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Emeletes vonatokra váltanak
a Nyíregyháza–Budapest vonalon
Kerekes székek és a kerékpárok számára
kijelölt hely is lesz.
magyarországi vasúti szolgáltatásokat,
ezzel egyidejűleg pedig az utazást is sokkal kényelmesebbé teszi. A 600 ülőhellyel

(Fotó: sostort.hu)

Az Európai Unió kohéziós alapjából
166 millió euró (mintegy 53 milliárd forint) befektetésnek köszönhetően az utasok hamarosan jobb körülmények között
utazhatnak néhány magyar fővárosba
tartó és onnan induló vonaton - közölte
a napokban Brüsszelben Corina Cretu
regionális politikáért felelős uniós biztos.
A biztos elmondta, az uniós hozzájárulás 11 nagy befogadóképességű, emeletes
vasúti jármű beszerzését teszi lehetővé,
amelyek a Budapest–Székesfehérvár–
Gyékényes, a Budapest–Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely és a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasúti vonalakon fognak
közlekedni. Mint közölte, a fejlesztés
gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a

rendelkező vonatokon a kerekes székek
és a kerékpárok számára kijelölt hely is
lesz. A wifi-hálózat mellett audiovizuális
rendszerekkel, biztonsági kamerákkal és
csatlakozóaljzatokkal is fel lesznek szerelve – tette hozzá az uniós biztos.

további érdekességek:

WWW.SZABOLCSIHIR.HU

Megvan, melyik cég újíthatja
meg Sóstógyógyfürdőt
Helyi cég nyerte a nyíregyházi Sóstógyógyfürdő
műemlék jellegű épületeit és területét érintő
rekonstrukciót.
Havi 30 ezerért oktathatnak
egyetemisták gyerekeket
Ösztöndíj és kredit jár érte.
Azon egyetemisták, akik felveszik a Tanítsunk Magyarországért! kurzust, vagyis
részt vesznek a programban, két kreditet és
ösztöndíjat kaphatnak – mondta György
László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A Tanítsunk
Magyarországért! program keretében egyetemi hallgatók karolhatnak fel gyermekeket,
és segíthetnek nekik tanulmányaik sikeres
elvégzésében. Az államtitkár szerint a programban részt vevők bármilyen szakon tanulhatnak; nem muszáj pedagógusnak készülniük. A program szeptemberben indul.
A két krediten túl a mentorok havi 30 ezer
forint ösztöndíjban is részesülnek.

A TLT Group Kft. nettó 211 millió forintos költséggel végezheti el a déli öltöző épület, az északi „konyhaépület” és
a pénztárak részleges felújítását. Az önkormányzati tulajdonú Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt. beruházásában a kivitelezőnek – egyebek
mellett – öntözőrendszert kell kialakítani 6000 négyzetméteren, szabványosít-

ják a strandröplabdapályát, új kétpályás
csúszdát építenek be, és a tóparti sáv
„plázsos” fövényesítést kap. A területen
kültéri zuhanyoszlopokat és öltözőkabinokat is elhelyeznek. A kivitelezővel január 7-én írták alá a vállalkozási szerződést. A munkára a szintén nyíregyházi
Stylo Épgép Kft. is pályázott.
RaL
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Különleges babák Nyíregyházán
Nem csak gyerekeknek.
Nem csak játék címmel babakiállítás nyílt
Nyíregyházán, Szatmári Istvánné Borika aranykoszorús babakészítő mester
munkáiból. A nem mindennapi élménynek ígérkező bemutató február 23-ig várja az érdeklődőket. a Pál Gyula-teremben
(Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18.).
Szatmáriné Borika Nyíregyházán született; azóta is itt él. Eredeti szakmája
szerint építészmérnök; 24 évig a megyei
tervező irodában dolgozott. A harmadik gyereke megszületése után férjével
úgy döntöttek, hogy a szüleivel együtt
7 tagú család ellátása egész embert kíván,
így otthon maradt. A képzőművészet

mindig nagyon érdekelte, festeni tanult
és kisplasztikákat is készített. Gyermekkorában nagyon szerette a babákat, így
kereste a lehetőségeket, hogy megismerje, hogyan készülnek. A Budapesten élő
Tóth Éva iparművész tanítványa lett, aki
megtanította a babakészítés fortélyaira, a
papírmasé és textilbaba technikáira.
– Nagyon szeretem az embereket; szépnek látom őket. Ezt a szépséget igyekszem a babáim arcában, megjelenésében
visszaadni. Különösen az 1880-as évek
vége, az 1900-as évek eleje érdekel. szívesen öltöztetem a babáimat a kor divatjának megfelelően. A babáim textilből
készülnek, minden részét én készítem,
a test megformázásától az arc festéséig.

Szívesen készítek játék babákat-, mackókat is. Szeretném, ha a babáim mindenkinek olyan örömet szereznének, amilyen szeretettel én készítem őket – vallja
a babakészítő, akinek már nem ez az első
kiállítása.

Ősztől ingyenes lehet
a bárányhimlő elleni védőoltás
Rengeteg pénzt spórolnak ezzel a családok.
Megjelent az Európai Unió hivatalos
közbeszerzési értesítőjében a kétévesnél
fiatalabb gyermekek bárányhimlő elleni
védőoltásához szükséges vakcinatender
– írta Világgazdaság. A védőoltás ősztől
kerülhet a nemzeti immunizációs programba – azaz akkortól lehet kötelező a
gyerekeknek, jelenleg ajánlott –; az erre
szánt forrás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lesz nyilvános.
A pályázati kiírás szerint 185 ezer adag
oltóanyag beszerzésére vár ajánlatot a
Nemzeti Népegészségügyi Központ.
A kétoltásos séma szerinti védőoltás-

hoz a gyógyszergyártóknak első körben
95 ezer vakcinát kell június 15-éig biztosítaniuk a gyerekek kötelező védőoltásához, valamit újabb 90 ezer oltóanyagot
2019. december 15-éig.
Két oltóanyaggyártó, az MSD Pharma
Hungary Kft. és GlaxoSmithKline Kft. a
lapnak küldött válaszában hangsúlyozza
a vakcinagyártás időigényességét, miszerint bizonyos oltóanyagok gyártása akár
6–24 hónapot is igénybe vehet. A szigorú
követelmények betartása miatt a gyártási
folyamat felgyorsítására nincs lehetőség.
A bárányhimlő elleni vakcina iránti

kereslet az utóbbi években megduplázódott, 2017-ben csaknem 75 ezer oltóanyagot adtak el, a korábbi években pedig csupán évente 35 ezret értékesítettek
Magyarországon.
A társadalombiztosítás által egyelőre
nem támogatott ampullák ára valamivel
több, mint tízezer forint; a védettséghez
kétszeri oltás szükséges.

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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A kubai
tirpáknak
Nyíregyháza
örök szerelem
Interjú az exportbiznisszel
foglalkozó kispályás focistával,
aki szerint a magyarok és
a kubaiak egy vérből valók.

SzabolcsiCafé
SzabolcsiCafé: A debreceni belváros ikonikus figurája vagy, senki más
nem beszél olyan szépen magyarul spanyol akcentussal, mint te! Hogy
kerültél ide a „világ végéről”?
Yanko Lopez Miranda: Ez egy nagyon hosszú történet, de megpróbálom 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
lánnyal, aki szintén diplomata családból származott. A szerelemből házasság lett, előbb Kubában éltünk három évet, majd
Nyíregyházán 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 prosperáló 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.
SzabolcsiCafé: 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.
SzabolcsiCafé: 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.
SzabolcsiCafé: A világ legnehezebb nyelvét spanyolajkúként kiválóan
beszéled. Zseni vagy!
Yanko Lopez Miranda: Nagyon megszenvedtem vele, és a magyar
tényleg a világ legnehezebb nyelve. A spanyol mellett anyanyelvi szinten 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 megtanulnom 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!
SzabolcsiCafé: Akiben ilyen elszántság van, annak bárhol könnyű lehet
a beilleszkedés. 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 magyarokat közelebbről. A pályán ugyebár mindenki egyenlő, nem számít, ki
honnan jött, rengeteg barátra, ismerősre tettem szert, én lettem a kubai 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.
SzabolcsiCafé: Kubai tirpáknak itt jó vagy, de Kubában mi vagy? Európai
gyarmatosítók leszármazottja?

INTERJÚ 5

SzabolcsiCafé

Yanko Lopez Miranda: Száz százalékban hispán vérem van. Az anyai dédnagyszülőkről konkrétan tudom, hogy
egyikük Katalóniából, a másik ág pedig a baszkföldi Navarrából származik.
Édesanyámnak erről dokumentumai is
vannak; ezeknek köszönhetően kaptam
meg a spanyol állampolgárságot egy
éven belül.
SzabolcsiCafé: Diplomata családban
nőttél fel. Tudsz egyáltalán mesélni
a kubai valóságról? Mi van a Varadero
pálmafái, homokos partja mögött?
Yanko Lopez Miranda: Az életem nagyobb részét külföldön töltöttem, nekem
1985-ban Moszkvában Gabi tusfürdőm
volt, amit édesanyám hozott Budapestről. Nyilván nem az átlagos kubai gyerek életét éltem, de azért kijutott nekünk
is egy kemény időszak az életben. 1989
után édesapámat hazarendelték, akkor
megtapasztaltuk, mit jelent a nélkülözés. Nem volt áram, hús, tej, megtanultunk ezek nélkül élni. A szüleim nem
burokban neveltek engem és a két testvéremet, amit én máig nagyon köszönök. 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.
SzabolcsiCafé: 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 meglepetés erejével hatott mindenkire, ezt
követte Barack Obama történelmi jelentőségű látogatása Havannában. Az
1959-es forradalom óta Obama volt az
első amerikai elnök, aki hivatalosan Kubába látogatott, alig hittem a szememnek. Trump győzelmével sajnos a tárgyalások elakadtak, de azért a remény
megvan arra, hogy Kubát lassan megérinti a szabadság szele. El tudnék képzelni egy kínai típusú Kubát, ebbe talán
Castro és követői belemennének, azaz
egy párt maradna, de megjelenne a gazdaságban a magántőke. Egyelőre azonban továbbra is nélkülöznek a kubaiak.
Van, amikor autógumi nincs, máskor
vécépapír, előfordul, hogy tisztálkodószerekből van hiány, vagy éppen kóla
nincs a Cuba Libréhez, hogy az állandó gyógyszerhiányról ne is beszéljek.
Mindeközben alig kétezer forintért vehetsz egy üveggel a világ legjobb rumjából. Magyar szemmel sok a furcsaság
a mai Kubában.
SzabolcsiCafé: 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 hatással volt és van a kubaiak életére, összekovácsolta a kubai népet. Fidel Castrónak
a mai napig nagy a kultusza, bár a megítélése vegyes. Sokan neki köszönhetik

a felemelkedésüket a szegénységből, a
nyomorból, mások pedig miatta vesztették el a földjüket, a javaikat. Mindenki a
saját sorsa felől viszonyul hozzá, illetve
az emlékéhez.
SzabolcsiCafé: Szabadságot Kubának!
Ez azonban azzal is jár, hogy Burger
King, McDonald’s és KFC gyorséttermek szabják át a havannai utcaképet.
Yanko Lopez Miranda: Ahogy megkapják az engedélyt, ezek 24 órán belül
ott lesznek, abban biztos vagyok. Az
USA alig 90 mérföldre van Kubától. 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 szállodákat kéri vissza. Kapja vissza, mit bánom én, és kapja vissza
minden amerikai azt, amit jogtalanul elvettek tőle vagy a felmenőitől 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!
SzabolcsiCafé: 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 szívemen, 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 Magyarországon, hogy azt szavakban ki se tudom
fejezni.
SzabolcsiCafé: Te egy aranyos kubai
vagy, téged mindenki szeret, de milyennek látod a magyarokat egymás között?
Yanko Lopez Miranda: Ugyanolyannak, ahogy hozzám viszonyulnak. Magyarországon hatalmas baráti társaságok
vannak, szeretik egymást az emberek. A
magyarok ráadásul minden alkalmat
megragadnak arra, hogy a baráti társaságok együtt lehessenek, együtt beszélgethessenek, együtt italozhassanak. Ez
az alkalom lehet foci, gyerekszületés,
keresztelő, születésnap, névnap vagy éppen temetés, mindegy. Inni kell, és kész!
Milyen pesszimizmus? Ugyanolyanok a
magyarok, mint a kubaiak
Folytatás a következő oldalon
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SzabolcsiCafé: Tessék?
Yanko Lopez Miranda: Szeretnek bulizni, sok szép nő van Kubában is, Magyarországon is. Szinte minden ugyanaz.
SzabolcsiCafé: Kaba vagy Kuba – azért
nem mindegy!
Yanko Lopez Miranda: De a cukor
összeköti Kabát és Kubát, vagy legalábbis 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 inkább a nyugisabb Debrecent választottuk a feleségemmel. Itt minden megvan,
ami kell a boldogsághoz: gyönyörű főtér,
jó vendéglátóhelyek, Nagyerdő, DVSC,
termálfürdő.
SzabolcsiCafé: Sportoljunk egy kicsit!
Ha megfeszülök, se tudok kubai
futballistát mondani. Hogy lesz
valakiből Kubában focista?
Yanko Lopez Miranda: Négyéves koromban nem baseballütőt vagy bokszkesztyűt kaptam ajándékba, hanem egy
focilabdát. Így! Egyébként ismert kubai
futballista nincs, ha csak Diego Armando Maradonát nem nevezzük annak, aki
Kuba nagy barátja. Ha már sportról beszélünk, akkor el kell mondanom, hogy
rendkívül büszke vagyok a kubai sportolókra, akik az ország adottságaihoz
képest igencsak erőn felül teljesítenek
az olimpiákon. Na ugye, hogy ebben is
hasonlít Kuba Magyarországra?
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SzabolcsiCafé: Ez igaz, de azért a kubai
sportolóknak van cseppet sem
elhanyagolható genetikai előnyük…
Yanko Lopez Miranda: Magyarország
ezért már önmagában világbajnok!
SzabolcsiCafé: Apropó, etnikai jellegű
összetűzésekről nem hallani. A meglehetősen színes Kuba a tolerancia hazája?
Yanko Lopez Miranda: Kuba történelmében is vannak sötét fejezetek, 1959
előtt például voltak olyan tengerparti
szakaszok, ahová csak a fehérek mehettek, de a szegregáció érintette a buszon
való közlekedést, a szórakozóhelyeket.
Ennek már nyoma sincs, a legnagyobb
sportolók vagy salsatáncosok, azaz Kuba
sztárjai szinte mind feketék, és mindenki
békében él a másikkal. Egyébként kialakulóban van a harmadik rassz Kubában:
a cappuccino, ahogy mi nevezzük, a spanyol és az afrikai keveréke.
SzabolcsiCafé: Játsszunk a gondolattal! Mit vinnél innen magaddal Kubába?
Yanko Lopez Miranda: A magyar
konyhát. A töltött káposzta és a babgulyás a két legnagyobb kedvencem, minden nap tudnám enni. Megmutatnám
a kubaiaknak azt is, hogy másnaposan,
vasárnap délben egy finom húsleves életmentő tud lenni. A magyarok a kulináris
élvezetekben is világbajnokok.
SzabolcsiCafé: Hozzunk
ide valamit Kubából!
Yanko Lopez Miranda: Csak egy kis
tenger hiányzik. Minden más megvan
itt.

SzabolcsiCafé: 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.
SzabolcsiCafé: 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 képviselni. Mondok erre
egy példát! Nekünk Kelet-Európában nem
mindig esik egybe 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.
SzabolcsiCafé: Ne hagyd
abba, furdal a kíváncsiság!
Yanko Lopez Miranda: Külkereskedelemben dolgozóként elmondhatom, hogy
Magyarország nagyon erős az élelmiszerexportban. Most én konkrétan kilóban,
tonnában, milliárdokban nem tudom
kifejezni, de Magyarország rengeteg élelmiszert képes lenne az orosz piacon értékesíteni. Húst, zöldséget, gyümölcsöt,
mindent. Az ukrán–orosz konfliktus
okozta EU-s embargó miatt Magyarország
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elvesztett egy óriási piacot, és ez már több
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. Ráadásul a magyar kukoricáról tudják, hogy
nem génmódosított, azaz világbajnok! Az
embargó miatt azonban nem adhatunk el
Oroszországnak, de nem csak neki, hanem
például az orosz gazdasági föderációhoz
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 éppen nem ment már csődbe idáig. Tudod,
mi lesz az embargó végén?
SzabolcsiCafé: Csupa fül vagyok!
Yanko Lopez Miranda: Az oroszok
megtanulnak olyan kiváló élelmiszert
előállítani, mint mi, és majd mi vesszük
meg tőlük.
SzabolcsiCafé: A pokolba Brüsszellel?
Yanko Lopez Miranda: Á, dehogy,
nem ezt mondom, mert az EU-s tagság
sok-sok előnnyel jár, azt tudja mindenki, azt azonban hibának tartom, hogy

Brüsszel nem enged kereskedelmi önállóságot a tagországoknak. Magyarország
miért nem üzletelhetne Oroszországgal,
ha azt az ország érdekei úgy kívánják?
Nem könnyű elpasszolni az Európa Unión belül 2500-5000 tonna kukoricát,
amit az orosz piac rendelne tőlünk.
SzabolcsiCafé: Nem minden a
biznisz. Orbán Viktor leépíti a jogrendszert – ez az ellenzéki sláger.
Yanko Lopez Miranda: Az elmúlt választások eredménye nem azt mutatta,
hogy így lenne.
SzabolcsiCafé: Hagyjuk a csúnya politikát! Ha a feleségemmel elmegyünk Kubába, mire vessük vigyázó szemeinket?
Yanko Lopez Miranda: Együtt semmire. A havannai reptéren váljatok szét,
és majd ugyanott találkozzatok a hazaút
előtt, 13-14 óra alatt a repülőn lesz időtök mesélni egymásnak. Kubában mindenki feltalálja magát. Külön-külön is!
SzabolcsiCafé: 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 megvan, ha-

talmas római katolikus templomokban és
palotákban, erődítményekben 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. Turistáknak erősen ajánlott Havannában lehetőleg minden este elmenni
egy-egy salsaklubba. Kubában készül a
legfinomabb szivar és rum. A kubai szivar
például azért a világ legjobbja, mert csodálatos mulatt lányok a belső combjukon
tekerik a dohányt. Tudtad?
SzabolcsiCafé: Most ugratsz?
Yanko Lopez Miranda: Legendának
egész jó, ugye?
SzabolcsiCafé: Illúzióromboló!
Yanko Lopez Miranda: Akkor mondok mást, a parton le se kell szedned a
kókuszdiót a fáról, leszedi neked egy
mulatt lány, és ráírja a héjára, hogy Bereczki Attila. Ilyen Kuba!
SzabolcsiCafé: Ez is elmegy
egy másik kubai legendának!
Yanko Lopez Miranda: Ez nem az!
Gyere, nézzük meg!
Cs. Bereczki Attila
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Kelkáposzta töltve, rántva
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!
Hozzávalók: 1-2 kis fej kelkáposzta, sajt, szeletelt parizer (vagy
bármilyen más felvágott), a panírozáshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa (pikáns íze lesz, ha fűszeres morzsát használunk).
Elkészítése: A kelkáposztát leveleire szedjük, a vastag ereket kivágjuk, majd egyenként forró vízbe dobjuk, pár percig
főzzük, majd a vízből kivéve jól lecsöpögtetjük. A sajtot kisebb hasábokra daraboljuk, a szeletelt parizert felezzük. Előbb

a sajtot tekerjük a parizerbe, majd ezzel megtöltjük a kihűlt
kelkáposztaleveleket (mintha savanyú káposztát töltenénk).
A töltött leveleket lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába
forgatjuk, és bő, forró olajban kisütjük.
Rizzsel, krumplipürével, hasábburgonyával tálaljuk, ilyenkor
tartármártást is kínálunk hozzá, lehet feltét főzelékhez, vagy,
mint képünkön, majonézes burgonyasalátával fogyasztjuk.
Jó étvágyat kíván: Cseka

Virslis kifli (IR-barát)

Tökfasírt
Sütőtököt és répát lereszelünk (kb. 20 dkg,
nagy része sütőtök), hozzáadunk levével
együtt 3 evőkanál babot (konzerv), sózzuk,
borsozzuk, csipetnyi 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

Hozzávalók: 1,5 dl langyos víz,
18 g élesztő, 180 g teljes kiőrlésű liszt,
70 g búza fehér liszt, 1 tk. só,
0,25 dl olaj, 3 virsli (9 db-ba vágva),
1/2 ek. tejföl, a tetejére felvert tojás,
szezámmag
Elkészítése: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk,
bedagasztjuk. (A kenyérsütőt is használhatjuk erre.) Majd
letakarva, meleg
helyen kb. 3040 percig kelesztjük. Lisztezett felületen
négyzet alakúra nyújtjuk,
feldaraboljuk
és beletesszük a
virsliket. (Mérettől és kedvünktől
függően tehetünk
bele egész virslit, én
három részre vágtam el).
Felcsavarjuk, a tetejét leken-

jük felvert tojással, megszórjuk szezámmaggal. 180 fokos, előmelegített
sütőben kb. 20 percig sütjük.
Jó étvágyat kíván:
Rózsa Éva
izutazas.blogspot.com
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Tejszínes, boros csirkemell
Hozzávalók: 2-3 szelet füstölt szalonna,
3 vékony szelet bacon,1 nagy fej hagyma, 2 cikk fokhagyma, egy páros 50-60
dkg-os csirkemell, 30-40 dkg gomba, só,
bors, fehérbor, liszt, tejszín vagy házi tejföl, ízlés szerint kevés mustár, s ha van,
friss kapor vagy petrezselyemzöld.
Elkészítése: A szalonnát felkockázzuk,
mikor majdnem zsírjára sült, belevágjuk
a bacont is. A hagymát kockára vágva
hozzáadjuk, dinszteljük, s mikor már
üveges, beletesszük a zúzott fokhagymát,
de vigyázva, hogy meg ne égjen. Ehhez
adjuk előbb a szeletelt gombát, majd,
amikor már megpirult, a csíkokra vágott
csirkemellet, amit jól átsütünk. Megszórjuk két teáskanál liszttel, átforgatjuk, majd 1-1,5 dl fehérborral felöntjük.

Sózzuk, borsozzuk. Ízlés szerint egy pici
mustárral ízesíthetjük, végül 2 dl tejszínt
vagy két evőkanál tejfölt teszünk bele.
Ha túl sűrű lenne a mártás, önthetünk
még bele bort vagy vizet. Ekkor már elég

csak felrottyantani. Apróra vágott, friss
kaporral vagy petrezselyemzölddel tavaszi ízt kölcsönözhetünk neki.
Párolt rizzsel vagy nokedlivel kínáljuk.
Jó étvágyak kíván: Cseka

Többmagvas
formakenyér
Hozzávalók: 130 g teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt,120 g teljes
kiőrlésű búzaliszt, kb. 180-200 ml víz, 1 ek. almaecet, 20 g friss
élesztő, 1 ek. zabpehely, 1 ek. puffasztott amaránt, 1 ek. szezámmag, 2 ek. felaprított tökmag, 2 ek. lenmagpehely.
Elkészítése: A hozzávalókat kenyérsütő üstjébe tettem, és
bedagasztottam. Majd megformáztam, margarinnal kikent,
liszttel megszórt formába tettem, vízzel lekentem, és letakarva, meleg helyen, 10 percig pihentettem. Majd újból lekentem
vízzel, és szintén 10 percig pihentettem. Ezután hideg sütőbe helyeztem, a sütőt bekapcsoltam, és 200 fokon sütöttem
20 percig, majd további 25 percig 180 fokon. Miután megsült
a kenyerünk, rácsra téve hagyjuk kihűlni.
Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva

további érdekességek:
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szülése között megtalálni az egyensúlyt komoly kihívásnak bizonyul
hiszen az, hogy ellenfele családja és a
sajátja közös múlttal bír, csak feszültebbé teszi a közeledő megmérettetést
a ringben. Rocky Balboa azonban
mindvégig ott van mellette, így együtt
néznek szembe régi sérelmeikkel,
együtt jönnek rá, miért is érdemes
küzdeni, és együtt fedezik fel, hogy
semmi sem fontosabb a családnál.
A Creed 2 visszanyúl az alapokhoz, s
újra rámutat, mitől is lesz valaki bajnok, és emlékezetünkbe vési, hogy
bármerre tartunk, a múltunktól nem
szabadulhatunk.

Rocky Balboa
visszatért
Apollo fiával együtt néznek
szembe régi sérelmeikkel.

A Rocky-filmek folytatásaként elkészült Creed hatalmas siker lett, így
nem volt kétséges, hogy előbb-utóbb
elkészül a második fejezet. Nos, az
esztendő elején mutatják be Magyarországon a Creed 2-t, amelyben a
nagypapakorú Rocky Balboa régi ellenfele, Apollo Creed fiával esik neki
újabb nagy feladatnak.
Az élet kötéltánccá vált Adonis Creed
számára. Személyes kötelezettségei és
a következő nagy meccsre való felké-

Creed 2
Amerikai akciófilm, 130 perc
Korhatár: 12 év
Rocky Balboa: Sylvester Stallone
Adonis Johnson: Michael B. Jordan
Rendezte: Steven Caple Jr.

A világ legidősebb
drogcsempésze akcióban
Az üzlet egyre jobban
megy…

Folytatódik a Trónok harca.

Április 15. A vég kezdete. A mindössze
6 részes utolsó évad a készítők szerint minden eddiginél izgalmasabb és durvább lesz,
és ezt a stúdió is így gondolja, hiszen azt
nyilatkozták, hogy minden egyes epizód olyan
érzés, mintha egy külön filmet néznénk.
A népszerű amerikai televíziós fantasyt az
HBO készítette George R. R. Martin nagy sikerű regénysorozata, A tűz és jég dala alapján.
Az első évad 2011 tavaszán debütált az Egyesült Államokban. 2016-ban az HBO bejelentette, hogy már csak 13 epizód fog készülni, így
2019-ben, a 8. évaddal véget ér a sorozat.

Clint Eastwood elképesztő! Közel
90 évesen még mindig filmeket rendez és játszik is. A héten moziba kerülő akciójában a világ legidősebb drogcsempészének sztoriját meséli el. Earl
(Clint Eastwood) nincs jó passzban.
Elmúlt 80, nincs pénze, magányos és
csődeljárás folyik ellene. Egészen természetes, hogy amikor valaki munkát
ajánl neki, vállalja. Hiszen csak vezetnie kell – csak éppen az egyik mexikói
kartell használja drogfutárnak. De teljesíti a feladatát, és mert gyors, pontos, ráadásul minden gyanún felül áll,
újabb és újabb fuvarokat bíznak rá. Az
üzlet egyre jobban megy…
Csakhogy a kábítószer elleni osztály
zsarujának, Colin Batesnek (Bradley
Cooper) feltűnik, hogy új szállító került a rendszerbe, és a nyomába ered.
A csempész azonban szeretné rendbe

hozni az életét, mielőtt a zsaruk vagy
a kartell emberei utolérnék.
A 2009-es hatalmas siker, a Gran
Torino óta ez az első alkalom, hogy a
legendás Eastwood egyszerre rendez
és játszik: ráadásul új thrillerében fantasztikus szereplőgárda segíti.
A csempész | The Mule
Amerikai dráma, 116 perc
Korhatár: 16 év
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Nyíregyházi 21-es:

Az első esküvői felkérés az öcsém barátjától
érkezett: csepp alakú rózsacsokrot kellett
készítenem. Remegett a kezem…
Szeretem, ha a pár egyéniségét tükrözi a
dekoráció. Nem kihívás: annyit mondanak,
milyen színekből állítsam össze a dekoráNyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és
ciót. Volt például bor temaodaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a hetikájú esküvő, amikor
lyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk
saját boros dugók
alkották a dekorábe olyan címszavakban, amit maguk válaszciót, az asztalon
tanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
a pár számára
Évek óta az általa készített adventi koszorú
A virágkötészetet
fontos dátuékesíti a Kossuth teret. Virágkötő, enteriőráltalában női
mok (megistervező, florist wedding designer – ez áll szakmák közé sorolmerkedésük,
a nyíregyházi Gerliczki Zoltán névjegyén. nánk, de azt látjuk,
összeköltözéHa pedig ez nem lenne elég, mellette egy egyre többen választják
sük időpontja)
körzeti művelődési házat igazgat – nem is férfiak.
sorakoztak. Extakárhogyan.
Magyarország virágkötő Európa
ravagáns dekorá-bajnoka is férfi: Mezőffy Tamás,
ciót kapott az esküvőMondhatjuk, hogy nincs karácsony aki már a philadelphiai vb-re készül.
jére Stőhr Gréta vegán séf
Nyíregyházán Gerliczki Zoli nélkül. Az ifi Európa-bajnok pedig megyebeli: a vá- é s író, akinek párja nyíregyházi. Csipkék
Ugyanannak a közönségnek ugyanazt
sárosnaményi Nagy Gábor.
voltak a diófán, mécsesek világítottak mintervezni ugyanoda – törheted a fejed,
Miért lettél
denütt, a golfpályára kivittünk egy kanapét,
hogy tudsz mindig újat mutatni.
virágkötő?
berendeztünk egy szabadtéri budoárt. Egy
Már 2012 óta készítem a város adventi ko- Beleszülettem. A szüleim ugyanis virágker- motoros tematikájú esküvőn pedig gyeszorúját, ugyanarra a koszorúalapra. A NYRVV tészettel foglalkoztak. Készítettem csokro- rekbicikli kereke alkotta a csokor alapját,
telephelyén áll az alap, amit novemberben kat, árultam őket a piacon. Aztán úgy dön- motor- és biciklialkatrészek szolgáltak
megkapok, és pár hét alatt elkészítem az töttem, elvégzem a virágkötő tanfolyamot, dekorációként, de még a szalvétagyűrű is
újat. Nem könnyű, de eddig még mindig si- majd öt év szakmai gyakorlat után, 2015- anyacsavar volt.
került újat alkotni. Korábban a piros dominált, ben mestervizsgát tettem. Nagyon fontos
Esztétikai érzék, térlátás és még
két éve aranyra váltottunk. Fontos szempont, ebben a szakmában a kreativitás és az
mi minden kell a jó enteriőr
hogy illeszkedjék a városháza belső, karácso- alapanyagok változatossága.
kialakításához?
nyi díszítéséhez. Azt vallom, hogy egységes
Azt mondják rólad, mindenből (is) A legfontosabb a színek ismerete. Hogy a
egészet kell alkotnia a dekorációnak. Idén az
tudsz dekorációt készíteni.
harmóniával, kontrasztokkal legyünk tisztáarany-fehér volt az ünnepi díszítés színe, il- Készítettem már óraalkatrészekből is. Állí- ban. El kell dönteni, mit szeretnénk. Ha két
leszkedve a karácsonyfák fehér díszeihez. Az tottam össze különleges csokrot, melynek zavaró színt választunk egymás mellé, akkor
emberek ízlését is próbáljuk alakítani.
az alapja egy szarvasagancs volt. Járom a az diszharmóniát áraszt. Ha nagyon harsány,
Kivételes volt a 2018-as
régiségpiacot, a használtcikk-kereskedése- feszültséget gerjeszt. Azt mondom, legyenek
karácsony, hiszen amellett, hogy
ket, és vadászom az érdekes kiegészítőkre. inkább harmóniában a színek, és háromnál
megtervezted az új színpad háttérdeko- Egy kislánynak, aki olaszul tanult, felkérésre többet ne használjunk. Lehet játszani a sötét
rációját, a városházán Hópihék ünnepi
olasz tésztákat használtam a virágkompozí- és világos kontrasztjával. Ne legyen egysíkú a
fényben címmel kiállításod is nyílt.
cióhoz. Kértek már arra, hogy A gyűrűk ura dekoráció, valami blikkfangot mindig vigyünk
Nagy megtiszteltetés ért, amikor felkértek, stílusú csokrot kössek. Sokszor egészen bele! A színek után legfontosabbak a fények,
hogy karácsonyi enteriőrökkel rendezzem furcsa ötletekkel keresnek meg; ezek vagy amelyekkel megint csak lehet játszani.
be a Krúdy-termet. A helyszínhez és a vá- az ajándékozó vagy az ajándékozott egyéMilyen hatással van
rosháza karácsonyi díszítéséhez igazítottam niségét tükrözik.
a lelkünkre egy szép enteriőr?
Szerinted tíz nyíregyháziból
a kiállítás színeit is. A szürke, arany, fehér
Ezt mindenki maga érzi belül. Szép az, ami
és bézs dominált; a vezérmotívum a hópihe
hányan ismernek meg az utcán?
érdek nélkül teszik – ezt már Kant megfovolt. Igyekeztem természetes, az erdőben Nem jellemző, hogy megismernek.
galmazta a 18. században. Hogy mi a szép,
megtalálható anyagokat, terméseket felMi a kedvenc virágod?
egyénfüggő. Ha valamire ránézünk, és azt
használni. A gyerekeknek kialakítottam egy
Nagyon nehéz egyet kiválasztani, érezzük, harmóniában van a lelkünkkel, az
sarkot, ahol volt kisvasút, alagút. Nagyon mert mindet szeretem. De talán a hunyor a jó. De kaptam már olyan tematikát, amelysokan, 5 100-an tekintették meg a kiállí- legkedvesebb.
ben sárga-kék összeállítást kértek. Ennek
tást, ami önmagában boldogsággal tölt el.
A virágkötészettől eljutottál
az volt az oka, hogy a pár egy áruházláncRáadásul ennek kapcsán, a bejegyzésekből
az esküvői dizájnig. Mennyire
ban ismerkedett meg, és szerette volna,
tudtam meg, hogy a Lippai-szakközépisko- tükrözi a házasulandó pár egyéniségét ha ez az esküvőn is megjelenik. Voltak ott
lában virágkötő osztály is van.
egy-egy esküvői díszítés?
aranyhalak, kalóztérkép és kalózsziget.

Gerliczki Zoltán
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11.

Ilyenkor, tél közepén,
különösen, ha a napfényt is
nélkülöznünk kell, hajlamosak vagyunk
a depresszióra. Mivel dobhatjuk fel
a lakásunkat, környezetünket,
hogy szebbnek lássuk ezt az időszakot is?
Vigyünk be hagymás növényeket! Jácintot,
amelynek különleges illata van, amarilliszt,
nárciszt, cikláment. A sok élénk szín feldobja a hangulatot. Én ugyan nem szeretem a
művirágot, de ajtóra szerelhető kopogtató,
koszorú készülhet belőle. Feldíszíthetjük
velük a beltéri ajtókat is.
Az Alvégesi Művelődési Házat
vezeted évek óta. Körzeti, kerületi művelődési házat igazgatni nem
egyszerű dolog. Az intézményvezető
egyben karbantartó, hangosító, világosító,
kiállításrendező, mikor mire van szükség.
Talán úgy, hogy problémamegoldó, gondolkodó vagyok. Egy művelődési házban
mindenesnek kell lenni. A második otthonomnak tekintem ezt a házat. Ha nem
szívvel-lélekkel jön be ide az ember, megette a fene. Itt emberi kapcsolatok épülnek,
csoportok próbálnak, találkoznak. Ha nem
vagyok itt, hiányzom; ez jólesik. Jó úgy bejönni ide, hogy érzem, szükség van rám.
Miért járnak szívesen az embe
rek körzeti művelődési házakba?
Családiasabb. Sok programot szervezünk:
ingyenes németórát, egészségmegőrző
programokat, gyógytornát, jógát, piktortanodát. A környéken élők könnyebben eljutnak
ide, mint a belvárosba, nem kell utazni. Ide

12.

13.

akár papucsban is átjöhetnek. De könnyebb
parkolni is. Sokan ide szerveznek családi
rendezvényt is, ha otthon nem férnek el.
Az Alvégesi korábban híres
volt disznótoros estjeiről.
Miközben együtt készítették a vacsorát, összekovácsolódtak a környéken
élők. Mi maradt a hagyományból?
Mára a jó közösségek maradtak, a nyugdíjas klub. Ha disznót már nem is ölnek, de a
mai napig szívesen főzőcskéznek a kertben,
szabadtűzön, közben nosztalgiáznak, jókat
beszélgetnek. Szerveznek retro bálokat is.
Kocsi, motor, bicikli vagy
tömegközlekedés?
Sajnos kocsi. Szívesen járnék biciklivel, de
olyan életet élek, amelyhez szükségem van
az autóra.
Ha utazás, akkor kelet,
nyugat, észak vagy dél?
Kelet-India, Japán és Kína. Voltaképpen
teljesen mindegy. Virágkötészeti rendezvények helyszínére vágyom. Mindegy, hol
szervezik, ott szeretnék lenni. A hobbim a
szakmám. Én nem tudnék leülni a tengerpartra, és csak „nézni ki a fejemből”.
Mi a legjobb Nyíregyházán?
A terei. Ahogyan egymásba kapcsolódnak. Emberi léptékkel élhető város. Az
állatpark, az erdő, Sóstó – ilyet nem találni
másutt. A vendégszeretet, az odafigyelés
egymásra, a folyamatos fejlődés, a kulturális
élet sokszínűsége – mind-mind Nyíregyháza erénye. A Cantemus Kórus, a néptánc, a
zenei élet, a színház – ez egy élhető város.

Olyan értékek vannak itt, amiket másutt,
együtt nem találni. Kérdezték már, miért nem
költözöm a fővárosba. Hívtak is. Nem vágyom
el innen.
Mi a legrosszabb, mi hiányzik?
Túlságosan távol van a fővárostól.
Két és fél óra az út. Ez hosszú.
Sör, bor vagy pálinka?
Bor. Akármilyen furcsa, édes bor.
Káposztás cvekedli,
vagy rántott csirkecomb?
Mindenevő vagyok, de szívesebben fogyasztok zöldségeket. Amit biztosan nem
ennék meg soha, az a pacal és a velő.
Ki az, akinek szívesen kötnél
virágcsokrot?
Akinek szerettem volna, már nem él: Guba
Ágnes, aki meghonosította Magyarországon a
Valentin-napot. Ő kötötte Göncz Árpádnak az
első Valentin-napi csokrot. És Guba Ágnes volt
az is, aki miatt majdnem feladtam a szakmát.
Egy pesti, adventi kiállításra két anyagomat vittem. Ő rájuk nézett, és azt kérdezte: „ez meg
ki?” Nagyon nem esett jól. Ő mindig hatalmas
virágcsokrokat kötött, a Friderikusz-showban is
az ő munkáit láthattuk. Mindenféle mezei virágot használnék, és valami giga-mega csokrot
kellene alkotnom. Hatalmasat. Ági néni volt az,
aki Szabó Jánossal, az én mesteremmel kiállt
ezért a szakmáért. Külföldre utaztak, tanultak,
és az ott szerzett tudásukat megosztották, továbbadták itthon. Évekig haragudtam rá; majdnem otthagytam miatta a szakmát. Neki virágot
kötni – az kihívás lenne.
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Hirdetési leHetőségekért,
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Papp-Dorcsák Nikolett
+36 30 648 5874 dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

Varga-Sziky Anita
+36 30 647 7255 sziky.anita@bdrmedia.hu

Cservenyák Katalin

LUXUSINGATLAN DEBRECENBEN,
AZ M3-AS FELHAJTÓHOZ ÉS A BMW GYÁRHOZ KÖZEL
– 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.
Átadás: 2019 végén. CSOK igénybe vehető! Irányár: 91 M Ft-tól 135 M Ft-ig.

Tel.: +36 20 9552411, +36 30 737 5768
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duális képzés
felsőoktatási ösztöndíj
pályakezdő diplomás
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