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 Fotó: Horváth Attila

Station Bowling 
februári programok

Részletek és asztalfoglalás: +36-30/228-8555 vagy stationdebrecen@gmail.com

Február 7.
szombat, késő délután

Talmácsi 
Gábor
dedikál

Február 14.
szombat, 18.00

Valentin- 
napi

vacsora

Február 21.
szombat, 18.00

Farsangi
mulatság

Harmóniaház Debrecen

Tanuld 
meg nálunk 
szakszerűen 
a svéd- és  

talpmasszázs  
fogásait. 

Tanfolyamaink  
folyamatosan indulnak.

4025 Debrecen, Széchenyi u 42. | 36-70/3494-262 | www.harmoniahaz-debrecen.hu

...Egy hEly, ahol találkozik a szépség, az Egészség és a spiritualitás!

Nagyerdei jég – újra!
Egy pizza áráért lehet kor-
csolyázni a stadion mellett.

Mobil jégpályát avattak de-
cember végén a Nagyerdei 
Stadion északi kapujánál, így 
ismét korcsolyázhatnak a deb-
receniek a Nagyerdőn. A pálya 
a nemzetközi előírásoknak, 
valamint a Magyar Jégkorong 
Szövetség szabványainak meg-
felelő méretű, vagyis 58-szor 

28 méteres. A 90 centiméter 
magas tömör palánk igény ese-
tén kiegészíthető egy 2 méter 
magasságig felérő, jégkorongot 
megfogó plexi mellvéddel vagy 
hálóval is. Alkalmanként leg-
feljebb 150 percre lehet jegyet 
váltani, korcsolyát kölcsönözni 
pedig a nyitva tartási időben 
tudnak a vendégek. A 28 millió 
forintbó épült mobil jégpálya 
március 5-éig látogatható.

A 18+-os film Debrecenbe ér
Premier előtt, február 11-én az 
Apolló moziban mutatják be a 
Szürke ötven árnyalata (Fifty 
Shades of Grey) című, világsi-
kert aratott regényből készült, 
azonos című romantikus film- 
drámát. Ezen a napon a 176 fős 
Nagyteremben (szinkronnal), 
a 74 fős Soós Imre-teremben 
(2DOV, eredeti nyelven) is ve-
títik szimultán. Az angol E. L. 

James szexuális tabukat fesze-
gető könyve 2011-ben jelent 
meg. Kiadása óta a trilógiát 
51 nyelvre fordították le, több 
mint 100 millió példányt adtak 
el belőle nyomtatott és digitális 
formában. A filmet Sam Taylor- 
Johnson rendezte, a főszerepet 
Dakota Johnson (Anastasia 
Steele) és Jamie Dornan (Chris-
tian Grey) játssza.

Aki debreceni 
diák akar lenni

Február 15-éig lehet jelentkezni 
az egyetem szeptemberben in-
duló képzéseire. 14 kar, 67 alap-
szak, 78 mesterszak, 5 osztatlan 
képzés, 24 tanárképzési szak, 
164 szakirányú továbbképzés, 
24 doktori iskola – ezt a kíná-
latot nyújtja a felvételizőknek 
az ország legnagyobb felsőok-
tatási intézménye. A Debreceni 
Egyetemre a 2015-ös felvételin 

összesen 17 208-an kerülhet-
nek be: nappali képzésre 10 481 
hallgatót vesznek fel, esti és le-
velező képzésen pedig 6 640-en 
kezdhetik meg tanulmányaikat, 
távoktatási formában 87-en ta-
nulhatnak Debrecenben.  Az 
idei év újdonságai: társadalmi 
tanulmányok alapszak, ve-
gyészmérnök mesterszak, jog-
védelmi szakértő mesterszak, 
francia, holland, erkölcstan és 
etika tanárképzési szak. Beisko-
lázási fórum: február 4., 17 óra, 
főépület, aula.

Jegyárak: 
Felnőtt:  �������������������������������������������������������������������������� 1 100 forint
Gyermek, diák (6 éves kortól), nyugdíjas:  ����������������������������� 900 forint
Családi belépő: 2 felnőtt+1 gyermek/diák esetén:  ������������� 2 200 forint
2 felnőtt+2 gyermek/diák esetén:  ������������������������������������ 2 500 forint
Nyitva tartás:  hétfőtől csütörtökig és vasárnap: 8-tól 21,  

pénteken és szombaton 9-től 22 óráig.
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Makovecz csodája
A hazai organikus építészet 
zsenije idén 80 éves lenne. 
Küldetése volt összekötni eget 
és földet.
Makovecz Imre Kossuth-díjas épí-
tész munkásságát mutatja be a Köl- 
csey Központ „…összekötni az eget 
és a földet…” című tárlata. A kiállítás 
a 2014-es év egyik legfontosabb kul-
turális eseménye, a Pesti Vigadóban 
bemutatott Makovecz-életművet rep-
rezentáló tárlat anyagából válogat.  

A legendás építész grafikai igényű raj-
zai, tervei, épületeinek kiváló fotói 
mellett alkotásainak néhány exkluzív, 
nagy méretű makettjét is megcsodál-

hatja a közönség. A tálentum 2011 óta 
nincs közöttünk. 
Megtekinthető: mindennap 10 és  
18 óra között, március 1-éig.

Rövid HíRek

Belépők: 
Teljes árú jegy:  ����������������������������� 800 forint
Diák/nyugdíjas/pedagógus és csoportos  
(10 fő fölött, 1 fő kísérővel):  ..................... 500 forint
7 éves kor alatt:  ................................. ingyenes

Nyugati kiskörút, 
folytassa!
Amint az időjárás engedi, kez-
dődnek a munkálatok Debrecen 
belvárosában: folytatódik a nyu-
gati kiskörút kivitelezése.  Az An-
tall József utca folytatásaként, a 
második szakasz az Arany János 
és Erzsébet utca között épül majd 
529 méter hosszan, a majdani 
intermodális központhoz csatla-
kozva. A munkát augusztus 31-
ig kell elvégeznie a Duna Aszfalt 
Kft.-nek. A kivitelezés költsége 
bruttó 2,7 milliárd forint.

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecen területén | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | E-mail: csak.helga@civishir.hu 
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civiscafe.hu, szerkesztoseg@civishir.hu | Levelezési cím: 4025 Debrecen, Miklós u. 18. | Telefon: 06/52 954-948

Fotók: Ásztai Csaba, Kádár Lajos | Értékesítés: 06/20 420 4332; 06/20 468 8889
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Szórólapfutár Kft. | Címlapon: Tóth Sebastián | Fotó:  Zakar Brigitta, Domoszlai István

Nagylelkű mulatozás. 

Összesen 8 millió forint gyűlt össze – néhány 
nap alatt – a farsang nyitányaként meghirde-
tett jótékonysági akción és a városbál ven-
dégeinek adakozásából. Az összeget a Szent 

Márton Gyermekmentő Szolgálat debreceni 
egysége kapja, hogy a mentőautó ne csak 
napi 12, hanem 24 órában álljon a rászorulók 
rendelkezésére.

BÉRLET- 
AKCIÓ!

Az akció időtartama alatt azok a vendégek, akik  
Green Gold vagy Diamond bérletet vásárolnak,  

ajándékba kapnak egy választható  
35x-ös, vagy 45x-ös, 99x-es bronzosítókat  

tartalmazó szoláriumkozmetikumot /22 ml/.
non-stop szoli

solisundebrecen.hu
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Reformpedagógus arról, 
hogy első a gyerek. És a 
második. És a sokadik is.
Béres Mária saját módszerrel oktat. Békén hagyja a gye-
reket, és nem öli ki belőle a kíváncsiságot. Ahogy a köz-
oktatás oly gyakran. Hisz’ meg van kötve a keze.

CívisCafé: Minden szülő hajlamos azt hinni, 
az ő gyereke a legek lege. Aztán kiderül, hogy 
rosszul fogja a ceruzát, képtelen kontrollálni 
az indulatait, vagy épp nem érint meg egy 
ételt. Komplex dolgok ezek, nem lehet rájuk 
bevenni egy gyógyszert. Hol kell kezdeni?
Béres Mária: A legfontosabb, hogy el 
kell fogadnunk gyermekünket olyannak, 
amilyen. Tisztelnünk kell az ő egyénisé-
gét, olykor a „másságát”. És 

itt nemcsak, és 
nem kimon-
dottan a SNI 
(sajátos neve-
lési igényű) 
gyermekek-
re gondolok. 
Ha megné-
zünk ma 
egy egész-
séges, ép 
értelmű-
e k b ő l 

álló óvodai csoportot, vagy iskolai osz-
tályt, bizony ott is óriási a különbség az 
egyes gyermekek között.  Szinte mindegyik 
MÁS! Vannak is problémák, viszont a hoz-
zájuk való közelítés számomra elfogadha-
tatlan. Nem gondolnám, hogy azokat, akik 
egy kicsit eltérnek az átlagtól, egyből neve-
lési tanácsadóba, illetve pszichológushoz 
kellene küldeni. Ha az adott közösségben 
a pedagógus nem tudja megoldani, kezelni 
a problémát, akkor szerintem egy kívül-
állónak sem lesz egyszerű. Nem is biztos, 
hogy ilyenkor „kezelni” kellene. Csupán 
az a „problémás” gyermek nem fér bele a 
pedagógus által megálmodott „kockába”! 
Oda kellene rájuk figyelni! Én mindig el-
mondom, érdemes lenne utánanézni a 
dolgoknak. Olvasgatni egy kicsit az indigó, 
szivárvány és kristály gyermekekről is. Iga-
zad van, állandó a szülői és pedagógiai ag-
godalom, hogy rondán ír a gyerek! Na, ak-
kor gyorsan vegyünk neki füzetet itthonra, 
de még a mamákhoz is, hogy amikor egy 

kis ideje van szegény gyereknek, akkor ír-
jon! De nem ám akármit! Hadd kanyarítsa 
azokat a köröket, írja a fecskevonalat (lehet, 
fecskét még sose látott…), írja a kapuvo-
nalat, holott „olyan” kapu elvétve akad… 
Kanyarítsa a görbe esernyővonalat, pedig 
mennyi sok egyenes szárú esernyő van 
már! És még sorolhatnám. Nem ezekkel a 
gyakorlatokkal lesz szebb az írása. Nem!  
A kicsiny ujjait kellene, kellett volna fel-
készíteni az írásra a rengeteg olyan gya-
korlatokkal, melyek az író kéz három ujját 
edzenék. Sok olyan gyermeki képesség van, 
amelynek a fejlesztése valóban háttérbe 
szorul. Erről viszont nem minden esetben 
tehet a pedagógus, hisz’ kötve van a keze.

CívisCafé: Szakértőhöz fordulni egy gyerekkel 
– a magyar néplélek szerint – szinte még min-
dig szégyen. Az anyákra, apákra ráférne egy 
kis bátorítás, hiszen aki tanácsadásra megy, 
az nem feltétlenül beteg.
Béres Mária: Szükség van a szakértőkre, 
ez természetes. Viszont az én álláspontom 
az, ha az óvodai, iskolai csoporton belül, il-
letve a családon belül keletkezett problémát 
az ott lévők nem tudják megoldani, akkor 
nehezen hiszem el, hogy 45 perc alatt túl 
sok segítséget adhat kívülálló szakember, 
más környezetben. Az anyákra, apákra meg 
persze, hogy jobban oda kellene figyelni, 
hisz’ a napi hajtás után nem mindig jut idő, 
energia és kedv a saját gyermekeikre.

CívisCafé: Maria Montessori pedagógiájá-
nak talaján fejlesztetted ki a saját módszered 
(BMM) – ennek egyik alapelve, hogy a gyer-
mek szabad. Ám a mai magyar közoktatásról 
pont nem ez az első kép, ami beugrik, sőt.
Béres Mária: A gyermek megszületé-
sekor szabad. Ez a szabadság, valljuk be 
őszintén, hellyel-közzel az óvodáskor vé-
géig meg is marad. Akkor viszont törté-
nik valami. A mai magyar óvodák elősze-
retettel alkalmazzák az iskolai előkészítő 
foglalkozásokat, ahol tesztelik a gyermek 
tudását, és azt, hogy képes lesz-e megülni 
majd 45 percig. Hmmm.  Szívesen vitat-
koznék azokkal, akik úgy gondolják, ez a 
tuti megoldás, és így reális képet kapnak. 
Tudvalevő, a gyermek a fejlődésének ebben 
a szakaszában már elér oda, hogy minden-
re kíváncsi, minden érdekli, és szeret is „ta-
nulni”. Ebbe tudnak talán belekapaszkodni 
a pedagógusok, és ez az, amit könnyen el is 
tudnak rontani.  Az iskolák, illetve a kol-
légák többsége ugyanis (megfelelve az elő-
írtaknak) nem mer változtatni. Így aztán 
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szépen, lassan kiöljük a ránk bízott cse-
metékből a kíváncsiságot, az érdeklődést. 
Hogy a közoktatás hibás-e? Nem reszor-
tom eldönteni. De hogy nem jó irányba 
megyünk, és hogy valami nagyon nem 
jól működik, az egyszer biztos! Az egyik 
legnagyobb baj talán, hogy még mindig 
szívesen alkalmazzák sokan a poroszos 
oktatási rendszert, ami köztudott, hogy 
összeegyeztethetetlen a mai 6-7 éves gyer-
mek viselkedésével.

CívisCafé: Szülőként, pedagógusként tehe-
tünk azért, hogy a tananyag fölé emelkedjen 
a gyerek? Hogy ő legyen a fontosabb a maga 
egyediségével, kialakítva hozzá a megfelelő 
tanulási környezetet. Van erre idő és pénz?
Béres Mária: Tehetünk-e? Tennünk 
kell! Számomra ez soha nem volt kérdés. 
A gyermeknek kell, hogy a legfontosabb 
legyen; ő legyen az első, a második és a 
sokadik is, a maga egyediségével. A ta-
nításra szánt anyagot pedig kínáljuk fel, 
amiből majd ők választanak. A tananya-
got eszközök, könyvek, lexikonok formá-
jában helyezzük a nyitott polcokra, hogy 
mindenki lásson mindent. Hogy érdeklő-
désére hagyatkozva szemezgessen. Megfe-
lelő tanulási környezet? Igen, az is nagyon 
fontos. Ehhez pedig pénz kell, nagyon sok 
pénz! Én nem voltam olyan szerencsés 
helyzetben, hogy lett volna pályázati pénz 
az iskolában, így saját erőből parkettá-
zunk, ahogy a festést, a nyitott polcokat, 
szőnyegeket, tanulásra szánt eszközöket is 
így oldottuk meg. Idő? Kevés nekem a nap 
24 órája.

CívisCafé: Értelmileg akadályozott gyermekek 
között szereztél rengeteg tapasztalatot és ér-
tél el megannyi sikert. Mi a legmegbízhatóbb 
visszajelzés számodra?
Béres Mária: 28 évet töltöttem el a peda-
gógusi pályán, többnyire óvónőként, mikor 
éreztem, váltani kell. 2006 szeptembere óta 
járom a saját utamat. Hála és köszönet az 
akkori intézményvezetőmnek, Szabó Imre 
igazgató úrnak, ki lehetőséget adott, hogy 
elinduljak a göröngyös úton. Nálunk az a 
szokás, hogy elsőtől 8. osztályig visz egy 
pedagógus egy osztályt. Tehát a „régi” cso-
portom csupán 5 hónapja nincs velem. A 
8 év alatt végig szabad tanulási formában 
dolgoztam. Soha nem voltak arra kénysze-
rítve, hogy beüljenek a padba, és engem, a 
„mindentudó” pedagógust hallgassanak. 
Jöttek, mentek, kísérleteztek, felfedeztek, 
csodálkoztak. Szabadon! Öt hónap eltel-
tével pozitívumként tudom elkönyvelni, 
hogy hiába nem ültek nálam órákon át, 
könnyen alkalmazkodtak a „szigorúbb” el-
várásokhoz. Fejlődtek, okosodtak annyira, 
amennyire saját képességeik ezt lehetővé 
tették. Jól érezték magukat. Értelmileg aka-
dályozott gyermekekről van szó. Tudom, 
nehéz élet vár rájuk és családjukra. Viszont 
az vigasztal, hogy hozzásegítettem őket ah-
hoz, hogy legyen életükben 8 gyönyörű év.

CívisCafé: Meglátásod szerint melyek azok 
a gyermeki képességek, amelyek manapság 
leginkább háttérben maradnak, elnyomódnak, 
emiatt fejlesztésre szorulnak?
Béres Mária: Hiába van fejlesztőpeda-
gógusi képesítésem is, úgy érzem, hogy 

eljön a gyermek életében az a szakasz, ami-
kor nem a pedagógusnak kell őt fejleszte-
ni. (Igazából nem is szeretem ezt a szót!) 
Tapasztalatom szerint nem azt a kort éljük 
már, amikor annyira bele kellene szólnunk 
a gyermek „életébe”, és irányítanunk kelle-
ne még a gondolatait is. Sokkal egyszerűb-
ben és sokkal eredményesebben dolgozhat-
nánk, ha figyelembe vennénk a gyermekek 
különbözőségeit. Az osztályom kínálatát 
tekintve egy óriási svédasztal, amiből a 
gyermek mindig azt választ, amit szeretne, 
és azzal annyi ideig foglalatoskodik, amed-
dig éppen kedve van.  Az általam elkészített 
rengeteg eszköz pedig a gyermeki haszná-
lat által válik fejlesztőeszközzé. Ha a gyer-
meki képességek fejlesztésre szorulnak, 
annak egyik meghatározó oka lehet, hogy 
a gyermek szabadságától megfosztottan 
éli napjait. Nincs ideje önállóan „fejlődni”. 
Mindig meg kell felelnie az elvárásoknak.

CívisCafé: Anyaként a saját gyermekeidnél al-
kalmaztad a módszert? Ha igen, milyen ered-
ménnyel? 
Béres Mária: Áhhh, az én gyermekeim 
már felnőttek voltak, mikor nekem lehető-
ségem lett az álmaim megvalósítására. Az 
ő gyerekkorukban más volt még minden. 
Viszont akkor sem voltam egy egyszerű 
eset, ha a gyermekek szabadságáról volt 
szó. Harcoltam az igazamért.

CívisCafé: Adódik alkalmad arra, hogy má-
sokkal is megoszd a tapasztalataidat? 
Béres Mária: Van egy 30 órás akkredi-
tált képzésem, aminek én vagyok az ala-
pítója, indítója és trénere is.  Az elmúlt 15 
hónapban 17 képzést tartottam pedagógu-
soknak, szülőknek. Ezekből kettőt határon 
túl: Csíkszentmártonban és Kuvaitban. 
Eszközeimet levédettem, a módszerem pe-
dig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
által védjegyoltalommal védett. Hajlandó 
vagyok átadni tapasztalataimat bárkinek. 
Folyamatosan szerveződnek a képzések, 
melyeket mindig hétvégén, pénteken déltől 
vasárnap estig tartok. A képzésre én uta-
zom, és viszem az eszközeimet is. Zárszó-
ként kívánom, hogy, átgondolva pedagó-
gusi hitvallásunkat, egyre többen legyünk 
képesek változtatni, mást akarni. Én már 
MÁST AKAROK. Akarjunk együtt, közö-
sen is MÁS-t.
 – BCSH –

TováBBI INfoRMácIó:
www.mastakarok.hu
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A debreceni férfi, aki nem  
követi, hanem diktálja a divatot 

kell a hagyomány, de kell annak izgalma is, ha valaki 
szembe mer menni vele. Cívishír-interjú.

CívisCafé: Hogyan lesz valakiből divatter-
vező? Kell, lehet egyáltalán ezt tanulni, vagy 
születni kell rá?
Tóth Sebastián: Szerintem elsősorban 
születni kell, aztán ha felfedezzük magunk-
ban az adottságot, rengeteget kell tanulni, 
nap mint nap képezni magunkat. Ha csak 
születünk valaminek, az kevés, tenni is kell 
azért, hogy a tehetséget kibontakoztassuk. 
Alázatra, szorgalomra, kitartásra minden-
képpen szükség van a sikerhez.

CívisCafé: Mit gondolsz, tapasztalsz: van a 
divatban fejlődés, vagy időről időre visszatér-
nek trendek, a régi megoldások, tehát „nincs 
új a nap alatt”?
Tóth Sebastián: A divatban állandóan 
van fejlődés. Persze, a korszakok, a trendek 
vissza-visszatérnek. Átformálva, újragon-
dolva, új köntösben. És mindig keletkeznek 
új dolgok, ami vibrálásban tartja az egészet. 
Ezért érdekel szinte mindenkit a divat.

CívisCafé: Ebben a munkában hogyan lehet 
fejlődni?
Tóth Sebastián: A fejlődés szükséges 
és elengedhetetlen. Ehhez állandóan a 
nyüzsgésben kell lenni, nyitott szemmel 
és nyitott füllel járni, figyelni és felismerni 
az igényeket. Fontos a sok utazás is. Fő-
leg Olaszország, Franciaország és Anglia 
számít a divat világában. Szerencsés alkat 
vagyok, engem sok minden inspirál. Ke-
resem és kutatom az ilyen lehetőségeket. 
Segít ebben az is, hogy nagyon szeretem 
a külföldi újságokat, hiszen rengeteget ta-
nulok belőlük. Sokat tanulmányozom az 
üzletek kirakatát. A titok abban áll, hogy 
állandóan a trendek előtt vagy a trendek-
kel szembe kell menni.  Ezért mindig né-
zem a kínálatot, hogy hol van űr, amit be-
tölthetek a munkáimmal, miben lehettek 
több vagy jobb.

CívisCafé: Új kollekciót alkottál, és nem a 
legkönnyebb utat választottad azzal, hogy 
férfiaknak tervezel. Hogyan jellemeznéd?

Tóth Sebastián: Úgy gondolom, van 
egy új generációs stílusom. Jelenleg a férfi 
sportzakók érdekelnek, csak ezt tervezek, 
és ezeket készítjük. Néha hasznos a „sza-
kosodás”, ha mindenki azt csinálja, ami-
hez a legjobban ért, amiben a legjobb. Úgy 
érzem, jó úton járok, bár még nem talált 
meg a piac. Igen, lehet, hogy ez furcsán 
hangzik, de én igazából senkit nem aka-
rok megtalálni, úgy érzem, ennek fordít-
va kell történnie: találjanak meg engem. 
Akinek tetszik a stílusom és az egyediség, 
az előbb-utóbb felfigyel a munkáimra, 
ebben biztos vagyok. Azoknak szánom a 
ruháimat, akik egy kicsit lázadók, szeret-
nek, mernek különcök, egyediek lenni. 
Akik hajlandók hagyni, hogy segítsünk 
megtalálni a stílusukat, megalkossuk az új 
külsejüket. Ezt sokan nem merik vállalni. 
Félnek a többség, a tömeg véleményétől, 
és közben belevesznek.

CívisCafé: Mit gondolsz az haute couture-ról? 
Mennyire van rá itthon igény, és te melyik 
irányvonalat követed? A viselhető divat irá-
nyába indultál el, vagy az extravagáns vonz?
Tóth Sebastián: A haute couture kife-
jezést nagy, befutott divatházak használ-
ják. Csak imidzsépítésére szolgál az ilyen 
kollekció, márkaemelésre. Nagy show 
keretében, általában az év végén mutat-
ják be ezeket a ruhákat, amelyek valójá-
ban hordhatatlan darabok. Nálunk erre 
semmi szükség, és igény sincs. Nincsenek 
ilyen nagy divatházak. Az én stílusom a 
basic casual. Hordható, mégis kissé extra-
vagáns divat. Nagyon fontos, hogy mindig 
egy adott személyre, az egyéniségére ter-
vezek. Nem feltétlenül a saját stílusomat 
akarom valakire ráerőltetni. Az nem len-
ne kihívás, bár igaz, hogy irányítani, illet-
ve inkább terelgetni kell az embereket az 
öltözködésben. De mindezt az egyéniség 
feltárásával, kiemelésével kell tenni.

CívisCafé: Van példaképed?
Tóth Sebastián: Elismerek minden 
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nagy divattervezőt, néha csodalom őket, 
mert tudom, milyen nehéz elérni az ered-
ményeket, de nincs igazán példaképem. 
A saját utamat szeretném járni, sőt, nem 
csak szeretném, azt is teszem.

CívisCafé: Vannak még betöltetlen rések a 
divat piacán?
Tóth Sebastián: Találtam és tágítom. 
Amivel foglalkozom, számomra éppen az 
a rés: a sportzakók. Úgy gondolom, ez a 
szegmens most reneszánszát éli. Öltönyt, 
zakót túl sokan és túl régóta hordanak. És 
ebbe untak bele sokan, illetve az egyfor-
maságba, az unalmas, „klasszikus” meg-
oldásokba. Itt tudok én újat mutatni szín-
ben, formában, stílusban…

CívisCafé: Hogyan függ össze tervezés és 
kivitelezés?
Tóth Sebastián: Nem lehet különvá-
lasztani. Muszáj, hogy átlássuk tervezés-
kor a teljes folyamatot, hiszen az egyik 
segíti a másikat.

CívisCafé: Akik ismernek, tudják, hogy vonz 
Olaszország, az olasz kultúra. Ez a tervezés-
ben is megnyilvánul? Egyáltalán, ami nem 
szakmai tudás, hanem a te egyéniséged, 

gondolkodásmódjod, mennyire és hogyan 
érhető tetten a munkákban?
Tóth Sebastián: Olaszmánia, hát igen, 
ez tényleg elmondható rólam. Szerencsére 
nagyon inspiráló ez a meleg, bensőséges 
kultúra. Na, és a tenger imádata, a szí-
nek, illatok, a nyelv… Az olaszok nagyon 
segítőkész, szeretetre méltó emberek. 
Mindemellett jellemzi őket a vagányság, 
a belevalóság, az előremutató gondolko-
dás és a mindig újat adás szándéka. Talán 
ennek köszönhetem, hogy nem szeretem 
a szabályokat, vannak saját szabályaim, és 
inkább diktálni, mint követni szeretem a 
divatot.

CívisCafé: Mennyire kell bátornak, kitartó-
nak lenni ahhoz, hogy efféle álmokat meg-
valósíts? 
Tóth Sebastián: Bátornak és kitartónak 
lenni ebben a szakmában elengedhetetlen 
minimum. Hiszen eleinte nem nagyon 
értik meg és támogatják az új törekvése-
ket. Nagyon kell hinni és bízni magunk-
ban, rendíthetetlenül. Ha én nem hiszek 
és bízom magamban, akkor ki fog? Az is 
nagyon fontos, amit sugárzunk kifelé: alá-
zat, kitartás, szorgalom, ha ezek nincsenek 
meg valakiben, hagyja is az egészet. Én hi-

szek valamiben, bízom magamban, és lá-
tok magam előtt egy szép és különleges kis 
üzletet, ahová csak bejelentkezésre lehet 
érkezni, és nem ruhák közt válogatunk, 
hanem az egyén, a megrendelő kívánságát 
boncolgatjuk és építhetjük…

 Szabó-Kovács Patrícia

 
 Fotók: Zakar Brigitta, Domoszlai István

Hétfőtől-csütörtökig és vasárnap: 08oo – 21oo

Péntek és szombat: 09oo – 22oo

KORCSOLYA KÖLCSÖNZÉS:a nyitva tartási idő alatt
A pályahasználat max. ideje: 2,5 óra

Jegyárak
Felnőtt:  1.100,-Ft/2,5 óraNyugdíjas, diák:  900,-Ft/2,5 óraCsaládi jegy:
2 felnőtt + 1 gyerek:  2.200,-Ft/2,5 óra(a gyermek 6-12 éves koráig) 2 felnőtt + 2 gyerek: 2.500,-Ft/2,5 óra(a gyermekek 6-12 éves koráig) 

KORCSOLYA KÖLCSÖNZÉS: 1 pár korcsolya:  500,-Ft/2,5 óra Korcsolya élezés:  400,-Ft/pár

JÉGPÁLYA 
NYITVA TARTÁS

Óvodás és iskolás csoportok bejelentkezése:  

06-30-608-9463 DH-Szerviz Kft.
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

helyszín:

Nagyerdei Stadion
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Zöldséges torta
Tegye fel a kezét, akinek elég volt az 
édes süteményekből! Na, ha legalább 
az egyik keze az égben, akkor itt az 
önnek megfelelő torta. Kínálhatjuk 
köretként, de főfogásként sem hoz 
ránk szégyent.

A pritaminpaprikát megsütjük, lehúzzuk a 
héját, és a húsát csíkokra vágjuk. A meg-
hámozott burgonyákat, és a cukkinit felka-
rikázzuk, fűszerezzük, meglocsoljuk kevés 
olívaolajjal, és sütőben 25 perc alatt meg-
sütjük. A spenótot a vajon megpároljuk. 
A tojásokat a sajttal, a ricottával, a fűsze-
rekkel és az olajjal habosra keverjük. A tor-
taformát kizsírozzuk, majd a zöldségeket – a 
spenót kivételével – belerétegezzük. Ráönt-
jük a tojásos ricottamasszát, és rákanalazzuk 
a spenótot. Mielőtt a sütőbe tennénk, kicsit 
állni hagyjuk. 180 fokon 50 perc alatt meg- sütjük. Még melegen tálaljuk. Kiváló köret, 

de önmagában is finom ebéd vagy korai va-
csora lehet. Húskedvelők tehetnek bele egy 
kis sonkát vagy házi kolbászt is.
Jó étvágyat!
 M. Szabó Éva

Ananászos  
morzsasüti  
diétásan
A szakértők szerint nem ez a hónap a 
legalkalmasabb arra, hogy új diétába 
kezdjünk, hiszen a téli hónapokban a 
szervezet raktároz. Érdemes megvár-
ni a márciust, de addig is fogyasszunk 
kímélő ételeket, előkészítve a terepet 
a tavaszi méregtelenítéshez. Ehhez re-
mekül passzol a most következő desz-
szert, amit kifejezetten melegen aján-
lok ezekben a hideg, téli napokban.

ElkéSzíTéS: Az ananászt felkockázzuk. 
A tojásokat az eritrittel felverjük, majd hoz-
záadjuk a tejet, vaníliaport és a lisztet, majd 
simára keverjük. Végül beleforgatjuk az an-
anászkockákat. A vajjal alaposan kikenünk 
egy jénait vagy 
tepsit, és beleönt-
jük az ananászos 
tésztát. 190 fokra 
előmelegített sü-
tőbe toljuk, és lég-
keverésen sütjük. 
Amikor látjuk, 
hogy pirul a széle, 
kivesszük a sütő-
ből, és egy lapáttal átforgatjuk a tésztát. 
Ezt a kb. 50 perces sütés folyamán megismé-
teljük négyszer-ötször. Akkor jó a tészta, ha 
jól átpirult. Még melegen tálaljuk!
Tipp: Ha valakit nem zavar a hideg, akkor 
a meleg crumble mellé kínáljunk diétás va-
níliafagyit, vagy jéghideg tejszínhabot!

Hozzávalók: 
40 dkg friss, tisztított 
ananász, 10 dkg low carb 
lisztkeverék, 2 evőkanál 
eritrit, 1,5 dl tej, 3 db M-es 
tojás, 1 teáskanál vanília- 
por, 5 dkg vaj

Hozzávalók: 
Hozzávalók 22 centiméteres tortaformához8 tojás, 12,5 dkg krémsajt (lehet házi is),  25 d kg ricotta, 1/2 dl extra szűz olívaolaj, 3  dkg vaj,  2 teáskanál só, 1/2 teáskanál őrölt bors,  1 kávéskanál szerecsendió, 35 dkg burgonya,  35 dkg édesburgonya, 3 db pritaminpaprika,  15 dkg cukkini, 15 dkg bébispenót.A zöldségek sütéséhez: kevés olívaolaj.A forma kenéséhez: zsír
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Angyalok, emberbőrben
Különös és hosszú cím, zseniális 
könyv! Kolozsi Angéla: Emília és az 
angyal, akit Körmöczi Györgynek hív-
nak. 

Kolozsi Angéla bábos, forgatókönyveket és 
meséket ír, előadásokat – nem akármilye-
neket! – rendez, leckéket ad a Színművésze-
ti Egyetemen – és új mesekönyve lapjain. 
Nem kizárólag gyerekeknek. Hosszú című 
kötete a közelmúltban jelent meg, de máris 
dobogós az eladási listákon. Nem véletlenül. 
A 9 éves kislányról és borostás, bagószagú, 
könyökfoltos zakót viselő őrangyaláról zse-
niális történet született. Hogy miről szól? 
Barátokról, barátságról, összeveszésről, ki-
békülésről. Vagy nem is: óvó, szerető és gon-
doskodó családról. Nem, hanem inkább a 
testvérekről. Hogy milyen valaki nővérének 
és öccsének lenni. Bár, ha jobban meggon-
dolom, inkább az angyalokról szól.
Hogy milyen egy (több) igazi, illetve inkább 
enyhe magatartási gondokkal küzdő, nem 
egészen példás viselkedésű őrangyal, mikor 
és hogyan jelenik meg, milyen módon segít. 
Jobban mondva milyen módon nem. Sőt, 
inkább mindent összekutyul. Mert ember-
testet ölteni egy angyal számára egyszerre 
különleges és erőt próbáló tapasztalat. Ezek 
számunkra, emberek számára evidens dol-
gok, nemigen tudunk rájuk csodálkozni.
Kolozsi Angéla most újratanít szülőt és 
gyereket egyaránt az élet apró örömeire: 
értékelni, hogy vadulhatunk a játszótéren, 

sétálhatunk az őszi napfényben, hogy ér-
zékelünk: éhséget, szomjúságot, segít újra 
felfedezni, milyen mérgesnek lenni, elfá-
radni, fázni. Mindezt olyan szó-
rakoztatóan, hogy 
hallgatóság és felol-
vasó, gyerekek és szü-
lők együtt kacagnak 
az olykor furcsa, na-
gyon eredeti figurákon 
és tetteiken: a védencét 
vehemensen szidó ba-
gószagú angyalon, akit 
Körmöczi Györgynek 
hívnak, tanítványán, a 
pamutmelegítős puttón, 
és mindazokon a dolgo-
kon, amiken Emíliával és családjával ke-
resztülmennek.
Szülőként különös élvezet összekacsinta-
ni a gyerekkel a testvérek konfliktusáról 
és annak kezeléséről olvasva: lányommal 
együtt nevetünk, amikor megjegyzem: mi-
csoda fantáziája van Angélának, hogy nő-
vér és öcs összeveszését így kitalálta, pedig 
ilyen a valóságban elő nem fordulhatna! 
Közben azt is észreveszem, ahogyan a fo-
lyamatról, befeszülésről, a gyerek érzései-
ről olvasok, szinte kívülről látom magam: 
jobban értem, mit érezhet a gyerek, ami-
kor – szerinte – igazságtalanul büntetik, 
mert nem képes uralkodni magán, fékezni 
az indulatait. A szülői tekintély nyomása 
alatt meghajol; nem tudja nem érezni azt, 

amit érez, akkor sem, ha az illogi-
kus vagy mások jogos érdekeit sérti. Ezen 
is segít az írónő empatikus humora, éles-
látása, emberi odafordulása, és szülőként 
úgy érzem, legközelebb hasonló helyzet-
ben nekünk talán könnyebb dolgunk lesz, 
mint a könyv főhősének, Emíliának volt.
Mindezt minden direkt pszichologizá-
lástól, szájba rágástól mentesen kapjuk, 
egyszerre szórakoztató és felemelő formá-
ban. Családom nevében innen üzenem: 
köszönjük, Angéla, és nagyon várjuk a 
folytatást!
 Szabó-Kovács Patrícia

Alkalmi mesék 
idegbeteg fölnőtteknek
Orbán János Dénes az erdélyi Villon, 
csak még nem akasztották föl.

A javíthatatlan akasztó-
favirág író-poétának két-
ségkívül ez a legkomolyta-
lanabb kötete az eddigiek 
közül. Bár OJD-től megszo-
kott módon a könyvben csak 
úgy sorjáznak az irodalmi és 
nyelvi bravúrok, a felnőttme-
sék elsődleges és vállalt célja a 
polgárpukkasztás és a könyör-
telen kacagtatás. Micimackó 
székely góbévá vedlik, a kis her-

ceget kíméletlenül seggbe rúgják, a nép-
mesék hősei irdatlan lőcsükkel forgatják 
föl a világot, mindent megtudunk a poé-
taóriások ivargerendájáról, és végül Jes-
sica Albát is beszippantja a pajzán költői 

örvény. Nem feltétlenül egy nőegy-
leti olvasmány, s ha véletlenül ép 
idegrendszerű olvasója akad, mire 
a végére ér, garantáltan idegbeteggé 
röhögi magát. 
Orbán János Dénes, József Attila- és 
Babérkoszorú-díjas literátor írt ver-
set, novellát, színművet, paródiát, 
ördögregényt, 12 évig pedig a hír-
hedt kolozsvári Bulgakov korcsmá-
rosa is volt.

Kolozsi ANGélA: 
Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek 
hívnak
120 oldal, cérnafűzött, keménytáblás, ár: 2 990 forint
Kiadó: Pozsonyi Pagony

orbáN JáNos DéNEs: 
Alkalmi mesék idegbeteg fölnőtteknek
Kötés: kartonált, füles, ára: 2 990 forint
Kiadó: Athenaeum Kiadó
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Márkaboltunkat azzal a céllal nyitottuk meg, hogy 
legyen egy olyan hely a minőségi zenehallgatás il-
letve filmnézés szerelmeseinek, ahol széles válasz-
tékból, kellemes környezetben tudja az érdeklődő a 
számára leginkább megfelelő rendszert kiválasztani, 
meghallgatni és megvásárolni.
A fej- és fülhallgatók rajongóinak neves márkák be-
lépő szintjétől a csúcskategóriáig egyedi kipróbálha-
tó választékkal állunk a rendelkezésére.
Csapatunk tagjai több mint 20 éve foglalkoznak az-
zal, hogy a zene valóban úgy szólaljon meg az au-
tóban vagy a lakásban, ahogyan azt a szerző meg-
komponálta. Az elmúlt évek alatt megszerzett tudást 
és tapasztalatot felhasználva több hang-és házimozi 
rendszer tervezésében és installálásában működ-
tünk közre, melyet tulajdonosaik azóta is nagy meg-
elégedéssel hallgatnak.
A széles választék és a szaktanácsadás mellett termé-
szetesen az ár is fontos szempont nálunk. Üzletünk 
kínálatában több akciós, illetve kedvező árú bemutató 
terméket is megtalálhatnak az érdeklődők. 

JÖJJÖN EL  
Debrecenben egyedülálló 80m2-es márkaboltunkba  

melyet 2014. november 17-én nyitottunk 
és merüljön el  

A MINŐSÉGI ZENEHALLGATÁS VILÁGÁBAN! ELÉRHETŐSÉGEINK: 

EXTREMEAUDIO DEBRECEN
FEJHALLGATOPLAZA.HU 
4028, Árpád tér 16-18.; H-P:10-18h SZ:10-16h 
E-mail: debrecen@extremeaudio.hu debrecen@fejhallgatoplaza.hu  
Facebook.com/extremeaudio.hu 
Web: www.extremeaudio.hu www.fejhallgatoplaza.hu  

Tel.: 06-52-796-776, 06-52-871-971 
Mobil: 06-30-480-4995

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.) Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!
(52)-412-250 • info@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu

2015. február 7. csütörtök, 19:30
Bartók terem

Időutazás Humor a zenében

J.S. Bach: I. zenekari szvit, C-dúr BWV 1066
 H. Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras, No. 3 A388

H. Villa-Lobos: Uirapuru
J.S. Bach: VII. (g-moll) zongoraverseny, BWV 1058

H. Villa-Lobos: Choros No. 10
Balog József - zongora

Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás)
Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Vezényel: Kocsis Zoltán

farsangi meglepetéskoncert

Hajós Andrással
Rendes Ágnes, Haja Zsolt - ének 

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Bartal László

2015. február 19. csütörtök, 19:30
Bartók terem

bérlet
bérlet

2015. június 14.,
15.00, 18.00

Kölcsey Központ
MESEMÁNIAMESEMÁNIA

A Szépség és a Szörnyeteg, Egyiptom 
hercege, E.T. - A földönkívüli,
Harry Potter, Aladdin, Tom & Jerry...

2015_jan.indd   1 2015.01.26.   15:16:35
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Hölgyek, ez lesz 
2015 színe!
Marsala: barnán innen, vörösön túl.
Amikor először láttam a Pantone ál-
tal 2015 színének kikiáltott marsalát, 
nagyon idegennek tűnt. 

Színtanácsadóként egyből az jutott az 
eszembe, kiknek áll jól, kik fogják elfogadni 
és megkedvelni ezt az árnyalatot? Hogyan 
tudjuk beilleszteni a gardróbunkba, hiszen 
első ránézésre nem “könnyű”, de meleg, a 
burgunditól egy árnyalattal a barna felé, a 
vöröstől néhány árnyalattal a bordóba hajló, 
földes szín.
 A nevét adó bor, a marsala egy ízletes étel 
gazdag élményét foglalja magában, miköz-
ben vörösesbarna gyökerei szofisztikáltan 
természetes, földközeli élményt nyújtanak. 
Önmagában viselve elegáns és feltűnő, más 
színekkel párosítva pedig erősen hangsúlyos 
kiegészítő válik belőle.
Azaz nem is olyan lehetetlen beépíteni a 
ruhatárunkba! Mutatom, hogy 
hogyan! A semleges színekkel 
csodát tesz! Szürkével, feke-
tével bátran  párosíthatod, és 
ami nagyszerű, hogy mind a 
hétköznapi, mind az alkalmi vi-
seletben nagyon jó választás! Ha 
kezdetben idegenkedsz ettől a szín-
től, és nem vagy még eléggé magabiz-

tos, első lépésként szerezz be néhány kiegé-
szítőt ebben a színben! Viseld minták vagy 
kisebb kiegészítők, például fülbevalók vagy 
karkötők formájában.
A marsala a sminkek világában is megha-
tározó lesz. Gyönyörűen kiemeli az ajkak 
természetes pigmentjeit, bátrak számára 
felettébb előnyös lehet. Szemhéjpúderként 
azonban csak akkor alkalmazd, ha jártas 
vagy a sminkelés világában, és pontosan tu-
dod, miből mennyit használhatsz, különben 
ez a vöröses szín könnyen fáradttá és beteges 
kinézetűvé teheti a megjelenést.
 

Fehér Tünde
Sziluett Personal Styling blog

Web: sziluettpersonalstyling.cafeblog.hu/
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A lány, aki Török- 
országot választotta. 
vagy Törökország őt
debreceni cserediák a ká-
vé, a Szulejmán és a kebab 
országában.

CívisCafé: Törökország szeretett beléd, vagy 
te szerettél Törökországba?
Varga Deborah: Amikor először nya-
raltam Törökországban hosszabb ideig, a 
szívem ott maradt. Felejthetetlen két hét 
volt. Törökországban nem lehet hibát ta-
lálni, hiszen mindene megvan. Az AFS 
cserediákprogramon keresztül kerültem 
ki újra: egy tanéven át török családdal 
laktam és török középiskolába jártam; 
múlt nyáron érkeztem haza. Nem bulizni 
mentem – egy új kultúrát szerettem volna 
megismerni. Sikerült. Sok magyar ember-
nek vannak előítéletei a törökökkel kap-
csolatban. Ha ilyennel találkozom, öröm-
mel osztom meg vele az élményeimet.  

A török hagyományok és maga a kultúra, 
a történelem rendkívül érdekes. Kezdve 
a török teától a kebabig. Jó tudni: a török 
vendéglátókat nem pusztán anyagi szem-
pontok vezérlik; szeretnék megértetni és 
megszerettetni magukat más országok la-
kóival, tanulni akarnak tőlük, azonos hul-
lámhosszra kerülni velük.
 
CívisCafé: Amit a kevésbé érdeklődő tud a 
törökökről, hogy nálunk voltak 150 évig, és 
ők készítik a Szulejmánt. De mit tudnak ők a 
magyarokról?
Varga Deborah: Az iskolámban előa-
dást tartottam Magyarországról, közben 
kérdezgettem a fiatalokat, hogy mit tud-
nak az országomról. Két név hangzott 
el: Palvin Barbara és Puskás Ferenc. Ha 
ételről volt szó: gulyásleves és paprika.  
A magyar néptáncot is ismerik. Sokan úgy 
gondolják, hogy a magyar lányok többsé-
ge szőke; a németekkel gyakran kevernek 
minket. A hagyományainkat egyáltalán 
nem ismerik. Persze, azért akadt, aki a Lo-
kit említette.
 
CívisCafé: A 250 ezres Debrecen után a  
14 milliós Isztambul feladta a leckét?
Varga Deborah: Az első 3 hónapban 
turistának éreztem magam, aztán ma-
gával ragadott a város. Nem tévedtem el 

gyakran, köszönhetően a tábláknak és a 
melegszívű, segítőkész török emberek-
nek. Az ottlétem alatt épült meg a Már-
vány-tenger alatti metró: 5 perc alatt 
átértem Isztambul európai részéről az 
ázsiai részre. Ha nem ezt használtam, ak-
kor hajóra ültem, és 10 perc alatt tettem 
meg a távot. A közlekedési dugó minden-
napi, de ezt ott már megszokták. Őrülten, 
mégis balesetmentesen vezetnek.
 
CívisCafé: Aki idegen nyelvet akar tanulni, 
nem biztos, hogy a törökkel kezdi, te mégis 
belevágtál. Van olyan szépségük nekik is, 
mint nekünk a cipőfűző?
Varga Deborah: Sokan kérdezték, 
miért pont ezt a nyelvet választottam. 
Úgy gondolom, hogy egy sok ember ál-
tal beszélt nyelv (angol, német) mellé egy 
olyan nyelvet érdemes választani, ame-
lyet sokan nem beszélnek. A nyelv ritka-
ságából adódik, hogy itthon lehetőségem 
adódott a rendőrségnél török tolmács-
ként dolgozni. A leghosszabb szavuk: 
Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan 
mıymışsınız? (Csehszlovákiából valók 
vagytok?)
 
CívisCafé: Egy családnál laksz, de nem 
vendégként, hanem szinte családtagként. 
Egy szürke hétköznap reggel ők is megfőzik 
a kávét, és elrohannak dolgozni? Miben tér 
el az életvitelük?
Varga Deborah: Egy átlagos török 
családban a nő és a férfi is dolgozik.  
A gyerekek iskolába, majd az érettségi-
re felkészítő tanfolyamra járnak. Reggel 
mindenféle finomsággal, zöldséggel, gyü-
mölccsel teli reggelit fogyasztanak, török 
teával vagy török kávéval, amiből jósolni 
szoktak. Persze, jósolni nem tud minden-
ki... Szerencsés voltam, mert a családban 
volt, aki értett hozzá, úgyhogy mindig 
nyaggattam, hogy nézze meg a kávémat 
(amit csak a jósolás miatt ittam). A nap 
többi részében könnyű ételeket fogyasz-
tanak, a török kávét akár minden félórá-
ban. Egyáltalán nem stresszelnek, pozitív 
gondolkodásúak. Este, mikor mindenki 
hazaér, vacsorázik a család. Általában 
marhahúst, bárányhúst, halat esznek, 
zöldséggel. Az egészségükre odafigyelnek. 
Vacsora közben – vagy után – sorozatokat 
néznek vagy beszélgetnek teaiszogatás 
közben.
  - BCSH -

 Fotók: Magánarchívum
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Töltsön el 
egy romantikus estét 
KECSKEMÉTEN, A HOTEL HÁROM GÚNÁRBAN!

Elhelyezés kétágyas szobában. 
Érkezéskor ajándék pezsgő a szobában, 

szállás, büféreggeli.

Részvétel  
a Három Gúnár Rendezvényházban tartandó

 farsangi bálon. 
Kényeztesse magát és partnerét 

ingyenes alap wellness szolgáltatásokkal, 
valamint ínyencfalatokkal  

a kacsától a szarvason át a lazacig 
és a legfinomabb desszertekig.  

Éjfél után gazdagon terített büféasztal!

2015. 

február 

14-15-ig. 

www.hotelharomgunar.hu
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: info@haromgunar.hu  

illetve Varga Ilona 30/408-8744

Árak kétágyas szobában Ft/ fő/ éj: 
Standard (különágyas) szoba: 15 000 Ft,  
Prémium (franciaágyas) szoba: 19 500 Ft

www.civiscafe.hu

SZEMÜVEG

BUTIQ

IDE SÜSS!

ÉLETMÓD

CAMPUS

PARTIARC
UCCU NEKI!

 TECH

HEJ, DE JÓ HELY!

csodálatos vagy, Júlia
A Lovarda Pódium – Détár 
Enikő főszereplésével – bemu-
tatja a Csodálatos vagy, Júlia 
című zenés színházat. A játék 
Júlia mindene, de annyira, 
hogy képtelen abbahagyni – ő 
mindig játszik, mindig szere-
pet mond. Még akkor is, ami-
kor – noha kiegyensúlyozott, 
boldog házasságban él – bele-
szeret egy nála sokkal fiatalabb 
férfiba…

Előadás: február 19., 19 óra, lovarda. 
Belépőjegyek a Lovardában, a Napló székházban, a Frei Cafében, a Tourinform-
ban, a Kölcsey Központban, az OTP Travel Silverben, a Libri könyvesboltban, a 
Líra könyváruházban, a Földkörüli Utazás és az IBUSZ irodájában kaphatók.

Hirdetési lehetőségekért, 
megjelenésért, 

egyedi ajánlatokért 
keresse kollégánkat: 

Szabó Erzsébet | 06 20 420 4332 | szabo.erzsebet@civishir.hu
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Debreceni huszonegyes:  
Katona Zoltán
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, 
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megke-
rülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit 
maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

1. sokan nem tudják rólad, hogy te vagy 
a debreceni szabadtéri kondizás aty-
ja! Milyen „titkaid” vannak még?
Nemcsak Debrecenben, hanem az egész 
országban én honosítottam meg. Büszke 
vagyok rá, mert rengeteg embernek nyújt 
kikapcsolódási lehetőséget. Egyébként 
nem titkaim vannak, hanem ötleteim.

2. Felkeltél egyik reggel, és a kávé 
előtt beugrott, hogy szabadtéri kon-
diparkokat kéne építeni a jégcsar-
nok mellé és az Agráron?
Egy külföldi utazás során támadt az ötlet. 
Ahhoz, hogy megvalósuljon, sok munka 
és anyagi áldozat kellett. Az első három 
pályát ingyen, a saját zsebemből építet-
tem, az egyiket Debrecenben, az Oláh 
Gábor utcai sportcentrum területén. Üzlet 
is, küldetés is egyben.

3. Küldetés? Fociedzőként fitneszkirá-
lyi babérokra törsz?
A sport erejében hiszek, legyen foci, futás, 
fitnesz, teke vagy bármi. Aki sportol, teljes 
életet él, szemben azokkal, akik bár meg-
tehetnék, nem mozdulnak meg. A kon-
diparkok mindenki számára elérhetők.

4. A lakótelepek kellős közepére is el-
kelne egy-egy szabadtéri kondipark. 
Mi az ára?
Egymillió forintból már olyan közösségi te-
ret lehet varázsolni, ahol egyszerre tucat-
nyian tudnak sportolni. Vannak erre pályá-
zati lehetőségek is. Utána kell nézni. Vagy 
keressenek meg engem. Jó közösségte-
remtő ereje is van egy ilyen pályának.

5. sokan azt sem tudják, hogy 
Dzsudzsák balázs első debreceni 
edzője is te voltál. Milyen volt a kis 
Dzsudzsi annak idején?
Úgy pontos, hogy Debrecenben Balázs-
nak az első edzője Szabó Béla volt, de a 
leghosszabb időt, hét évet velem töltötte. 
Egyébként Nyíradonyban, Csige László-
nál kezdett focizni, ott szúrta ki Hegedüs 
Gábor, aki Debrecenbe hozta. Nagyon 
szerettem, aranyos, jópofa, tisztelettudó 
kölyök volt, ilyen felnőttként is, ezért nem 

szeretem, ha a környezetemben jogtala-
nul bántják, mert irigyek a sikereire.

6. A debreceni utánpótlás azóta nem 
tud újabb Dzsudzsákokat kinevelni. 
Mi sántít?
Jó játékosokat lehet nevelni, nevelnek is 
Debrecenben. A zsenik azonban születnek.

7. Menő vállalkozást vezetsz, szabad- 
idődben pedig edzősködsz. Melyik a 
kellemesebb időtöltés?
A menő túlzás, bár sportberkekben való-
ban ismernek országszerte. Gyerekekkel 
sokkal jobban szeretek foglalkozni, mint 
vállalkozást vezetni. Tehát a hobbimat sok-
kal jobban szeretem, mint a munkámat.

8. A családot, a gyerekeidet sikerült 
„megfertőzni” a sporttal?
A kislányom – az anyai nagyapja után – 
képzőművészeti pályára készül, a kisfiam 
azonban sportfanatikus. A DEAC-ban 
edződik.

9. A bátyád, lászló is DEAC-os. Az 
egyetemi klub iránti szerelem csalá-
di örökség?
Laci 25 éve, én 23 éve vagyok a klubnál, 
én még néha játszom is, Laci már csak 
edzősködik. A családban négy fiú van, 
abból három jelenleg a DEAC-ban focizik. 
A keresztfiammal is játszottam egy csa-
patban, az felemelő érzés volt. A kisfiam 
szerint a DEAC-pálya a világ legjobb he-
lye, tehát igen, ez örökség.

10. Megjártad a fél világot, mi húzott 
vissza Debrecenbe?
1996-ban nekifutottam Amerikának, 
hogy majd ott megcsinálom a szeren-
csémet, Floridában dolgoztam kőműves- 
segédként, pontosan akkor, amikor Ma-
dar Csaba nem messze rúgta a gólt az 
olimpián a braziloknak. Nekem nem jött 
be az amerikai álom. A többi utazás csak 
turistáskodás volt.

11. Most van az a pénz, amiért elhagy-
nád Debrecent?
Lenne, nyilván. 

12. Mi a legjobb Debrecenben?
A DEAC, a Teniszke Büfé és a termálfürdő.

13. Mi a legrosszabb?
Mikepércsnél nincs hegység, Józsánál 
pedig homokos tengerpart.

14. Ki a legjobb fej Debrecenben?
Sok jó fej van Debrecenben, de nekem a 
legjobb Forgács Sándor, a nagybátyám.

15. Ki a legjobb arc a DEAC-ban?
Ott csak jó arcok vannak, a régiek közül 
a Zsupos, Makray, Siklósi, Sáfár négyes 
ugrik be, a fiatalok közül Jenei Zsolt Gen-
naro és Köstner Tamás Fonseca igazán 
nagy arc. Ők nem eladók, nem mintha 
bárki is vinni akarná őket.

16. sült csülök vagy vega saláta?
Csülök, csülök, csülök!

17. sör, bor vagy pálinka?
Mind a három, de csak módjával.

18. Kedvencek: film, zene, könyv?
Ha film, akkor Torrente, ha zene, akkor 
rock, ha könyv, akkor a történelmi regé-
nyek.

19. Hol a helyed a Nagyerdei stadion-
ban?
Itt is, ott is. Egyben szórakozom és dolgo-
zom a Loki-meccseken, a partnereimet 
látom vendégül az egyik sportszergyártó 
jóvoltából. Nagyon szeretek a szép, új 
stadionba járni.

20. lázadsz a futballkártya, a regisztrá-
ció ellen?
Nem lázadok, de érthetetlen, hogy lassan 
több rendőr lesz egy meccsen, mint szur-
koló. Nekem nagyon hiányzik a B-közép, 
remélem, előbb-utóbb visszatérnek a 
fiúk a lelátóra, és visszatér velük együtt 
az élet is.

21. A magyar labdarúgó-válogatott mi-
kor játszik legközelebb vb-mecs-
cset?
Remélem, megérem!
 
 Cs. Bereczki Attila
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Napfényes tengerpartok, vonzó úti célok- 

Ide repülhetünk idén nyáron Debrecenből

További utasforgalom bővülésre számít a Debrecen Airport 2015 nyarán is.

A nyár elején induló időszakban számos új desztináció is lesz a DebrecenAirport 

kínálatban. Idei újdonságként a Görögország szerelmeseinek kínálunk két lenyűgöző 

mediterrán szigetet 2015 június végétől:  

Kréta: szombatonként, Korfu: szombatonként.

Ugyancsak újdonság az idei nyári menetrendben, Egyiptom, Hurghada: szerdánként.

A megszokott – tavaly is kínálatban szerepelt – úti célok között találjuk Antalyát  

a Török Riviérán keddenként illetve szerdai járatokkal, és az utazás kiállításunk  

idei díszvendége Bulgária is szerepel a kínálatban: Burgaszba repülhetünk  

nyáron a hétfői napokon.

A Wizz Air a nyári menetrendjében már március végétől ismét napi járattal közlekedik 

az angliai London Luton repülőterére, valamint heti két járatot üzemeltet a hollandiai 

Eindhovenbe is, amely ideális kiindulópont lehet egy BENELUX vakációhoz vagy akár 

Nyugat-Németország felfedezéséhez is.

A Salamon Reisen és a Germania járataival pedig Kelet-Németországból  

jönnek turisták Debrecenbe és Hajdúszoboszlóra a nyári szezonban.

A repülőteret üzemeltető Xanga Csoport elkötelezett, hogy minél több charter és 

menetrendszerinti járatot üzemeltessen a Debrecen Airportról és ennek érdekében, 

aktív tárgyalásokat folytat számos nemzetközi légitársasággal természetesen az egyéni 

utasok és üzleti utazók igényeit szem előtt tartva. A repülőtér katalizátor szerepe 

megkérdőjelezhetetlen a régió turizmusában valamint Kelet-Magyarország gazdasági 

fejlődésében.


