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Nagyon büszke tanítványára
a híres nyíregyházi varrónő
Meg sem álltak a Parlamentig.
Eddig különleges és külföldön is keresett, saját tervezésű ruhakölteményeiről
volt híres Rabócsi Renáta. Ma már
tanítványáról is. A nyíregyházi varrónő
tavaly lett mester, aki innentől kezdve
tanulókat is fogadhat. Erős a gyanúnk,
hogy Renáta a tanításban is profi, ugyanis már az első tanítványa kiemelkedő
eredményt ért el.
– Szabó Fanni tanulóm a Szakma Sztár
Fesztiválon megnyerte a szakma kiváló tanulója versenyt. Első helyezést ért
el. Fantasztikus teljesítmény! Nagyon
ügyes volt. Én a felkészítő tanárnak járó
elismerést vettem át a Parlamentben
– mondta a SzabolcsiCafénak Rabócsi

Renáta. Siposné Katalin tanárnő, egykori gyakorlati oktatóm biztatott, hogy

legyek mester, és fogadjak tanulókat. Nagyon sokat köszönhetünk neki.
Fanni egyébként két évig volt a Silver
Rose–Rabócsi Renáta szalon tanulója.
Ám nem maradt tanítványok nélkül a
mester; jelenleg ketten próbálják ellesni tőle a szakma fortélyait. Renáta azt
mondja, igyekeznek velük jövőre hasonlóan vagy ugyanilyen jól teljesíteni,
mint Fannival.
Renáta elmondta: dübörög az esküvői
szezon; nagyon sok menyasszonynak készül náluk a ruhája. Emellett továbbra is
azon dolgoznak, hogy minél több helyen
legyenek elérhetők a RABOCSI ruhák.
további érdekességek:

WWW.SZABOLCSIHIR.HU

www.szabolcsihir.hu
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Ezt a tanyát jól megnéztük magunknak!
A legjobban azok a kirándulások sikerülnek, amikor
úgy indulunk el otthonról,
hogy majd ott állunk meg,
ahol éppen kedvünk tartja. Bedobunk a kosárba pár
szendvicset, üdítőt és vizet,
aztán indulás. Legyen a 41-es!
A Fenyves után kanyarodjunk
el Baktalórántháza felé, majd
vegyük célba Petneházát.
Híres település; Petneházy
Dávid szülőfaluja. A legenda
szerint a Budai vár legmagasabb tornyáig tört előre, és a
török lobogó helyére kitűzte
a magyar zászlót. Megírta
hőstettét Jókai a Buda vis�szavívásában, és megörökítette alakját Benczúr Gyula a
Budavár visszafoglalása című
festményén. Nevét viseli itt az
általános iskola.
De lassítsunk, mert ott egy
tábla, azt mutatja, jobbra a
Szigeti-tanya. Tetszik a logó;
állatok vannak rajta. Egyértelmű, hogy Nyírmada felé vezető úton megyünk tovább. Alig
3 kilométer múlva újra feltűnik a logó; megérkeztünk. Elképesztően hatalmas területre
csöppentünk. A Szigeti-tanya
egy 50 hektáros park. A bejárattól nem messze kaktuszok
százai. Távolabb egy mesterséges tó, csinos kis fahíd vezet át rajta. Tűzvédelmi szempontból előírás a megléte, de

halnak is kell lennie benne,
mert egy türelmes horgász ül
a partján.
Mintha egy arborétumban
sétálnánk. Hibátlan gyep, hatalmas tér – pont olyan, ahová gyerekeknek, gyerekekkel
érdemes jönni, mert itt nem
kell félni attól, hogy szaladgálás közben autó keresztezi
az útját.
Tematikusan elrendezve külön sorokban paprika, paradicsom és a többi konyhakerti növény. Hol egy grillezésre
kialakított hely esik útba, hol
egy fedett terasz, amely alatt
asztalok és székek a vendégeknek. Gyakran rendeznek
itt erdei iskolát. Sátrak, jurták – ezekben alszanak a gyerekek. Egy kiemelkedő helyen
pedig egy mini állatkert, őshonos háziállatokkal. Szarvasmarhák, kecskék, lovak –
van póni is –; lehet lovagolni.
Mindegyiknek külön neve.
Rettenetesen kíváncsiak, valamennyi odajön a kerítéshez,
hagyja magát megsimogatni.
Távolabb, szinte az erdő mélyén két faház. Itt szoktak
megszállni, akik csapatépítő
tréningre jönnek ide. Olyan
hatalmas a terület, hogy senki nem zavar senkit, sőt, még
arra is jó esély van, hogy az ott
táborozó össze sem találkoznak a tréningre érkezőkkel.

A cél, hogy visszavezessék az
embereket, különösen a gyerekeket a természetbe. Hogy
tudjanak eltölteni naponta
néhány órát az okostelefonjuk
nélkül, a virtuális világ helyett
legyenek valóságos tapasztalataik. Örüljenek egy újabb
érett paradicsomnak, fedezzék fel azokat a szabadtéri

foglalatosságokat, amelyek
napjainkra feledésbe merültek, ha pedig leállnak focizni,
nem tudnak akkorát rúgni,
hogy kimenjen az útra.
Az egészben pedig az a legérdekesebb, hogy ezért a csodáért még a megyehatárt jelző
táblát sem kellett elhagyni.
Cservenyák Katalin

Az első magyar bentonit alapú,
természetes

ÁLLATGYÓGYÁSZATI
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.
Próbálja ki Ön is kedvencén!
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Nyíregyházán | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | Újságíró: Cservenyák Katalin +36 20/50 28011
Szerkesztőség: szerkesztoseg@szabolcsihir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 955 300
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Lapposta Kft.| Címlapfotó: Pixabay
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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.
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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
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Két éve maradt
anya nélkül
9 gyerek
Hajdúdorogon
Debrecentől Nyíregyházáig,
de még a határon túlról
is rengetegen segítettek.

SzabolcsiCafé

Bizonyára sokan emlékeznek rá,
először a Cívishír számolt be róla
2016 nyarán, hogy hirtelen félárván maradt 9 gyermek Hajdúdorogon; a legkisebb alig pár hónapos volt akkor. A hír aztán bejárta
a sajtót, az egész ország megmozdult 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 újságírók, szerveztek nekik gyűjtést is jó
szándékú emberek, aztán, mintha
kicsit megkopott volna az érdeklődés. 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, kilencedik gyermeke.
A kilenc gyerekkel, köztük a kéthetes csöppséggel egyedül maradt
férfinak nem volt ideje elhagyni
magát, elvesztett, szeretett feleségét gyászolni, a gyerekekben kellett
tartania a lelket, a legkisebbről pedig 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 háztartási teendők.
És persze jöttek, jönnek a gondok.
Nemrég az orvosi rendelő várójában ellopták a szatyrát, míg a picivel 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 fürdőszobában felesége halála óta kétszer
is volt csőrepedés. Ekkora család
nem maradhat víz nélkül, az édesapa 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 újdonsült nagypapa a nyári konyhát
alakította át számukra.
Makula László mindennél fonto-

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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sabbnak tartja a család egyben tartását.
Mindent megtesz annak érdekében, hogy
el tudja látni gyermekeit. Szinte retteg attól, hogy elveszik tőle őket. Mert azt nem
élné túl, ha bármelyiket is elvinnék tőle.
Nemrég kapott valahonnan egy kis festéket, most a lakást festi, hogy senki ne találhasson 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 reggelente 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 élelmiszer, 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 középiskolába, 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 összetartásában. Meg sok mindenben. Nincs egyszerű
helyzetben ma egy roma család.
A gyermekek ruha- és cipőméretét megadta az édesapa, de mikor arról kérdeztem, neki mire lenne szüksége, azt felelte: az nem érdekes, ő elhordja a régi
holmiját, az a fontos, hogy a gyerekek
ne nélkülözzenek. Szívesen venne részt
ruhacserében is, ha találna olyan családokat, ahol az övéitől nagyobb és kisebb
gyerekek vannak, mert akkor az övéi
kinőtt holmijait oda tudná adni viszonzásképp. 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, panaszolja 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 adományukat.
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 temetőbe, 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

Hanza-Twin Kft.

Munkaruha és védőeszköz szaküzlet
www.hanzavedoeszkoz.hu

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

4400 Nyíregyháza, Szent István u.1. (Luther Üzletház)
Tel.: +36-42/410-257, +36-30/499-6881
E-mail: nyhaza@hanzavedoeszkoz.hu

4025 Debrecen, Pásti utca 2. (Hatvan u. 18.)
Tel.: +36-52-530-348, +36-30-606-9239
E-mail: debrecen@hanzavedoeszkoz.hu,
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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 befőttes 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 vodkával, 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, akkor elég a 20 dkg cukor is. Én 20 dkg-mal fogom 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
további érdekességek:

WWW.SZABOLCSIHIR.HU

Könnyű
karfiolleves
Nyáron nincs sok kedve az embernek a tűzhely előtt állni, különösen,
ha odakint süt a nap. Ilyenkor valami
könnyű, egyszerű, főleg gyorsan elkészíthető receptet keres. Pont ilyen
a karfiolleves.
Hozzávalók: 1 közepes fej karfiol,
1 tojás, liszt, zsiradék, só, bors, pirospaprika, tejföl
Elkészítése: A karfiolt rózsáira
szedjük (a nagyobbakat daraboljuk),
és annyi sós vízben, ami bőven elle-

Töltött karalábé
egyszerűbben, gyorsabban
Enni? Hát azt nagyon szeretünk! A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!
Töltött karalábét sokszor azért nem készítünk szívesen, mert vagy drága a karalábé, vagy nincs kedvünk furkálni. Mutatunk egy olyan receptet, amely megoldás
mindkettőre. Elég hozzá két nagyobb ipari 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 tojás, friss kapor, tejföl, liszt, zsiradék, só,
bors (pirospaprika NEM KELL bele)
Elkészítése: Előbb készítsük el a tölteléket! A hagymát reszeljük le, vagy aprítsuk finomra, tegyük kevés forró zsiradékba, 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 lábasban tegyünk fel forrni vizet,
és öntsünk bele egy kevés
(1 kávéskanálnyi) ecetet. A karalábéleveleket
mossuk meg, majd
még a nyelükkel együtt
(így kisebb az esély
arra, hogy leforrázzuk
a kezünket) rövid időre – csak annyira, hogy
kicsit fonnyadt legyen
– tegyük (ne egyszerre, 2-3
darabonként) a vízbe. Csepegtessük 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 darabokra.
Kezdhetjük tölteni a leveleket. Ne csavarjuk szorosra, mert a rizsnek hely kell,

pi, odatesszük főni (ha lefedjük, hamarabb kész). Közben világos rántást
készítünk, a végén beledobunk egy
kávéskanálnyi őrölt pirospaprikát. A
rántást felengedjük hideg vízzel, csomómentesre keverjük, és ezzel besűrítjük a levest. Ízlés szerint borsozzuk,
végül egy tojásból nokedlitésztát készítünk, és a levesbe szaggatjuk. Tejföllel 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

amikor megduzzad, ha viszont nincs helye, olyan kemény lesz a töltelék, mint a
puskagolyó. A töltelékeket sorakoztassuk az edény aljába, majd szórjunk rá a
felaprított karalábéból. Ha már
elfogyott a levél, a maradék
töltelékhez adjunk egy
nyers tojást, formázzunk belőle gombócokat, forgassuk
meg őket lisztben,
és tegyük a töltelékekre. Közben
mindig rakjunk a
„karalábéforgácsokból” 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, mindig pótoljuk. Amikor már puha, rántással
besűrítjük, a lé bőven lepje el a gombócokat; az a finom, ha sok lé van rajta. A
végén tejföllel vagy tejszínnel még felrot�tyantjuk, de már nem főzzük tovább.
Mélytányérokban, tejföllel tálaljuk.

Jó étvágyat kíván: Cseka

ÉPÍTSEN MÁSOK
TAPASZTALATÁRA!
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Válasszon értékesítőink közül
ügyfeleink véleménye alapján!

MAKRAINÉ CSISZTU CSILLA

Briliáns fokozatú értékesítő
„Nagy tapasztalattal rendelkező kiváló
szakember, nagyon elégedett vagyok a
munkájával!”


TAKÁCS ADRIENN

arany fokozatú értékesítő
„Takács Adrien az első alkalommal
részletesen tájékoztatott bennünket az
iroda lehetőségeiről, szabályairól.”


VASS ISTVÁN

Briliáns fokozatú értékesítő
„Időben abszolút alkalmazkodó,
intelligens kollégájuk. Örülök,
hogy Ő lett a mi értékesítőnk.”


VAREHA TAMÁS

Briliáns fokozatú értékesítő
„Széles látókörű, - pontos és kiválóan
kommunikáló a Vareha Tamás. Örülök,
hogy a választásom Reá esett.”


GAÁL LŐRINC

arany fokozatú értékesítő
„Nagyon elégedett vagyok vele,
a lehetetlen is lehetséges. Mindent
megtesz az ügyfelei érdekében.”

ELEK ÁGNES

Segítőkész, intelligens udvarias
volt mindenkihez. Az ingatlan
megmutatásához a megbeszélt
időben pontosan érkezett.

NÁLUNK MINDEN IGÉNY TALÁLKOZIK!
Látogasson el a dh.hu/aladna-ingatlanat
oldalra, és döntsön ügyfeleink
véleménye alapján.
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Hosszú ideje hallgatom, ahogy egymásnak mesélnek az emberek; lényegtelen,
hogy mit: filmet, szülést, újbóli találkozást, 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 mindannyiunknak kijárna, még azoknak is,
akik csak közönségei vagyunk ezeknek
a minden esetben vég nélküli, színtelen,
felvizezett történeteknek.

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

Biztos ismernek ilyet… Ezek a beszélők a társaságban ontják a szót, nyelvi 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 elvárható minimális tagoltságot és történeti ívet – eleje, közepe, vége –, ezáltal
mindennemű
élményszerűséget. Magyarul: a „személyes
élményim” tárgykörben megszólalók java
maga a rém/dög/totál unalom. Lehet e
mögött sok minden,
de a legkevésbé az,
hogy történetesen a
„szónok” Cicerónak
született-e, vagy épp
mennyi időt vesztegetett az iskolában. Pedig nem sok
kellene az igényes
megszólaláshoz:
1. Legyen bennem
arra elemi igény,
hogy még az egyfős hallgatóságot is
megtisztelem a szavaimmal. 2. Pontosan tudjam, mit akarok közölni
(azt is, mi a szar lesz ennek a vége). 3.
Legyen sajátom egy olyan stílus, aminek jegyeit magabiztosan használom.
4. Rendelkezzek olyan szókészlettel,
ami plasztikusan visszaadja a nyomorult hallgató számára a lényeget. 5. Ne
én szerepeljek, hanem a történet éljen.
Aki mindezeknek híján van, az tényleg inkább tegyen ki egy röhejes idézetet 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 mozdulattal a hónunk alá nyúl, leültet és
– rátermettsége révén – olyan képeket,
mi több érzeteket tol elénk, ami nem
elhiteti velünk, hogy ott vagyunk, hanem 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 bocsánatos 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 elkápráztatni 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 batárunknak egy pohár
bor mellett, hogy
hogy tört be a fejünk
a saját konyhánk kövén (nyerítünk rajta
hosszan) vagy miként adtunk tovább
hirtelen felindulásból
egy méregdrága ajándékot 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 árnyékaimmal együtt vagyok én; ez Vámos
Miklós, a híres és remek író. Aki hajnalban kimegy pisilni. Vagy – micsoda 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
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Labor Café:
az ajtó, amely
befelé nyílik
Normálisan úgy működik,
hogyha az ember kintről
belép egy ajtón,
a tér beszűkül.
A Labor Caféban
viszont pont fordítva van.

Leülünk beszélgetni Fekete Évával,
a cafét működtető Tabula Pláza Alapítvány vezetőjével, és pár perc sem
telik el, máris úgy érezzük, mintha
most kezdene kitárulni a világ, most
nyílna ki egy hatalmas, kétszárnyú
ajtó – a világra. A Labor Café egy
kísérlet, melynek lényege: kitalálni,
meddig képes egy közösség önerőből
üzemeltetni, fenntartani egy kávézót.
Ez volt három éve, s a café működik,
ami mozgatja, az az összefogás.
A hely
– Sokszor jut eszünkbe egy-egy ötlet, amit jó lenne megvalósítani, de
nincs hol. Néha csak egy hely kell…
– mondja Fekete Éva. A Labor Café
ez a hely. Ide be lehet jönni
az ötlettel, meg lehet
csinálni, sőt, még
segítség is van a
megvalósításhoz.
Nem
várnak
cserébe mást,
mint
adományt, s persze
azt, hogy aki
igénybe vette a
Labor Cafét, tegyen rendet maga
után. Ez fontos játékszabály.
Éva a testvérével indította
útjára a Labor Cafét 2015 júniusában. A törzsgárda nyolc emberből
áll; mindenki önkéntes. Már induláskor többen felajánlották Évának,
hogy szívesen nyitva tartanak, ha neki
másutt van dolga. Most már mindig
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más van itt, cserélődnek, újak jönnek,
egymást szervezik az önkéntesek. Ez
a kísérlet lényege. Hogy alakuljon a
hálózat, adódjanak át, cserélődjenek
az információk. Éváék kíváncsiak
voltak arra is, mennyire adakozók az
emberek. Azt tapasztalták: azok adományoznak leginkább, akik maguk is
segítségre szorulnak. Így aztán elég
gyakori a cserebere.
A Szarvas utcai irodaház földszintjén
a helyet piaci alapon bérlik a tulajdonostól; támogató együttműködés van
köztünk. A szokatlan, zárójel alakú
bérleményben a jelszó: vedd ki a részed. Hozhatsz ötleteket, rendezvényt,
babazsúrt, de tedd hozzá a magadét.
Adomány alatt nemcsak pénzt értenek, hanem elfogadnak szörpöt, cukrot, tisztítószert, papírt, üdítőt is. Éva
saját meggyszörppel kínál – már az
idei termésből. Elsőre olyan az egész,
mint egy kávézó. Kétoldalt asztalok és
ülőhelyek. A berendezés minden darabja adomány, beleértve a függönyt, a
lámpát, a szobanövényeket is. Az ajtótól legtávolabb a pult; innen szolgálnak
ki. A pulton; emeletes tartón bögrék
sorakoznak; ezeket egy évre meg lehet váltani, és akkor az illető minden
alkalommal, amikor ellátogat ide, az
örökbe fogadott bögréjéből ihat.
– Szeretnénk elérni, hogy a fiataloknak
és a vállalkozóknak legyen egy olyan
helye, ahol össze tudnak kapcsolódni.
Hiszen a vállalkozóknak a helyi fiatalokból lesznek a jövő munkavállalói, de
a vásárlói is. Mónika, az egyik önkéntesünk nemrég települt haza Finnország-
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ból, itt kezdte el építgetni a kapcsolatait.
Beépült a közösségbe, s most az egyik támogatónál talált munkát. Azt kívánom,
hogy minél többen csatlakozzanak, és
olyan erős kötődésük alakuljon ki a helyhez, amit nem szívesen hagynának itt –
mondja Éva, aki kétgyerekes édesanya, s
nem szeretné, ha a gyermekei külföldön
keresnék a boldogulásukat.
Helyi 20
Kitalálták a „Helyi 20” csoportot, melybe olyan vállalkozókat várnak, akik havi
20 ezer forinttal támogatnák a Labor
Café működését. Sokan adományoznak
úgy, hogy amit gyártanak, abból adnak
a Labor Cafénak. A labor angolul munkát jelent, és itt mindenkinek dolgoznia
kell. Éva szerint az eltelt három év alatt
egy nyíregyházányi városban már híre
kellett, hogy menjen a kezdeményezésüknek. Minden alkalmat megragadnak,
ahol meg lehet jelenni, magukat megismertetni, népszerűsíteni.
Egy évben száz rendezvénynek ad helyet
a café, a legtöbbet már nem is ők rendezik. Működik itt koreai pop-klub, amit
maguktól nem jutott volna eszükbe megszervezni, viszont van rá érdeklődő. Egy
házaspár ír népzenét tanít itt. Minden
szombaton összejön egy klub társasozni, minden csütörtökön pedig filmklubot tartanak. Hamarosan indul a zumba.
Népszerű a 24 órás versmondás a költészet napján. Idén negyvenen jelentkeztek
felolvasni, szavalni.
Csupa üveg
A helyiség külső fala csupa üveg, így aztán
nem kell meglepődni, hogy Éva beszélgetés közben többször hangtalanul vissza-
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köszön és int az ablak előtt elhaladónak,
aki ezután széles mosollyal halad tovább.
Vidékiek közül sokan már ide szervezik
a találkozóikat, tárgyalásaikat. Éva fontos
feladatuknak tartja az ifjúságvédelmet.
Iskola után számos középiskolás ide húzódik be, itt várja meg a távolsági buszt.
Szüleik is tudják, jó helyen vannak, mert
nem az utcán bolyonganak a hidegben.
De a Labor Café szolgált nappali melegedőül a leghidegebb napokon a hajléktalanoknak is, akiket az adományozóknak
hála, ki is stafírozott. A Labor Café egy
olyan társadalmi vállalkozás, amelynek
a profitja nem anyagiakban realizálódik,
hanem társadalmiakban – fogalmaz Éva,
örömmel hozzátéve, hogy egyre szélesedik a kapcsolatrendszerük, már nem is az
ő ismerősei járnak ide, hanem azoknak az
ismerősei; épül a hálózat.
Éva a grafikus, tanári és közönségszervező diplomája mellé most éppen szociális
munka, szociális gazdaság végzettséget
szerez a Nyíregyházi Egyetemen. Nemrég egy hónapig ösztöndíjjal Bécsben járt,
ahol ő is tartott előadást a mintaprojektjükről. Mint mondja, ez egy hibrid projekt. Az ötlet egy 2014-ben Norvégiában
indult program, az Activisten Café hallatán fogant, amelyet egy graffitis társaság
hozott létre. Egy garázsból indult az egész,
ahová be lehetett menni festékért, mert a
graffitisek rájöttek, ha egyszerre nagyobb
mennyiséget vesznek, akkor olcsóbban
jutnak hozzá. Aztán került egy szék a garázsba, majd asztal, hűtő, és egyre többen
időztek el ott. Ebből lett egy café. Ezt gondolta tovább munkatársaival Éva.
Az egyetemmel nagyon jó a kapcsolatuk,

minden olyan vendéget elhoznak ide, aki
érdeklődik a szociális gazdasági képzés iránt. Járt itt már csoport Lengyelországból, Münchenből, jövőre pedig
Kentuckyból várnak szakembereket.
Arra kíváncsiak elsősorban, hogyan lehet a társadalmi gazdaságot és az önkéntességet játékosan ismertté tenni.
A napokban pedig újabb megtiszteltetés
érte Fekete Évát: felkérték, tartson előadást a Müncheni Egyetemen a szociális
munkás hallgatóknak a Laborról és a
társadalmi részvételről Magyarországon.
Édes otthon
Éva nem szeretné, ha a gyerekei máshol
akarnának lakni. Azt reméli, ha a café jó
hely lenne nekik és a barátaik számára is,
hogy itt szórakozzanak. Éva nagyobbik
lánya egyébként már itt önkéntes; neki
teljesen természetes, hogy ez a második
otthona. Kisebbik gyermeke úgy számol,
neki öt otthona van, ebből második a Labor, negyedik a saját lakásuk. És persze
nem marad ki a sztoriból a férje sem. Mikor Éva kicsit elfárad vagy elkeseredik, a
férje azzal vigasztalja: „Ez egy viszonylag
drága passzió. Van, aki táskát gyűjt.”
A Labor Café tagja az Action For Happinessnek, amelyet a Dalai Láma alapított.
A világon 1300 Happy Café van, ebből
9 Európában. Ezek rendes kávézók, tematikus klubokkal. A Labor a 9., és az
egyetlen, amelyik ezzel a sajátos tematikával működik. – Sok örömöt hozott az
életünkbe a kezdeményezés: volt olyan,
aki azt mondta, az életét mentettük
meg, mások azt tervezgették, elmennek
Magyarországról, mégis maradtak. Egy
autista fiatal, aki soha sehová nem járt,
itt olyan jól érezte magát már az első
alkalommal, hogy az édesanyját hazaküldte, megmondta, este jöjjön vissza
érte. Azóta rendszeresen van itt. Ezek
pénzben nem kifejezhető hozadékok,
csakúgy, mint a terasz, amit közösen
hordtak össze és építettek meg raklapból.
Cservenyák Katalin

14 SZABOLCSI 21

SzabolcsiCafé

3.

Szerinted 10 nyíregyháziból
hány ismer meg?
Tízből négy. Az útvonalon, melyet az edzések alkalmával járunk be, azért többen.
Nagyon aranyosak, szurkolnak, biztatnak,
köszönnek a lakók.
Soha nem érezted még,
hogy inkább futnál a célig,
mert úgy gyorsabb?
Eleinte igen, de már nagyon rögzült ez a
mozgás. Nincs olyan, hogy véletlenül átváltok; nagyon kell koncentrálni. Két láb egyszerre nem lehet a levegőben, és hajlított
lábbal sem lehet földet érni. A versenyeken
ezt figyelik a bírók, ha hibát látnak, azonnal figyelmeztetnek. Egyébként szinte futó
tempóban megyünk, 14-15 km/órás sebességgel.
Ha utazás, akkor észak, dél,
kelet vagy nyugat?
Keletre semmiképp, inkább nyugat, dél
vagy észak. Tavaly Dominikán nyaraltunk,
idén Olaszországba vagy Izlandra utazunk.
Bicikli, autó vagy motor?
A motor nagy szerelmem, de a sport
miatt nem kockáztathatok. Az autó a legbiztonságosabb. A versenyekre pedig repülővel
utazom.
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és
Szerinted mi a legjobb
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi
Nyíregyházában?
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan
Tősgyökeres nyíregyházi vagyok; minden
ideköt. Nagyon szeretem; soha nem tudcímszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kérnék elköltözni innen. Itt laknak a barátaim,
dezünk. Huszonegyet.
a családom. Nyíregyháza élhető város. Nem
Nyíregyháza, főként Sóstó utcáin, edzőjével, mai napig Pokrovenszki József az edzőm. kicsi és nem is nagy. Éppen jó. Imádok ide
aki kerékpárral követi, rendszerint ugyanazt Eleinte közép- és hosszútávfutó voltam. visszajönni.
az útvonalat járják be. Sokan már messziről A gimiben volt két gyalogló, akiknek egy
Mi a legrosszabb?
integetnek vagy köszönnek nekik. Ő London csapatbajnokság miatt szükségük volt egy
Olyan nincs.
hőse, aki tavaly magyar rekordot állított be harmadikra. Megkértek, hogy segítsek. Meg
Svéd gombasaláta
50 kilométeren. Eredményeire, sikereire kellett tanulnom a gyaloglómozgást, aminek
vagy rántott csirke?
büszke, de rendkívül szerény, kedves fia- a lényege, hogy az egyik lábadnak mindig a Mindenevő vagyok, de ha választani kell,
talember, aki alázattal rendel alá mindent talajon kell lennie. Az első két verseny olyan inkább hús. Oda kell figyelnem az étrena gyaloglásnak. Eddig szülei támogatták jól sikerült, hogy megtetszett a gyaloglás, és demre, az egészségtelen ételeket – kóla,
céljai elérésében, tavalyi esküvője óta már maradtam.
cukros dolgok – elutasítom, a húst pedig
a felesége is. Helebrandt Máté gyaloglótól
Gondolkodtál már azon, hogy
ledolgozom; nem érdekes, hány kalória, elkérdeztünk 21-et.
hány kilométer lehet a lábadban? égetem edzésen.
Mennyit gyalogolsz egy nap?
Sör, bor vagy pálinka?
Őszintén szólva ebbe még bele sem gonMiért pont gyaloglás?
Esetenként egy pohár vörösbor,
Sportoltam, atletizáltam 10 éves ko- doltam. Heti 140-150 kilométert gyaloglok; de verseny előtt (Eb, vb) hat hónappal semrom óta. Bakosi Béláné és Kiss László volt az egy évben 6 000 kilométer. Havi egy pár milyen alkoholtartalmú italt nem fogyaszaz edzőm a Nyírsuliban. Aztán, amikor a cipő elkopik. A reggeli edzés 2-2,5 órás, tok. Most legutóbb szilveszterkor ittam,
Vasvári Pál Gimnáziumban folytattam a a délutáni 1-1,5 órás, közben gyógytorna, egy pohár pezsgőt. Vendégségben mindig
tanulmányaimat, edzőt váltottam, és a konditerem.
én vagyok a sofőr.
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Nyíregyházi 21-es:

Helebrandt Máté
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dig nincs pihenés, nincs nyaralás. Másfél hétre elutazunk a Csorba-tóhoz edzőtáborba, aztán következik a felkészülés a versenyre.
Most az Eb-re összpontosítunk. Aztán lesz még két verseny szeptemberben. A versenyekre az edzőm nem kísér el. Elutazás előtt
megbeszéljük a teendőket, és én kint önállóan végzem a felkészülést. De nagy atlétikai csapat tagjakét utazom augusztusban. Sok
ismerősöm, barátom is jön, a családom, a feleségem, sportorvos,
gyógytornász, a szponzoraim közül Zajácz Tamás, a 100 éves patika tulajdonosa.
Hogy tervezed, hány éves korodig fogsz
versenyezni? Meddig lehet ezt a sportágat űzni?
A tavalyi vb-t egy 38 éves nyerte. Mindig olimpiákban gondolkodom. A 2024-esen szeretnék ott lenni. Hogy utána mi lesz, nem
lehet tudni.
Gondolkodtál már azon, hogy edző légy?
Edző biztos nem. Tudom, mennyi szenvedéssel jár, és ezt
én másnak nem akarnám. Én megcsinálom, amit az edzőm mond,
de mással nem tudnám megcsináltatni.
Mit jelent számodra az edződ?
Mintha a második apukám lenne. Napi 3-4 órát vagyunk
együtt az edzéseken. Szinte többet találkozom vele, mint a saját
apukámmal, főleg, miután megnősültem, és elköltöztem otthonról.
Kölcsönös bizalom jellemzi a kapcsolatunkat. Ha valamilyen okból
nem tud eljönni az edzésre, leírja a feladatot, és tudja, hogy nem
fogom ellógni.
Mi az álmod?
Nagy nemzetközi versenyen érmet nyerni. Mindegy, milyen színű; a dobogón szeretnék állni.
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Melyik volt életed legemlékezetesebb versenye?
Kettő is volt. Az egyik 2012-ben az londoni olimpia. Minden sportoló álma az ötkarikás játékokon való részvétel. És jól is
sikerült az egyéni csúcs miatt. A másik a tavalyi londoni világbajnokság.
Magyar csúcsot állítottál be 2017. augusztus 13-án

Londonban: 50 kilométeren 3 óra 43 perc 56 másodperccel hatodikként értél célba. Érezted, hogy itt
most nagy dolog történik?
Egészen fantasztikus volt. A verseny után 2 hétig nem is tudtam
aludni, két-három napig csak altatóval. Egészen felpörgött az
agyam attól a versenytől; nem tudtam elhinni, hogy ez velem megtörtént. Londont nagyon szeretem.
Megszokott látvány a városban, hogy edződdel
rójátok a kilométereket Nyíregyháza utcáin,
te gyalogolsz, ő kerékpárral követ. Nem hiányzik egy
edzőpartner?
Már annyira megszoktam, hogy nem kell máshoz alkalmazkodni.
A gimibeli, korábbi két társam, akikkel együtt kezdtem gyalogolni,
már abbahagyták. Nekem meg olyan eredményeim voltak, hogy
nem lehetett abbahagyni.
Kedvenc távod?
Az 50 kilométer.
Család nélkül a versenysport elképzelhetetlen.
Ha nem lenne ilyen családom, amely a hátterem – a
szüleim és a párom –, biztos nem jutottam volna idáig. A szüleim
minden versenyemre elkísérnek. Sohasem húztak vissza, mindig
segítenek. Ott voltak Rióban, Londonban. És most már a feleségem,
Ivett is. Ő egyébként válogatott tájfutó volt; tudja, mit jelent ez.
Ha nem a gyaloglásban mutatkozik meg a
tehetséged, melyik sportágat választottad volna
szívesen?
Az úszás nagyon tetszik, kalapot is emelek előttük. Ez egy nagyon
nehéz sport. Ha egyszer befejezem a gyaloglást, biztos úszni fogok.
Hogy telik a nyarad?
Felkészüléssel. Augusztus 7-én Európa-bajnokság, ad-
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az egész család számára.
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