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Kilenc gyerekkel,  
anya nélkül,  
Hajdúdorogon  
 (8–9. oldal)

Ide süss!  
Málnalikőr 
 (10. oldal)

Kalandozó  
magyarok:  
geocatching 
 (12–13. oldal)

Debreceni 21-es:  
Felföldi József  
 (22–23. oldal)
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ColorDAM: élmény  
vásárlástól a festésig
Gazdag termékkínálattal és felkészült 
szaktanácsadással várja vásárlóit a  
ColorDAM festékszakáruház a  
Diószegi úton, ahol az áruházvezető 
önmaga is készséggel áll rendelkezé-
sére, ha bárki elakadna a sokféleség 
útvesztőjében. Rontó Géza vallja, 
nem mindig egyszerű kiválasztani a 
különböző stílusú és funkciójú he-

lyiségek színét, ahogy a megfelelő 
eszközök megtalálása is okozhat gon-
dot; ebben tapasztalatával biztosan 
érdemben tud segíteni. A ColorDAM 
festékszakáruházban kizárólag magas 
minőségű alapanyagokat kínálnak, és 
minden olyan termékhez hozzá lehet 
jutni, ami megkönnyíti a munkát egy 
felújítás során.

Vénaszkennerre gyűjtenek  
Debrecenben
A Debreceni Sztorizós Facebook-ol-
dal tagjai saját, kalandos történetei-
ket osztják meg az olvasókkal. Július 
elején a csoport pár tagja remek kez-
deményezést indított útjára. Terveik 
szerint karácsonykor egy vánaszken-
nert fognak adományozni a debreceni 
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 
Közhasznú Alapítványnak. A gép által 
kibocsátott fény láthatóvá teszi a véná-
kat, ezáltal megkönnyíti a vénabizto-
sítást. A szkenner segít abban, hogy a 
gyermekeknek minél kisebb fájdalmat 
okozzanak a beavatkozások során.

A csoport tagjai kérik, hogy aki hoz-
zá tud járulni a vénaszkenner beszer-
zéséhez, az a 10700079-26823100-
51100005-ös számlaszámra „Debrecen 
vénaszkenner” megjelöléssel küldje el 
adományát. Tárgyalások után azt az 
ígéretet kapta a társaság a Szent Már-
tontól, hogy minden forint, ami ezzel 
a megjegyzéssel érkezik a számlájukra, 
az Debrecenbe fog kerülni. Ha nem 
gyűlne össze a vénaszkenner közel 
3 millió forintos ára, akkor a befolyt 
összegből eszközöket fognak vásárolni 
a gyermekmentő kocsira.

Frida. 
A zseniális mexikói festőművész,  
Frida Kahlo élete és festői életműve előtt 
tiszteleg a Budapesti Operettszínház.  
A Frida című sikermusicalt Gryllus Dorka,  
Szabó P. Szilveszter, Molnár Áron és  
Papadimitriu Athina főszereplésével  
augusztus 7-én mutatják be a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

Colordam Festékszakáruház

Debrecen, Diószegi út 3–5. 
Telefon: +36 70 387 5613 
E-mail: info@colordam.hu 
Nyitva tartás: Hétfő–péntek: 07:00-17:00 
Szombat: 07:00-12:00, Vasárnap: zárva
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Tervezze 10 évre előre egészségét a DEXA-val!
Teljes testzsír-, izom vizsgálat a Borostyán Medical Centerben.
Debrecentől 12 kilométerre, a régió 
legújabb magánklinikáján, a Borostyán 
Medical Centerben működik Magyaror-
szág legújabb és a régió egyetlen LUNAR 
DEXA készüléke, ami kivételesen gyors 
állapotfelmérést biztosít: a test izmai-
nak, a csontok szerkezetének, valamint 
a zsír mennyiségnek, eloszlásának precíz 
számítógépes elemzését teszi lehetővé.  
E mellett – speciális funkcióként – a nyu-
galmi alapanyagcserét, a csontsűrűséget 
és a csont terhelhetőségét is képes mérni. 
A készülék egyedülállóan a csonttörés 
rizikóját 10 évre előre képes megbecsül-
ni. A teljes testvizsgálatoknál is pontos 
mérésekre ad lehetőséget vékony legye-
zősugár technikával, az elérhető legala-
csonyabb sugárdózissal. Ha Ön sokáig 
szeretné megőrizni egészségét, a DEXA- 
mérések alapul szolgálnak a prevenció, a 
speciális edzőprogramok és a személy-
re szabott kezelések megtervezéséhez.  
A DEXA készülékkel nagyon alacsony 
sugárdózissal felvételeket készítünk a 
teljes testről vagy annak régióiról. A kép 

számítógépes elelemzése után megkap-
juk az izom- zsír- és csontsűrűség-érté-
keket. A vizsgált páciens sugárterhelése 
nem nagyobb, mint egy európai repü-
lőúton kapott dózis, továbbá a vizsgá-
lat – melynek célja a törési valószínűség 
megítélése – gyors és teljesen fájdalom-
mentes. A kapott százalékos értéket több 
paraméter együtteséből határozzuk meg: 
köztük a beépült száraz ásványi anyag 
mennyisége és régiónkénti sűrűsége. 

Ezek az idő múlásával pozitív vagy ne-
gatív irányba változhatnak, jól követhe-
tők. A csont alakjának, morfológiájának, 
szerkezetének elemzéséből ugyancsak a 
csont erősségére következtethetünk. A 
készülék testtájanként kimutatja az ak-
tuális zsír- és izomértékeket is. Ha pél-
dául Ön diétázik, a készülék segít meg-
ítélni, hogy megfelelő-e az Ön számára 
az az étrend, amit követ, s a DEXA a 
saját anyagcseréjének megfelelő étkezés 
beállítását is támogatja. Kevesen tudják, 
hogy az izomtömeg mérhető és egye-
nes arányos az izomerővel. A DEXA a 
sportolóknak óriási segítség az edzés-
terv felállításában, majd a hatásosság 
számszerűsítésében. Ha Ön most ter-
vezi életmódjának megváltoztatását, 
ahhoz pontos kiindulási képet ad egész 
szervezetéről az alap anyagcsere, nyugal-
mienergia-leadás, izom-zsír eloszlás és 
csontsűrűség DEXA-vizsgálat.

Bejejentkezés és BőveBB inFormáCió: 
www.borostyanmedicalcenter.hu

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

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

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

 www.borostyanmedhotel.hu - Borostyán Medical Center -

- 14 féle szakrendelés, menedzserszűrés
- Diagnosztikai vizsgálatok: hasi, nyaki és szívultrahang, röntgen,
  mammográfia tomoszintézissel
- DEXA teljes test-zsír-izom összetétel vizsgálat
- Egynapos sebészeti eljárások, plasztikai sebészet
- Vágás és fájdalom nélküli ultrahangvezérelt aranyér műtét
- fájdalommentes vastagbél és gyomor tükrözés bódításban és
  altatásban, nagyító és speciális endoszkópokkal.
- Szépészeti és esztétikai lézeres eljárások, intim női lézer
- Anyajegyszűrés digitális Foto Finderrel a régióban csak nálunk!
- Drakula-terápia, kozmetikai fogfehérítés
Gyorsaság, pontosság, intimitás luxuskörnyezetben!
BEUTALÓ ÉS VÁRAKOZÁS NÉLKÜL!

Kelet-Magyarország legújabb wellness szállodája és magánklinikájaKelet-Magyarország legújabb wellness szállodája és magánklinikája

MED-HOTEL       ÉS MEDICAL CENTER
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Népe izgatottan várta a töpikirályt, 
aki – királyhoz méltóan – pár percnyi 
késéssel meg is érkezett a cívisváros-
ba. Max és Demény pórázon vezették 
maguk után Magos Juditot, aki 
nem mindig értette meg, merre is kell 
menni (azaz honnan jön a töpörtyűil-
lat). Szerettük volna, ha őkirályi fen-
sége néhány mondatban interjút ad 
a CívisCafénak, azonban elcsábult 
a sok-sok, hátizsákból és szatyorból 
előszedett töpitől, ezért alattvalójá-
ra, Juditra bízta a feladatot az Apolló 
moziba érkező vizslakirály. (Eközben 
ő halálra zabálta magát, rajongói nem 
kis gyönyörűségére.)

CívisCafé: 62 ezer követőtök van  
a Facebookon. Mi ennek az  
óriási sikernek a titka?

Judit: A Facebookra eleinte csak né-
hány képet tettem fel, a barátaim ked-
véért, nekik gyűjtöttem össze. Aztán 
egyszer csak arra lettem figyelmes, 
hogy 100 új ember jött, majd 500... 
Ma már itt tartunk.

CívisCafé: A párosításotok nem 
mondható ritkának. Tanár-gazdi,  
kutya-macska egy lakásban.  
Hogy lett ebből blog, könyv,  
országos rajongás?

Judit: Deménynek van véleménye 
a világról, és ezt meg is mondja. A 
blogra figyelt fel a kiadó, megkeres-
tek, hogy könyvet szeretnének belőle. 
Nem is értettem először, nekem az író 
Dosztojevszkijnél kezdődik; én nem 
vagyok író. 

CívisCafé: Több 10 millió forintot 
gyűjtöttetek össze és osztottatok szét 
jótékony célra. Egy olyan világban, 
ahol a bizalmatlanság meghatározó. 

Judit: Egész pontosan 3 év alatt hu-
szonvalahány milliót. Megalapítot-
tuk a Dementor Mentor Klubot, de 
ez nem alapítvány, nem egyesület, 
hanem civil kezdeményezés, közve-
títő szerepet vállal. Havonta tartunk 
megbeszélést, itt döntjük el, kit támo-
gatunk a következő hónapban. Össze-
hozzuk a segítőket, és a segítségre ér-
demeseket. Igyekszünk kisebb, vidéki 
állatvédő egyesületeket támogatni, 
ahol nincs altatás, van ivartalanítási 
kötelezettség. Legutóbbi nagy akci-
ónk volt a nagyimentő akció, 3 mil-
lió forint értékben: idős embereknek 
segítettünk, az Eszkuláp Egyesülettel 
összefogva.

CívisCafé: Demény műtétje pár  
hónapja százezres nagyságrendű  
összegbe került. Azt mégsem  
engedted kifizetni.

Judit: Végül kifizették a fanatikus 
rajongók, akik ugye nem engedték, 
hogy ne segíthessenek. Több pénz is 
jött össze, mint a szükséges, abból két 
rászoruló kutyusnak is jutott.

CívisCafé: Deményt te is  
örökbefogadtad. 

Judit: Én csak ideiglenesen vállaltam 
el a Futrinka Egyesülettől, amíg egy 
műtét után lábadozott. Aztán ő úgy 
döntött, elég idomítható vagyok, hogy 
a gazdija lehessek. És maradt.

CívisCafé: A név honnan?
Judit: Már így jött, a Futrinkánál 
kapta. Nekem nagyon tetszik, ősi ma-
gyar név.

CívisCafé: Demény hogyan lett  
véleményvezér? Hiszen ő „csak”  
egy vizsla...

Judit: Dehogyis! Demény vélemény-
vezérnek született!

CívisCafé: Óriási felelősség ilyen 
népszerűség mellett kiállni  
valamilyen ügyért. Kaptál már olyan 
visszajelzést, hogy valaki a ti  
hatásotokra fogadott örökbe állatot?

Judit: Persze, többet is. Szoktak írni, 
fotót küldeni.

CívisCafé: Demény, a kötsög néven 
vagytok fenn a Facebookon.  
Miért lett ez a neve a kutyának?

Judit: Mert ő egy kötsög. Ez egyéb-
ként ez egy szakkifejezés az engedet-
len, behívhatatlan kutyákra; ő ilyen 
volt, amikor hozzám került. Már nem 
(annyira) kötsög.

Gulyás-Czibere Anikó

Az ország 
legkötsögebb 

vizslája  
leigázta  

Debrecent
Interjú Deménnyel,  

azaz Judittal. 

demény történetét a FaCeBookon  
itt követhetik a kívánCsiak.
A Deményista Mentor Klub debreceni pártfogoltja az  
Együtt az állatokért Egyesület
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ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

KÉSZÜLT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG MEGBÍZÁSÁBÓL

MTU_nyari_kampany_TURISTVANDI_Sajto_192x269.indd   1 2018. 06. 25.   10:51
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SZÁMLÁK
ADATSZOLGÁLTATÁS

HATÉKONYSÁG

INTÉZZE EGYSZERŰEN ADÓÜGYEIT ÉS REGISZTRÁLJON AZ
ONLINESZAMLA.NAV.GOV.HU OLDALON!

HA NEM RENDELKEZIK MEGFELELŐ SZÁMLÁZÓ PROGRAMMAL,
HASZNÁLJA A NAV INGYENES ONLINE SZÁMLÁZÓJÁT!

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon.

NAV_OnLIne_Szamla-192x269-sajto_Kezek.indd   1 19/06/18   15:59
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/ /



8 CívisCaféHEJ, DE JÓ HELY

Bizonyára sokan emlékeznek rá, 
először a Cívishír számolt be róla 
2016 nyarán, hogy hirtelen félár-
ván maradt 9 gyermek Hajdúdo-
rogon; a legkisebb alig pár hóna-
pos volt akkor. A hír aztán bejárta 
a sajtót, az egész ország megmoz-
dult a cigány családért, amit az apa 
azóta is példásan összetart.

Rémálma, hogy  
elvehetik tőle gyermekeit
– Megvagyunk – feleli csendesen 
a vonalvégen Makula László. 
A hajdúdorogi férfi hangjából 
szomorúságot, fáradtságot érzek, 
de átsüt a kedvesség is; örül, hogy 
valaki érdeklődik hogylétük felől. 
Két éve még egymásnak adták a 
kilincset a segíteni akarók, az újság-
írók, szerveztek nekik gyűjtést is jó 
szándékú emberek, aztán, mintha 
kicsit megkopott volna az érdek-
lődés. Pedig a problémák, a bajok 
csöppet sem csökkentek az elmúlt 
két esztendőben.
Makula Lászlónak egyik napról 
a másikra változott meg az élete. 
Semmi előjele nem volt a közelgő 
tragédiának: 2016 áprilisában egy 
reggel arra ébredt, hogy 38 éves 
felesége nem kel fel az ágyból. 
Azonnal hívta a mentőket, de már 
nem tudtak segíteni az asszonyon. 

Később kiderült: tüdőembóliában 
hunyt el.
Pedig éppen hogy volt, lett volna 
miért élnie: két héttel korábban 
megszületett a legkisebb, kilence-
dik gyermeke.
A kilenc gyerekkel, köztük a két-
hetes csöppséggel egyedül maradt 
férfinak nem volt ideje elhagyni 
magát, elvesztett, szeretett felesé-
gét gyászolni, a gyerekekben kellett 
tartania a lelket, a legkisebbről pe-
dig gondoskodni. Egyszerre apjuk 
és anyjuk, hisz mindkét szerepben 
helyt kell állnia. Etetni, ruházni, 
iskolába, óvodába indítani őket, 
beszélni, járni, beszélni tanítani a 
legkisebbet. Akinek a szókincsében 
egy szó értelmetlen marad: mama.
A család, míg az édesanyát el nem 
vesztette, szerény körülmények 
között, de nagy szeretetben élt.  
A feleség halála után az apára és 
legidősebb lányára hárultak a ház-
tartási teendők.
És persze jöttek, jönnek a gondok. 
Nemrég az orvosi rendelő várójá-
ban ellopták a szatyrát, míg a pi-
civel odabent volt. Minden iratát 
újra kellett csináltatnia. A nyárfa, 
amely már akkor is az udvaron állt, 
amikor odaköltöztek, elöregedett; 
félő, hogy rádől a házra, ki kellene 
vágatni, de nincs rá pénze. A fürdő-
szobában felesége halála óta kétszer 
is volt csőrepedés. Ekkora család 
nem maradhat víz nélkül, az édes-
apa maga látott hozzá a javításhoz, 
majd, ahogy a tévében látta, a sérült 
falon a csempézéshez. Lászlónak 
nincs szakmája, de, mint mondja, 
mindenhez ért, ami a ház körüli 
teendőket illeti. Fest, főz, takarít, 
mos, gondozza a kiskertet.

Azóta unoka is született
Nagy segítsége a legidősebb lánya, 
aki – újságolja már boldogabb 
hangon Makula László – most 
már maga is édesanya; nemrég 
született meg a kisfia. A fiatalok 
maradtak a szülői házban, az új-
donsült nagypapa a nyári konyhát 
alakította át számukra.
Makula László mindennél fonto-

Két éve maradt  
anya nélkül  

9 gyerek  
Hajdúdorogon

Debrecentől Nyíregyházáig,  
de még a határon túlról  

is rengetegen segítettek.

Aki segíteni szeretne MAkuláékon, Az Alábbi cíMre juttAthAtjA el AdoMányát:
MAKULA LÁSZLÓ, 4078 HAJDÚDOROG, PETŐFI SÁNDOR U. 70.
AZ OTP-NÉL VEZETETT SZÁMLASZÁM: 11773384-02530730
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Angyalföld tér 11. 7.00-22.00
Egyetem sugárút 50. 7.00-23.00

Kálvin tér 7. NON-STOP

1perc: 80 forint bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint  

       FEKVŐSZOLÁRIUM  
  ÁLLÓSZOLÁRIUM

CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)
 SZOLÁRIUMKRÉMEK SZOLÁRIUM

www.solisundebrecen.hu

Ke
re

sd
 a

kc
ió

nk
at

!

Keresd akciónkat!

Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadó hely.

Az első magyar bentonit alapú,  
természetes  
ÁLLATGYÓGYÁSZATI  
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.

Próbálja ki Ön is kedvencén! 
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

sabbnak tartja a család egyben tartását. 
Mindent megtesz annak érdekében, hogy 
el tudja látni gyermekeit. Szinte retteg at-
tól, hogy elveszik tőle őket. Mert azt nem 
élné túl, ha bármelyiket is elvinnék tőle. 
Nemrég kapott valahonnan egy kis festé-
ket, most a lakást festi, hogy senki ne talál-
hasson benne hibát, ami miatt meg kellene 
válnia imádott gyerekeitől.
Munkát vállalni még nem tud, mert a 
legkisebbel van otthon. Kimondani talán 
sok, hogy havi 200 ezer forintból élnek. 
De ha azt vesszük, hogy az édesapa reg-
gelente 3-4 kenyérrel tér haza a boltból, 
akkor láthatjuk, ennyi éhes szájat etetni 
nem egyszerű feladat.
A gyerekeknek nem mondhatom, hogy 
nincs mit enni, ha éhesek! – mondja.
Amire nagy szükségük lenne: tartós élel-
miszer, a kicsinek tápszer, ruha, cipő, 
hogy tisztán, rendben tudja járatni őket. 
Ősztől pedig nagy változás történik a 
család életében: Évike, aki befejezte az 
általánost, Debrecenbe fog járni közép-
iskolába, kollégista lesz. Őt is útnak kell 
majd indítani.
Nagy segítségükre van a görög katolikus 
lelkész János atya, aki valószínűleg a lelket 

is tartja az édesapában, hogy egyedül is 
helyt tudjon állni a család összetartásá-
ban. Meg sok mindenben. Nincs egyszerű 
helyzetben ma egy roma család.
A gyermekek ruha- és cipőméretét meg-
adta az édesapa, de mikor arról kérdez-
tem, neki mire lenne szüksége, azt fe-
lelte: az nem érdekes, ő elhordja a régi 
holmiját, az a fontos, hogy a gyerekek 
ne nélkülözzenek. Szívesen venne részt 
ruhacserében is, ha találna olyan csalá-
dokat, ahol az övéitől nagyobb és kisebb 
gyerekek vannak, mert akkor az övéi 
kinőtt holmijait oda tudná adni viszon-
zásképp. Most úgy tesz, hogy a kinőtt 
ruhákat becsomagolja, és odaadja János 
atyának, hogy juttassa el rászorulókhoz.
Szerveztek nekik korábban gyűjtést több 
helyen is, többek között a Cívishír is, 
amit ezúton is nagyon köszön, de, pa-
naszolja az édesapa, nem mind érkezett 
meg hozzájuk, valahogy elkeveredtek. 
Ezért lenne fontos, hogy azok, akik a 

Makula családot szeretnék támogatni, 
közvetlenül nekik juttatnák el az ado-
mányukat.
A most mindössze 41 éves férfi kapott már 
olyan tanácsot, hogy nősüljön meg újra, de 
erről hallani sem akar.  – Nem tudnának 
új anyát megszokni a gyermekeim – érvel. 
Egyébként is: nincs nap, hogy ne gondolna 
elvesztett párjára, ne menne ki hozzá a te-
metőbe, hogy emlékezzen arra, mennyire 
boldogok voltak együtt.

Cservenyák kAtAlin

méretek
Patrícia (19) cipő: 39-40, ruha: XL, Éva Anna (17) cipő: 40, ruha: XL, Gedeon (15) cipő: 40, ruha: L, 
Ágnes (11) cipő: 34-35, ruha: 128, Levente Ottó (9) cipő: 34, ruha: 128 Montika (8, ő tartós beteg kislány)  
cipő: 30, ruha: 120, Roland (7) cipő: 29, ruha: 110-120, Julcsika (5) cipő: 28, ruha: 110,  
Maximilian (2 év 3 hónapos). Az unoka 4 hónapos kisfiú: ruha: 95-96
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Málnalikőr
Itt a gyümölcsszezon, ideje megkóstolnunk 
azt a málnalikőrt, amit Boros Vali receptje 
alapján készítünk.

Hozzávalók: 1 csokor mentalevél,  1 közepes 
üveg málna, 1 rúd fahéj, 1-3 rúd vanília (ízlés 
szerint), kb. 8 dl vodka, 20-40 dkg cukor

Elkészítése: Egy közepes nagyságú befőt-
tes üveg aljára tettem mentaleveleket, kb. egy 
csokorral, erre ment a málna, én teleraktam 
az üveget, mert szeretném erősen érezni a 
málna ízét, kapott egy rúd fahéjat és 3 rúd 
vaníliát (elég egy is), ezt felöntöttem vodká-
val, kb. 8 dl ment rá, ezután 10 napig, vagy ha 
nem izgulunk nagyon, akár 2 hétig is lehet a 
teraszpárkányon...
Mikor letelt az idő, akkor 20-40 dkg cukrot 
2-4 dl vizben sziruppá főzök – ha édesen 
akarjuk, akkor 40 dkg, ha nem nagyon, ak-
kor elég a 20 dkg cukor is. Én 20 dkg-mal fo-
gom készíteni, mert édes a málna is... Mikor 
jó erős szirup lett, kihűtjük, és a málnához 
öntjük. Megint egy hétig magára hagyjuk, és 
ha letelt, lehet üvegekbe szűrni. Aki elkészíti, 
nem fogja megbánni.
 Egészségünkre kívánja: Boros Vali

Könnyű  
karfiolleves
Nyáron nincs sok kedve az ember-
nek a tűzhely előtt állni, különösen, 
ha odakint süt a nap. Ilyenkor valami 
könnyű, egyszerű, főleg gyorsan el-
készíthető receptet keres. Pont ilyen 
a karfiolleves.

Hozzávalók: 1 közepes fej karfiol,  
1 tojás, liszt, zsiradék, só, bors, piros-
paprika, tejföl

Elkészítése: A karfiolt rózsáira 
szedjük (a nagyobbakat daraboljuk), 
és annyi sós vízben, ami bőven elle-

pi, odatesszük főni (ha lefedjük, ha-
marabb kész). Közben világos rántást 
készítünk, a végén beledobunk egy 
kávéskanálnyi őrölt pirospaprikát. A 
rántást felengedjük hideg vízzel, cso-
mómentesre keverjük, és ezzel besű-
rítjük a levest. Ízlés szerint borsozzuk, 
végül egy tojásból nokedlitésztát ké-
szítünk, és a levesbe szaggatjuk. Tej-
föllel kínáljuk. (Készíthetjük rántás 
helyett habarással is, akkor a tejfölhöz 
keverjük a lisztet és a pirospaprikát, 
vízzel hígítjuk, és szűrőn keresztül a 
levesbe öntjük, lassú tűzön főzzük, 
míg besűrűsödik.
 Jó étvágyat kíván: Cseka

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Töltött karalábé  
egyszerűbben, gyorsabban
Enni? Hát azt nagyon szeretünk! A sü-
tés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt! 
Töltött karalábét sokszor azért nem készí-
tünk szívesen, mert vagy drága a karalá-
bé, vagy nincs kedvünk furkálni. Muta-
tunk egy olyan receptet, amely megoldás 
mindkettőre. Elég hozzá két nagyobb ipa-
ri karalábé (mert az ritkán fás), és kérjünk 
a zöldségestől még vagy 15-20 nagyobb 
karalábélevelet (ingyen adják).

Hozzávalók: 2 nagyobb ipari karalábé, 
15-20 karalábélevél, 50 dkg darált hús, 
1 bögre (2,5 dl) rizs, 1 fej hagyma, 1 to-
jás, friss kapor, tejföl, liszt, zsiradék, só, 
bors (pirospaprika NEM KELL bele)

Elkészítése: Előbb készítsük el a tölte-
léket! A hagymát reszeljük le, vagy aprít-
suk finomra, tegyük kevés forró zsiradék-
ba, dinszteljük, de ne pirítsuk meg, majd 
mehet bele a megmosott rizs, amit kicsit 
átforgatunk benne (fehéredésig), és kicsit 
hagyjuk hűlni. Hozzáadjuk a darált húst, 
sózzuk, borsozzuk, majd egy pici vizet is 
teszünk hozzá, hogy kicsit lazább legyen, 
jól összedolgozzuk a masszát.

Közben egy fazékban vagy lábas-
ban tegyünk fel forrni vizet, 
és öntsünk bele egy kevés  
(1 kávéskanálnyi) ece-
tet. A karalábéleveleket 
mossuk meg, majd 
még a nyelükkel együtt 
(így kisebb az esély 
arra, hogy leforrázzuk 
a kezünket) rövid idő-
re – csak annyira, hogy 
kicsit fonnyadt legyen 
– tegyük (ne egyszerre, 2-3 
darabonként) a vízbe. Csepeg-
tessük le,  majd vágjuk ki a vastagabb 
ereket – ügyelve arra, hogy ne szakadjon 
ki a levél. A kisebb leveleket, amelyeket 
nem tudunk megtölteni, vágjuk laskára, 
és tegyük a lábas aljára, amelyben az ételt 
főzni fogjuk.
A karalábékat tisztítsuk meg, karikázzuk 
fel, majd vágjuk kisebb, téglalap alakú da-
rabokra.
Kezdhetjük tölteni a leveleket. Ne csa-
varjuk szorosra, mert a rizsnek hely kell, 

amikor megduzzad, ha viszont nincs he-
lye, olyan kemény lesz a töltelék, mint a 
puskagolyó. A töltelékeket sorakoztas-
suk az edény aljába, majd szórjunk rá a 

felaprított karalábéból. Ha már 
elfogyott a levél, a maradék 

töltelékhez adjunk egy 
nyers tojást, formáz-

zunk belőle gom-
bócokat, forgassuk 
meg őket lisztben, 
és tegyük a tölte-
lékekre. Közben 
mindig rakjunk a 

„karalábéforgácsok-
ból” is a rétegek közé, 

egyenletesen eloszlatva.
Ha már minden elfogyott, 

óvatosan öntsünk vizet a fazékba, 
hogy ellepje a gombócokat. Tegyük rá a 
felvágott kaprot, dobjunk bele sót, majd 
fedjük le a fazakat. Ha elfőné a vizet, min-
dig pótoljuk. Amikor már puha, rántással 
besűrítjük, a lé bőven lepje el a gombó-
cokat; az a finom, ha sok lé van rajta. A 
végén tejföllel vagy tejszínnel még felroty-
tyantjuk, de már nem főzzük tovább.
Mélytányérokban, tejföllel tálaljuk. 
 Jó étvágyat kíván: Cseka
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A KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN 
2018/2019-ES ÉVADÁNAK BÉRLETES 
KONCERTJEI

VÁSÁRY 85
2018. szeptember 11. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Beethoven: Coriolan-nyitány, Op. 62; Ah! Perfido – koncertária, Op. 65;
IX. szimfónia, Op. 125. 

Hintalan-Mondok Yvette – szoprán / Gál Erika – alt / Biri Gergely – tenor / 
Kovács István – basszus / Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó Sipos 
Máté) / Kodály Filharmonikusok Debrecen / Vezényel: Vásáry Tamás

KINCSEINK  
2018. szeptember 18. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Rost Andrea és lánya, Harazdy Eszter estje

Kodály Filharmonikusok Debrecen / Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató: Szabó Sipos Máté) / Vezényel: Kovács János

MUSICA D’EUROPA
2018. október 9. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Schubert: Nyitány olasz stílusban D. 590 / Schumann: a-moll gordonkaverseny, 
Op. 129. / Mendelssohn:  III. (a-moll) „Skót” szimfónia, Op. 56.

Erica Piccotti – gordonka (Olaszország) / Kodály Filharmonikusok Debrecen / 
Vezényel: Henry Hao-An Cheng (Németország)

BIHAR & BIHOR
2018. november 14. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Mozart: A színházigazgató – Nyitány, K. 486 / Haydn: C-dúr 
oboaverseny, Hob.VIIg: C1/ Csajkovszkij: IV. (f-moll) szimfónia, Op. 36.

Gáti Zoltán – oboa / Nagyváradi Állami Filharmónia
Vezényel: Mark Kadin (Oroszország)

ROSSINI 150
2018. november 20. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Rossini: Petite Messe Solennelle

Pasztircsák Polina – szoprán / Megyesi Schwartz Lúcia – alt / 
Megyesi Zoltán – tenor / Bakonyi Marcell – basszbariton / 
Egri-Pertis Duó (Egri Mónika és Pertis Attila) – Bösendorfer és Bogányi zongorán / 
Ernyei László – akkordeon / Kodály Kórus Debrecen 
Vezényel: Szabó Sipos Máté

FAGOTT LÉGYOTT
2018. november 27. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Weber: Oberon-nyitány, Op. 62. / Vivaldi: e-moll fagottverseny /
Vivaldi: c-moll fagottverseny / Csajkovszkij: V. (e-moll) szimfónia, Op. 64.

Lakatos György – fagott / Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László

A TELJESSÉG FELÉ
2018. december 4. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Mozart: Esz-dúr sinfonia concertante,  K.V. 297/b / César Franck: d-moll szimfónia  

Bicskey Gábor – oboa / Csonka László – klarinét / Héra András – kürt / Vitányi 
József – fagott / Kodály Filharmonikusok Debrecen / Vezényel: Kovács László

KARÁCSONYI KONCERT
2018. december 18. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Michael Haydn: Te Deum MH 28, d-moll szimfónia MH 393 / 
Joseph Haydn: Nelson-mise, Hob. XXII/11 

Jónás Krisztina – szoprán / Bakos Kornélia – alt / Szerekován 
János – tenor / Jekl László – basszus / Kodály Kórus Debrecen 
(karigazgató: Szabó Sipos Máté) / Savaria Barokk Zenekar 
korhű hangszereken / Vezényel: Németh Pál

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2019. január 22.19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Bartók: 2. hegedűverseny / Kodály: Felszállott a páva – variációk 
egy magyar népdalra

Kelemen Barnabás – hegedű / Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

A FESZTIVÁLZENEKAR KAMARAESTJE
2019. január 29. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Mozart: D-dúr divertimento, K. 136, C-dúr oboaverseny K. 314 / 
Albrechtsberger: Concerto altharsonára / Grieg: Holberg-szvit

Philippe Tondre – oboa / Szakszon Balázs – harsona / Budapesti 
Fesztiválzenekar kamarazenekara / Koncertmester: Pilz János

VILÁGOK ARCA
2019. február 19. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Kovács Zoltán: Adagietto / Ravel: Couperin sírja /  Wagner: Walkür – I. felvonás   

Szabóki Tünde – szoprán / Kovácsházi István – tenor / Gábor Géza – basszus / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen / Vezényel: Kovács László  

SUR LES CHAMPS-ELYSÉES
2019. március 5. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Poulenc: d-moll versenymű két zongorára és zenekarra / Milhaud: Le Bœuf 
sur le toit / Berlioz : Fantasztikus szimfónia, Op. 14. / Mogyorósi Éva, Boda 
Balázs – Bösendorfer és Bogányi zongorán / Kodály Filharmonikusok Debre-
cen / Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

„S HATÁRTALAN AZ ÉLET”
2019. március 26. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Brahms: I. (d-moll) zongoraverseny, Op. 15. / Stravinsky: Tavaszi áldozat 

Balog József – zongora / Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Vajda Gergely

A ZENE UNIVERZUMA
2019. április 2. 19:30 
Kölcsey Központ, Nagyterem

Mozart: A-dúr hegedűverseny / Holst: Bolygók, Op. 32.

Jávorkai Sándor – hegedű / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László 

MÉLYLÉLEKTAN
2019. április 9. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Schubert: V. (B-dúr) szimfónia, D. 485 / 
Bartók: A kékszakállú herceg vára  

Bódi Marianna – mezzoszoprán / Bretz Gábor – basszbariton / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre 

GULYÁS BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

GULYÁS BÉRLET

BÉRLET

GULYÁS BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET
RUBÁNYI BÉRLET
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ROMANTIKUS PORTRÉK
2019. április 23. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Liszt: Von der Wiege bis zum Grabe / 
Vajda Gergely: Csárdás obstiné – Hommage á Ferenc Liszt zongorára 
és zenekarra / Liszt: A-dúr zongoraverseny Nr. 2. / 
Mendelssohn: V. (D-dúr) ,,Reformáció’’ szimfónia, Op. 107.

Kiss Péter – zongora / Kodály Filharmonikusok Debrecen 
Vezényel: Vajda Gergely

MODERN MÁJUS
2019. május 7. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Oláh Kálmán: Concerto for Symphony Orchestra and Jazz Band /
Webber: Requiem  

Miklósa Erika – szoprán / László Boldizsár – tenor / 
Oláh Kálmán – zongora / Balázs Elemér – dob / 
Barcza Horváth József – bőgő / 
Bacsó Kristóf – szaxofon / Dés András – ütőhangszer / 
Lautitia Gyermekkar tagjai / Kodály Kórus Debrecen / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen 
Vezényel: Kovács László

B-BETŰS ÓRIÁSOK
2019. május 14. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Bartók: Román népi táncok / Bach: V. (D-dúr) Brandenburgi verseny, 
BWV 1050 / Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia, Op. 92. 

Alexáné Kardos Ildikó – hegedű / Köcsky Balázs – fuvola / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen / Csembalón közreműködik 
és vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

HOLLYWOOD ÉS A MAGYAROK
2019. május 30. 19:30
2019. május 31. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Péter Bence – zongora / 
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó Sipos Máté) / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen  
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel 

KODÁLY KÓRUS DEBRECEN 
A CAPPELLA KONCERTEK

ESTI ÉBERSÉG – HAMVAS 50
2018. október 25. 19:30
Pásti utcai zsinagóga

Esti elmélkedés Hamvas Béla gondolataival 
és a későromantika zenei különlegességeivel

Rudolf Péter / Kodály Kórus Debrecen / Vezényel: Szabó Sipos Máté

MAGYAR KOMÉDIA OLASZ MÓDRA
2019. január 10. 19:30
Kölcsey Központ, Bálterem

Balassi Bálint pásztorjátéka Monteverdi madrigáljaival 
és marionettekkel előadva 

A Vojtina Bábszínház művészei / Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Szabó Sipos Máté

ENNIVALÓ MUZSIKA
2019. február 21.  19:30
Kölcsey Központ, Bálterem

Énekelt receptek és egyéb nyalánkságok

Kodály Kórus Debrecen / Vezényel: Szabó Sipos Máté

VIA CRUCIS – NAGYHETI HANGVERSENY
2019. április 16. 19:30
Szent Anna-székesegyház

Liszt: Via crucis / Vajda János: Via crucis /  Arvo Pärt: The Beatitudes

Kodály Kórus Debrecen / Vezényel: Szabó Sipos Máté

ORPHEUS BRITANNICUS 
2019. május 2. 19:30
Pásti utcai zsinagóga

Különös válogatás a szigetország kórusirodalmából, avatott kézből

Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Peter Broadbent (Egyesült Királyság)

GULYÁS BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

Partnereink:Kiemelt partnerünk: Támogatóink:

+36 52 500 200    info@kodalyfilharmonia.hu    www.kodalyfilharmonia.hu

Bérletvásárlás: 

2018. július 2-ától a bérletekben szereplő első koncert napjáig. 
A régi bérletek megújítása 2018. július 2. és  augusztus 5. között lehetséges.

Információ és bérletértékesítés:

Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi u. 1-3; tel.: 52/518-400, 
e-mail: info@fonixinfo.hu) Nyitva tartás: hétfő-péntek 9:00-18:00, 
szombat 9:00-15:00 (ebédszünet: 13:15-14:00)
 
Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, Turisztikai Információs Pont 
(Debrecen, Nagytemplom mögötti Emlékkert, tel.: 70/933-99-08, 
e-mail: visitdebrecen@fonixinfo.hu) Nyitva tartás: hétfő-szombat 09:00-18:00, 
pénztárzárás: 17:30

A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

Bérletárak:

GULYÁS BÉRLET

BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

BÉRLET 10 + 1 hangverseny  I  1. helyár -  19 700 Ft
10 + 1 hangverseny  I  2. helyár -  16 400 Ft

10 + 1 hangverseny  I  1. helyár -  19 700 Ft
10 + 1 hangverseny  I  2. helyár -  16 400 Ft

4 hangverseny  I  1. helyár -  8 700 Ft
4 hangverseny  I  2. helyár -  6 400 Ft

4 hangverseny  I  1. helyár -  8 100 Ft
4 hangverseny  I  2. helyár -  5 700 Ft

Napló- vagy Korzó bérlet vásárláskor a 11. hangversenyt Önök választhatják 
ki a Kodály Kórus Debrecen a cappella sorozatának öt hangversenye közül.
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Hosszú ideje hallgatom, ahogy egymás-
nak mesélnek az emberek; lényegtelen, 
hogy mit: filmet, szülést, újbóli talál-
kozást, elátkozott hétfő reggelt, utazást 
vagy egy vacsorát. A legtöbb esetben 
csak némán kérem az Istent, hogy ne 
hallják magukat. Néha azonban arra 
gondolok, egy diszkrét fejlövés mind-
annyiunknak kijárna, még azoknak is, 
akik csak közönségei vagyunk ezeknek 
a minden esetben vég nélküli, színtelen, 
felvizezett történeteknek.

Biztos ismernek ilyet… Ezek a be-
szélők a társaságban ontják a szót, nyel-
vi igénytelenséggel habosítják cifrára a 
hányást, vagyis úgy sztoriznak, hogy 
nincsenek se súlypontok, se élvezhető 
átkötések, egy fia eszes áthallás sem. 
Az elbeszélés nélkülözi továbbá az el-
várható minimális tagoltságot és törté-
neti ívet – eleje, közepe, vége –, ezáltal 
mindennemű él-
ményszerűséget. Ma-
gyarul: a „személyes 
élményim” tárgykör-
ben megszólalók java 
maga a rém/dög/to-
tál unalom. Lehet e 
mögött sok minden, 
de a legkevésbé az, 
hogy történetesen a 
„szónok” Cicerónak 
született-e, vagy épp 
mennyi időt vesz-
tegetett az iskolá-
ban. Pedig nem sok 
kellene az igényes 
m e g s z ó l a l á s h o z :  
1. Legyen bennem 
arra elemi igény, 
hogy még az egyfős hallgatóságot is 
megtisztelem a szavaimmal. 2. Pon-
tosan tudjam, mit akarok közölni 
(azt is, mi a szar lesz ennek a vége). 3. 
Legyen sajátom egy olyan stílus, ami-
nek jegyeit magabiztosan használom.  
4. Rendelkezzek olyan szókészlettel, 
ami plasztikusan visszaadja a nyomo-
rult hallgató számára a lényeget. 5. Ne 
én szerepeljek, hanem a történet éljen.
Aki mindezeknek híján van, az tény-
leg inkább tegyen ki egy röhejes idé-
zetet a Facebookra arról, hogy nekem 
MEGINT nincs önálló gondolatom, de 
legalább másnak van – megbocsátható; 
fejtsen keresztrejtvényt, írjon levelet a 
képzelt barátjának egy selyemköté-

sű noteszbe, de társaságban egyszer s 
mindenkorra egyszerűen kussoljon!
Az írókkal ugyanez a helyzet. Az tud 
magával vinni távoli tájakra, idegen 
sorsok legmélyére, aki határozott moz-
dulattal a hónunk alá nyúl, leültet és 
– rátermettsége révén – olyan képeket, 
mi több érzeteket tol elénk, ami nem 
elhiteti velünk, hogy ott vagyunk, ha-
nem amiktől tényleg ott leszünk.
Vámos Miklós Töredelmes vallomása 
épp ilyen. Fikarcnyit sem szépít, ezúttal 
az életének díszes mérföldkövei közé 
nőtt gazt hozta el: saját bénázásait, 
irdatlan ballépéseit vagy épp bocsána-
tos bűneit tárja elénk. Az idén 68 éves 
szerző írásainak fókuszában jobbára 
saját öregedése áll, amit hol lemondó 
egykedvűséggel, hol hűvös tényként, 
de mindvégig szimpatikus öniróniával 
nyugtáz. Végre valaki, aki nem elkáp-
ráztatni akar, hanem csak mesél, mesél 

és mesél, miközben 
vénásan nyomja a 
nyugtatót minden 
egyes sora. Innen 
nem sietünk sehova.
Micsoda bátorság! 
Jó, jó, elmondjuk az 
ügyeletes orvosnak 
és a legjobb batá-
runknak egy pohár 
bor mellett, hogy 
hogy tört be a fejünk 
a saját konyhánk kö-
vén (nyerítünk rajta 
hosszan) vagy mi-
ként adtunk tovább 
hirtelen felindulásból 
egy méregdrága aján-
dékot nyilvánosan, 

de az ilyesmiről nem írunk könyvet. 
Azaz hát mégis. Mert a földi pálya nem 
csak díszkővel van kirakva, ugye – sok 
itt a sár meg a sóder is. De én az árnyé-
kaimmal együtt vagyok én; ez Vámos 
Miklós, a híres és remek író. Aki haj-
nalban kimegy pisilni. Vagy – micso-
da csoda! – a párkapcsolati kudarcaiért 
önmagát is felelősként nevezi meg. Az 
élet érett dolgai.
A Töredelmes vallomást azok olvassák, 
akik éhezik a nyelv játékát és a velük 
leírt okos mesét. Olyan ember beszél 
és osztja meg legmagányosabb titkait, 
félelmeit, egyszersmind bukásait, aki 
tökéletesen felkészült saját magából.

bereCzki-Csák HelGA

Cifrára  
habosított 

hányás  
helyett:  

töredelmes 
vallomás

Vámos Miklós új könyvéről, 
és arról, hogy sok itt a sár 

meg a sóder. 

vámos miklós: töredelmes vallomás
Athenaeum Kiadó 
Oldalszám: 300 oldal 
Kötés: keménytáblás 
3999 forint 
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www.axibent.hu

TermészeTes, benToniT agyag alapú  
SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK  

az egész család számára.

Minőség, versenyképes áron!

4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő 
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu 
www.eme97.com

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elren-
dezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.  
Ár: 135 millió forint Telefon: +36 20 9552 411

Elegáns, mediterrán  
hangulatú luxusvilla

www.ingatlan.com 22755648  www.palmer.ingatlan.com
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MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
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Vigyázz, kész, fess és hűtsd le magad!
Debrecen új festékszakáruházában.

15 literes vödreink mellé most jéghideg ice tea, energiaital vagy sör  
az ajándék, hogy felfrissülj a folytatáshoz.

Debrecen, Diószegi út 3-5.
06 70 387 5613 | www.colordam.hu

Akciónk kezdete 2018. július 16. hétfő, a készlet erejéig. Érvényes minden megvásárolt, 15 literes JUB falfestékünkre.

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM | KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS | UCCU NEKI | BŰN | SPORT 
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Bella, Barbi, Peti és Maki jó barátok. Ők azok, akik régóta rajonga-
nak a Trabantokért. Most úgy döntöttek, hogy belevágnak életük egyik 
nagy kalandjába, és 7000 kilométert utaznak a járgányaikkal, hogy meg-
mutassák: két ütemmel és négy kerékkel is el lehet jutni 12 országba.

Debrecen belvárosából, a népszerű romkocsmából indul július 28-án a 
két 601-es Trabi ,és terveik szerint augusztus 30-án érkeznek vissza.
Hatalmas buli közepette búcsúztatják Bolhát és Bodobácsot, hogy be-
járják Skandináviát, és magyarországi Trabantokként először érintsék 
kerekeikkel az Északi-sarkkört. Szlovákián, Lengyelországon, Litvánián, 
Lettországon, majd Észtországon keresztül utaznak a fiatalok Finnország-
ba. Helsinkibe komppal kelnek át a Finn-öblön keresztül. Finnországot 
keresztülszelve jutnak majd Lappföld fővárosába, Rovaniemibe – itt érik 

el az Északi-sarkkört. Aztán autóznak tovább észak felé, és ellátogatnak 
Norvégiába, a lenyűgöző szépségű Lofoten szigetcsoporthoz; ez 

lesz túrájuk legészakibb pontja. Visszafelé Svédországon ko-
csikáznak majd végig, útba ejtik Dániát, és természetesen 

a Trabant hazájában, Németországban is megállnak. 
Innen Csehország felé indulnak, és Szlovákián ke-

resztül újra kis hazánkba érkeznek.
Be szeretnék bizonyítani, hogy a sokak által leg-
rosszabbnak vélt kisautó bárhová elviszi az em-
bert. Egy finnországi ismerős invitálta Makit 
Helsinkibe.
Kissé félve mesélte az ötletet Bellának, aki la-
zán rávágta, hogy indulhatnak.
Így kezdődött a kaland körülbelül három éve. 

Aztán tervezgették az utat; hatalmas lelkesedés-
sel bújták a térképeket. Az akkori útvonal jócskán 

eltért a véglegestől, mert csak Helsinki volt az úti 
cél. Izgatottan jártak utána a külföldi környezetvé-

delmi előírásoknak, a nevezetességeknek, és ezerszer 
elképzelték, ahogy megteszik az első kilométereket, ahogy 

az ablakon lábakat kilógatva kocsikáznak, és hogy Tallinn-nál 
felgurulnak a Helsinkibe tartó kompra.

Őrült ötlet: 
Trabanttal az 
Északi-sarkra

Több mint 7000 kilométer vár a 
debreceni fiatalokra. 
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Ekkor ismerkedtek meg Petiékkel. Barbi 
és Peti is „trabantos pár”. Az első pilla-
nattól érezték, hogy jó barátokra leltek 
egymásban. Elmesélték a tervüket, ők 
pedig hatalmas lelkesedéssel fogadták 
azt. Immár teljes lett a csapat: két autó 
és négy fő. Az útvonal innentől kezdve 
csak nőtt. Többször átbeszélték a tervet, 
és úgy döntöttek, ha már útra kelnek, 
akkor menjenek el Norvégiába is. De ha 

már ott vannak, akkor ne maradjon ki 
a sarkkör sem! Most ott tartanak, hogy 
Rovaniemitől körülbelül 500 kilométer-
re lesz a túra legészakibb pontja.
És hogy miből telik erre a fiataloknak? 
Természetesen szponzorok támogatásá-
val. Emellett folyamatosan forog majd a 
kamera. Nem kizárt, hogy egy kalandfil-
met vagy roadshow-t készítenek a felvé-
telekből.

Youtube-csatornán – terveik szerint – 
naponta többször is tartják a kapcsola-
tot az érdeklődőkkel, és a magyarországi 
trabantos Facebook-oldalon is nyomon 
lehet követni útjukat.
Sőt, a csapat úgy döntött, hogy a túra so-
rán fel nem használt anyagi támogatáso-
kat a túra végén felajánlja egy debreceni 
alapítvány részére.

FoGArAsi renátA

Hanza-Twin Kft.
Munkaruha és védőeszköz szaküzlet

www.hanzavedoeszkoz.hu

Munkaruházati 
és védőeszköz kis - 
és nagykereskedés
Workwear and Protective 
Clothing Retail 
and Wholesale Trade

4025 Debrecen, Pásti utca 2. (Hatvan u. 18.) 
Tel.: +36-52-530-348, +36-30-606-9239
E-mail: debrecen@hanzavedoeszkoz.hu, 

4400 Nyíregyháza, Szent István u.1. (Luther Üzletház) 
Tel.: +36-42/410-257, +36-30/499-6881
E-mail: nyhaza@hanzavedoeszkoz.hu
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A geocaching szabadidős tevékeny-
ség, természetbarát hobbi. Olyan já-
ték, mely a kincskeresés ősi alapjaival 
egyesíti a modern technikát (GPS, 
internet) a természetjárással, a tu-
rizmussal és az ismeretterjesztéssel. 
Célja, hogy a világ különböző pont-
jain elrejtett ládákat egy GPS vagy 
okostelefon segítségével megtaláljuk.
A geocaching nem bonyolult játék, de 
lehet, hogy egy-egy ládát megtalálni 
igencsak trükkös, az elrejtése vagy 
épp a feladványa miatt. Ennek ellené-
re nagyon jól rá tudja venni az em-
bert, hogy mozduljon ki többet a négy 
fal közül, és adjon célt a kirándulás-
nak, vagy épp a város felfedezésének.

A játék menete
A geocaching során úgynevezett „lá-
dákat” kell megkeresnünk. Minden 
ládának van neve, és pontosan be-
tájolják, így könnyen azonosíthatók 
az alkalmazáson belül. A kincskerső 
nem tudja, hogy hogy néz ki a láda. 
Egyet tud: szabad szemmel ritkán le-
het látni.
Válassz ki egy neked szimpatikus lá-
dát, és indulj el érte!
Minden láda internetes felületénél 
megadják, hogy miért ide rejtették 
el. Általában valamilyen földrajzi, 
történelmi, kulturális érdekességnek 
tartott helyen rejtenek el szelencéket. 
Minden dobozkának adott a mérete. 
Négy méret szerint osztályozzák: a 
legkisebb láda egy gyógyszeres do-

boznál kisebb, a legnagyobb akár 
cipősdoboz méretű is lehet, de ez ál-
talában csak túraútvonalak mentén, 
erdőben jellemző. A városi ládikák 
általában mikro méretűek.
Sokféleképpen lehetnek rögzítve. Le-
het akasztva, mágnessel fogatva, kő 
alá téve, pad alá ragasztva stb.
A program előre nem mondja meg, 
hogy hol van, de ha nem találod az 
egyméteres körzeten belül, érdemes 
megnézni a Tipp fület, ahol általában 
pontos leírást lehet kapni a doboz 
hollétéről. A ládában az úgynevezett 
logbook van, és ha elfér, íróeszköz és 
ajándék. A logbookra rá kell írni a fel-
használónevedet és a megtalálás dátu-
mát. Ajándékot akkor vihetsz el belő-
le, ha hasonló értékben te is otthagysz 
valamit. Nem szabad élelmiszert, cso-
kit tenni a ládába, mert egyrészt meg-
romlanak, másrészt oda vonzzák az 
állatokat, amelyek megrongálhatják a 
dobozt. Nagyon fontos, hogy a ládát 
ugyanoda kell visszatenni mindennel 
együtt, és TILOS elvinni. Ez egy bi-
zalom alapú játék, több millióan ját-
szanak vele, ezért ne tedd tönkre más 
élményét!

Ládatípusok
Hagyományos geoláda: egy vízhatlan 
doboz, benne egy szabvány magyar és 
angol nyelvű üzenet a megtaláló ré-
szére. Ezenkívül logbook és íróeszköz, 
esetleg kisebb ajándék.
Virtuális geoláda: ezt általában akkor 
„telepítik”, ha az érdekes helyen nem 
lehet rongálás nélkül biztonságosan 
elrejteni a ládát. Ekkor a leolvasható 
vagy megfejthető jelszó jelenti a kincs 
megtalálását.
Multi geoláda: több, egymással ösz-
szefüggő helyen elrejtett ládák ösz-
szessége. Akkor megoldott a rejtvény, 
ha mindegyik pontot felkeressük, és 
az ott adott instrukcióknak eleget te-
szünk.
Mozgó geoláda: állandóan változtat-
ja a helyét egy adott tematika alapján. 
Az a jó benne, hogy ezt a kincskereső 
többször is megtalálhatja. Fontos, 
hogy az új koordinátákat rögzíteni 
kell az új jelszóval együtt. Ez a ládatí-
pus csak a magyar honlapon található 
meg, a nemzetközin nem.
Esemény geoláda: Ez is csak a ma-
gyar oldalon fellelhető, mivel ezek 

Mindenki  
számára 

elérhető a 
kincskeresés 

Aki egyszer elkezdi,  
az nehezen hagyja abba.
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csak az oldal szervezésében lévő esemé-
nyek alkalmával születhetnek.
Utazó ügynök: egy hatjegyű azonosító-
val ellátott dögcédulára hasonlító Boga-
rat (Travel Bug) találunk egy Utazó Ügy-
nök kíséretében. Ez lehet bármilyen kis 
tárgy, általában plüssfigura. Ez a tárgy 
valamilyen céllal „utazik”. A megtalálók 
ládáról ládára viszik a megtalálandó cél 
érdekében. Az elhelyező célja lehet egy 
ország vagy földrész felkeresése, a leg-
messzebbre való eljutás stb. Az Ügynök 
megtalálását és áttelepítését a nemzet-
közi geocaching honlapon rögzítik, és 
mozgásuk folyamosan követhető.

Folyamatosan ellenőrzik őket
Ha megtaláltuk a ládát, akkor a keresés 
közben szerzett személyes tapasztalato-
kat, a helyszínnel kapcsolatos ismertün-
ket megoszthatjuk a többi kalandorral 
is. Így az adott láda a leírása mellett egy 
folyamatosan bővülő online útikönyv-
vé is válik, ahol érdekességek sokasága 
lelhető fel a föld természeti és kulturális 
értékeiről.
Fotót is lehet készíteni, de hogy minden-
ki számára élvezetes maradjon a kutatás, 

a pontos megtalálási helyről készített ké-
pet nem illik közkinccsé tenni.
Az elrejtők folyamatosan felkeresik ládái- 
kat és ellenőrzik azokat, de jelezhetjük, 
ha megrongálódott, elveszett, vagy épp 
betelt a logbook.

Tizenhét éve Magyarországon
A geocaching 2000. május 3-án indult, 
ekkor rejtette el Dave Ulmer az első lá-
dát az Amerikai Egyesült Államokban. 
Maga a játék mintegy 150 éves múltra 
tekint vissza, ám ekkor még csak a 
földrajzilag nevezetes 
pontokról szóló 
írásbeli közlé-
sekre ha-
gyatkoz-
tak a já-
tékosok. 
A játékot 
ma már a 
világ számos országában mű-
velik. Magyarországon 2001. 
június 24-én helyezték el az első 
ládát. Számuk 2017 augusztusában 
elérte a 4 300-at, és folyamatosan bővül.
A játékban mindenki részt vehet korra, 

nemre való tekintet nélkül, aki a szabály-
zatban foglaltakat elfogadja.
A játékból való kizárás egyetlen oka a 
szabályzat szándékos megsértése lehet.
A játék mottója egy kérés: „Ne vigyél 
el semmit, csak a fotóidat; ne hagyj ott 
semmit, csak a lábnyomodat; ne ölj meg 
semmit, csak az idődet!”

FoGArAsi renátA

TEL.: 36-52-530-738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11. 

festékstúdió
Debrecen, Füredi út 57-59. 
Tel/fax: 52/249-972, +36-70/635-7140

Nyitva tartás:
h-p: 730-1730, szo: 730-1230

Nyitva tartás: h-p: 700-1600,  szo:  800-1200 • www.festeker.hu

NAGY  
VÁLASZTÉKBAN 

KAPHATÓK:
kül- és beltéri falfestékek, 

nemesvakolatok,  
glettanyagok, ragasztók, 

festéshez szükséges  
szerszámok, díszlécek,  

rozetták készletről,
gipszkartonok, profilok 

és kiegészítők.
helyben  

számítógépes színkeverés.
AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2018. JÚLIUS 13-TÓL AUGUSZTUS 17-IG.

TAKARÓFÓLIA
20 m2, vékony 

180 Ft/db 

CORSO glett gipsz,
0-6 mm, 20 kg 

2560 Ft
 128 Ft/kg

POLIFARBE diszperziós fal  
és mennyezetfesték, 14 lit. 

3795 Ft 
 271,07 Ft/lit.

PLATINUM 
színes beltéri 
festék, 5 lit. 

6890 Ft 
1378 Ft/lit.

CELLKOLOR AQUA  
fehér zománcfesték (vízzel 
hígítható zománcfesték) 1 lit. 

2920 Ft 
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Debreceni 21-es:  

Felföldi József
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címsza-
vakban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. 
Huszonegyet. Ezúttal Felföldi Józseftől, a Felföldi Édes-
séggyártó Kft. alapító tulajdonosától, aki az üzleti éle-
ten kívül is megannyi szépséget talált.

1.  Legendásan erősek a családi  
 kötődései. Mire tanították a szülei?

Légy tisztességes, becsületes és igaz. Ami a 
másé, azt hagyd, ami a tied, azért küzdj. Ha 
éppen döntesz, akkor soha ne idegeskedj, 
mert az szegénnyé tesz.

2.  Ha mélyen az eset drámája mögé  
 nézünk, annyi mindent köszönhet 

annak a csaknem 50 évvel ezelőtti  
napnak, amikor eltalálta egy csapágy-
gyal töltött hógolyó: a gitárt, a zenét,  
az olvasás szeretetét. Mit még?
A tartásomat, a küzdőszellemet; azt, hogy 
semmivel nem vagyok kisebb értékű, mint 
egy teljes ember.

3. Gyermekkorában mi volt  
 a kedvenc édessége?

Minden fajta cukor, de leginkább a kristály-
cukor. A kristálycukrot karamellizáltam, és 
mákot szórtam rá.

4.  Földrajzilag nem távolság,  
 de hosszú út vezetett Újfehértótól 

Debrecenig?
Azt, amiket én a faluból hoztam, innoválni 
kellett. Nem volt megfelelő a szókincsem, 
a beszédkészségem, nem voltam elég ol-
vasott stb. Nem volt könnyű egyik napról a 
másikra áttérni a városi életmódra; bizony, 
erős lélek kellett hozzá. Falu és város között 
nagy különbség volt, és a városi dolgokat 
meg kellett tanulnom. A faluban nem volt 
könyvesbolt, de még fogkrémet sem lehe-
tett kapni. A város ezzel szemben hatalmas 
lehetőséget rejtett magában.

5.  Az üzleti élet józan gondolkodást,  
 szikár lélekjelenlétet kíván,  

amihez képest a művészet bármelyik 
ága szabadabb, lágyabb és érzékenyebb 
foglalatosság. Nem nehéz váltani?
Az üzleti életben nincs bocsánat. A művé-
szet mindig is szabadabbá tett. Számomra 
nem nehéz váltani, sőt: a művészettel „öb-
lítem le” az üzlet által okozott stresszt és 
mindennapi problémákat.

6.  Ha választani kell: zene  
 vagy irodalom?

Habár a zenére és az irodalomra két kü-
lön művészeti ágként tekintünk a mai 

világban, régen a kettő szo-
rosan összetartozott. Ez 

valahogy nálam is így 
működik. A zene a 
szubjektivitásról, 
érzelmekről, gon-
dolatokról és élmé-
nyekről szól, de a 
történetmesélésben 

is fontos szerepet 
játszik. A költészetnek 

és a zenének passzolnia 
kell egymással. A fejemben 

lévő gondolatok dallamot kap-
nak és ez fordítva is működhet.

7. 1986-ban alapította cégét –  
 egy helyen úgy fogalmaz, kezdeti 

bizonytalan próbálkozások után.  
Mik voltak azok?
Akkoriban egy másik társadalmi formából, a 
kommunizmusból nem volt olyan egyszerű 
„kijönni”. Egy strukturális változásnál ak-
koriban például limitáltak volt a dolgozók 
száma (10 fő), ami a jelenlegi vállalati fel-
építéshez képest hatalmas különbség.

8.  Állásinterjú Önnél. Mi számít?
 Én már csak a kulcspozícióba jelent-

kezőket interjúztatom, és náluk nagyon 
fontos az a bizonyos első benyomás. Olyan 
vezetőkkel szeretem magam körülvenni, 
akik nem olvadnak bele a tömegbe. Fon-
tos, hogy legyenek felkészültek a cégem-
ből, és ehhez elvárom, hogy próbáljanak a 
lehető legtöbbet megtudni termékeinkről, 
tevékenységünkről. A marketing egyik sa-
rokpontja, hogy ha el akarsz adni valamit 
(termék,szolgáltatás, brand), akkor ne ma-
gadról beszélj, hanem mondd és mutasd 
azt, ami a fogyasztókat érdekli. Ez történik 
egy állásinterjún is. Szeretem azokat az 
embereket, akik meg merik mutatni egy 
állásinterjún azt, hogy velük mennyivel jobb 
lesz a cégemnek, hogyan tudnak majd be-
kapcsolódni a gépezetbe, általuk hogyan 
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lesz sikeresebb a munkamenet, és milyen 
értéket tudnak teremteni.

9.  Határozott elképzelései vannak  
 a karrierről. Mik a fejlődés, és ezen 

keresztül az előrelépés kritériumai?
Mind magánéleti és mind karrier szem-
pontjából fontos, hogy legyen egy víziónk. 

A vízió megvalósítása érdekében olyan, 
hosszú távú stratégiába kell invesztáltunk, 
ami fejlődést eredményez, és így minden 
résztvevő számára előnyös. Hiszek abban, 
hogy a jövedelmező növekedés egyenlő a 
felelős növekedéssel. Az üzleti modellünk-
ben például fontos a fogyasztói kutatás és 
az innováció, hogy piacképes termékeket 
hozhassunk létre, amelyeket marketinggel 
támogatunk.

10.  Világszerte 100 millió  
 gyermek fogyasztja a 

cége által előállított édességeket. 
Döbbenetes szám. Pedig a kicsiket 
elkápráztatni nem könnyű. Folyama-
tosan dolgoznak újdonságokon?
Hisszük, hogy a termékeinknek hozzá kell 
járulniuk fogyasztóink, azaz főleg a gyerekek 
jólétéhez. Országonként változó igényekre 
és elvárásokra alapozva folyamatosan fej-
lesztjük termékeinket, különös tekintettel a 
gyermekek kiegyensúlyozott életmódjára. 
Minden termékünk tápanyagprofilját ele-
mezzük egy komplex szempontrendszer 
szerint. A kritériumok alapjául többek kö-
zött a WHO (Egészségügyi Világszervezet), 
illetve más világszintű vagy helyi hatóságok 
által megfogalmazott táplálkozástudományi 
és népegészségügyi táplálkozási ajánlások 
szolgálnak.

11.  Mit értékel igazi elismerésnek  
 a saját életében?

A kitartásomat.

12.  Öt gyermeke van – szigorú  
 apa hírében áll.

Vagy csak következetes?
Van, amikor szigorú és van, amikor követke-
zetes. Ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink 
tisztelettudó, udvarias, szorgalmas felnőttek 

legyenek, meg kell mutatnunk nekik, mi-
lyen át nem léphető határokat szabtunk. A 
kommunikáció az alapja a jó kapcsolatnak. 
Fontos, hogy mindig egyenesen, nyíltan be-
széljünk a gyermekeinkkel.

13.  Megkerülhetetlen kérdés:  
 miről ismerszik meg egy 

úriember az üzleti életben?
Kifinomult kommunikátor, alapos gazdasági 
ismeretekkel rendelkezik, nagyfokú szerve-
ző- és irányítókészség, valamint rendkívüli 
kapcsolatteremtő készség jellemzi.

14.  És az utcán?
 Úriembernek lenni nem olyan 

dolog, amit csinálsz, inkább olyan, amit 
megélsz. Egy úriember egész nap, reggel-
től estig úriember, miközben végig a saját 
értékrendje szerint cselekszik.

15.  Mi a legjobb Debrecenben?
 A folyamatos fejlődése a városnak 

és természetesen a Nagyerdő.

16.  Mi a legrosszabb?
 Nincsenek hegyek, folyók.

17. Ki a legjobb fej Debrecenben?
 A dolgozóim.

18.  Magyar konyha vagy 
 különlegességek?

Mindkettő.

19.  Sör, bor, pálinka?
 Semmi, nem iszom alkoholt.

20.  Ha utazik, akkor  
 merre a legszívesebben?

Horvátország, Olaszország, az osztrák Alpok.

21.  Van az a pénz, amiért  
 elhagyná Debrecent?

Nincs; röghöz kötött vagyok.
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