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Közel ezer gyereknek 
gyűjtöttek ünnepet
Nagy nap volt december 10. sok-
sok nehéz sorsú gyermek életében: 
a Lovardában meglepetés várta 
őket, aminek értékéhez sokat hoz-
záadott, hogy az ünnepi pillanatot 
másfél hónapja kezdődött komoly 
összefogás előzte meg. Volt abban 
jószívűség, tolerancia, együttérzés 
és szeretet is, bőséggel. A Bihari 
Állami Gondozottak Egyesüle-
te, a Kőr Dáma Egyesület, a Co- 
lorPlay és a Debreceni Polgárőr 
Egyesület szervezésében elindított 
CsokiGyűjtő Akcióhoz számos 
debreceni általános és középis-

kola, hivatal, cég és fegyveres erő, 
sőt a Debreceni Javítóintézet is 
csatlakozott. Az idei gyűjtőakció 
sikerének köszönhetően azoknak 
a határon túl élő gyermekeknek is 
jut a finomságokból, akik számára 
a december esetleg ugyanúgy nél-
külözést jelent, mint az év többi 
hónapja. Porkoláb Gyöngyi, a Kőr 
Dáma Egyesület elnöke elmond-
ta, nagyon örül, hogy már tavaly 
– társszervezőként – a BAGE kez-
deményezése mellé álltak. Olyan 
széles körű összefogást tapasztal-
tak, amely még őket is meglepte.

Rövid HíRek

Új jégpályát kap Debrecen
Generációk emlékezetében 
szép emlékként élő és a deb-
receniek tömegének élmények 
sokaságát adó Oláh Gábor ut-
cai szabadtéri jégpálya 2013 
elején, több mint 30 év után 
bezárt. Noha szezononként 
25-30 ezer ember is használta 
a nagyerdei jeget, a pálya el-
avult, felújítani nem érte volna 
meg. A város tavaly a Kossuth 

téren biztosított szabadtéri 
korcsolyázási lehetőséget, de 
a pálya – az igények tükrében 
– kicsinek bizonyult. Most  
28 millió forintból a Nagyerdei 
Stadion északi kapujához mo-
bil jégpályát építenek, aminek 
előnye, hogy az idény végén 
szétbontható, tárolható, és az 
új idényben akár más helyszí-
nen is felépíthető.

 Fotó: Cívishír

SZILVESZTER A    -BEN
Meghívjuk minden kedves  vendégünket,  

hogy ünnepeljük együtt  2014. 12. 31. éjjelén az 

ÚJ ÉVET a StatiON-ben a Petőfi tér 10. szám alatt. 

A jó hangulatot 
a DJ pult mögött 

biztosítja:
DJ PUFI

A belépőjegy  
(5000 Ft) tartalma:

• Svédasztalos  
vacsora

• Éjféli menü
• Egy pohár pezsgő 

éjfélkor

Előzetes pálya- és asztalfoglalás szükséges:

 06-30-2288-555
Előjegyzés, helyfoglalás a helyszínen, legkésőbb 12. 28-ig!

 Fotó: Kádár Lajos
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Hazamenni
„Az, aki hazakészül, már  
készülődésében otthon van”

k
aRácsonY előtt az ember már 
tudja, túl hosszú ideje van benne 
az a feltekert szőnyeg. Aminek a 
sarka nyomja az oldalát, és teljes 

súlyával rátelepedett a gyomrára. Egy 
durva zsineggel kötötték össze a poros 
portékát, a végei a gerincét piszkálják.  
Az van bennünk decemberre: egy 
rakás szemét. Egy állott szagú, feltekert 
szőnyeg, aminek finom szálai közé 
bekuckóztak morzsák, hajszálak, 
körömágyról leszaggatott bőrdarabok; 
vacka van benne szösznek, póknak. 
Ilyenkor haza kell menni. Oda, ahol a 
feltekert szőnyeget letekerni szabad, 
kirázni segítenek.
A haza lehet egy asztal, egy darab repedt 
beton, egy kopasz nyárfa vagy annak az 
árnyéka. Lehet az anya, míg él, mert ad-
dig mindig gyermek a gyermek, addig 
van az anyának öle, főztje, vigasztaló sza-
va; azután már csak csendes árvaság lesz, 
nélküle a haza legfeljebb egy hely, ahol 
várnak.
Aki otthonról magától indult el, abban 
mindörökre ott lüktet a visszatérés vá-
gya – olykor csak lecsendesíteni, más-
kor erővel ütni kell a fejét, múlna már el. 
Pedig dehogy múlik el.
Aki nem udvariassági vizitre vagy egy 
tábla füstölt szalonnáért megy, hanem 
az ottlét egyszerű öröméért, őszintén 
hazavágyik, az minden áldott napon két 
marékkal hordaná el a földet a maradás 
útjából, a fogaival húzná rövidebbre a ki-
lométereket. Hiszen tudja: hazaérni kegy-
elem. Aki cifra világból érkezik vályogfalak 
közé – annak is, hiszen az otthon kincses 
gazdagsága éppen az, hogy nemcsak a 
szomszéd ismerős, hanem a kavics és a 
bogár a fűben.
Aztán az utca hosszában egészen a 
kapuig hömpölyög a derű, hogy de jó 
az Isten, aki ad nehézséget, távolságot 
és hozzá utat is, erőt is. S mikor az em-
ber hazatérve leül, enne, felfalná a házat, 

beszélne reggelig, kéri, hozzák elő az új 
holmikat. Hiszen már van benne hely: 
ételnek, szónak, élménynek. Kint letette 
terheit.
Legyen hát mindenkinek hova hazamen-
nie! Minden érkezés karácsony. Szép ün-
nepet!
 Bereczki-Csák Helga

Debrecenben  
nyolc helyen várják 
a cipősdobozokat
 
Országszerte 200 gyűjtőpon- 
ton, köztük Debrecenben 
8 helyen várják a Baptista 
Szeretetszolgálat munkatársai 
és önkéntesei a cipősdoboz-
ajándékokat. A segélyszerve-
zet tavaly több mint 40 ezer 
karácsonyi ajándékot juttatott 
el rászoruló gyerekekhez. Idén 
50 ezer cipősdoboz-ajándékot 
szeretnének átadni karácsony 
előtt. Az akció kedvezmé-
nyezettjei olyan nehéz sorsú 
gyerekek, akiknek nem ritkán 
ez az ajándék jelenti az egyetlen 
ajándékot karácsonykor.
A 1355-ös cipősdoboz-ado- 
mányvonal hívásával az ado-
mányozók 300 forinttal tá-
mogathatják egy cipősdoboz - 
ajándék célba juttatását.
További információ:  
www.ciposdoboz.hu 

Gyűjtőpontok 
Debrecenben
BaptistaPont – Adománybolt
Debrecen, Mester utca 19.
Baptista Szeretetszolgálat  
Boldogkerti Lakóotthon
Debrecen, Melith u. 6.
Telefon: 06 52 474127, Ügyelet: H-P 9-15
Baptista Szeretetszolgálat telephelye
Debrecen, Petőfi tér 23.
Telefon: 06 52 42022706; 20 3841646 
Ügyelet: H-P 8-16
Baptista Szeretetszolgálat GYIK Telep-
hely
Debrecen, Eötvös u. 67.
Telefon: 06 52 789588, 
Ügyelet: H-Cs: 8-16, P: 8-14
Baptista Gyülekezet
Debrecen, Szappanos u. 23. (a kapucsengőn 
a gondnokot keresni)
Telefon: 06 52 453692, Ügyelet: H-P 8-16
Baptista Szeretetszolgálat „Szivárvány” 
CSÁO
Debrecen, Szotyori u. 23.
Telefon: 06 70 6237841, Ügyelet: H-P 8-16
Baptista Szeretetszolgálat Regionális 
Szociális Központ Telephelye
Debrecen, Kartács utca 13.
Telefon: 06 52 782 150, Ügyelet: H-P 8-15-ig
Baptista Szeretetszolgálat Regionális 
Humánszolgáltatási Központ
Debrecen, Baross u. 31.
Telefon: 06 52 783 680,
Ügyelet: H-Cs 8-15-ig; P 8-14-ig

„Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, 
jól várakozik, s már várakozása felér 

egy hosszú-hosszú hóeséssel.
Az, aki hazakészül, már 

készülődésében otthon van.
Az, aki szeretni tudja azt, ami 

az övé, szabad és mentes 
a birtoklás minden görcsétől, 

kielégíthetetlen éhétől-szomjától.
Aki pedig jól várakozik, 

az időből éppen azt váltja meg, 
ami a leggépiesebb 

és legelviselhetetlenebb:
hetek, órák, percek kattogó 

szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, 

abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében 

és jelentésében semmivel 
se kevesebb annál, amire vár.”

(Pilinszky János) 
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Nő és anya, tökéletes 
életrecepttel
végh veronika napi 24 órát tölt a férjével, gyerekei ma-
gántanulók, könyvet ír, színházat, tanodát jegyeznek. 
Minden működik. debreceni sikertörténet.

CívisCafé: Azt mondják, a siker titka annyi, 
hogy az ember korán kel, későn fekszik, és 
közben sokat dolgozik. Áll? 
Végh Veronika: Még megemlíteném 
a jelentős mennyiségű kávé fontos szere-
pét is. Egyébként tömören tényleg ennyi. 
Hitem szerint a sok munkánál csak a még 
több munka visz előre. Nagyon tudato-
san, szinte percre lebontva élem az életem 
reggel 9-től este 9-ig hétfőtől szombatig, 
sokszor még a vasárnap is, de a munka és 
az írás mellett helyet kap a tanulás, utazás, 
barátok-család is.

CívisCafé: A színházcsinálás – a művészi 
mellett – komoly közösségi munka is. Másnak 
gyakran elég az otthoni két gyerek, ti bevállaltok 
belőlük egy kisebb tömeget. Sőt, jöttök-mentek 
velük. Nem zúg ettől olykor az ember feje?
Végh Veronika: Első hallásra furának 
tűnhet, de színházat csinálni amúgy köny-
nyebb, mint színitanodát működtetni. En-

nek ellenére a gyerekekkel való munkát 
hálásabbnak és maradandóbbnak érzem. 
A nézők szeretete is nagyon fontos, de a 
tanítványainké olyan mély és meleg, amit 
egy sikeres bemutató utáni eufórikus lel-
kiállapot sem tud felülmúlni. Ők minden 
érdek nélkül szeretnek, és ki is mutatják. 
Rengeteg ölelést kapok naponta, szerin-
tem érzik tudat alatt, mikor fáradok, és 
ilyenkor feltöltenek, adnak az energiá-
jukból. Amióta mesekönyveket írok, még 
intenzívebb a velük való közös létem. Sok-
szor kis alkotótársaim ők. Segítenek fel-
színre hozni gyermeki énem, amire az írás 
közben nagy szükségem van.

CívisCafé: Ha egy házaspár (férje Csáki Sza-
bolcs – a szerk.) hosszú éveken át együtt 
dolgozik, olyan energiák is képes felszínre 
jönni, amire a másik nem biztos, hogy kíván-
csi. Lehet ezzel együtt élni?
Végh Veronika: Mi a nap 24 órájából 

24-et együtt vagyunk, de ezt szoktuk meg 
a kezdetektől, minket ez tesz boldoggá. Az 
egész napi közös munka így sokszor közös 
kalanddá avanzsál, a gyakran fárasztó hét-
köznapi robotot is igyekszünk élménnyé 
formálni. Együtt bosszankodunk, sírunk, 
nevetünk, de a siker is közös. Hiszem, 
hogy a jól működő párkapcsolatért is so-
kat kell dolgozni. A miénk már 20 éve mű-
ködik ennek köszönhetően. A gyerekeink 
a legfontosabbak mindkettőnknek, ennek 
ellenére rendszeresen elutazunk, hetente 
járunk moziba, színházba kettesben. Val-
lom, egy pillanatra sem szabad elfelejteni 
az anno egymásnak tett ígéreteket, és ez- 
alól sem az eltelt évek, sem a gyermekek 
növekvő száma nem jelent feloldozást 
egyik félnek sem.

CívisCafé: Te magad lennél Végh Veronika és 
Csáki Szabolcs gyereke? Miért? És mit jelent az?
Végh Veronika: Lehetőséget jelent, és 
időt az útkeresésre. Úgy érzem, hogy az is-
kolarendszer elvett az életemből 17 évet. 
Nem tudtam, ki vagyok, mi szeretnék len-
ni? Nem volt időm foglalkozni a válaszok 
megkeresésével, mivel a „túlélésért” – dol-
gozattól dolgozatig – és a megfelelésért küz-
döttem a hétköznapokban, mint most is sok 
gyerek. Szerencsére csodálatos szüleim van-
nak, akik mindig mondták, ne görcsöljek 
rá az iskolára, nem attól értékes egy ember, 
ha jó tanuló. (Azóta már három diplomát 
is szereztem) Én ennél is tovább mentem, 
az én gyerekeim magántanulók. Szerintem 
nem volt rossz döntés, miután reggelenként 
azt hallom a gyerekszobából: – Imádom 
az életem! De ez nem a lazsálást jelenti. 
Benedek (13 éves) amellett, hogy minden 
darabunkban szerepel, országos műkorcso-
lya- bajnok, 3 hangszeren játszik (furulyá-
ból az országos versenyen tavaly benne volt  
a legjobb 10-ben), versenytáncol (abból is 
6. lett az országoson), mellette vannak ba- 
lettórái, tűzzsonglőrködik, gólyalábazik. 
És már most tudatosabb, mint én voltam  
20 évesen. Emellett nagyon büszke ránk, 
szerinte vagány dolog, ha valakinek a szülei 
a Színművészetire járnak. A kislányom det-
tó ugyanez, csak őt jobban vonzza a színé-
szet. Apja lánya. Szóval a lehetőségek. Igen, 
boldogan lennék újra gyermek ilyen körül-
mények között.

CívisCafé: Ami az életformátokból kifelé a 
leginkább irigylésre méltó, az az, hogy lát-
szólag mindenre jut időtök: tanulni, utazni, 
szervezni, együtt lenni. Így van?
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Végh Veronika: Pontosan. Amit fontos-
nak tartunk, arra van időnk. A siker egyik 
kulcsa a folyamatos fejlődés, így tudatosan 
járunk különböző képzésekre, szerzünk 
meg újabb és újabb diplomákat. Nem a pa-
pír a fontos, hanem a tudás és az új ismeret-
ségek. Emellett hihetetlen módon inspirál, 
feltölt és elmélyít minket. Az utazás is ilyen. 
Amire nincs időnk, az a semmitmondó be-
szélgetések, haszontalan időtöltés, negatív 
gondolatok. A tévé is csak este 8-9 után van 
bekapcsolva – ilyenkor csinálom a mecha-
nikus, gép előtti munkákat. Nem tűröm a 
késéseket, vagy ha valaki 5 percben akarja 
elmondani azt, amit 3 szóban is el lehet. Ha 
az ember az ilyen dolgokat likvidálja az éle-
téből, meglepődik, hogy hirtelen mennyi 
ideje szabadul fel.

CívisCafé: Anya este leül, mesél. Nem gyak-
ran adatik meg, hogy a saját könyvéből.
Végh Veronika: Vicces, mert pont ná-
lunk esténként ritkán szól a mese, mivel apa 
és anya is ír vagy tanul. Mostanában már  
Illangó is talál ki meséket, történeteket, hát-
ha megihlet valamelyik, és megírom. Más 
kislány az anyukájának a konyhában segít, 
nálunk ez így alakult. És ha van idő estén-

ként, akkor inkább énekel, zenél a család. 
Készülő könyveimet, persze, folyamatában 
olvasom nekik, ők ilyenkor véleményezik, 
vagy csak áhítattal hallgatják. Legnagyobb 
elismerést Illangótól kaptam, mikor Csi-
cseri Vadkörte című meseregényemet hall-
gatván, egyszer csak felsóhajtott: Bárcsak 
én is ilyen világban élhetnék!

CívisCafé: A napi események sűrűje mikép-
pen hagy teret a fantáziádnak?
Végh Veronika: A fantáziám határtalan, 
de 8 éve, amikor elkezdtem írni – jött ma-
gától Illangó születésével –, még kellettek a 
nyugodt időszakok – napok, hetek – ahhoz, 
hogy áthangoljam a lelkem és lecsillapít-
sam a gondolataim. Évek alatt megtanul-
tam az időt lerövidíteni és a körülményeket 
kiiktatni. Most már szabadon röpködök 
ide-oda a két világom között. Kinyitom a 
füzetem, kezembe veszem a tollat, és már 
írok is. Legutóbb 30 kacagó-rohangáló 
gyermek között született meg egy mesém, 
azelőtt meg az isztambuli repülőtéren, ami 
szintén nem egy nyugodt hely. Amit any-
nyira szeretek az írásban: nincs térhez és 
időhöz kötve. Ilyenkor teljesen szabadnak 
érzem magam.

CívisCafé: Az ünnepeken mi a szereposztás 
nálatok?
Végh Veronika: A december egy szín-
ház életében mindig sűrű. Huszadikáig 
nem is nagyon vagyunk itthon. De utána 
igyekszünk mindent bepótolni a gyere-
keknél. 21-étől bezárkózunk, és megkez-
dődnek az ünnepek. Már össze is állítot-
tuk az idei forgatókönyvet. Az első napon 
moziünnepet tartunk; egész nap karácso-
nyi filmeket és meséket nézünk. 22-én 
játéknap lesz, 23-án pedig a finomságoké 
a főszerep. Sütünk és nasizunk egész nap. 
Valamint folyamatosan zajlanak a kará-
csonyi koncert próbái, amivel Szabolcs 
és a gyerekek évről évre meglepik a nagy 
családot szenteste. Ez a tíz nap nálunk 
szigorúan a családé, barátoké és a köny-
veké. Nem vállalunk ilyenkor munkát, és 
a szilvesztert is a gyerekeinkkel töltjük.  
Az a babonám, hogy amilyen valakinek  
a január elseje, olyan lesz az egész éve. 
Így az év első napját tervezéssel, tanulás-
sal, írással, játékkal töltjük mindig, az estét 
pedig nagy családi körben: egy asztalhoz 
ülnek, nagyszülők, gyerekek, testvérek, 
unokák. Így köszöntjük közösen az új évet.
 - BCSH -

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

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

2015. január 15., 19:30
Bartók terem

Orosz trojka
2015. március 12., 19:30

Bartók terem
Händel: Saul

2015. március 26., 19:30
Bartók terem

Olasz triptichon

Karácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomagKarácsonyi jegycsomag
A három koncert ára együtt 3000 Ft

Műsor:
G.F. Händel: Messiás HWV 56

Közreműködik: 
Károly Edit, Kun Ágnes Anna,

Kálmán László, Najbauer Lóránt - ének
Kodály Kórus Debrecen (Karigazgató: Kiss Csaba)

Kodály Filharmonikusok Debrecen

Vezényel: Antal Mátyás

2014. december 18. csütörtök, 19:30
Bartók terem

Karácsonyi koncertKarácsonyi koncertKarácsonyi koncertKarácsonyi koncertKarácsonyi koncert
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magyarorszÁg legnagyobb 4g hÁlÓzatÁn 
VALÓRA VÁLHATNAK AZ ÁLMAID

NOKIA LUMIA 735
VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐVEL SAMSUNG GALAXY ACE 4

FEJHALLGATÓVAL

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként 
eltérő lehet. A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe, az elérhető sebesség mértéke függ az adott készülék és díjcsomag képességétől és attól, hogy azt 
az adott ponton támogatja-e a hálózat. A képek illusztrációk. További feltételek, 4G-lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

4G-KÉPES OKOSTELEFONOK
0 Ft KEZDŐRÉSZLETTEL 
+ 24 x havi 990 Ft kamatmentes részletre (Teljes ár: 23 760 Ft) 

Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

A további feltételekről és speciális készülékajánlatainkról kérdezd értékesítő kollégáinkat!

telekom.hu

MAR_055-HS_NokiaSamsung_A4_TPont.indd   1 21/11/14   14:38

Debrecen Telekom Üzlet Gambrinusz          Debrecen Telekom Üzlet Fórum
4025 Debrecen, Piac u. 26.                          4029 Debrecen, Csapó u. 30. (FÓRUM)
Nyitva tartás: H-P.: 8.30–17.00,              Nyitva tartás: H-Szo.: 9.00-20.00,
Szo.: 8.30–12.00, V.: zárva                        Cs.: 9.00-21.00, V.: 9.00-19.00
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Kérj egy szívességet, 
meg fogod kapni!
Több mint 9 ezren vannak, de 
önmagukat nem számban, 
tetteiket nem pénzben mérik. 
Mégis rengeteget érnek!

Kérj egy szívességet, meg fogod kap-
ni! Aztán ne feledd meghálálni. Ide-
geneknek segítenek. Önzetlenül. Az ország 
teljes területén, de már Szlovákiából és 
Romániából is. A Facebookon keresztül. A 
Barát vagyok, segíthetek! (BVS) Hajdúszo-
boszlóról indult, és hihetetlen karriert fu-
tott be. Bűdi Péter alapítót kérdeztük.

CívisCafé: Lehet ekkora létszámú csoportot 
kezelni, összefogni? Ha igen, hogyan?
Bűdi Péter: Könnyen. Na jó, az 
elején még döcögött. Először is kell 
hozzá egy nagyon jó szabályzat, amit 
Juhász Géza (BVS-alapító, admin-
iszt-rátor) barátunknak köszönhet-
ünk. Az első évben nagyon sokat 
próbáltunk moderálni, hogy mit és  
hogyan kell posztolni, segíteni és segít-
séget kérni, aminek meg is lett az ered-
ménye. Büszkén mondhatom: mára  
automatikusan működik a közösség. 
Persze, előfordul, hogy egy új tag „el-
kavarodik”, de az adminisztrátorok 
segítenek mindenkinek.

CívisCafé: Két év után ideje mérleget 
készíteni!
Bűdi Péter: Az elején próbáltuk szá-
molni, de nagyjából ezer „köszönöm 
a segítséget” olvasása után feladtuk. 
Tízezer segítségnyújtáson egészen bizto-
san túl van a csoport. Kiemelni egyetlen 
gesztust nem lehet: számunkra az első 
perctől ugyanolyan jelentősége van min-
den segítségnek. Legyen az babakocsi, 
kidolgozott tételsor, tanács kérése, hogy 
mit tegyek, mert a kisbabámnak nő a 
foga. Minden és mindenki fontos.

CívisCafé: Ismeretlenek segítenek egymáson, 
puszta szívjóságból, világos. De hogyan lesz 
valaki „barát”? 
Bűdi Péter: Csatlakozni kell a cso-
porthoz, amit egy adminisztrátor jóvá-
hagy, utána hasznos átfutni a fent em-
lített szabályzatot. A csoportban a tagok 
egymástól kérnek és kapnak segítséget, 
ami bármi lehet az ésszerűség határán 
belül. Nyilvánvaló, hogy lakást, autót, lap-
topot nem tud adni senki önzetlenül. Vi-
szont, ha mondjuk utaznod kell, írd ki, és 
lehet, hogy valaki pont arra megy autóval. 
Ha bodzaszörpöt szeretnél készíteni, írd 
ki, és válaszolnak a barátok, mi a teendő. 
Tegyük fel, vidékiként Budapesten jársz, és 
nem szeretnél eltévedni – biztos, van, aki 

ráér, és elkalauzol. Munkahely, albérlet, 
számítógéphibák orvoslásában is többször 
bizonyítottak már a barátok. A végén csak 
köszönd meg, aztán nézz szét az új posz-
tokban, hogy te tudsz-e valakinek segíteni.

CívisCafé: Negatív példa?
Bűdi Péter: Sajnos, nem tökéletes világ-
ban élünk. Az adminisztrátor lányoknak 
nagyon jó érzékük van, hogy kiszúrják a 
potyalesőket. Sajnos, előfordult, hogy ki 
kellett zárnunk valakit, mert az itt kért 
gyerekruhákat egy másik csoportban 
eladta. Nekünk ez nem fér bele az ér-
tékrendünkbe. Mi soha nem kértünk és 
nem adtunk senkinek pénzt. Híre ment 
annak, hogy nagyon erős a moderálás a 
BVS-csoportban; itt nem lehet sumákolni. 
Új adminisztrátorunk Jakab-Csende Zsu-
zsanna (Debrecen), a kezdetektől velünk 
van Zöld Ibolya (Hajdúszoboszló), Végh 
Barbara (Nyíregyháza), félidőben lépett 
be Eszti Eszter (Budapest), alapító társam 
Juhász Géza (Hajdúszoboszló) és jóma-
gam, tehát hatfős a csapat.

CívisCafé: A legemlékezetesebb kérés?
Bűdi Péter: Egy évvel ezelőtt egy  
15 éves forma fiú írt egy olyan posz-
tot, amin hosszan derültünk. Valahogy 
így szólt: Sziasztok, Kedves barátok! 
Szeretném a tanácsotokat kérni, hogy 
mit tegyek, ha meg akarok hódítani egy  
lányt? Jöttek a kommentek szép számmal, 
és ha jól emlékszem, össze is jött a nagy 
szerelem. Szabályzatnak megfelelt a poszt, 
így hát segített a csoport.
 
CívisCafé: Előhívja a közelgő ünnep az 
emberekből a segítő szándékot?
Bűdi Péter: Nálunk minden nap karác-
sony van, ezért tiltottuk ki az oldalról az 
ünnepi köszöntéseket is, hiszen a be-
gépelés ideje alatt már körbe lehet nézni, 
kinek tudnánk megkönnyíteni az életét 
akár csak egy aprósággal is. Január elsejére 
egyébként az adakozó emberek sokasága 
hirtelen köddé lesz – nem ez a célunk.

CívisCafé: Kívánj valamit 2015-re!
Bűdi Péter: Elindultunk az alapítván-
nyá válás útján, ami még hosszú folyamat, 
de van benne hitünk. Főként, hogy a szo-
boszlói városvezetés is mellénk állt.
  - BCSH -

KeresD A FAceBooKoN:
Barát vagyok - segíthetek!

Bűdi Péter
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Narancsos mandulatorta,
sült naranccsal
Ha valakinek nincs még ünnepi hangulata, akkor ettől a tortától rögvest meg-
jön. Segítségére lesz a sült narancs illata és a mennyei, mandula-narancs íz-
kombináció. Ráadásul gondoltam az egészségtudatos olvasókra is, hiszen ez 
az ünnepi sütemény, bizony, gluténmentes. Az adventi gyertya fényénél nem 
is tudok elképzelni megfelelőbb desszertet.

Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk. 
A tojások sárgáját a xilittel habosra kever-
jük. A mandulához hozzákeverjük a szó-
dabikarbónát és a reszelt narancshéjat.  
A tojások fehérjét 

habbá verjük, majd, felváltva a mandulá-
val, lapáttal hozzáforgatjuk a tojássárgájá-
hoz. (Dolgozzunk óvatos mozdulatokkal, 
ne törjük össze  a habot). Sütőpapírral 
bélelt formába öntjük, majd 180 fokra elő-
melegített sütőben (alul-felül sütési mód-
ban) 40 percig sütjük. Végezzünk tűpró-
bát! A sütőből kivéve kicsit hagyjuk állni 
a formában, majd rácsra borítva kihűtjük.
A krém ElkészítésE: A krémsajtot 
a narancs levével, héjával, az édesítővel 
elkeverjük. A zselatint 6 ek. vízben el-

keverjük, felmelegítjük, majd langyosra 
visszahűtjük. Belekeverjük a krémalapba.  
A tejszínt felverjük habnak és óvatosan be-
leforgatjuk a krémbe. A krémet fél órára 
hűtőbe tesszük.
tortA összErAkásA: A mandulapis-
kótát háromfelé vágjuk, majd megtöltjük 
a narancsos krémmel úgy, hogy hagyunk 
a torta körbekenésére is. Sült narancskari-
kákkal és reszelt narancshéjjal díszítjük.
sült nArAncs: A megtisztított, felka-
rikázott narancsot 20 percig sütjük 160 fo-
kon, légkeverésen, majd muffinformában 
szárítjuk. Jó étvágyat!
 M. Szabó Éva

Almás zabpehelygofri
A hétvégi reggelikben az a legjobb, hogy végre van időnk elkészíteni. Az egész-
ségessé tételében pedig én segítek. Illik hozzá a lekvár, a csokikrém, bármilyen 
gyümölcs; elvetemültebbek mogyorókrémmel is megkenhetik. Természete-
sen házi készítésűvel. Reggeli király, (vagy királylány) módra!

Elkészítés: A darált zabpelyhet, a xi-
litet és a sütőport, vaníliaport egy nagy 
tálban elvegyítjük. A tojássárgáját a tejjel 
jól elkeverjük, majd a zabpelyhes keverék-
hez öntjük, és jól összedolgozzuk. A vajat 
megolvasztjuk, és a masszához kavarjuk, 
majd hozzáadjuk a meghámozott lereszelt 
almát.
A tojás fehérjét kemény habbá verjük, és 
óvatosan belekeverjük a többi összetevő-
höz. A gofrisütőt vékonyan kivajazzuk, és 
a felmelegedett lapra a sütőnek megfele-

lő mennyiséget rakunk és aranybarnára 
sütjük. (Én két evőkanálnyit tettem a szív 
alakú formába, és két percig sütöttem). Ha 
megsült, idénygyümölcsökkel, esetleg da-
rált vaníliás vagy fahéjas xilittel megszór-
va ízesítjük.

Hozzávalók:
25 dkg darált zabpehely, 4 db tojás, 3,5 dl tej, 
10 dkg vaj, 10 dkg xilit, 1 nagy alma, 1 csomag 
sütőpor, 1 teáskanál vaníliapor, vaj a sütő kike-
néséhez.

Hozzávalók 

a mandulapiskótához: 

6 tojás, 5 ek. xilit, 9 ek. mandulaliszt vagy őrölt 

mandula, 1 tk. szódabikarbóna, 1 narancs re-

szelt héja

A krém hozzávalói: 
1 nagy pohár tejföl és 1 nagy pohár joghurt házi 
krémsajtnak elkészítve (ha ez nem áll rendelkezé-
sünkre, akkor 400 gramm mascarpone sajt), 4 dl 
tejszín, 15 g zselatin por, 1,5-2 narancs lereszelt 
héja, 1 narancs kifacsart leve, 20 dkg porrá őrölt 
eritrit.
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egészséges 
mézeskalács
Egészségtudatosság ide, diéta 
oda, a karácsony nem múlhat 
el mézeskalácssütés nélkül. En-
gedjük szabadjára a fantázián-
kat és alkossunk!

Elkészítés: A liszteket összekeverjük, 
elvegyítjük a szódabikarbónát, xilitet, sót, 
fűszert. A kókuszzsírt összemelegítjük a 
mézzel. A lisztes keverékbe kicsi mélye-
dést csinálunk, bele ütjük a tojásokat, hoz-
záöntjük a mézes kókuszzsírt, a tejet, majd 
jól összegyúrjuk a tésztát. Egy éjszakára 
hűtőbe tesszük, másnap egy-két órával a 
sütés előtt már kivesszük. Kicsit átgyúrjuk 
a tésztát, majd 3-5 milliméter vastagságú-

ra nyújtjuk. 180 fokra előmelegített sütőbe 
toljuk, és 7-8 perc alatt megsütjük. A tetejét 
meg lehet kenni tojássárgájával, hogy szép 
fényes legyen.
mézEskAlács díszítésE: A kész 
mézeseket többféle módon díszíthet-
jük. A hagyományos írókát akár finomra 
őrölt xilittel is elkészíthetjük, vagy ha ez a 

megoldás nem 
s z i mp at i ku s , 
akkor íme, egy 
kevesebb xili-
tet tartalmazó 
egészséges glazúr 
receptje:
A xilitből és vízből szirupot főzünk, majd 
ráöntjük a kókusztejporra, és jól összeke-
verjük. Lezárható edénybe tesszük, és 1-2 
órára hűtőbe tesszük, hogy jól kihűljön.  
A már teljesen kihűlt mézeskalácsokra 
nyomjuk habzsák vagy sima zacskó segít-
ségével. (A glazúrnak egy nap száradási 
időre van szüksége!)

Kókuszglazúr 

100 g (bio) kókusztejpor, 

35 g xilit, 30 ml víz

Hozzávalók: 
20 dkg zabpehelyliszt, 10 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt, 5 dkg zabkorpa, 5 dkg lenmagliszt, 1 csapott 
evőkanál búzasikér, 5 dkg kókuszzsír (vagy ugyanennyi vaj),  2 tojás, 1 csipet só, 1 púpos teáskanál szóda-
bikarbóna, 8 dkg méz (aki szigorú diétán van, annak ennyi agavészirup), 12 dkg cukornak megfelelő édesítő 
(én xilittel édesítettem), 2 csapott evőkanál mézeskalács-fűszerkeverék, 3 evőkanál tej (lehet víz is, de a sok 
rost miatt szükséges folyadék)
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csak jó nők, 
nagy bulik 
és kánikula? 
Dehogy!
a debreceni egyetemen ta-
nuló Bianca Moreira a brazil 
optimizmusról és a magyar 
pálinkáról. is.

CívisCafé: Pozitív sztereotípia az, hogy a Bra-
zíliába induló turistának egy szál fürdőruhán 
és egy szatyor óvszeren kívül nem lesz másra 
szüksége? Ott ennyire könnyű és szép és bol-
dog?
Bianca moreira: Brazilként tudom, 
hogy mi mindent tud nyújtani az orszá-
gom, és ezek nem csak a gyönyörű nők 
és a paradicsomi tengerpartok. Azonban 
a külföldiek számára ez pozitív és negatív 
is lehet attól függően, hogy milyen célból 
megy oda, és milyen maga az ember. Bra-
zília, akárcsak a többi ország, változatos tu-
risztikai vonzerővel rendelkezik. Adottak a 
szórakozási lehetőségeink, vannak gyönyö-
rű nők és jó bulik, de azok is megtalálják a 
számításukat, akik élvezik a természetet és 
a finom ételeket, vagy szeretnék metropoli-
szok művészeti galériáiban és színházaiban 
eltölteni az idejüket. Így, habár a legtöbb 
embernek Brazília csak tengerpart és szép 
nő, sokkal több annál. Sajnos, azonban ez 

gyakran csak azok számára észrevehető, 
akik ott élnek vagy éltek valaha.

CívisCafé: Egy, a miénknél százszor nagyobb 
és húszszor népesebb országból érkeztél. 
Érezted valaha úgy, bármilyen tekintetben, 
hogy „szűk” ez a hely?
Bianca moreira: Valójában ezt nem- 
csak Magyarországgal, hanem egész  
Európával kapcsolatban érzem. Magyaror-
szágot, ha akarod, kevesebb, mint egy nap 
alatt át tudod szelni autóval. Ez azért jó, 
mert könnyebben megismeri az ember a 
saját országát.  Brazíliában lehetetlen min-
den egyes régióba eljutni, mivel hosszú az 
út, és nagyon drága az utazás.

CívisCafé: Egy átlag tél eleji napot esővel, köd-
del, napközbeni 8 fokkal hogyan lehet elmesél-
ni otthon, ahol 18-25 fok az átlaghőmérséklet? 
Fel van erre készülve – például – a ruhatárad?
Bianca moreira: Nem annyira elkép-
zelhetetlen, mert én egy olyan tartomány-
ból jöttem (Minas Gerais, dél), ahol a téli 
középhőmérséklet nem túl magas (5-10 
fok között van télen június/júliusban). 
Számomra így nem volt nehéz alkalmaz-
kodni a magyar időjáráshoz. Azonban 
sok itt tanuló brazil, akik északról, észak-
keletről származnak, nos, náluk télen „a 
legnagyobb hidegben” is 18-20 fok van. 
Ugyanígy Brazília déli részén vannak olyan 
régiók, ahol mínusz is előfordulhat – hatal-
masak az éghajlatbeli különbségek.

CívisCafé: A pálinka, a lassú ügyintézés, a 
sajtos-tejfölös lángos és a kiszámíthatatlan 
tömegközlekedés közül mely hungarikumot 
próbáltad már?

Bianca moreira: Az ételkülönleges-
ségek közül már szinte mindent kipró-
báltam. A pálinkát csak egyszer, mert túl 
erősnek találtam. A tömegközlekedést 
tekintve viszont nincs okom panaszkod-
ni. Brazíliához képest tökéletes. A legké-
nyelmesebb közlekedési forma számomra 
a villamos; könnyen eljut az ember oda, 
ahova akar, nincs nagy forgalom, nincs 
késés.

CívisCafé: Ha most otthonról feladhatnának 
neked egy hatalmas csomagot, mit kérnél, 
mi legyen benne?
Bianca moreira: Ha lenne rá lehetősé-
gem, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy 
az unokaöcsémet szeretném, aki idén szü-
letett, és még személyesen nem láthattam. 
Majd csak januárban fogok vele találkoz-
ni, amikor már 9 hónapos lesz. Nagyon 
izgatott vagyok.

CívisCafé: Debrecenben nagyon szeretik a 
focit. Brazíliában tart még a gyász a világbaj-
nokságon elszenvedett csúfos vereség miatt?
Bianca moreira: Nem hiszem. Bra-
zíliában az emberek fanatikusak a saját 
csapatukkal kapcsolatosan is. Így most 
mindenki a nemzeti bajnokságra figyel. 
Mindamellett, hogy imádjuk a futballt, 
nem jellemző ránk, hogy sokat töpren-
günk a minket ért tragédiákon. Egyszerű-
en továbblépünk, és legközelebb megpró-
bálunk jobban teljesíteni. 

Az interjú elkészítésében való közreműkö-
désért köszönet Máté Attilának.

 – BCSH –
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AJÁNDÉKOZZ KARÁCSONYRA  
FITTSÉGET & EGÉSZSÉGET SZERETTEIDNEK!

•5-10 alkalmas SPEEDFITNESS Bérletekhez + ajándék Scitec téli vitamin csomag
•20 alkalmas SPEEDFITNESS bérlethez + ajándék pulzusmérő óra, mellkas pánttal
•Speedfitness AJÁNDÉKUTALVÁNYOK díszcsomagolással már 5500 Ft-tól

•Intensifit bérlet 5500 Ft-tól
•UV mentes barnítás 3500 Ft-tól

SPEEDLINE FITNESS STÚDIÓ

Debrecen, Böszörményi u. 68. 
Füredi kapu lakópark (Jack Pub mellett)

Tel.: +36 20 299-1669
web: www.speedlinefitness.hu

Harmóniaház Debrecen

Tanuld 
meg nálunk 
szakszerűen 
a svéd- és  

talpmasszázs  
fogásait. 

Tanfolyamaink  
folyamatosan indulnak.

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

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

Kálvin tér 7., NON STOP, Tel.: 30-6641210
Angyalföld tér 11., minden nap: 07.00-22.00, 

Tel.: 30-6641210
Egyetem sgt., minden nap: 07.00-23.00, 

Tel.: 30-4682585
UV mentes barnítás: 30-9565466

ÜNNEPI BÉRLETAKCIÓ
Bankkártyás fizetés+Paypass, Szépkártya, Erzsébet utalvány elfogadóhely

10 alkalmas bérlet /60 perc/, értéke 4500 Ft
kedvezményes ára: 3600 Ft Megtakarítás: 900 Ft

www.solisundebrecen.hu

Hirdetési lehetőségekért, 
megjelenésért, 

egyedi ajánlatokért 

keresse kollégánkat: 
Szabó Erzsébet 

06 20 420 4332  
szabo.erzsebet@civishir.hu

Zenei ikonok és uni-
kumok Debrecenben
immár hagyomány, hogy a Gag Manage-
ment Produkciós iroda gazdag programkí-
nálattal tölti meg az adventet és az ünnepet. 
Ebben az időszakban világi 
művészek javarészt először 
koncerteznek szakrális térben. 
December 15-én a David Brat-
ton vezette Every Praise Gos-
pel Singers lép fel, ami az USA 
10 legjobb gospel énekeséből 
összeállt sztárformáció. De-
cember 22-én Vastag Tamás és 
a veszprémi légierő Big Bandje 
Sinatrát idézve mutatja be új, 
közös karácsonyi lemezüket. 
Az év szuperkoncertje 21-én 
a Főnix Csarnokban lesz: az 
Illés zenekar alakulásának 50. 
évfordulójára Beatünnepet 
tartanak a Főnix Csarnokban 
Bródyval, a Szörényi testvé-
rekkel és követőikkel (Vastag 
Tamás és Csaba, Szabó Ádám, 

Intim Torna Illegál, Subscribe, 
PASO, Ivan and the Parazol). 
Végül december 26-án a Neo-
ton Familia fúvósokkal nagy-
koncertet ad a Kölcseyben.
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Debreceni huszonegyes:  
Lukács László
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, 
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerül-
hetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit ma-
guk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

1. Hipotetikus kérdés: mennyiért ve-
hetné meg egy debreceni politikus, 
hogy olyan népszerű legyen a város-
ban, mint te?
Fogalmam sincs. A világban sokkal 
több dolog van, ami nem mérhető 
pénzben, mint azt sokan gondolnák.

2. Milyen a közélettel, a politikusokkal a 
viszonyod? Megerőltető a jópofizás?
A politikus is olyan, mint bármely más 
szakma képviselője: van, aki jól csinálja 
a dolgát és van, aki kevésbé. Butaság 
lenne általánosítani. Magáról a politizá-
lásról alkotott véleményem benne van 
az ezzel foglalkozó dalok szövegeiben. 
Nem csináltam ebből soha titkot.

3. Mit tud a Tankcsapda, mitől olyan si-
keres, hogy a magyar rockban két 
évtizede utcahosszal veri a mezőnyt?
Ez nem valamiféle versenysport! Min-
denki számára adott a lehetőség, hogy 
ugyanolyan jól vagy jobban csinálja ezt, 
mint mi. Nem hiszem, hogy mi bárkit is 
„verni” szeretnénk. Szeretjük, amit csi-
nálunk, komolyan gondoljuk, amit csiná-
lunk, és az emberek érzik és értékelik ezt.

4. Lehet már látni, ki lép a helyetekbe, 
mondjuk, 10 év múlva? Vagy 20?
Van „itt” elég hely, nem a helyünkre 
kell, hogy fájjon bárkinek is a foga. 
Lépjenek csak minél többen mellénk, 
annál erősebbek leszünk mi is!

5. Hamarabb kirohantál például a ban-
kok ellen („az Isten a pénz lett”), 
mint bárki más. Te is illiberális vagy?
Ez pusztán normális emberi érzésekből 
származó gondolatmenet, semmi köze 
sincs a politikai jelzőkhöz, mint például a 
liberalizmus vagy annak az ellenkezője.

6. Sok rendszerellenesség vagy társa-
dalomkritika van a szövegeidben. 
Egy rocker a haláláig lázad?
Ez nem rockerség kérdése. A józan ész 
diktál különböző érzéseket. Aki vagy 
ami ezt felülírja, az ellen minden nor-
mális ember ’lázad’ a maga módján, 
nem? Én ezt hangosan teszem.

7. Lesz Tankcsapda-koncert a Nagyer-
dei Stadionban?
Idén már biztosan nem… :o)

8. Minket izgatna egy egész estés Tank-
csapda-unplugged a Kölcseyben...
Engem is izgatnak különböző dolgok, de 
„…ennél többet nem árulhatok el…”

9. Lukács Laci bojkottáló ultra, vagy 
„bojkottszegő”?
Nem a bojkott a lényeg, mert az senkinek 
nem jó. Szeretném, ha a foci végre tény-
leg a sportról szólna, és ne a szabályzá-
sokról menjen a vita pro és kontra. A kér-
désre konkrétan is válaszolva: bár nem 
voltam soha tagja egyetlen szervezett 
szurkolói csoportnak sem, sokadmagam-
mal együtt én is szolidáris vagyok – és 
nem csak – a debreceni ultrákkal!

10. Ülj le mellém/ Valamit mondok/ 
Szomjas vagy látom/ Egy üveg bort 
kibontok/ Figyelj… Most éppen mi-
ről fakadnál ki borozgatás közben?
Hallgasd meg a néhány hete megjelent 
friss lemezünket (Urai vagyunk a hely-
zetnek), és megtudod…

11. Kompromittálódás nélkül megúszni 
25 évet több mint csoda! Mi a titok?
Nincs titok. Egyenesen kell menni, tud-
ni, honnan jössz, hol tartasz és merre 
akarsz menni, és hinni abban, amit csi-
nálsz. Amúgy meg a kompromisszum 
nálunk nem szitokszó.

12. Az egész város szorít, hogy megta-
láld a Nagy Ő-t. Mi lesz már?
Miből gondolod, hogy még nem talál-
tam meg? :o)

13. Látjuk, tudjuk, hogy szerényen élsz.  
A sok pénzt bevarrtad a dunyhádba? 
Egyrészt a sok egy nagyon viszonylagos 
jelző, másrészt hidd el, van egy csomó 
olyan hely, helyzet, ember vagy állat, 
akinek jól jön a segítség, szóval, nem, 
nem tartom a dunyhában a pénzem…

14. Mi a legjobb a rockerségben?
Hogy azt csinálhatod, amit igazán sze-
retsz, és ezt erkölcsileg is és anyagilag 
is elismerik. Kívánom, hogy minél több 

ember életében következzen el ez a 
pillanat!

15. Mi a legrosszabb?
Provokatív kérdésekre válaszolgatni este 
9-kor, miközben eltölthetném az időmet 
kellemesebben is… Na jó, ez csak vicc 
volt! Az én érmemnek is van sötét, nem 
szeretem oldala, de a szükséges rossz is 
erősebbé tesz.

16. Most már több a szülő a koncerteken, 
mint a gyerek. Legalábbis a hátsó so-
rokban. Pluszmunkát ad, hogy a szö-
veggel, a zenével, a piával, a bulival, a 
csajokkal két generációt kell meg-
szólítani?
A koncertjeinken sokkal több a fiatal, 
mint az idős, egyszer majd merészkedj 
előre a hátsó sorokból, és meglátod. Nem 
gondolkodtam soha célközönségben. 
Sem életkori, sem más szempotból nem 
teszünk különbséget a rajongók között.

17. Valahol azt olvastuk, hogy alkohol-
mentes sört is iszol néha. Mondd, 
hogy ez egy elferdített idézet volt!
A vízben meg ba…nak a halak, mégis 
sokan isszák! Lapozzunk…

18. Ki a legnagyobb (alkoholos) sörivó a 
bandából egy jó koncert után?
Sidi absztinens, így ketten, Fejessel ve-
télkedünk ezért a címért. Van, hogy ő 
győz, van hogy én…

19. Neked ki az ikon Debrecenben?
Jó néhány nevet lehetne mondani, de 
én most csak egyet mondok: Dombi 
Tibi!!! Ez nem is kérdés.

20. Te meddig mennél el (térben) a  
Rolling Stones-ért?
Már megtettem, én Prágában láttam 
először a Stonest, 1990-ben.

21. Mit adjon az ég a következő 25 évre?
Bort, búzát és békességet. De komolyan.
 Cs. Bereczki Attila



Rovatfej16 CívisCafé

Karácsonyi vásár és programsorozat
a Malompark Bevásárlóközpontban

Részletek a Malompark honlapján és facebook oldalán

www.malompark.hu
https://www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

 Ezüst varázserdő
 Adventi bábelőadások és kézműves foglalkozások
 Fajátékos játszóház
 Több, mint 40 üzlet és szolgáltató
 Közel 20 valódi karácsonyi vásári stand
Több 100 egyedi karácsonyi ajándékötlet
 Több, mint 50 kézműves
 Karácsonyi könyves sátor
 December 6-án Mikulás napi varázslatok és fotózkodás

KÉSZÜLŐDÉS, MÉZESKALÁCS, KELLEMES HANGULAT! 
Mindez együtt  a MALOMPARKBAN!

November 28-tól
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