs  
3000 Ft-ért

bizonyos modellek 
esetén az ajÁnlat a 

kerekek ellenőrzését 
is magÁban Foglalja

Autóméry KFT. | 4032 Debrecen Füredi út 106.
Tel.: 52 533 353 | Mobil.: 06 20 520 7070 | Fax.: 52 533 352
E-mail: szerviz.deb@automery.hu | ertekesites.deb@automery.hu

Lefogyni orvosi felügyelet mellett, 
biztonságosan, visszahízás nélkül... 

Ezt szeretné ön is?

Időpont-egyeztetés szükséges (telefonon)
A kupont vágja ki és hozza be a Rákóczi 9 Szépségházba!
Dr. Lovas Gyöngyi +36 30 98 22 123

INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE!
Érvényes: 2014. december 5. 

Ha ezt 3 hónappal korábban olvasta volna, 

 ma már 10 kilóval könnyebb lenne!

Mit mondanak, akik 
INSUMED módszerrel 
fogytak le?
1. Jókat eszem, nem éhezek
2. Könnyedén fogytam zsírból

3. Nem szenvedek
4. Látom az eredményt
5. Sok hasznos gyakorlati tanáccsal  
látnak el, amit korábban  
sehol nem kaptam meg
6. Meg tudom beszélni a prob-

lémáimat egy orvossal, aki nem  
szaknyelven beszél hozzám
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20/933-3534
Minden, ami 

személyszállítás!
Minden, ami 

személyszállítás!

Mezei Albert

www.malbert.hu

4033 DebrecenMezei Albert

www.malbert.hu

4033 Debrecen

Kedves Jánosok  
és nem Jánosok!
December 27-én olyan Já-
nos-nap lesz a Főnix Csar-
nokban, hogy azt a Jánosok, 
de a nem Jánosok sem felejtik 
el egyhamar – a Tankcsapda 
ezen a jeles napon ünnepli 
fennállása 25. évfordulóját – 
a jubileumi turné keretének 
utolsó állomásaként – itthon, 
Debrecenben. Kapunyitás 18 
órakor. Online jegyelővétel:  
www.ticketportal.hu

Böjte Csaba árváinak 
gyűjt Debrecen
Az adományokat 
a Sugalló Zenekar 
táncházába, a Sikk-
be várják.
A gyűjtést a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány székelyhídi 
Napraforgó csoportjának 
szervezi a zenekar. A széke-
lyhídi csoportvezetők el-
mondása szerint a 3–14 
éves gyerekekeket zoknival, 
harisnyával, liszttel, cukorral, 
száraztésztával, bármilyen 

tartós élelmiszerrel és pénz-
zel lehet leginkább segíteni. 
Az adományokat a debreceni 
Sikkben (Domb utca 1., az 
udvaron balra) lehet átadni 
a zenekar által szervezett 
két táncházban: november  
22-én szombaton és decem-
ber 1-jén, hétfőn, mind-
két esetben 20 órától. A 
Debrecentől mintegy 40 
kilométerre levő érmelléki 
településen december 13-án 
adják át az adományokat.

Kóti Árpád 
80 éves. 
A Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas  színész, 
érdemes, kiváló mű-
vész 1963 óta a deb-
receni színház tagja. 
Isten éltesse!

 Fotó: deadcatdigital
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dűcűmbűr

noűűmbűr

facűbooű.com/loűarda

PROGRAMOK

noű. 1ű. Intim Torna Illűgál // Thű Carbonfoolű
noű. 19. CAMPUS Party – Julia Carpűntűr
noű. 22.  Kárpátia űoncűrt
noű. 25. Dumaűzínház – Kiűű Ádám
noű. 26. CAMPUS Party
noű. 28. ROAD // Dűprűűűzió
nnoű. 3ű. Nóta Gála

dűc. 3. CAMPUS Party
dűc. 5. Quimby // Szabó Balázű Bandája
dűc. 8. Loűarda Pódium - A fűrfi agy
dűc. 11. Nyitott Aűadűmia - Pál Fűri atya
dűc. 27. Bűűt of ’9űű
dűc. 28. EDDA Műűűű űű űűűű 
          jubilűumi űzupűrűoncűrt
dűc. 29. Hadházi Láűzló önálló űűtjű
dűc. 31.  Loűarda Szilűűűztűr
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A fürdőben két termálmedence és egy fokozatosan mélyülő  
hideg vizes strandmedence várja az idelátogatókat. 
Árnyas, ligetes zöldterületén számtalan játszási, sportolási lehetőség kínálkozik.
Vize alkáli- hidrogén-karbonátos gyógyvíz, fluoridion, 
jodid- és bromid tartalommal. 
Ivókúra formájában magas gyomorsav-tartalom kezelésére, izomreuma és izomfájdalom, 
ízületi és gerincoszlopi meszesedés, ízületi panaszok, mozgásszervi megbetegedés, 
porckorongsérv kezelésére ajánlott.

TÉLI NYITVA TARTÁS, 

 finn szaunázással!
TENISZPÁLYA 
HASZNÁLATA 
S ÁT O R BA N !

Megnyílt a Régi Termálfürdő  
RÉGI SZAUNÁJA 
 a villamosmegállóval szemben!

 MINDEN PÉNTEKEN 

 éjszakai fürdőzés!

4030 Debrecen, Szávay Gyula utca 22.
Pénztár telefon: +36-52-470-745

Telefon: +36-30-372-3472
E-mail: info@kerekestelepifurdo.hu

http://kerekestelepifurdo.hu
NYITVA TARTÁS: 

Hétfőtől vasárnapig 0900-1900

Péntek éjszakai fürdőzés 1800-2300

A Chili Cafe és a Néró Caffé 
után megnyitjuk  
a Piac u. 69. sz. alatt  

a LONG CAFÉT, ahol 
ízletes kávékkal, 
cukrász-  
süteményekkel, 
fagylalttal, 
szendvicsekkel, 
koktélokkal, 
terasszal 
várjuk Kedves Vendégeinket!

NYITVA: 
MINDEN NAP 7–23-IG.

LONG  
– A HOSSZAN  

TARTÓ ÍZ!
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A szegényeknek  
és a tehetőseknek 
egyaránt szüksége 
volna erre
Áfra János: Az olvasás empátiára is nevel. Debrecen 
büszkesége, friss Gérecz Attila-díjas.

CívisCafé: Ha azt mondják, fiatal debreceni 
költő, akkor az Ön neve ugrik be. Nem érzi 
magát egyedül? Hiszen ez egy elég nagy 
város, egyetemváros, élénk kulturális élettel 
bíró város.
Áfra János: Nem érzem magam egye-
dül, hiszen sok tehetséges fiatal dolgozik 
az egyetemváros környékén és a belváro-
si kulturális létesítményekben. Részint a 
saját örömükre, részint azért, hogy a kor-
társ kultúra minél szélesebb közönséget 
elérjen, s ne maradjon meg egy szűk kör 
belterjes ügyének. Meggyőződésem, hogy 
a szociális problémák megértéséhez, a 

személyes vagy közösségi traumák feldol-
gozásához pont a kortárs irodalmi művek 
megértése jelenthet szellemi segítséget. A 
szegényeknek és a tehetőseknek egyaránt 
szüksége volna erre. Az olvasás empátiára 
is nevel. Kár, hogy az oktatási szisztéma 
nem a használhatóságra koncentrál. Pedig 
ha kezdettől a korunkhoz és az élethely-
zeteinkhez illő szövegeket ismerhetnénk 
meg, biztosan többen éreznék az iroda-
lom erejét. Egyébként a felismerés, hogy 
a szépirodalmi szöveg értünk van, nekem 
sem jött túl korán, hisz mélyszegénység-
ben nőttem fel, s bár nyolcéves koromtól 

írok verseket, az olvasás szeretete is vi-
szonylag későn alakult ki, csak amikor 
ráakadtam olyan könyvekre, amelyek se-
gíteni tudták az életemet, a családi tragé-
diák, nehézségek megértését, elfogadását. 
Visszatérve a helyi fiatal irodalmi életre: 
követem az egyetem irodalmi köreinek, 
a DEIK-nek és a LÉK-nek a tevékenysé-
gét, ahol több tucat szépírói ambíciókkal 
megáldott fiatal van. Az életbe is próbál-
juk visszacsempészni velük a kultúrát: a 
bemutatkozásukra jó lehetőséget ad, hogy 
a KULTer.hu-s kulturális sátorral minden 
évben jelen vagyunk a Campus Fesztivá-
lon, idén nyáron pedig a Kexx Feszten is 
ott lehettünk, valamint több, szélesebb 
közönséget érdeklő konferenciát szer-
veztünk már a MODEM-ben. Emellett 
egy-kétszáz érdeklődőt vonzanak a sza-
badmikrofonos estjeink, amelyeken bár-
ki felolvashatja a saját szövegeit. Gyöngy 
Dániel barátommal elkezdtük a Rimmet-
ria nevű projektet is, aminek a keretében 
igényes elektronikus zenei dallamok és 
vizuális technológiák lépnek párbeszédbe 
a felolvasott szövegekkel. Az első esemény 
tanulsága szerint ez is sokakat érdekel; 
úgy hisszük, van jövője egy ilyen kezde-
ményezésnek is.

CívisCafé: Borbély Szilárd az egyik példaké-
pe. Hogyan emlékszik a tanárra, az alkotóra, 
az emberre?
Áfra János: Tanárként halk szavaival 
parancsolt figyelmet, alkotóként lényeglá-
tó volt, emberként pedig szerény. Borbély 
Szilárd rendkívüli szociális érzékenysé-
ge részben éppen személyes tragédiáiból 
adódott, szövegei néhol saját élete nehéz 
időszakait idézik fel elementáris erővel, 
máskor pedig mások fájdalmának meg-
értésére törekszenek. Ez az érzékenység 
példaértékű, nemcsak nekem, hanem egy 
egész generáció számára. Mindig félve ke-
restem meg, így, sajnos, nem volt sok el-

INTERJÚ

NÉVJEgy
ÁFra JÁnos1987-ben született Hajdúböször-
ményben; jelenleg Debrecenben él.
A KULTer.hu alapító főszerkesztője, az Alföld 
munkatársa, a Prae.hu és a Szkholion szerkesz-
tője.
A Debreceni Egyetem magyar nyelv és irodalom 
alapszakán, valamint filozófia minorján, majd 
ugyanitt irodalom- és kultúratudomány-mester-
képzésen végzett, jelenleg az Irodalomtudomá-
nyok Doktori Iskola PhD-se.
Első verseskötet: 2012-ben, Glaukóma címmel.
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mélyültebb beszélgetésünk. Nem volt kri-
tikus a neki mutatott szövegekkel, inkább 
csak biztatott, hogy ne a fióknak írjak. Az 
első könyvem, a Glaukóma fülszövegét is 
neki köszönhetem.

CívisCafé: Öröm látni, hogy dolgozik: folyóira-
tot szerkeszt, kiállításokat nyit meg. Ma már 
luxus napokig – tegyük fel – búsongani egy-
egy strófa fölött, vagy épp simogatni azokat a 
tökéletességig kiskocsmák füstjében?
Áfra János: Bár felröppentek a hírek, 
hogy újra lehet majd verssel fizetni a 
budapesti Centrál Kávéházban, mint a 
nyugatosok idején, sajnos, Debrecenben 
ilyesmi aligha várható, még egy olyan 
kultúrkocsma sincs, ami ideális helyszín 
volna a jegyzetek feletti üldögéléshez. Az 
igényesebb kocsmák és kávézók viszont 
gyakori helyszínei a közösségi esemé-
nyeknek – felolvasásoknak, könyvbemu-
tatóknak, műhelyeknek.

CívisCafé: Hogyan születik az Áfra-vers? Lé-
tezik módszer?
Áfra János: A versírásra, szerintem, 
nincs recept, de mindig egyedül dolgozok, 

az otthonomban. Az inspirációt általában 
friss élmények, fontos emlékek vagy má-
sok történetei adják, illetve néha egy-egy 
kortárs képzőművészeti alkotás. Az is elő-
fordul, hogy csak sorok ugranak be, amik-
hez később visszatérek. Maguk a szövegek 
inkább éjszaka születnek. Mikor már iga-
zán csend van. De aztán a végtelenségig 
lehet alakítani az írásokon. A kész és töké-
letes versben nem hiszek.

CívisCafé: Debrecenből szervezi az ország 
irodalmi életét. Ez mennyi nehézséggel jár 
ebben a Budapest-központú országban?
Áfra János: Elsősorban debrece-
ni programokat szervezek, ha emellett 
meghívnak máshova rendezvényekre, az 
mindig öröm, de többnyire nem jár kü-
lön szervezési feladatokkal, csak utazás-
sal. Viszonylag sokat vonatozom egyéb-
ként, útközben is jegyzetelgetek sorokat 
a noteszomba, de leginkább olyan köny-
veknek szentelem ezt a holt időt, amik-
ben máskor nem volna időm elmélyülni, 
ugyanis a szerkesztett szövegek olvasása 
mellett nem sok szellemi energia marad 
a csendes olvasgatásra.

CívisCafé: Ilyen fiatalon elismert irodalmár-
nak lenni Magyarországon – bizonyos vé-
lemények szerint – nem nehéz egy szűk és 
belterjes szakmában, aminek az elismertsé-
ge ráadásul elég alacsony. Mégis meglepő 
egy 27 éves fiatalembertől...
Áfra János: Nem vagyok elismert iro-
dalmár, csak egy doktorandusz a Debre-
ceni Egyetemről. A képzőművészet terén 
otthonosabban is mozgok, mint az iro-
dalomelméletben. Az más kérdés, hogy 
a versírás terén szerencsésen alakultak 
a dolgaim. A debütálás utáni elismeré-
sek, díjak akaratlanul is elvárásokat tá-
masztanak az új szövegeimmel szemben,  
legalábbis szakmai részről. De fontosnak 
érzem, hogy a versek ne csak egy szűk 
körnek szóljanak, hanem sokak számá-
ra átérezhetőek legyenek. Tényleg csak 
remélni tudom, hogy hosszú távon fenn 
tudom majd tartani és képes leszek meg-
becsülni ezt a kegyelmi állapotot, amiben 
most vagyok, mármint azt, hogy olyasmi-
ből élek, ami igazán érdekel, hiszen nem 
volt ez mindig így.

 Szabó-Kovács Patrícia

 Fotók: Bach Máté
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Gyors 
banános
falatok
Megengedő paleolitdiétába is be-
illeszthető finomság. Gyerekeknek 
különösen ajánlom, hiszen amellett, 
hogy rengeteg rostot tartalmaz ez 
az egészséges rágcsálnivaló, még is-
teni finom is. Csomagoljuk tízóraira, 
uzsonnára az alma mellé, akár ma-
gunknak is. Alakbarát recept jön!

 

Elkészítés: Az alap-
anyagokat összekeverjük egy tálban, és 
zsiradékkal kikent sütőedénybe kanállal 
kis halmokat rakunk. Hagyjunk egy kis 
helyet közöttük, ha esetleg szétterülnének. 
180 fokra előmelegített sütőben 15 percig 
sütjük.
TovÁBBI reCepTeK:
http://civiscafe.hu/ide_suss

Hozzávalók:
3 összetört banán, 1 kk. vaníliapor, 1/4 csésze vaj, vagy 

kókuszzsír (mindkettővel tökéletes), 2 csésze zabpehely, 

2/3 csésze darált lenmag, 1/3 csésze kókuszreszelék, 

1/2 kis kanál fahéj, 1 kiskanál sütőpor, ízlés szerint ma-

zsola vagy csokidarabok (1 csésze: 2,5 dl).

Joghurtos sajttorta 
szederszósszal
Na, ez mindent visz! Egy dolog, hogy diétás, és az egész tortában mindössze 
5 dkg liszt van, de emellett valami isteni, habos, könnyű az állaga. Sajttorta, de 
nincs alja. Bármilyen piros, bogyós gyümölccsel passzol, és ígérem, imádni 
fogják! Visszatérő sütemény, szénhidrát-diétában kötelező desszert.

Elkészítés: A tojásokat kettéválasztjuk. 
A sárgáját habosra keverjük az eritritollal, 
majd hozzákeverjük a mascarponét, jog-
hurtot és citromlevet is. Egy másik tálban 
a liszttel elkeverjük a keményítőt, vanília-
port, sütőport és a citromhéjat. Ezt a keve-
réket gyorsan hozzáforgatjuk a joghurtos 
masszához a habbá vert tojásfehérjével 
együtt. Sütőpapírral bélelt tortaformába 
öntjük, majd 150 fokra előmelegített sütő-
be toljuk és 50 percig sütjük. A sütő aljába 

tegyünk egy lábasba vizet, hogy ne reped-
jen meg a tortánk teteje. A sütőben hagyjuk 
teljesen hidegre hűlni.
A szEdErszósz élkészítésE: A 
szedret összeturmixoljuk (akit zavarnak 
a magok, passzírozza át), majd feltesszük 
melegedni. A kókuszcukrot (lehet más 
édesítő is) elkeverjük a pektinnel, és mikor 
a szeder már meleg, hozzákeverjük. Főz-
zük kb. 4-5 percig. A kihűlt sajttortát visz-
szatesszük a 

tortagyűrűbe, majd ráöntjük a szeder-
szószt. Hűtőbe tesszük néhány órára. Fo-
gyasztás előtt a szederrétegnél végigfutta-
tunk egy kést, hogy elváljon a tortagyűrű 
oldalától, levesszük azt róla, és szeleteljük 
Jó étvágyat!
 M. Szabó Éva

Hozzávalók: 

20 centis tortaformához

4 tojás, 10 dkg eritritol, 4 g sütőpor (foszfát-

mentes), 5 dkg liszt (nálam fehér tönköly), 

1 ek. tápiókakeményítő (sima keményítőből 

elég a fél ek!), fél citrom leve és héja, 20 dkg 

mascarpone, vagy házi krémsajt, 20 dkg na-

túr joghurt, 1 tk. vaníliapor.

a szederszószhoz

20 dkg fagyasztott szeder, fél citrom leve,  

5 evőkanál kókuszcukor (nem lesz túl édes!), 

1 púpos teáskanál pektin.
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Diétás francia almatorta
“Az igazi ősz soha nem az, amelyet 
éppen megélünk, hanem az a másik, 
aranyfürtös, halálra érett és csodálatos, 
melyre egy tavasszal emlékezünk.”  
 Márai Sándor

Elkészítés: A vajat 8 dkg xilittel, a va-
níliaporral és a sóval habosra keverjük, ez-
után apránként hozzáadunk két 
tojást, majd a liszteket, 
amihez előzőleg hozzá-
kevertük a keményítőt, 
sütőport és a fahéjat. Az al-
mát meghámozzuk, a mag-
házát kivágjuk, és fél centi 
vastag szeletekre vágjuk. A 
sütőt előmelegítjük 180 fokra. 
A tésztát kivajazott formába töltjük, és 
a tetejét elsimítjuk. Szépen elrendezzük rajta 
az almaszeleteket. A süteményt a sütő alsó 
rácsán 35 percig sütjük légkeverésen. A tej-
fölt a megmaradt tojásokkal, a fennmaradó, 
4 dkg xilittel összekeverjük. A tejfölös keve-
réket ráöntjük az almás süteményre, és a sü-
tőbe visszatéve még 25 percig sütjük. Fahéjas 
sodóval tálaljuk.

Station Bistro
Saját készítésű hamburgerek, 

olasz pizzák, gyrostálak, 
napi menük.

KISZÁLLÍTÁS,  ÉTELRENDELÉS:
http://www.stationbistro.hu

06-52-740-840

Rendezvények, esküvők, szülinapok,  
csapatépítő tréningek,  
céges rendezvények,  

családi összejövetelek lebonyolítása  
saját melegkonyhás szolgáltatással 

300 főig!

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

+36-30/228-8555
BOWLING
Szórakoztató központunkban nyolcpályás 
bowling, tíz biliárd- és egy snookerasztal 

ad lehetőséget a kikapcsolódásra.

BILIÁRD 

http://www.bowlingdebrecen.hu/
 stationdebrecen@gmail.com

Hozzávalók: 

7,5 dkg puha vaj, 12 dkg xilit, 1 kávéskanál vanília-

por, csipet só, 4 tojás, 5 dkg zabpehelyliszt, 5 dkg 

lenmagliszt, 5 dkg étkezési keményítő, 1 teáskanál 

foszfátmentes sütőpor, 6 -7 db közepes, savanykás 

alma, 1,5 dl tejföl, 1 teáskanál fahéj

Oktaméterrel szerelt 
tanulóautók!

Percalapú vezetési 
óra elszámolás!www.koroknaiautosiskola.hu
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Az igazi debreceni 
páros nyomában
Az ember, aki megszökött 
az orosz fogságból, elárul-
ta nekünk a békebeli idők 
receptjét!

Erdei Lajos Debrecen ikonja. A város 
legidősebb vérbeli hentese. A harmin-
cas években tanulta a mesterséget! 
Hírmondója a régi szép időknek, ami-
kor még Debrecenben több mint 130 
hentes működött, s amikor még Ame-
rikában is volt kereslet a híres debre-
ceni húskészítmények iránt.

– Doktor Szabó Mihály már 1936-ban 
szállított a tengerentúlra debreceni 
paprikás szalámit és pároskolbászt 
– lendül bele a hetven évvel ezelőtti 

történetbe a 93 esztendős Erdei Lajos, 
akit a jó debreceni párosnak a titkáért 
kerestem fel a Darabos utcai házában. 
– A debreceni húskészítményeknek 
a híre már akkor messzire eljutott – 
folytatja Lajos bácsi –, mert akkoriban 
mangalica sertések ezreit dolgozták fel 
a városban, és a hentesszakma tündö-
költ. Ma legfeljebb kolbászt töltenek a 
hentesek, semmi mást. Ma már csak 
húsboltok vannak a városban, keres-
kedők, viszonteladók. A régi világban 
a debreceni páros mennyei volt!
Ma a debreceni párosban vagy diónyi 
mócsingok vannak, vagy pedig olyan, 
mint a fűrészpor – provokálom az 
öregurat, aki egyébként legalább húsz 
évet letagadhatna, testben és szellem-
ben egyaránt fitt, úgy pörögnek a fejé- 

ben a fél évszázaddal ezelőtti nevek, 
címek, dátumok és receptek, hogy még 
egy fiatalnak sem működik úgy a me-
móriája.

– A debreceni páros annyira egyszerű, 
hogy ha az ember beleteszi, ami bele 
való, akkor nem lehet elrontani – vá-
laszol. – Manapság valóban ritka jót 
találni, mert nem úgy és nem abból 
készítik, amiből kell. A Picknek talán 
még ehető a debreceni párosa, de ez 
sem az igazi. Finoman szólva sem az 
a minőség, mint amit a Finom falatok 
boltjában mi állítottunk elő a Piac ut-
cán, köszönhetően Végh Lászlónak, a 
megyei vendéglátó-ipari vállalat akkor 
igazgatójának, Isten nyugosztalja!
Finom falatok, Végh László? Megér-
te kíváncsiskodni; érdekes történetet 
hallok!

– Miután a második húsboltomat is álla-
mosították, nem szolgáltattam be a son-
kavágó gépet és mérlegeket a szocialista 
kereskedelem javára, a párt emberei 
közül többen megorroltak rám. A nyi-
lasból lett kommunista, Balázs elvtárs 
ott ütött-vágott, ahol tudott. Voltam 
krumpliárus, mértem rizst, volt olyan 
nap, hogy tíz boltba helyeztek ide-oda. 
Balázs elvtárs azt mondta, örüljek, 
mert a bányában lenne a helyem. Ami-
kor megaláztatások sorát szenvedtem 
el, és már kilátástalannak tűnt a hely-
zetem, Végh László nyújtott mentő- 
övet. Felajánlotta a Finom Falatok bolt-
jának vezetését. Harmincöt emberrel 
dolgoztunk! Olyan forgalmat bonyolí-
tottunk le, hogy míg a városban a hen-
tesek 1000-1200 forint fizetést kaptak, 
addig az én embereim 5-6 ezret vittek 
haza! Ez akkoriban horribilis összeg-
nek számított. Úgy dolgoztak a srácok, 
hogy sokszor nekem kellett visszafog-
nom őket, és kérnem, hogy igyunk meg 
egy sört vagy egy fröccsöt. Hát nem Erdei Lajos  Fotó: Cívishír
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vagyok én hajcsár! A Miklós és a Piac 
utca sarkán volt a bolt, hátul, az ud-
varban töltöttük a kolbászt, a szalámit, 
főztük a pacalpörköltet, a disznófejet. 
Még Svédországból is jöttek hozzánk  
füstölt szalonnáért, kolbászért, libamá-
jért és libacombért! A Finom falatok 
boltjának udvarán, természetesen, saját 
füstölőnk volt.
Miközben nagyokat nyelek, kérem La-
jos bácsit, ne csigázzon tovább, árulja 
már el végre, milyen volt az a legendás 
debreceni páros!
Még előtte azonban kitárgyaljuk a há-
borút – mert „véletlenül” szóba jött –, 
a keleti frontot, és megtudom, hogy Er-
dei Lajos honvéd a 11. magyar gyalog-
ezredből 1945 nyarán többedmagával 
leugrott az orosz fogságba tartó vonat-
ról, és hosszú, viszontagságos úton ért 
haza Debrecenbe, miközben belülről 
kis híján felőrölte a tudat, hogy ha le-
bukik, azonnal agyonlövik.

– Szóval a jó debreceni páros – térünk 
vissza egy éles váltással a gasztronómiá- 
hoz – hetven százalékban vegyes disz-
nóhúsból, lehetőleg mangalicából, har-
minc százalékban pedig marhahúsból 

készül. Ízlés szerint sóval, borssal, pap-
rikával és fokhagymával fűszerezzük. A 
régi hentesek nem méregették a fűszert, 
hanem érzésből szórták! Fontos, hogy 
a debreceni páros egy enyhe füstölést 
igényel. Hangsúlyozom: enyhét!
Értem, nem kormosra! Éppen kérdez-
ném, hogy miért kell marha a debre-
ceni párosba, hiszen az nem szerb cse-
vapcsicsa vagy román miccs, de Lajos 
bácsi megelőz. Ez 93 év rutinja.

– Látom, hogy töri a fejét! A marha 
rendkívül fontos alapanyaga a jó deb-
receni párosnak, azért kell bele, hogy 
felfogja a sertészsírt, azaz a kolbászban 
maradjon meg a sertéshús íze és aromá-
ja. A marhát pépesre kell darálni, úgy 
érjük el a legjobb hatást. Sok debrece-
ni páros azért olyan, mint a fűrészpor, 
mert a többszöri főzéssel kiolvad belőle 
a zsír, egyszerűen kiszikkad, elveszti az 
ízvilágát. Vagy nincs benne marhapép, 
és nincs, ami felfogja a finom szaftot.
Összefut a nyál a szánkban, és azon tű-
nődünk, hogy ki készítse el a hungari-
kum debreceni párost.
– Ha hatvanéves lennék, jelentkeznék! 
– mondja lemondóan, könnybe lábadt 

szemmel, beletörődött tekintetében 
azonban könnyű kiolvasni a szakmája 
iránti elhivatottságát, rajongását.
Az érzelmi rövidzárlat után eszébe jut 
egy fontos adalék a debreceni páros re-
ceptjéhez, és ismét felragyog.
– Az sem mindegy, hogy mibe töltjük! 
Fiatal koromban megtanultam a régi, 
híres hentesektől, hogy a debreceni pá-
rost csak friss disznóbélbe lehet tölteni, 
mert azt füstölés után szinte észre sem 
lehet venni. A sós bél nehezebben fő 
meg, és mellékíze van! Ilyen praktiká-
kat lestem el a nagy mesterektől. Min-
dig tanulni akartam, izgága voltam, a 
háború előtt nemcsak Debrecenben, 
hanem Budapestre és Nagyváradra is 
elmentem, hogy tudást és tapasztalatot 
szívjak magamba. Szóval megcsinál-
nám én boldogan azt a kolbászt, csak 
lennék hatvanéves! Vagy inkább ötven!
Kikísér a kapuig, miközben látom rajta, 
hogy gondolatai elkalandoznak. Vajon 
hol járhat? Arra tippelek, hogy egy bé-
kebeli debreceni húsfeldolgozónál.

Cs. Bereczki Attila

a minőségi alapanyag és a fűszerezés a lényeg!  Fotó: Ásztai Csaba

TovÁBBI ÉrDeKessÉGeK:
www.civishir.hu | www.civiscafe.hu
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szopás folpackban
Szabadesés, avagy végső leszámo-
lás az álszent köcsögökkel. +16

Mindig éljen bennünk a gyanú azokkal 
szemben, akik fintorognak és tejósistent 
kiáltanak, ha meglátják leírva azt, hogy 
mondjuk bikaszar vagy szopás, azokra 
meg főleg, akikben azonnal megizmo-
sodik a morális fenevad, amint mez-
telen férfi tűnik fel egy filmben. Az 
álszentségnél veszedelmesebb ellensége 
az egészséges létezésnek ugyanis nincs. 
Aki a vécécsészében emberi ürüléket lát, 
az ágyban pedig „csak” orálisan kielégít, 
annak biztosan kifinomult a mindene, 
de az akkor is szar meg szopás, ha az 
irodalmi nyelv tőrt döf önnön kebelé-

be. Pálfi György mozijában ezek közül 
– bika, szopás, meztelen férfi – minden 
van, kivéve a szart. Mert azt más pro-
dukciókba tették. A Szabadesés ugyanis 
briliáns.
Molnár Piroska, akinek voltaképpen 
szerepet sem kell játszania, mert őt 
olyan zseniálisan össze- és megrendez-
te a saját tehetsége, folyton leugrik egy 
pesti panel tetejéről, de sosem hal meg. 
Pedig szeretne. Hát mi ez, ha nem ki-
tolás? Ebből a lepattant világból még 
elhúzni sem lehet úgy, ahogy az ember 
akar? Nincs, mi marasztalná: az ura 
(Benedek Miklós) száraz kenyeret darál 
zsemlemorzsává a nappali közepén, de 
ha nem, akkor ötven gyógyszert rendez 
egy sorba vagy dugiban piál. Egy ilyen 
macsó mellett az életnél csak a halál a 
nagyobb öröm. – Soha nem szerettél – 
tetézi Piroska privát nyomorát, és igen, 
ebbe a feslett otthonkákkal szegélyezett 
szeretetlenségbe már 30 éve is bele lehe-
tett volna pusztulni; úgyhogy egész jól 
bírja.
Az asszony, ha épp nem a ház tetejéről 
ugrik, akkor is oda tart: megszenved 
minden lépcsőfokot és minden emele-
tet. Összesen hetet. Aminek hét lakásá-
ban epizodikusan tűnnek fel az élet nagy 
kérdései. A szűkszavú válaszok azonban 
csak a kulcslyukon keresztül szivárog-

nak. Már ha nem takarjuk el azt a sze-
münkkel. Van itt keresve keresett harmó-
nia, bikától félő kisfiú, hárman-párban, 
nagy társaságban meztelen nő és férfi, 
akik senki számára nem meztelenek, 
éppen ezért csak egymásnak tűnnek fel; 
250 ezerért a csecsemőjét magába visz-
szaoperáltató nő, sterilszobás házasság 
folpackba csomagolt szopással (előtte fél 
szelet hónapos retket vacsoráznak, ami 
azért már engedi sejteni, hogy a szextől 
nem fog leszakadni a plafon. Mert vág-
ják, ugye? Mindenki úgy szexel, ahogy 
eszik).
Mint egy nyúzott Odüsszeusz, Molnár 
Piroska úgy köti össze a jeleneteket, a 
sorsokat, amelyek hét különböző szem-
szögből, változatos stílusban üzenik – 
mit üzenik? ordítják – ugyanazt: a gyen-
geségek egyszerre tesznek esendővé és 
egyedivé. A párkapcsolatok kudarcától, 
a szüléstől és neveléstől, a gyermekkor 
lidérceitől, de még a belső békétlenség-
től való félelem is igazán emberi. Ezek 
a hétköznapi mivoltukban unásig nyo-
masztó kis semmiségeink azonban azál-
tal, hogy a vásznon teret és szót kapnak, 
a középszerűség ellenpontjaivá válnak. 
De olyan profin, hogy a moziban fel kell 
húzni a térdünket, mert széltében-hosz-
szában átrohan a lábunk alatt az őszinte-
ség. Amihez nem vagyunk hozzászokva. 
Pálfi túloz, de nem hazudik. Hiszen egy 
pillanatig sem érzi a néző, hogy a rende-
ző fóbiákat vitt filmre. Sőt. Felkavaróan 
igazat mond. Arról például, hogy akinek 
fáj, de nem változtat, annak még nem fáj 
eléggé. Hogy mindezt elég nyakatekert 
szituációkon keresztül fogalmazza meg? 
Hát, ja. A moziban olykor nemcsak ülni 
kell. Gondolkodni sem árt.
A képek éppen annyira nyugtalanítóan 
erősek, mint maga a téma, a zene per-
fekt, a szereplőkről pedig épp csak any-
nyit, amennyit – a Szabadesésben szin-
tén játszó – Nagy Zsolt mondott egy 
interjúban: A sztárság kifejezés ebben 
az országban úgy hangzik, mint falun 
az, hogy kerékpár. Hollywoodi csillagok 
tehát nincsenek a filmben, de igazi jó 
színészek vannak.
A Szabadeséssel hét emelet minden 
ablakából sorozatot lő Pálfi a félelmek 
szülte álszentség agyába. Nagyon tökös.

Bereczki-Csák Helga

TovÁBBI ÉrDeKessÉGeK:
www.civishir.hu | www.civiscafe.hu

szabadesés
színes, magyar–dél-koreai–francia játékfilm
89 perc, 2014 (16)
rendező: Pálfi György
Forgatókönyvíró: Ruttkay Zsófia, Pálfi György
zeneszerző: Amon Tobin
operatőr: Pohárnok Gergely
producer: Pusztai Ferenc
Jelmez: Szakos Kriszta
szereplők: Molnár Piroska, Tenki Réka, 
Trill Zsolt, Nagy Zsolt, Bordán Irén, Jordán 
Tamás, Hegedűs D. Géza, Benedek Miklós, 
Gosztonyi Csaba, Gera Marina
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Uram-királyom,  
öltönyhöz csak fűzős cipőt!
A zokni-szandált, a bokalengő öl-
tönynadrágot, a retkes cipőt nem 
bírjuk, a férfiakat viszont nagyon 
szeretjük. Segítünk nekik!

Jól öltözni, azaz jól összehangolt, minőségi 
öltözékekben megjelenni soha nem volt ol-
csó dolog, mégis arra buzdítom a férfiakat, 
hogy ha már vásárolnak, mindenképpen a 
minőséget tartsák szem előtt. Melyek azok a 
darabok, amelyeken ne spóroljunk? A válasz-
tást nagyban befolyásolja, hogy mi a foglal-
kozásod, milyen területen és emberek között 
mozogsz. Azokhoz szólok most elsősorban, 
akik formális/öltönyös területen dolgoznak. 
Ha tehát a munkád, hitelességed, előmenete-
led szempontjából fontos az öltönyös megje-
lenés, akkor egy-két új öltöny nagyot dobhat 
a ruhatáradon. Ne csak az árcédulát figyeld, 
hanem a jó minőséget keresd! Lehetőleg tisz-
ta gyapjút, vagy olyat, ami nagyon kis, maxi-
mum 20-30 százalékban tartalmaz műszálat.
Klasszikus fazont keress, csak semmi szél-
sőség, hiszen ezt az öltönyt sokáig szeretnéd 

viselni, a trendek pedig jönnek-mennek. 
Tekintsd befektetésnek, mert ha vigyázol rá, 
egy ilyen öltöny nagyon sokáig hűségesen 
szolgál majd.

Azért nem gyűrődik, mert jó!
Ha én vásárolnék a páromnak, meg sem áll-
nék egy szuper 100’-as, vagy még jobb, szuper 
120’-as, esetleg szuper 140’-es gyapjúból ké-
szült darabig. Ezek a misztikus számok a gyap-
júszál finomságára utalnak, és, persze , minél 
finomabb, annál drágább, de annál jobb 
is. Ezért akkor leszel igazán hálás, amikor 
egy-egy autóba való be- és kiszállásnál nem 
úgy fogsz kinézni, mintha a kutya szájából 
tépték volna ki a zakódat. Jobb üzletekben 
bátran kérdezz rá az eladónál, neki ismernie 
kell az anyag összetételét.
Ha az öltöny most nem szükséges, vagy nem 
fér bele a büdzsébe, akkor válassz pár jó mi-
nőségű inget és nyakkendőt, vagy egy pár 
nagyon jó cipőt. Ezekkel a régebbi öltönyei-
det is feldobhatod. Az öltönyhöz viselt ingek 
lehetőleg készüljenek tiszta pamutból, és 

mindegyiknek legyen merevítő a gallérjá-
ban, amitől szép lesz a tartása. Ha adsz a 
megjelenésedre, öltöny alá ne válassz rö-
vid ujjú inget!
A cipőd, formális megjelenéshez – ez alap-
szabály! – kizárólag bőrtalpú és fűzős le-
het. Ha a bőrtalp orr-részéhez és a sarokra 
egy vékony gumiréteget tesznek, az rend-
ben van, de a fröccsöntött gumitalp óriási 
bűn a business-öltözék ellen. Ha csak szűk 
költségvetéssel számolhatsz, akkor dönts 
néhány szép nyakkendő mellett. Nagyon 
fontos, hogy tiszta selyem legyen, és színben 
passzoljon az ingeidhez.
Jó megjelenést kívánok!
 Fehér Tünde, a férfiak stylistja

TovÁBBI InFormÁCIó
Facebook: Stílus és Siker Férfiaknak
Bejelentkezés stílustanácsadásra: 
06-70-7016-518

Kálvin tér 7., NON STOP, Tel.: 30-6641210
Angyalföld tér 11., minden nap: 07.00-22.00, 

Tel.: 30-6641210
Egyetem sgt., minden nap: 07.00-23.00, 

Tel.: 30-4682585
UV mentes barnítás: 30-9565466

ÜNNEPI BÉRLETAKCIÓ
Bankkártyás fizetés+Paypass, Szépkártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely

10 alkalmas bérlet /60 perc/, értéke 4500 Ft
kedvezményes ára: 3600 Ft Megtakarítás: 900 Ft

www.solisundebrecen.hu

SZERETNE VÉGRE  
ELHELYEZKEDNI?  
- KERESSEN MINKET MÉG MA!
Érdeklik az álláskeresés technikái, trükkjei? Debrecenben az 
Arany János u. 2. szám alatt működik a Karrier Pont Iroda, ahol 
szakemberek az álláskeresés teljes folyamatában támogatják az 
elhelyezkedni szándékozókat.

A karrierirodában naponta friss, minőségi állásajánlatok várják a 
munkakeresőket, egyes állásokról belső információk is elérhetőek 
az érdeklődőknek. Az iroda munkatársai, a megye legjobb szakem-
berei segítséget nyújtanak a hatékony álláskeresésben, felkészíte-
nek a stresszmentes állásinterjúra, olyan tippeket adnak, amelyek-
kel könnyedén vehetőek az akadályok.

A TÁMOP-1.4.3.-12/1-2012-0141 projekt támogatásának köszönhe-
tően az iroda valamennyi szolgáltatása térítésmentes.

Decemberben a debreceni irodában állásvadász klub indul, ami egy 
olyan komplex tréning az álláskeresők számára, amely megsokszo-
rozza a munkakeresésben használható technikákat és felkészít a 
munkáltatókkal való kommunikációra is. A www.ekarrier.hu oldalon 
pedig hamarosan tesztelhető a kérdőíves a kompetenciarajz-készítő 
funkció, ami segítséget nyújthat annak kijelölésében, hogy kinek mi-
lyen munkaterületek felelnek meg igazán.

Bővebb információ: 
az ugyfelszolgalat@ekarrier.hu 
e-mail címen,  
és a 30 485 72 69 telefonszámon.

Európai Szociális

Alap

Hirdetési lehetőségekért, 
megjelenésért, 

egyedi ajánlatokért 

keresse kollégánkat: 
Szabó Erzsébet 

06 20 420 4332  
szabo.erzsebet@civishir.hu

www.civiscafe.hu

SZEMÜVEG

BUTIQ

IDE SÜSS!

ÉLETMÓD

CAMPUS

PARTIARC
UCCU NEKI!

 TECH

HEJ, DE JÓ HELY!
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Debreceni 
huszonegyes: 
Gábor Bernadett
Az újszülöttek, a norvég orvosegyetemisták és az afgán mene-
kültek kivételével mindenki ismeri Debrecenben Gábor Berna-
dettet, azaz Desperado Bettit. A színpadon, a videoklipekben 
tűzrőlpattant vörös démonnak tűnik, aki kedve szerint ugrál-
tatja a férfiakat, de akik közelebbről ismerik, azt mondják, a 
magánéletben egyáltalán nem az. „Ezer” éve énekel, de még 
mindig csak 34 éves. Megduplázná a gyerekei számát – többek 
között ez a terve a következő esztendőkben.

1. az egyik legismertebb nő vagy a vá-
rosban. Büszkeséggel tölt el?
Azért azt nem gondolom, hogy minden-
ki ismer, de, természetesen, nem szé-
gyellem az ismertséget!

2. Csak semmi szerénység! sok irigyed 
lehet női társaságban. . .
Az irigy emberekre soha nem voltam 
kíváncsi, ezért valahogy megpróbálom 
őket kizárni az életemből…

3. amikor azt énekelted, hogy Akarom 
őt…, a pernahajderek átírták a re-
frént: akarunk téged, Betti! nem rí-
melt, de jól hangzott. Hány udvarló 
jutott akkoriban egyetlen ujjadra?
Nem mondhatom, hogy volt okom pa-
naszra, de soha nem számoltam, mivel 
ezeket az „udvarlókat” nem kellett ko-
molyan venni, ráadásul elég hamar ta-
lálkoztam a férjemmel. Azért bókokat, 
szerencsére, a mai napig kapok.

4. azóta eltelt több mint egy évtized. a 
Desperado most éppen merre tart?
Beléptünk a retro együttesek közé, ami 
nekem, 34 évesen, néha furcsának tű-
nik, de örülök, hogy már ilyen régóta 
tudunk közösen dolgozni. Én szeretnék 
még új számokat, és remélem, meg is 
fog valósulni!

5. És merre tart Gábor Bernadett?
Jó kérdés. A magánéletben az anyaság 
tanulási folyamatában vagyok nap mint 
nap. A munkában pedig megy az ötle-
telés, mi az, amivel még érdekes ma-
radhatsz ennyi idő után is.

6. Úgy tűnik, a vörös nálad konstans.  
a hajszín mit árul el egy nőről?
Szerintem mindenkinek megvan a hoz-
zá illő hajszíne, de nem biztos, hogy 
azzal is születik. A vörösre azt szokták 
mondani, hogy vad, de én maximum a 
színpadon vagyok az.

7. Melyik a kedvenc zenei stílusod?
A pop.

8. Mi az, ami Debrecenben marasztalt?
Család, barátok, munka.

9. Van az a pénz, amiért elhagynád 
Debrecent?
Ha olyan ajánlatot kapnék, akkor azt 
gondolom, nehezen, de váltanék, tehát 
van az a pénz.

10. Lehet pénzért boldogságot venni?
Egyértelmű: nem!

11. Ezt a kérdést mindenki megkapja: 
mi a legjobb Debrecenben?
Gyerekneveléshez ideális, nyugalom 
van, de ha bulizni vágysz, akkor is ta-
lálsz helyeket, jó éttermeket.

12. Ez is kötelező kérdés: mi a legrosz-
szabb Debrecenben?
Nincs tengerpartja.

13. Mit főztél utoljára a családnak?
Paprikás csirkét főtt tésztával.

14. a haknizás, az éjszakázás hagyott 
nyomokat a testedben-lelkedben?
Több a ráncom a szememnél, de csupa 
pozitív élményt is adott és ad a mai na-
pig. Éjszakai bagolyként nekem inkább 
a reggeli felkeléssel van bajom.

15. Debrecen hangja ebben a rovatban 
azt mondta, minden nő dilinyós. Te is 
az vagy?
Én ismerek férfiak között is „dilinyó-
sat”. Aki a színpadot választja, abban 
van egy kis „kattanás”.

16. Kivel énekelnél a leginkább duettet? 
szárnyaljon a fantázia!
Magyar előadók közül még sok ember-
rel szeretnék, de ha tényleg álmodozha-
tok, akkor Justin Timberlake lenne az.

17. Három könyvet vihetsz be a celládba 
tíz évre! Melyik hármat?
Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai, 
Daniel Defoe: Robinson Crusoe és egy 
angol nyelvkönyvet, hogy legalább 
hasznosan teljen az idő.

18. Melyik három filmet?
Dirty Dancing, Hatodik érzék, Feledés.

19. Melyik három zenei albumot?
Michael Jackson tetszőleges három 
albumát.

20. aki meghódította a szíved, annak 
mit dúdolsz a fülébe esténként?
Nem szeretek dúdolni.

21. Mi a terved, tíz év múlva hol tart 
majd az életed?
Remélem, már kétgyerekes anyuka leszek, 
és boldogságban, nyugalomban, de még 
mindig énekelve élhetem a napjaimat.

 Cs. Bereczki Attila




