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Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga 
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 955 300

Fotók: Ásztai Csaba | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay

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  
Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadóhely.

       FEKVŐSZOLÁRIUM   
    ÁLLÓSZOLÁRIUM

  CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)  
 SZOLÁRIUMKRÉMEK SZOLÁRIUM

www.solisundebrecen.hu
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Ajándékozz szoláriumkrémet
 

Midnight Express, Rush Hour Black, Live 4 The Beach, 
Chroma, EMBELLISH in Black, Ice Black Chocolate,

Black Chocolate Princess

400ml: 5700Ft 22ml: 570 Ft

10.500Ft
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

Tel.: +36 20 9552411, +36 30 737 5768

– új építésű, modern megjelenésű,  
minimalista stílusú,  

161 m2-től 236 m2-ig  
nappali + 4 hálószobás,  

3 fürdőszobás ház  
dupla garázzsal,  

kétszintes sorházban eladó.  
315 m2 saját kert,  

magas műszaki tartalom.

LUXUSINGATLAN DEBRECENBEN,  
AZ M3-AS FELHAJTÓHOZ ÉS A BMW GYÁRHOZ KÖZEL 

Átadás: 2019 végén. CSOK igénybe vehető! Irányár: 91 M Ft-tól 135 M Ft-ig.

Nagyszabású autós dzsemborira készül Debrecen
Mintegy 50 ezer négyzetméteren, több mint 500 különböző jármű vonul majd fel.
Május 25–26-án debütál a Debrecen 
Drive – Minden, ami gurul elnevezé-
sű rendezvény a Nagyerdőn, amely a 
keleti régió legnagyobb autó- és jár-
műipari seregszemléje lesz. A főszer-
vező és házigazda Debreceni Campus 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Miklós-
völgyi Péter elmondta, újragondol-
ták a néhány évvel ezelőtt felélesztett 
autókiállítást, aminek apropóját a 
járműipar debreceni fellendülése 
adta. Ahogy elhangzott, az egyszerre 
szakmai és szórakoztató nagyrendez-
vényen az új autók, haszonjárművek, 
sportautók, veterán autók, sport- és 
túramotorok, kamionok, katonai jár-
művek mellett konferencia, szimulá-
torok, interaktív műsorok várják majd 
az érdeklődőket.
Gondoltak a szervezők a gyerekekre, akiket számos izgalmas és érdekes prog-

rammal várnak. Miklósvölgyi Péter sze-
rint a rendezvény „belakja” a Nagyerdei 

Stadion és környezetét. Arra számítanak, 
hogy a hazai autóipar teljes spektrumát 
láthatják a kilátogatók.

Fo
tó

: F
og

ar
as

i R
en

át
a

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Álomesküvő luxuskivitelben
Kelet-Magyarország legkülönlegesebb esküvői helyszínén

BOROSTYÁN MED-HOTEL**** NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT
Tel.: +36 (20) 566 8888  I  info@borostyanmedhotel.hu  I  www.borostyanmedhotel.hu

Szabadtéri fogadás ősfás, 6000 nemesített tőből
álló rózsaligetes kertünkben
Egyedi menüajánlatok és korlátlan italcsomagok
Házunk értékes "nászajándékai" az ifjú párnak
Kreatív fotózás a kastélyszálló területén
Tágas és ingyenes parkoló

Arisztokratikus hangulatú kastélyszálló
Festői szépségű természeti környezet
Négycsillagos szállodai szolgáltatások
Kültéri polgári és egyházi ceremónia
halastavunk szigetének kápolnájában
Esküvők 250 főig

Kelet-Magyarország legkülönlegesebb esküvői helyszínén

PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.
www.pappas.hu
4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B.
Nagy János értékesítési tanácsadó 
Tel.: +36 20 772 1854

7"-os navigációval és metál fényezéssel

Önnek  
csak a színét kell  

kiválasztani!

Akciós egyedi ár: 3 990 000,- HUF

UTOLSÓ DARABOK!

Az akció a készlet erejéig érvényes. A képen látható autó illusztráció. Fiat Tipo 1.4 16 V Easy (Sincom kód: 356.
M3B.0) vegyes átlagfogyasztása: 5,4-7,7 l/100 km; CO2-kibocsátás 144 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100.000 
km futásig kiterjesztett garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. A részletekről érdeklődjön értékesítőnknél, 
illetve a www.pappas.hu weboldalon.

Tipo-sedan-94x132-allo-hird-2019.01.18.indd   1 2019. 01. 18.   15:00

A Follow The Flow együTTes 
nyitja a tavaszi félévet február 13-án az ország legnagyobb 
egyetemi bulijában, a debreceni Campus Partyn. A Nem tudja 
senki című dallal a köztudatba berobbanó trió tavaly 
Az év felfedezettje díjat is elnyerte. Irány a HALL!
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Szabó-Nagy Rita a legkereset-
tebb szertartásvezetők közé tar-
tozik megyénkben, de kevesen 
tudják róla, hogy esküvők mellett 
temetéseken is celebrál. A 34 éves, 
közgazdász végzettségű anyuka 
hivatásként tekint a munkájára, s 
támaszt nyújt az emberek legszebb 
és legszomorúbb napján is.

CívisCafé: Polgári búcsúztatóként 
kezdte, majd esküvői szertartás-
vezető is lett. Hogyan alakult ki a 
szokatlan párosítás?

Szabó-Nagy Rita: Tizenhárom 
évig vendéglátásban, értékesítés-
ben, front office-ban dolgoztam. 
Majd megszülettek a gyerekek, így 
megszakadt ez a fajta munka. Egy 
évig gondolkodtam, mihez fogok 
kezdeni a jövőben: azt tudtam, 
hogy nem akarok a közigazgatás-
ban, egy bankban dolgozni, nem 
akarom más ügyes-bajos dolgait 
intézni; „sajátot” szerettem volna 
csinálni, ahol magam osztom be az 
időmet. Meghalt a nagypapám, és 
akkor éreztem, nem olyan búcsúz-
tatást érdemelt volna. Ekkor dön-
töttem el: én leszek az az ember, 
akiben az emberek bízhatnak, és 
méltóképpen fogom elbúcsúztatni 
a szeretteiket. A családokat szemé-
lyesen keresem fel, beszélgetek ve-
lük 1-2 órát. Ezalatt az idő alatt az 
elhunyt családjától betekintést nye-
rek életútjába. Minél több informá-
cióval lát el a gyászoló család, an-
nál személyesebb megemlékezést 
tudok neki tartani. A megbeszélt 
időpontra elkészítem a beszédét, 
melyet elektronikusan elküldök a 
családnak, hogy nézzék át, min-
dent pontosan értelmeztem-e az 
adatfelvétel során. Az esküvők bol-
dog pillanatai feltöltenek és lelkileg 
megerősítenek.

CívisCafé: Senki sem unatkozik az 
Ön által lebonyolított esküvőkön.

Szabó-Nagy Rita: Ha mélyen 
magamba nézek, akkor beval-
lom, az esküvői szertartások nagy 
többsége 15 perc után szokvá-
nyossá válik, emiatt nem szere-
tem elnyújtani a beszédet, inkább 
cselekményekkel dúsítom a cere-
móniát. Közkedvelt az ifjú párok 
körében a homoköntés, de újdon-

ságként bevezettem az időkapszu-
lát: a menyasszony és a vőlegény 
még az esküvő előtt ír egymásnak 
egy levelet, hogy hogyan képzelik 
el a házasságukat mondjuk 20 év 
múlva. A szertartás alatt a leve-
leket lezárják egy ládikába, majd 
a kulcsokat – a vendégek közül 
bárkinek – átadják, akinek nincs 
szerepe a ceremónián. Ilyenkor a 
menyasszony és a vőlegény oda-
megy a kulcsok jövőbeli tulaj-
donosaihoz, megölelik egymást, 
egy-egy könnycsepp is kicsordul, 
hiszen ez a gesztus az ifjú pártól 
hatalmas megtiszteltetés és biza-
lom feléjük. A kulcs őrzőinek az a 
feladata, hogy jelen esetben 20 év 
múlva a kulcsokat hozzák maguk-
kal a 20 éves jubileumi partijukra, 
ekkor a házaspár felnyitja a ládi-
kát, és felolvassák egymásnak azt 
a két levelet, amit 20 évvel ezelőtt 
az esküvői ceremóniájuk alatt le-
zártak. Ekkor szembesülnek majd 
vele, mi az, ami megtörtént, mi az, 
ami nem, és mi az, ami másképp... 
Az általam tartott szertartások 
megerősítő szertartások, így bárki 
lehet a tanú: volt egy párom, ahol 
a menyasszonynak az előző házas-
ságából született egy gyermeke, de 
a vőlegénnyel volt egy közös fiuk 
is, és ők ketten voltak a tanúk. Még 
írni sem tudtak, így az óvodai jelü-
ket rajzolták a papírra. A hétköz-
napokból szeretnék ötletet merí-
teni. Sokat olvasgatok a témában, 
külföldi oldalakon is nézegetek, 
melyek megihletnek.

CívisCafé: Ezek szerint nem  
futószalagon „adja össze”  
az embereket.

Szabó-Nagy Rita: Én egy nap 
csak egy esküvőt vállalok. Egy-
részt a gyerekeim miatt, másrészt 
pedig úgy érzem, nem tudnék ma-
ximumot nyújtani, ha egy nap 2-3 
helyszínre kellene mennem. Nem 
mernék másfél-két óránként vál-
lalni szertartásokat, hiszen bármi 
történhet: egy csúszás, időjárás, 
baleset, karambol. Nem akarnám 
senki nagy napját akár csak 5 perc 
késéssel is elrontani. Az esküvő 
előtt is elküldöm előre a szöve-
get, azokat is személyre szabom. 
Egy szertartás szövege számomra 

A balmazújvárosi 
szertartásvezető 

időkapszulába  
zárja a pillanatot

„Egy házasság  
nem az anyakönyvvezető  

előtt történik,  
hanem a mindennapokban,  

a szülőszobában és a sír mellett.”



5CívisCafé INTERJÚ

olyan, mint egy szakdolgozat: sosincs 
kész. Esküvő előtt egy-két alkalommal 
találkozom a párral, ebből meg tudom 
állapítani, milyen személyiségűek; sze-
rintem az azonnal látszik, hogy bátrab-
bak vagy visszafogottabbak. Mindig az-
zal kezdem, hogy tudják-e a vendégek, 
hogy megerősítő szertartást végzek, és 
nem anyakönyvvezető vagyok. Ha nem 
tudják, akkor a visszafogottabb, anya-
könyvvezetői stílust követjük, de ha me-
részebbek, akkor szeretik, ha van benne 
egy kis humor, igyekszem bevonni a 
vendégeket is, hogy lekössem a figyel-
müket, és hogy úgy hagyják el a szertar-
tás helyszínét: na, ilyet még nem láttam, 
és ezt sose fogom elfelejteni.

CívisCafé: Fontos a házasság, hogy  
kimondják az igent?

Szabó-Nagy Rita: Emberfüggő: ha min-
den klappol, akkor nem tartom fontosnak, 
hogy papíron is rögzítsék a szerelmüket. 
Manapság rengeteg esküvő van. Egy lakás-
vásárlás is könnyebb, ha házasok. Vannak, 
akik családi nyomás hatására házasodnak, 
pedig igazából nem is ragaszkodnának az 
esküvőhöz. Emellett vannak azok a párok, 
akik életük egyik legmeghatározóbb nap-
jaként élik meg, és vágynak rá, hogy örökre 
összekössék életüket. Az egyik kedvencem 
egy magyar–olasz pár volt, ahol a lány 
úgy költözött Olaszországba, hogy itthon 
hagyta minden búját, baját, szakított a ba-
rátjával. Az olasz barátai meghívták őt egy 
házibuliba, és ezen a bulin a lány kint állt 
a teraszon, a fiú pedig kilépett a szemközti 
lakás teraszára, s meglátta a lányt. Ezután 
addig kutakodott a fiú, míg kiderítette a 
lány nevét, és a közösségi médiában felvet-
te vele a kapcsolatot. Tehát ha nem lépnek 
ki mindketten a teraszra, akkor lehet, hogy 
soha nem találkoztak volna. Hiszek a sors-
ban: van valami, ami összehozza a párokat.

CívisCafé: Előfordult, hogy elsírta magát?
Szabó-Nagy Rita: Többször is: egy pár 
Amerikából jött haza 10 év után. Feladták 
a vállalkozásukat, az egzisztenciájukat a 
honvágyuk miatt. Sikerült olyan szöveget 
írni nekik, hogy nem csak a lány sírta el 
magát, de a vőlegény is. Akkor nekem is 
megbicsaklott a hangom, és meg is kellett 
törölnöm a szemem. 
A temetéseket nagyon sokáig ingyen vál-
laltam, mert kíváncsi voltam, bírom-e lel-
kileg. Nagyon nehéz, amikor egy kisbabát 
kell elbúcsúztatni; nehéz megélni, amikor 
ott van mellettem egy apró, kicsi, fehér 
koporsó. A gyerekeket, a fiatalokat nem 

fogom soha elfelejteni, még a nevüket 
sem. Az egyik legnehezebb egy 11 éves 
balmazújvárosi kislány búcsúztatója volt: 
egy ritka, genetikai betegségben szenve-
dett, több gyűjtést is szerveztek neki, min-
dent megtettek a gyógyulásáért, de sajnos 
a szervezete feladta a harcot. 
A szertartás előtt háromnegyed órával még 
otthon ültem a székemben, és a beszédet 
olvasva a különböző részeknél folyamato-
san elsírtam magam. Bizonytalan voltam 
magamban. Kimentem a teraszra, tettem 
egy-két kört a kertben, mély levegőt vet-
tem, és azt mondtam magamnak: „Figyelj, 
Rita! Most mindenki rád fog figyelni, nem 
teheted meg, hogy sírva mondod el a be-
szédet!” Bementem a házba, elolvastam 
még kétszer a szöveget, a ravatalozóban 
elmondtam a megemlékezését, de a leg-
utolsó mondatra már nem maradt ener-
giám. A végére elcsuklott a hangom, az 
utolsó mondatot már csak sírva tudtam 
volna elmondani, ezért elhallgattam. Utá-
na fél napig a hatása alatt voltam, annyira 
megérintett.Az adatfelvételen, a megem-
lékezés megírása alatt és a temetésen 100 
százalékosan rájuk koncentrálok, de utána 
a saját hétköznapi dolgaimra, a családomra 
figyelek, hiszen ennyi bánatot nem lehet 
cipelni, muszáj függetleníteni magam.

CívisCafé: Került már kellemetlen  
helyzetbe a szertartás alatt?

Szabó-Nagy Rita: Magam is előidéztem 
egyet: a ceremónia végén azt mondtam, 
engedjétek meg, hogy egy idézettel bú-
csúzzam tőletek. Nem tűnt fel senkinek, 
hiszen nem mindenki tudja, hogy temeté-
seket is vállalok, de én borzasztóan zavarba 
jöttem. Bakik természetesen előfordulnak: 
volt, hogy megkértem a vőlegényt, ismé-
telje utánam, amit elmondtam, teljesen 
belebonyolódott, fél mondatot sem tudott 
elmondani, de azt a helyzetet is gyorsan 
korrigáltuk. Bennem már nincs drukk, de 
a párok általában stresszesen élik meg a 
napot. Ilyenkor igyekszem megnyugtatni 
őket, hisz mindenkinek nem lehet meg-
felelni. A ceremónia előtt fél órával már a 
helyszínen vagyok, megnézem, minden a 
helyén van-e, beszélek a párral, az előké-
születeket ellenőrzöm, ezzel is minimali-
zálva a hibalehetőségeket.

CívisCafé: Korábban egy fiatal balmaz- 
újvárosi tehetség is segítségére volt.

Szabó-Nagy Rita: Nagy Bogi – akit Az 
ének iskolája, a Sztárban sztár meg egy 
kicsi című tehetségkutatóban ismerhet-
tek meg – szüleivel jó kapcsolatot ápo-

lok. Az édesapjával egy beszélgetés alkal-
mával kihozta a szó, hogy Bogi szeretne 
esküvőkön is énekelni. Nagy lelkesedés-
sel fogadtam az ötletet, hiszen csodálatos 
hangja van. Több alkalommal is dolgoz-
tunk már együtt; minden párnak csak 
ajánlani tudom kimagasló tehetségét. 

CívisCafé: Hisz az életen 
át tartó házasságban?

Szabó-Nagy Rita: Házasságpárti vagyok, 
én is abban élek 10 éve. Két ember kell hoz-
zá, és hiszem azt, ha mindketten tesznek 
azért, hogy a házasságuk működjön, akkor 
ébren lehet tartani a lángot. Kell a másik 
embert szabadon engedni, mert attól füg-
getlenül, hogy éljük az életünket, este min-
dig hazamegyünk és együtt vagyunk. Kell, 
hogy mindenkinek meglegyen a saját élete, 
a saját munkája, a barátai, ki kell mozdul-
nia otthonról, ezáltal töltődik. Minden 
házasságban vannak hullámvölgyek, de 
alkalmazkodni, igazodni kell a másikhoz. 

CívisCafé: Volt esküvő,  
amit nem vállalt el?

Szabó-Nagy Rita: Mindent elfogadok, 
nincsenek bennem előítéletek. Volt olyan 
pár, akik között 19 év korkülönbség van, 
a család egyik része pedig rossz szemmel 
nézi a kapcsolatot. Ilyenkor nehéz meg-
felelni mindkét oldalnak. Ha én lennék 
a „nem elfogadó” szülő helyében, akkor 
is azt mondanám, hogy a saját gyerekem 
boldogságát támogatom. Ha normális a 
választottja, szereti a gyerekemet, akkor 
miért erőltessem rá az én akaratomat? 
Nyitott vagyok bármilyen megkeresésre, 
azonos nemű megerősítő ceremóniám is 
lesz ebben az évben. 

CívisCafé: Nagy szenvedéllyel  
beszél a munkájáról.

Szabó-Nagy Rita: Megtaláltam a hivatá-
somat. A temetésekhez szükségem van az 
esküvőkre, és ez fordítva is igaz. Másképp 
tudok beszélni egy esküvőn, hiszen látom 
az élet végét is. Szoktam utolsó mondat-
ba bölcseleteket is belecsempészni: egy 
házasság nem az anyakönyvvezető előtt 
történik, hanem a mindennapokban, a 
szülőszobában és a sír mellett. Nem számít 
az ígéret. Nem számít a szertartás, a temp-
lomi harang, a szent ígérgetés. Tudjátok, 
mi számít? Hogy kávét főzöl neki. Hogy 
mellette vagy, és simogatod őt, amikor be-
teg. Az összetartozást nem egy aranykarika 
adja, hanem egy mosoly, az ölelés, a csók, 
amikor hazajössz. Nem szeretem a nagy 
szavakat, mert nem az a valóság.

Fogarasi renáta
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Kelkáposzta töltve, rántva
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe pedig jöj-
jünk bele együtt!

Hozzávalók: 1-2 kis fej kelkáposzta, sajt,  
szeletelt parizer (vagy bármilyen más felvágott), 
a panírozáshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa (pi-
káns íze lesz, ha fűszeres morzsát használunk). 

Elkészítése: A kelkáposztát leveleire szed-
jük, a vastag ereket kivágjuk, majd egyenként 
forró vízbe dobjuk, pár percig főzzük, majd a 
vízből kivéve jól lecsöpögtetjük. A sajtot ki-
sebb hasábokra daraboljuk, a szeletelt parizert 
felezzük. Előbb a sajtot tekerjük a parizerbe, 
majd ezzel megtöltjük a kihűlt kelkáposztale-

veleket (mintha savanyú káposztát töltenénk). 
A töltött leveleket lisztbe, felvert tojásba és 
zsemlemorzsába forgatjuk, és bő, forró olaj-
ban kisütjük.
Rizzsel, krumplipürével, hasábburgonyával tá-
laljuk, ilyenkor tartármártást is kínálunk hozzá, 
lehet feltét főzelékhez, vagy, mint képünkön, 
majonézes burgonyasalátával fogyasztjuk.

Jó étvágyat kíván: Cseka

Tökfasírt
Sütőtököt és répát leresze-
lünk (kb. 20 dkg, nagy része 
sütőtök), hozzáadunk levével 
együtt 3 evőkanál babot (kon-
zerv), sózzuk, borsozzuk, csi-
petnyi chilivel és gyömbérrel 
ízesítjük, majd összekeverjük 
4 evőkanál barna rizsliszttel, 
picit állni hagyjuk, fasírtokat 
formázunk és kevés olajban 
mindkét oldalát megsütjük. 
Egészséges húshelyettesítő, 
nem csak vegánoknak.

Jó étvágyat kíván:  
Rózsa Éva

izutazas.blogspot.com

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Adjon (új) esélyt mAgánAk!

A RÉGIÓ 

LEGNAGYOBB  
MUNKAADÓINAK 

RÉSZVÉTELÉVEL

D e b r e c e n iÁllÁsbörzeÁllÁsbörze

26.
Fórum Debrecen 

26.
2019. 
ÁPRILIS
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„Strauss, Kálmán Imre és Lehár Ferenc  
zenéje örök érvényű”
Báli koncertet rendez a Kodály Filharmónia Debrecen.

2019. február 23-án első alkalommal, 
hagyományteremtő szándékkal tartják 
meg az estélyt a város két professzioná-
lis komolyzenei együttesének, a Kodály 
Filharmonikusok és a Kodály Kórus 
művészeinek közreműködésével. Az 
eseményről Somogyi-Tóth Dániel-
lel, az intézmény igazgató-művészeti 
vezetőjével beszélgettünk.

Honnan jött a ren-
dezvény ötlete?

A Kodály Filhar-
monikusok Deb-
recen város báljá-
nak szinte állandó 
k ö z re mű k ö d ői . 
Nagyon szeretünk 
ezen játszani, de 
mindig csak egy pár 
perces produkciót je-
lent. Az utóbbi években a 
nyitótánc is jellemzően szimfo-
nikus zenei közreműködéssel történik, 
ez hozta magával a gondolatot, hogy le-
gyen egy olyan esemény Debrecenben, 
ahol az élő klasszikus zene nagyobb 
szerepet kap báli környezetben. A másik 
motiváció az volt, hogy azokra a kon-
certjeinkre, amelyeken Strauss-műveket 
tűzünk műsorra, főleg a farsangi időszak-
ban, nagyon hamar elkelnek a helyek. 
Bízunk abban, hogy a zeneszerető, kul-
túraszerető, táncolni szerető debreceniek 
örömmel fogadják a báli koncert ötletét, 
hogy most nem csupán egy hangverseny 
keretei között hallhatják a legnépszerűbb, 
legszebb keringőket. Jó példával jár előt-
tünk hasonló események szervezésében a 
Budafoki Dohnányi Zenekar Budapesten, 
vagy a Pannon Filharmonikusok Pécsett.

Miben lesz több ez az esemény  
egy koncertnél?

A legfontosabbként azt említeném, hogy 
közösségépítő funkciója lesz. A résztve-
vők a zenekar és az énekkar produkciói 
hallgatása mellett együtt fognak táncol-
ni, beszélgetni, vacsorázni, és mindezt a 
magaskultúra ihlette, klasszikus alapo-
kon nyugvó miliőben, ahol az alkalom-
hoz igazított, szép környezetben fontos 
lesz az ahhoz illő megjelenés is. Zene- és 

énekművész kollégáim számára is fontos 
ez az esemény, mivel mi – a munkánk 
révén – minden nap a zeneművészet va-
rázsában élünk, s örömmel osztozunk 
ebben a közönséggel most egy kötetle-
nebb rendezvény keretében.          

Milyen produkciókkal készülnek?
Rendezvényünk házigazdái Szulák 
Andrea és Kautzky Armand lesznek, 

akik biztosan fognak valamilyen 
meglepetéssel szolgálni a 

vendégeknek. A Kodály 
Filharmonikusok első 

programblokkjában, 
mely az estét megnyit-
ja, a legnagyobb valce-
rek, mint például a 
Császárkeringő, a Kék 

Duna-keringő vagy a 
Mesék a bécsi erdőből 

mellett felhangzanak még 
polkák, valamint gyöngysze-

mek a magyar operettirodalomból: 
Lehár Ferenc és Kálmán Imre művei-
ből. Velünk együtt lép színpadra Mik-
lósa Erika operaénekes, aki csodálatos 
tehetségével és közvetlen előadásmód-
jával tolmácsolja ezt a stílust is, ezért 
nagyon örülünk, hogy meg tudtuk őt 
nyerni a báli koncert sztárfellépőjének. 
A Kodály Kórus is külön produkcióval 
készül. A farsangi időszakban Szabó 
Sipos Máté vezetésével színpadra állí-
tanak egy saját a cappella produkciót, 
amelyben összekapcsolják a zenét a ku-
lináris élvezetekkel – ennek a műsorá-
ból is válogatnak a báli koncertre.

Milyen zenére lehet majd táncolni? A „kö-
telezők” ismerete ma már nem alapvető.

Báli koncertünk különlegessége, hogy 

egy teljes, professzionális szimfonikus 
zenekar által játszott, élő zenére lehet 
táncolni a klasszikus táncokat. Szerin-
tem a koncertlátogatóink között nagyon 
sokan ismerik a báli táncokat, és szíve-
sen táncra perdülnek majd. De hogy 
biztosan ne maradjon üresen a tánctér, 
felkértük partnerünknek a Valcer Táncs-
túdiót, melynek táncosai saját produk-
ciójukkal is emelik az esemény fényét, 
de a parkettre hívogatják a vendégeket 
is. Vacsora után, a rendezvény második 
részében lazábbak lesznek a keretek, és a 
könnyedebb zenei műfajok is szerephez 
jutnak. A debreceni REDProdukció Ze-
nekar fog játszani egészen hajnali 1 órá-
ig, műsorukat főleg a 60-as, 70-es évek 
tánczenéiből válogatják össze.

„MA ÉJJEL TÁNCOLNÉK”KONCERT BÁLI HANGULATBAN A KODÁLY FILHARMONIKUSOKKAL
2019. február 23., 19:00, Kölcsey Központ, Nagyterem
Házigazda: Szulák Andrea és Kautzky Armand / Sztárvendég: Miklósa Erika
Közreműködik: Kodály Filharmonikusok / Kodály Kórus / Valcer Táncstúdió / REDProdukció Zenekar
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel / Szabó Sipos Máté
AZ EST PROGRAMJA
18.30–19.00 Érkezés

19.00 „MA ÉJJEL TÁNCOLNÉK” – A Kodály Filharmonikusok koncertje
20.00 „SZABAD EGY TÁNCRA?” – Táncrend a Valcer Táncstúdió közreműködésével
20.30 SVÉDASZTALOS VACSORA ÉS „ENNIVALÓ MUZSIKA” a Kodály Kórussal
21.30  TÁNCZENÉK a ’60-as, ’70-es évekből a REDProdukció Zenekarral
01.00 Záróra

Jegyár: 14 900 forint (mely tartalmazza a koncert és a svédasztalos vacsora árát)
A Kodály Filharmónia bérleteseinek 20 százalék kedvezményt biztosít. A kedvezmény a bérlet felmutatásával vehető 
igénybe, kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában. Egy bérlet egy kedvezményes jegy vásárlására jogosít.
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Debrecent a kálvinista Róma néven 
vagy cívisvárosként emlegetik, isme-
rik Kossuth Lajos széke kapcsán, de 
nagyon kevesen vannak tisztában a 
sötét múltjával, pedig velünk élnek 
a szellemek, démonok, a különböző 
legendák. Ha végiglapozzuk a város 
történetének elmúlt 500 évét, akkor 
nem a békés város képe villan elő, 
hanem a debreceni „Csikágó” gyil-
kosságai, belvárosi utcák, házak sötét 
múltja, évszázadok botrányai. Elát-
kozott családok, a cívisvilág hattyú-
dala. A haláltrafik, a halálrendelő és a 
debreceni Sherlock Holmes története. 
Szeánszok, halottlátók, kasszafúrók, 
gengszterek, prostituáltak a békebeli 
időkben. Horog Máté túravezetővel 
Debrecen legszörnyűbb eseményeivel 
ismerkedhetünk meg egy belvárosi 
sétán, az alföldi „bűnös” városjáráson.

Az 1920-as években a Péterfia utca 11. 
szám alatt bérelt trafikot egy fiatal úri-
lány, Révész Olga. A 28 éves nő bolt-
jában nemcsak dohányárut, hanem 
sorsjegyet, tantuszt, borotvapengét és 
napilapot is lehetett vásárolni. A bolt 
minden délben bezárt, újra csak ebéd- 
idő után nyitott ki.
Az úrilány – akinek apja Révész Lajos 
besztercei pénzügyi igazgató volt – 
1925. május 14-én azonban nem ment 
haza ebédelni. A lány öccsének feltűnt 
Olga távolléte, felkereste az üzletben, 
ám annak ajtaját zárva találta. Az ajtót 
feltörték, s vértócsában fekve találták 
a szerencsétlenül járt nőt. A rendőr-
ség csak annyit közölt: hat személyre 

gyanakodnak, de nyomuk egyáltalán 
nincs. Hatalmas botrány kerekedett: 
fényes nappal…, a belváros köze-
pén…, egy ilyen szörnyű tett… Or-
szágos nyomozás indult, többen látni 
véltek egy ballonkabátos férfit, mások 
arra az emberre gyanakodtak, aki ko-
rábban egy Nagyerdőn lévő trafikot 
próbált kirabolni, de az is valószínű-
síthető volt, hogy a két elkövető egy 
és ugyanaz.
Két hónappal a gyilkosság után, 1925. 
július 19-én a Nyírvidék című napi-
lap címlapon közölte: „Elfogták Ré-
vész Olga gyilkosát”. Egy Gelléri János 
nevű katonai alkalmazott enyhébb 
természetű bűncselekményben tett 
vallomást, melynek során saját báty-
ját, Zsigmondot nevezte meg a rejté-
lyes körülmények között meggyilkolt 
trafikosnő gyilkosaként. Azt mondta, 
a bátyja kalapáccsal verte agyon a nőt, 
ő pedig a bolt előtt őrt állt, azonban bá-
tyja aktuális tartózkodási helyéről nem 
tudott felvilágosítást adni. A váratlan 
vallomástétel után a katonai parancs-
nokság azonnal felvette a kapcsolatot a 
rendőrséggel és a csendőrséggel, hogy 
nyomozzanak a katonai suszter után. 
A férfit a Szabolcs vármegyei Csenger-
ben elkapták és letartóztatták.
1925. július 21-én Gelléri Zsigmondot 
egy nyíregyházi gyilkosság elköveté-
sével is meggyanúsították. Kiderítet-
ték, hogy bizonyos Podobákné halá-
lának körülményei nagyon hasonlí-
tanak a debreceni esetre. A csengeri 
csendőrség házkutatást rendelt el a 
férfi házában; a nyomozó hatóság azt 
remélte, olyan nyomot találnak, ami 
összefüggésbe hozható Révész Olgá-
val és Podobáknéval is. Eközben a 
csengeri csendőrség különböző más 
bűncselekmények – sikkasztás, betö-
rés és lopás – miatt is nyomozást in-
dított Gelléri Zsigmond ellen.
Debrecenben megdőlni 
látszott a vád
Gelléri Jánosról kiderült, haragban 
van a bátyjával. Ami enyhe kifejezés, 
hiszen annyira gyűlölte testvérét, hogy 
korábban ő kezdte el terjeszteni a vá-
rosban, elfogták Zsigmondot a csen-
geri rendőrök, s határozottan állította, 
a Péterfia utcai rablógyilkosság miatt. 
Az „országos körözvényben” megje-
lent személyleírás egyezett a férfiéval, 
de a gyanúsított tagadta, hogy hallott 

A debreceni  
haláltrafik 

országos  
botrányt  

kavart
Sötét múlt:  

alföldi „bűnösváros–járás”,  
I. rész
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volna az ügyről, s azt is, hogy az utóbbi 
évben Debrecenben járt. A csendőrség 
bebizonyította, járt a cívisvárosban, de 
semmilyen más bizonyítékot nem tudott 
ellene felmutatni.
Gelléri János bűnei miatt katonai fog-
házba került, ahol kérdőre vonták, miért 
mondta, hogy bátyja a gyilkos. Mikor lát-
ta, a testvére iránti gyűlöletből híresztelt 
alaptalan vádnak komolyabb következ-
ményei is lehetnek, megijedt, majd leta-
gadta, hogy valaha mondott volna ilyet.
A debreceni rendőrség detektíveket 
küldött Nyíregyházára, hogy a Révész 
Olga-ügy tisztázódjon, majd a férfit 
Debrecenbe vitték tanúkihallgatásra és 
szembesítésre. A cívisvárosban a ház 
gondnokát is kihallgatták, majd Gellérit 
felöltöztették olyan ruházatba, mely a 
személyleírásban szerepelt, és odaültet-
ték a trafikba, ahol a gondnok, Lánger 
úr látni vélte a gyilkost, hátha így felis-
meri. A szemtanú azt mondta, hason-
lít rá, de határozottan nem ismerte fel 
benne a gyilkost. A többi szembesített, 
illetve kihallgatott tanú közül négyen 
állították több-kevesebb bizonyossággal, 
hogy Gellérit a kérdéses napon látták a 

trafikban megfordulni. Megnehezítette a 
szembesítést, hogy a gyanúsított haját és 
bajuszát a nyíregyházi törvényszék fog-
dájában leborotválták – mint akkoriban 
szokás volt a foglyok körében –, pedig 
azelőtt hosszú hajat és bajuszt viselt. Haj-
dúböszörményből egy kávéházi felírónőt 
idéztek be kihallgatásra, akinek Gelléri 
Zsigmond „előző életviszonyaira” vonat-
kozó kérdéseket tettek fel. A kihallgatá-
sok során Gelléri kiállta a keresztkérdé-
sek pergőtüzét.
Féltek a börtöntől, ezért tagadtak
A Révész Olga és Podobák Józsefné 
meggyilkolásával gyanúsított Gellérit 
nem egyedül kísérték Debrecenbe: vele 
ment Plutzner József csengeri lakos is. 
Úgy sejtették, a két férfi együtt követte el 
a betöréseket és a gyilkosságokat is. Ér-
dekesség, hogy Plutzernek szatócsüzlete 
volt Csengerben, ami a csőd szélén állt. 
Nagy értékű biztosítást kötött a boltra, 
és valószínűsítették, hogy a férfi Gellérit 
kérte volna meg, hogy rabolja ki az üz-
letet. A további kihallgatás során a két 
gyanúsított megváltoztatta vallomását, 
és elmondták, a gyilkosságot megelő-
zően jártak Debrecenben azért, hogy 

házakat fosztogassanak, azonban a nagy 
rendőri jelenlét miatt ez a tervük meg-
hiúsult, és csak kölcsönpénzből jutottak 
haza Csengerbe. Nem akarták magukat 
lebuktatni, ezért tagadták a cívisvárosi 
látogatást. A katonai ügyészség fogdá-
jából Gelléri Jánost, a gyanúsított öcs-
csét átkísérték a bűnügyi osztályra, ahol 
találkozott bátyjával. A találkozó heves 
indulatokat váltott ki, az újságcikkek le-
írásai alapján a gyanúsítottat alig tudták 
lefogni az őrök, hogy ne bántsa testvérét. 
Zsigmond kérdőre vonta öccsét hazug-
ságai miatt, aki szemlesütve csak azt haj-
togatta, hogy részeg volt, nem tudja, mit 
is beszélt valójában.
A nyomozás kezdett zátonyra futni, ezért 
a nyomozásba bevonták a halottlátókat 
is, de ez sem vezetett eredményre. A 
rendőrség nem talált kellő bizonyítékot 
arra, hogy Gelléri Zsigmond vagy Plutz-
ner József ölte volna meg a nőt, így ezen 
vádpontok alól felmentették a gyanúsí-
tottakat. A Péterfia utcai rablógyilkost 
soha nem sikerült elkapni, a házat lebon-
tották, s ma már semmi nyom nem utal 
a kegyetlen gyilkosságra.

Fogarasi renáta
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CívisCafé: A debreceni belváros ikonikus figurája vagy, senki más nem 
beszél olyan szépen magyarul spanyol akcentussal, mint te! Hogy kerül-
tél ide a „világ végéről”?

Yanko Lopez Miranda: Ez egy nagyon hosszú történet, de megpró-
bálom röviden összefoglalni. A szüleim kubai diplomaták voltak, 

azaz kalandoztunk szerte a világban. Édesapám állomáshelye volt 
Moszkva, ahová például négyéves koromban kerültem, de később 

éltünk Prágában, Berlinben, majd a Szovjetunió szétesése után 
Kijevben is. Ott ismerkedtem meg egy magyar, nyíregyházi lány-
nyal, aki szintén diplomata családból származott. A szerelemből 
házasság lett, előbb Kubában éltünk három évet, majd Nyír-
egyházán telepedtünk le, ahol nagyon szép éveket töltöttünk, 
megszületett Miguel, a fiúnk, de a kapcsolat válással végződött. 

Ezután három évig Spanyolországban éltem és dolgoztam, de a 
szívem hazahúzott. Debrecenben helyezkedtem el egy prospe-

ráló élelmiszer-ipari cégnél, ahol spanyol–orosz tudással kerestek 
munkatársat. Mintha csak nekem találták volna ki. Ennél a cégnél 

ismertem meg Beát, életem szerelmét, aki által már teljesen debrecenivé 
váltam. Kislányunk, Letizia Lopez Takács ötéves.

CívisCafé: A szíved hazahúzott. Magyarországra?
Yanko Lopez Miranda: Nekem Magyarország is haza, Kuba is haza, 
de én már Magyarországon élem le az életem, itt a családom, itt élnek 
a gyerekeim, nagyon jól érzem magam, imádom ezt az országot, az 
embereket. Valamikor biztosan visszatérek Kubába, legfeljebb majd 
meghalni, de 38 évesen még nem gondolkodom ezen. Mindenesetre 
az első feleségem úgy érezte, hogy Magyarországon nagyobb az esély a 
boldogulásra. Így lettem én is magyar.

CívisCafé: Pálmafák, tenger, szivarok, rum és karibi nők – hogy lehettél 
képes mindezt otthagyni?

Yanko Lopez Miranda: Gyakran kell válaszolnom erre a kérdésre, 
hiszen szinte mindenki nekem szegezi Magyarországon. A válaszom 
az, hogy igen, képes voltam, és a mai napig nem sajnálom.

CívisCafé: A világ legnehezebb nyelvét spanyolajkúként kiválóan beszé-
led. Zseni vagy!

Yanko Lopez Miranda: Nagyon megszenvedtem vele, és a magyar 
tényleg a világ legnehezebb nyelve. A spanyol mellett anyanyelvi szin-
ten beszélek oroszul és angolul, egyik sem könnyű, de a magyarhoz 
egyik sem fogható. Még Nyíregyházán jártam nyelviskolába, mert úgy 
gondoltam, hogy ha már Magyarországon élek, akkor kötelező megta-
nulnom a lehető legjobban magyarul, és az nem mentség, hogy világ 
legnehezebb nyelve, tehát elég csak felületesen, gyengén beszélni, mert 
úgyis elnézik nekem. Rögös úton jutottam el erre a szintre, ami még 
messze van a tökéletestől, de napról napra fejlődöm. Csak az a bonyolult 
ragozás ne lenne!

CívisCafé: Akiben ilyen elszántság van, annak bárhol könnyű lehet a be-
illeszkedés. Ez természetes neked?

Yanko Lopez Miranda: Nagyon sokat segített a sport, a foci. Korán 
csapatot találtam, játszottam Nyíregyházán nagy- és kispályán; ezek 
a közösségek sokat segítettek abban, hogy megismerjem a magyaro-
kat közelebbről. A pályán ugyebár mindenki egyenlő, nem számít, ki 
honnan jött, rengeteg barátra, ismerősre tettem szert, én lettem a ku-
bai tirpák. Nagyon szép tíz esztendőt töltöttem Nyíregyházán, nagyon 
tartalmas időszaka volt az életemnek. Debrecenben most ugyanolyan 
jól érzem magam, mint korábban Nyíregyházán. Családi életet élek, 
dolgozom és focizom. Immár egyéni vállalkozó vagyok, magyar cégek 
exportját segítem. Nekem az a hazám, ahol boldog vagyok.

CívisCafé: Kubai tirpáknak itt jó vagy, de Kubában mi vagy? Európai 
gyarmatosítók leszármazottja?

Egy kubai, aki  
Debrecenben  
lelt otthonra

Interjú az exportbiznisszel  
foglalkozó kispályás focistával, 

aki szerint a magyarok és  
a kubaiak egy vérből valók.
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Yanko Lopez Miranda: Száz száza-
lékban hispán vérem van. Az anyai déd-
nagyszülőkről konkrétan tudom, hogy 
egyikük Katalóniából, a másik ág pe-
dig a baszkföldi Navarrából származik. 
Édesanyámnak erről dokumentumai is 
vannak; ezeknek köszönhetően kaptam 
meg a spanyol állampolgárságot egy 
éven belül.

CívisCafé: Diplomata családban nőttél 
fel. Tudsz egyáltalán mesélni a kubai 
valóságról.? Mi van a Varadero pálmafái,  
homokos partja mögött?

Yanko Lopez Miranda: Az életem na-
gyobb részét külföldön töltöttem, nekem 
1985-ban Moszkvában Gabi tusfürdőm 
volt, amit édesanyám hozott Budapest-
ről. Nyilván nem az átlagos kubai gye-
rek életét éltem, de azért kijutott nekünk 
is egy kemény időszak az életben. 1989 
után édesapámat hazarendelték, akkor 
megtapasztaltuk, mit jelent a nélkülö-
zés. Nem volt áram, hús, tej, megtanul-
tunk ezek nélkül élni. A szüleim nem 
burokban neveltek engem és a két test-
véremet, amit én máig nagyon köszö-
nök. Megértettük, hogy egy ideig ilyen 
körülmények között kell boldogulnunk, 
tízévesen megtanultam azt, hogy nincs 
többé saját labda, saját játék, saját bicikli, 
hanem minden közös az utcabeliekkel. 
Ezek voltak a legkeményebb idők Kuba 
életében. A Szovjetunió szétesése súlyos 
válságba sodorta a szigetországot.

CívisCafé: Már Fidel Castro sincs. 
Hogyan élnek ma a kubaiak?

Yanko Lopez Miranda: Mi azt hittük, 
Fidel halála után is minden megy majd 
az általa kitaposott úton tovább, de a 

testvére, Raul Castro nyitása a meglepe-
tés erejével hatott mindenkire, ezt követ-
te Barack Obama történelmi jelentőségű 
látogatása Havannában. Az 1959-es for-
radalom óta Obama volt az első amerikai 
elnök, aki hivatalosan Kubába látogatott, 
alig hittem a szememnek. Trump győ-
zelmével sajnos a tárgyalások elakadtak, 
de azért a remény megvan arra, hogy 
Kubát lassan megérinti a szabadság sze-
le. El tudnék képzelni egy kínai típusú 
Kubát, ebbe talán Castro és követői be-
lemennének, azaz egy párt maradna, de 
megjelenne a gazdaságban a magántőke. 
Egyelőre azonban továbbra is nélkülöz-
nek a kubaiak. Van, amikor autógumi 
nincs, máskor vécépapír, előfordul, hogy 
tisztálkodószerekből van hiány, vagy ép-
pen kóla nincs a Cuba Libréhez, hogy az 
állandó gyógyszerhiányról ne is beszél-
jek. Mindeközben alig kétezer forintért 
vehetsz egy üveggel a világ legjobb rum-
jából. Magyar szemmel sok a furcsaság 
a mai Kubában.

CívisCafé: Tudom, hogy nem politikai  
elemző vagy, de mit gondolsz,  
a Szovjetunió bukása miért nem rántotta 
magával Fidel Castrót, mint ahogyan 
elsöpörte Ceausescu vagy Honecker 
rezsimjét Közép-Kelet-Európában?

Yanko Lopez Miranda: Ez azért nem 
történhetett meg, mert Fidelt a többség 
ma is pozitív figurának tartja. A hatvan 
éve tartó amerikai embargó nagy hatás-
sal volt és van a kubaiak életére, összeko-
vácsolta a kubai népet. Fidel Castrónak 
a mai napig nagy a kultusza, bár a meg-
ítélése vegyes. Sokan neki köszönhetik 
a felemelkedésüket a szegénységből, a 

nyomorból, mások pedig miatta vesztet-
ték el a földjüket, a javaikat. Mindenki a 
saját sorsa felől viszonyul hozzá, illetve 
az emlékéhez.

CívisCafé: Szabadságot Kubának! Ez 
azonban azzal is jár, hogy Burger King, 
McDonald’s és KFC gyorséttermek 
szabják át a havannai utcaképet.

Yanko Lopez Miranda: Ahogy meg-
kapják az engedélyt, ezek 24 órán be-
lül ott lesznek, abban biztos vagyok. 
Az USA alig 90 mérföldre van Kubá-
tól. A szabadság pedig azzal is járna, 
hogy Paris Hilton kopogtatna az ajtón 
Havannában azzal az egyébként jogos 
igénnyel, hogy a nagyapja által épített, a 
forradalom után államosított szállodá-
kat kéri vissza. Kapja vissza, mit bánom 
én, és kapja vissza minden amerikai azt, 
amit jogtalanul elvettek tőle vagy a fel-
menőitől 1959-ben! Nagyon szeretném 
az amerikai embargó végét, és bízom 
benne, hogy Kuba meg tudja őrizni 
azt követően is az identitását. Legyen 
privatizáció, de a szivar, a rum mindig 
maradjon kubai kézben!

CívisCafé: A magyarok azt tartják  
a kubaiakról, hogy minden nehézség 
ellenére is életvidámak és kedvesek, 
és ezt a képet te tovább erősíted. No de 
milyennek látszunk mi, magyarok kubai 
szemmel? Csak semmi udvariaskodás!

Yanko Lopez Miranda: Ami a szíve-
men, az a számon! Elegem van abból, 
amikor azt hallom a magyaroktól, hogy 
a magyarok pesszimisták, irigyek, nem 
tartanak össze. Ez úgy hülyeség, ahogy 
van! Annyi szeretetet kaptam Magyaror-
szágon, hogy azt szavakban ki se tudom 
fejezni.

CívisCafé: Te egy aranyos kubai vagy, 
téged mindenki szeret, de milyennek 
látod a magyarokat egymás között?

Yanko Lopez Miranda: Ugyanolyan-
nak, ahogy hozzám viszonyulnak. Ma-
gyarországon hatalmas baráti társaságok 
vannak, szeretik egymást az emberek. A 
magyarok ráadásul minden alkalmat 
megragadnak arra, hogy a baráti társa-
ságok együtt lehessenek, együtt beszél-
gethessenek, együtt italozhassanak. Ez 
az alkalom lehet foci, gyerekszületés, 
keresztelő, születésnap, névnap vagy ép-
pen temetés, mindegy. Inni kell, és kész! 
Milyen pesszimizmus? Ugyanolyanok a 
magyarok, mint a kubaiak.

Folytatás a következő oldalon
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CívisCafé: Tessék?
Yanko Lopez Miranda: Szeretnek bu-
lizni, sok szép nő van Kubában is, Ma-
gyarországon is. Szinte minden ugyanaz.

CívisCafé: Kaba vagy Kuba – azért 
 nem mindegy! 

Yanko Lopez Miranda: De a cukor 
összeköti Kabát és Kubát, vagy legalább-
is régen összekötötte. Nagyon sok szép 
város van Magyarországon, és csak két 
helyre nem jutottam még el, az egyik 
Sopron, a másik Pécs. Ismerem tehát 
Magyarországot. Budapesten is éltem 
két évet, ott született a lányom, de in-
kább a nyugisabb Debrecent választot-
tuk a feleségemmel. Itt minden megvan, 
ami kell a boldogsághoz: gyönyörű főtér, 
jó vendéglátóhelyek, Nagyerdő, DVSC, 
termálfürdő.

CívisCafé: Sportoljunk egy kicsit!  
Ha megfeszülök, se tudok kubai 
futballistát mondani. Hogy lesz 
valakiből Kubában focista?

Yanko Lopez Miranda: Négyéves ko-
romban nem baseballütőt vagy boksz-
kesztyűt kaptam ajándékba, hanem egy 
focilabdát. Így! Egyébként ismert kubai 
futballista nincs, ha csak Diego Arman-
do Maradonát nem nevezzük annak, aki 
Kuba nagy barátja. Ha már sportról be-
szélünk, akkor el kell mondanom, hogy 
rendkívül büszke vagyok a kubai spor-
tolókra, akik az ország adottságaihoz 
képest igencsak erőn felül teljesítenek 
az olimpiákon. Na ugye, hogy ebben is 
hasonlít Kuba Magyarországra?

CívisCafé: Ez igaz, de azért a kubai 
sportolóknak van cseppet sem  
elhanyagolható genetikai előnyük…

Yanko Lopez Miranda: Magyarország 
ezért már önmagában világbajnok!

CívisCafé: Apropó, etnikai jellegű ösz-
szetűzésekről nem hallani. A meglehe-
tősen színes Kuba a tolerancia hazája?

Yanko Lopez Miranda: Kuba tör-
ténelmében is vannak sötét fejezetek, 
1959 előtt például voltak olyan tenger-
parti szakaszok, ahová csak a fehérek 
mehettek, de a szegregáció érintette a 
buszon való közlekedést, a szórakozó-
helyeket. Ennek már nyoma sincs, a leg-
nagyobb sportolók vagy salsatáncosok, 
azaz Kuba sztárjai szinte mind feketék, 
és mindenki békében él a másikkal. 
Egyébként kialakulóban van a harma-
dik rassz Kubában: a cappuccino, ahogy 
mi nevezzük, a spanyol és az afrikai ke-
veréke.

CívisCafé: Játsszunk a gondolattal! 
Mit vinnél innen magaddal Kubába?

Yanko Lopez Miranda: A magyar 
konyhát. A töltött káposzta és a bab-
gulyás a két legnagyobb kedvencem, 
minden nap tudnám enni. Megmutat-
nám a kubaiaknak azt is, hogy más-
naposan, vasárnap délben egy finom 
húsleves életmentő tud lenni. A ma-
gyarok a kulináris élvezetekben is vi-
lágbajnokok.

CívisCafé: Hozzunk ide valamit Kubából!
Yanko Lopez Miranda: Csak egy kis 
tenger hiányzik. Minden más megvan itt.

CívisCafé: A magyar közélethez miként 
viszonyulsz, érdekel egyáltalán, mi zajlik 
Magyarországon a politikai élet frontján?

Yanko Lopez Miranda: Természetesen 
érdekel, hírfogyasztó, érdeklődő ember 
vagyok. Ha szavazhatnék, és holnap 
lennének a választások, akkor inkább a 
mostani kormányra szavaznék.

CívisCafé: Egyenes beszéd, de miért is?
Yanko Lopez Miranda: Én a családi 
örökség által is egy baloldali érzelmű 
ember vagyok, és Magyarországon a 
Fidesz hajt végre baloldali programot, a 
súlyos hibái ellenére is. Nagyon tetszik 
például az, ahogy a magyar kormány 
megpróbálja a magyar érdekeket képvi-
selni. Mondok erre egy példát! Nekünk 
Kelet-Európában nem mindig esik egy-
be a gazdasági érdekünk a belgákéval, 
franciákéval, németekével, ők nincsenek 
rászorulva annyira az orosz kapcsolatra, 
mi azonban igen, már csak a gáz miatt is, 
és ez még nem minden.

CívisCafé: Ne hagyd abba, 
furdal a kíváncsiság!

Yanko Lopez Miranda: Külkereskede-
lemben dolgozóként elmondhatom, hogy 
Magyarország nagyon erős az élelmisze-
rexportban. Most én konkrétan kilóban, 
tonnában, milliárdokban nem tudom 
kifejezni, de Magyarország rengeteg élel-
miszert képes lenne az orosz piacon ér-
tékesíteni. Húst, zöldséget, gyümölcsöt, 
mindent. Az ukrán–orosz konfliktus 
okozta EU-s embargó miatt Magyarország 
elvesztett egy óriási piacot, és ez már több 



13CívisCafé KALANDOZÓ MAGYAROK

éve tart. Nekem vannak olyan partnereim, 
akik csak magyar kukoricát keresnek, mert 
az a legfinomabb, a legédesebb, és nekik se 
a szerb, se a lengyel kukorica nem kell. Rá-
adásul a magyar kukoricáról tudják, hogy 
nem génmódosított, azaz világbajnok! Az 
embargó miatt azonban nem adhatunk el 
Oroszországnak, de nem csak neki, ha-
nem például az orosz gazdasági föderáció- 
hoz tartozó Fehéroroszországnak vagy 
éppen Kazahsztánnak sem. Nem adhat 
el egy magyar cég mondjuk tizenöt tonna 
kukoricát olyanoknak, akik előre fizetnek. 
Rengeteg magyarországi élelmiszer-ipari, 
gabonaipari vállalat szenved emiatt, ha ép-
pen nem ment már csődbe idáig. Tudod, 
mi lesz az embargó végén?

CívisCafé: Csupa fül vagyok!
Yanko Lopez Miranda: Az oroszok 
megtanulnak olyan kiváló élelmiszert 
előállítani, mint mi, és majd mi vesszük 
meg tőlük.

CívisCafé: A pokolba Brüsszellel?
Yanko Lopez Miranda: Á, dehogy, 
nem ezt mondom, mert az EU-s tagság 
sok-sok előnnyel jár, azt tudja minden-
ki, azt azonban hibának tartom, hogy 
Brüsszel nem enged kereskedelmi önál-

lóságot a tagországoknak. Magyarország 
miért nem üzletelhetne Oroszországgal, 
ha azt az ország érdekei úgy kívánják? 
Nem könnyű elpasszolni az Európa Uni-
ón belül 2500-5000 tonna kukoricát, 
amit az orosz piac rendelne tőlünk.

CívisCafé: Nem minden a biznisz. Orbán 
Viktor leépíti a jogrendszert – ez az  
ellenzéki sláger.

Yanko Lopez Miranda: Az elmúlt vá-
lasztások eredménye nem azt mutatta, 
hogy így lenne.

CívisCafé: Hagyjuk a csúnya politikát! 
Ha a feleségemmel elmegyünk Kubába, 
mire vessük vigyázó szemeinket? 

Yanko Lopez Miranda: Együtt sem-
mire. A havannai reptéren váljatok szét, 
és majd ugyanott találkozzatok a hazaút 
előtt, 13-14 óra alatt a repülőn lesz idő-
tök mesélni egymásnak. Kubában min-
denki feltalálja magát. Külön-külön is!

CívisCafé: Ezt az asszony meg ne hallja! 
Komolyra fordítva a szót: a tengerért  
és homokért nem utazunk annyit,  
azt találunk közelebb is. 

Yanko Lopez Miranda: A spanyol 
gyarmatosítás minden öröksége meg-
van, hatalmas római katolikus templo-

mokban és palotákban, erődítmények-
ben gyönyörködhet a turista. Castro 
nem rombolta le az egyházi szentélyeket, 
hogy írjunk valamit a javára. Érdemes 
felkeresni továbbá egy cukornád- vagy 
dohányültetvényt is, amilyet az ember 
sehol máshol a világon nem talál. Tu-
ristáknak erősen ajánlott Havannában 
lehetőleg minden este elmenni egy-egy 
salsaklubba. Kubában készül a legfino-
mabb szivar és rum. A kubai szivar pél-
dául azért a világ legjobbja, mert csodá-
latos mulatt lányok a belső combjukon 
tekerik a dohányt. Tudtad?

CívisCafé: Most ugratsz?
Yanko Lopez Miranda: Legendának 
egész jó, ugye?

CívisCafé: Illúzióromboló!
Yanko Lopez Miranda: Akkor mon-
dok mást, a parton le se kell szedned a 
kókuszdiót a fáról, leszedi neked egy 
mulatt lány, és ráírja a héjára, hogy Be-
reczki Attila. Ilyen Kuba!

CívisCafé: Ez is elmegy egy 
másik kubai legendának!

Yanko Lopez Miranda: Ez nem az! 
Gyere, nézzük meg!

Cs. BereCzki attila

Közeleg a Valentin-nap,  
és nem tudja, mivel lepje meg kedvesét?
Az Aranyvirág Ékszerszalonban 

különleges, arany, ezüst,  
drágaköves ékszerek közül válogathat, 
stílusának megfelelően a szerelmesek ünnepén is.

Valentin-napi  
AKCIÓ:
Ezüst ékszerekből: 
30% kedvezmény
Arany ékszerekből 
20% kedvezmény
Egyes brill ékszerekből akár
20+20% kedvezmény
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