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Augusztus elején rendezték meg 
Bulgáriában – hét ország közel 30 
versenyzője részvételével – a Little 
Miss&Mister World világversenyt, 
ahol a magyar csapat fantasztikus 
sikereket ért el. Magyarországot öt 
induló képviselte, s mindegyikük díj-
jal tért haza. A 4 éves Menyhárt Lola 
a Little Miss Europe címet kapta, a  
10 éves Szilágyi Noémi pedig 
Grand Prix-győztes lett; ezzel őt vá-
lasztották a teljes verseny első helye-
zettjének.
– Ez volt az első világverseny, ahol 
Noémi indult, előtte csak hazai ver-
senyeken szerepelt, ezért is örülünk 
nagyon a Grand Prix-nek. Őszintén 
szólva, nem vártam ilyen jó helyre, 
mert nagyon sok gyönyörű és felké-
szült gyerek volt – mondta Noémi 
édesanyja, Szilágyi Katalin, aki hoz-
zátette: a szépségversenyeken való 
indulást nem lánya, hanem ő szor-
galmazta. – A gyerek eleinte kevésbé 
szerette volna a versenyzést, inkább 
én erőltettem, de már annyira meg-
tetszett neki, hogy lassan fordul a 
kocka. Noémi nagyon szép kislány, 

sokat sportol, és nagyon okos. Bízom 
benne, hogy még nagyon szép ered-
ményeket fog elérni – tette hozzá a 
büszke anyuka.
A verseny két magyar fiú indulója a  
6 éves Horváth Noel és 11 éves Bálint 
Kevin voltak. Noel a legjobb talent 
show díját, Kevin pedig a legjobb mo-
dell díját hozta el. Hegedűs Nóra pe-
dig gyönyörű hangjával kápráztatta el 
a zsűrit, amiért talent díjat kapott.

Világversenyt nyert a 
nyíregyházi szépség

Szülei nagyon büszkék rá.
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Az Országos Mentőszolgálat Face-
book-oldalán találtuk egy nyírkarászi 
édesanya levelét, melyben köszöne-
tet mond kislánya megmentőinek: 
„Szeretnék köszönetet mondatni a 
baktalórántházi mentő párosnak, M. 
Szabolcsnak és U. Lászlónak, továbbá 
a kisvárdai mentőknek, M. Tibornak 
és K. Sándornak – kezdődik a levél. 
Majd így folytatódik: „Teljes tisztelet-
tel és a legnagyobb köszönettel sze-
retném köszönni; azt a napot, mikor 
a két hónapos koraszülött babámnak 
új életet adtak. Köszönöm a csapat-
munkát!!! Az együtt küzdött perceket 
a lányom életéért. A precíz, gyengéd 
mozdulatokat, a szebbnél szebb sza-
vakat. Nagyon kedvesek és aranyosak 
voltak! Mára már kislányom egész-
séges, erős baba. Köszönöm nektek. 
A legnagyobb boldogságot hoztátok 
vissza az életembe!!!” Tóth Ani
A SzabolcsiCafé megkereste az édes-
anyát, aki érdeklődésünkre elmond-
ta: – Kislányommal hat hét után ke-

rültünk haza a koraszülött osztályról. 
Egy hétre rá történt, hogy azt vettem 
észre, a baba nem lélegzik. Azon-
nal hívtam a mentőket, akik nagyon 
gyorsan a helyszínre éreztek. – Gya-
korlatilag a halott kislányom újra-
élesztéséért szájból orrba-szájba lé-
legeztették és szívmasszást végeztek. 
Stabil keringése, légzése visszatérését 
követően folyamatos oxigént igényelt 
gyermekem, ezzel stabilizálták az 
állapotát. Folyadékpótlást is végez-
tek, majd monitorral megfigyelték. 
Ezt követően a nyíregyházi kora-
szülött mentőautóban elszállították 
a gyermek intenzív osztályra. Hála 
Istennek, mára már semmi baja – a 
mentősöknek köszönhetően. A gyors 
érkezésük, beavatkozásuk sokat szá-
mított – tette hozzá végezetül a két-
gyermekes anyuka.
 Cservenyák katalin

ToVábbI érdeKeSSégeK:

www.szabolcsihir.hu

A halálból hozták 
vissza a babát
Az anyuka a mentőknek 

köszöni gyermeke életét.
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A populáció nagysága: 56850 fő Hibahatár: 5,6%

A populáció nagysága: 40967 Hibahatár: 6,9%

„Az 50 év alattiak 
            kedvenc rádiója”
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Nyomortelepről 
jutottak  

a cigány lányok  
a diplomáig

Többen közülük  
cerhari anyanyelvűek: 

 Hajdú-Biharból, Szabolcsból  
és Borsodból érkeztek.

Tíz halmozottan hátrányos helyze-
tű, roma származású hallgató szer-
zett óvodapedagógus diplomát idén 
a Debreceni Egyetem Gyermekne-
velési és Felnőttképzési Karán, hogy 
szülőföldjükre visszatérve segítsék 
sorstársaikat.
A Debreceni Egyetem hajdúböször-
ményi karán működő Lippai Balázs 
Roma Szakkollégium frissen végzett 
hallgatói többségében cigánytele-
pekről származó, vagy éppen gyer-
mekotthonban felnőtt fiatalok. Töb-
ben közülük cerhari anyanyelvűek, 
ami azt jelenti, hogy magyarul csak 
később, a köznevelési és közoktatási 
intézményekben tanultak meg.
– A szegénység és általában a szo-
ciokulturális kiinduló helyzet álta-
lános deficitje összességében olyan 
nagyságrendű akadály, amelynek 
leküzdésére önerőből sem a fiata-
lok, sem a családjaik nem képesek. 
Az elmúlt években kiépült roma 
szakkollégiumi hálózat alapvető 
célja a felsőoktatásba bekerülő fi-
atalok tanulmányi sikerességének 
előmozdítása és a lemorzsolódás 
megakadályozása – hangsúlyozta 
Biczó Gábor.
A kar egyetemi docense szerint ma 
az ország népességéből (becslések 
szerint) csaknem 800 ezer fő alkot-
ja a hazai cigányságot. A magyar 
népességhez képest jóval fiatalabb 
korösszetételű roma közösségek az 
ország több térségében 30 százalék 
feletti arányokat tükröznek. A Kö-

zép-Tiszavidék, Szabolcs és Borsod 
számos településén az óvodás kor-
csoportokban a cigány gyermekek 
száma gyakran 60-90 százalék.
A Lippai Balázs Roma Szakkol-
légium hallgatóinak tanulmányi 
eredménye azért is figyelemre mél-
tó, mert a KSH adatsora szerint  
2015-ben a 15 és 64 év közötti ro-
mák 80 százalékának csak általános 
iskolai végzettsége volt és csak min-
den századiknak volt diplomája.
– Célunk, hogy hallgatóinkat az 
értelmiségi szereppel járó tuda-
tos társadalmi felelősségvállalásra 
ösztönözzük. A lakóhelyük iránti 
érdeklődésüket alkalmazott társa-
dalomtudományi kutatásokon ke-
resztül igyekszünk felébreszteni és 
fokozni. A kutatási célok elsősorban 
a saját lokális színtérre vonatkozó 
ismeretek elmélyítését szolgálják.
Óvó nénik lesznek
– Tapasztalataink szerint a szabol-
csi, hajdúsági, bihari vagy közép-ti-
szavidéki kistelepülésekről érkező 
hallgatók – a szakkollégiumi kere-
tek között végzett módszeres kuta-
tómunka eredményeként – sajátos 
rálátást nyernek közösségükre.
Fontos eredménynek tekintjük, 
hogy a legtöbb esetben a felsőok-
tatási tanulmányok befejezésének 
idejére többségük a személyes kar-
rier színtereként képes kezelni lo-
kális életvilágát – részletezte Biczó 
Gábor.
A főleg óvodapedagógia nemzeti-
ségi cigány/roma szakirányú alap-
szakon diplomát szerzett hallgatók 
többsége az oklevél átvételének 
pillanatában már tudta, hogy me-
lyik óvodában fog ősztől dolgozni, 
sokuk részben azért, hogy hozzájá-
ruljon a hasonlóan nehéz körülmé-
nyek között felnövekvő roma szár-
mazású és/vagy hátrányos helyzetű 
gyermekek társadalmi beilleszke-
déséhez.
A Lippai Balázs Roma Szakkollé-
giumban tanuló roma származású 
hallgatók mellett egyébként tizen-
két nem roma származású hallgató 
is végzett az óvodapedagógia nem-
zetiségi cigány/roma szakirányú 
alapszakon, ami jól mutatja a kép-
zés gyakorlati jelentőségét.
 www.unideb.hu
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Hollandiából 
hoztak 

ajándékot 
az árva 

kutyáknak
már építik a kenneleket.

Kivételesen nem eredeti roma tánccal 
kapcsolatos hírt osztott meg a Face-
bookon a megyénkből elszármazott 
néprajzkutató, dr. Balázs Gusztáv. 
Holland felesége, Elsa nagybátyja az 
idén április végén nagyon rövid beteg-
ség után elhunyt. Halála után a házas-
pár intézi a hagyatékkal kapcsolatos 
ügyeket. Mivel a család (a nagybácsi 
testvérei) nem tartott igényt a lakás 
berendezéseire, elhatározták, hogy ér-
tékesítik a bútorokat, és az így befolyt 
összeget felajánlják egy magyarországi 
kutyamenhelynek.
Amikor még Magyarországon laktunk 
és éltünk, Gerard, a nagybácsi, kétszer 
is volt nálunk Magyarországon. Az 
utakon látott kóbor kutyákat, és az au-
tók által elgázolt kutyákat élete végéig 
emlegette – írja Balázs Gusztáv. – Ő ál-
latszerető ember volt. Így jött az ötlet, 
hogy a berendezésből összejött pénz-
összeget elhozzuk Magyarországra, és 
egy nagyon szegény kutyamenhelynek 
ajánljuk fel.
A szülőfalumban (városban), Nagy- 
ecseden 2004 óta minden évben 10-14 
napot töltünk. Itt nincs menhely. Ezért 
megkerestük az interneten, hogy hol 
van Nagyecsedhez legközelebb kutya-
menhely, ahol nagy szükség van támo-
gatásokra, felajánlásokra – tette hozzá 
az ismert néprajzkutató.
– Mátészalkán volt a legközelebbi men-
hely, az Összefogás az Állatokért Ala-
pítvány, ahol nagyon elkél a segítség. 
Meghaladja a 170-et a városból és a 
környékről befogadott kutyák száma.  
A kutyák életkörülményei nem ideá-
lisak, de ahhoz képest, hogy nem kint 

a szabadban kóborolnak ennivalót ke-
resve, nem az utak szélén fekszenek 
élettelenül, nem ütik-verik, nem kínoz-
zák őket, ahhoz képest jó helyen van-
nak. Gondozóik nagy szeretettel etetik 
és ápolják őket”– írta a Facebookon 
Balázs Gusztáv hozzátéve, „a telepen 
minden apró kis segítséget elfogadnak. 
Ezért vagyunk mi is ott. Amikor az 
unokahúgom segítségével először meg-
látogattuk a menhelyet, és találkoztunk 
Halász Szilviával, a telep vezetőjével, az 
első benyomás után Elsával elhatároz-
tuk, hogy először építünk egy 5 m-es x 
2,50 m-es kennelt, és csak a maradék 
pénzből fogunk kutyatápot vásárolni. 
Eledelre is nagyon nagy szükségük van, 
de a kutyák gyarapodása miatt a ken-
nelre még inkább.
– Az építkezés nehézkesen indult, mert 
a segítők, akik a munkában részt vet-
tek, nem az elvárt minőségben dolgoz-
tak, így hétfőn új csapattal lendültek 
ismét munkába az adományozók.
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FELNŐTTOKTATÁS
A MÁSODIK SZAKMA IS INGYENES, 

FELSŐ KORHATÁR NÉLKÜL ESTI TAGOZATON 
A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEIBEN

2017/2018 tanévben szeptembertől induló képzéseink
A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését, 

bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján,
 vagy a melléklet telefonszámon. 

Elérhetőség:
Cím: 4030 Debrecen, Fokos utca 12., Tel.: 06-52/437-311

OM azonosító: 2030033
E-mail: ugyfelszolgalat@dszc.hu

Szakképesítés  Képzési idő

Hegesztő  2 év
Karosszérialakatos   2 év
Épület- és szerkezetlakatos  2 év
Számítógép-szerelő,-karbantartó  2 év
Érettségi felkészítő (8. osztály)  3 év
Érettségire felkészítő  2 év
(iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség)

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u.8/A
Tel.:  06-52/471-798
Fax:  06-52/534-207
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.barossg-debr.sulinet.hu
E-mail:  barossg.debrecen@gmail.com

Debreceni SZC 
Baross Gábor Középiskolája 

és Kollégiuma

Debreceni SZC 
Baross Gábor Középiskolája 

és Kollégiuma

Szakképesítés  Képzési idő

Villanyszerelő  2 év

Szoftverfejlesztő   2 év

Elektronikai technikus   2 év
 

Debreceni SZC
Beregszászi Pál Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Jerikó u.17.
Tel.:  06-52/503-150
Fax:  06-52/503-150
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszcberegszaszi.hu
E-mail:  titkarsag@beregszaszi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Beregszászi Pál Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája

Szakképesítés  Képzési idő

Postai üzleti ügyintéző 2 év
Államháztartási ügyintéző 2 év
Pénzügyi-számviteli ügyintéző  2 év
Vállalkozási mérlegképes könyvelő 1 év
Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év
Vám-, jövedéki-és termékdíj ügyintéző 2 év

Debreceni SZC
Bethlen Gábor  

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Piac utca 8.
Tel.:  06-52/412-212
Fax:  06-52/412-212
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszcbethlen.hu
E-mail: bethlen.kozgaz@bethlen-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Bethlen Gábor  

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Szakképesítés  Képzési idő

Autószerelő 2 év
Autóbuszvezető 0,5 év
Tehergépkocsi-vezető 0,5 év
Elektronikai technikus 2 év
Mechatronikai technikus 2 év
Autóelektronikai műszerész 2 év

Debreceni SZC
Brassai Sámuel Gimnáziuma  
és Műszaki Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Víztorony u. 3.
Tel.:  06-52/411-885
Fax:  06-52/411-885
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.brassai.hu
E-mail:  brassaivbrassai.hu

Debreceni SZC
Brassai Sámuel Gimnáziuma  
és Műszaki Szakgimnáziuma

Szakképesítés  Képzési idő

Pék 2 év
Húsipari termékgyártó 2 év
Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 év
Turisztikai szervező, értékesítő 2 év
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 év

Debreceni SZC
Irinyi János Szakgimnázium  

és Szakközépiskolája

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Irinyi u.1.
Tel.:  06-52/533-748
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszcirinyi.hu
E-mail:  titkarsag@irinyi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Irinyi János Szakgimnázium  

és Szakközépiskolája

Szakképesítés  Képzési idő
Eladó 2 év
Pincér 2 év
Cukrász 2 év
Szakács 2 év
Diétás szakács 0,5 év
Vendéglátásszervező 2 év
Kereskedelmi képviselő  2 év
Vendéglátó-üzletvezető 1 év
Érettségire felkészítő  2 év
(iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség, nappali képzés)

Debreceni SZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája

Elérhetőség
Cím:  4030 Debrecen, Vénkert utca 2.
Tel.:  06-52/413-113
Fax:  06-52/413-113
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszckereskedelmi.hu
E-mail:  kereskedelmi.debrecen@gmail.com

Debreceni SZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája

Szakképesítés  Képzési idő
Fodrász 2 év
Női szabó 2 év
Férfi szabó 2 év
Cipőkészítő 2 év
Kozmetikus 2 év
Bőrdíszműves 2 év
Nyomdaipari technikus 2 év
Könyvkötő, nyomtatványfeldolgozó 2 év
Gyógypedagógiai segítő munkatárs 2 év

Debreceni SZC
Könnyűipari Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája 
és Szakiskolája

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Sétakert út 1-3.
Tel.:  06-52/503-833
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszckonnyuipari.hu
E-mail:  igazgato@konnyuipari.hu

Debreceni SZC
Könnyűipari Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája 
és Szakiskolája

Szakképesítés  Képzési idő

Informatikai rendszerüzemeltető 2 év
Gépgyártástechnológiai technikus 2 év

Debreceni SZC
Mechwart András Gépipari 

és Infromatikai Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Széchenyi utca 58.
Tel.:  06-52/413-499
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.mechwart.hu
E-mail:  iskola@mechwart.hu

Debreceni SZC
Mechwart András Gépipari 

és Infromatikai Szakgimnáziuma

Szakképesítés  Képzési idő

Dekoratőr 2 év
Mélyépítő technikus 2 év
Magasépítésű technikus 2 év
Épületgépész technikus  2 év
Létesítmény-energetikus 1 év
Műemlékfenntartó technikus (levelező képzés) 1 év

Debreceni SZC
Péchy Mihály 

Építőipari Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Varga u.5.
Tel.:  06-52/531-892
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.pechy-debr.sulinet.hu
E-mail:  info@pechy-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Péchy Mihály 

Építőipari Szakgimnáziuma

Szakképesítés  Képzési idő
Burkoló 2 év
Festő, mázoló, tapétázó 2 év
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 2 év
Kőfaragó, műköves és épületszobrász  2 év
Létesítmény-energetikus 1 év
Műemlékfenntartó technikus  1 év
Érettségire felkészítő 2 év
(iskolarendszerben szerezett szakmai végzettség, nappali képzés)     1 év
Hűtő-, klíma és hőszivattyú berendezés-szerelő 1 év

Debreceni SZC
Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája

Elérhetőség
Cím:  4030 Debrecen, Kassai út 25.
Tel.:  06-52/525-350
Fax:  06-52/412-842
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.povolny.hu
E-mail:  igazgato@povolny.hu

Debreceni SZC
Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája

Szakképesítés  Képzési idő

Vegyésztechnikus 2 év
Gyógyszeripari szaktechnikus 1 év
Drog-és toxikológiai technikus

Debreceni SZC
Vegyipari Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Csapó u.29-35.
Tel.:   06-52/503-264,  

06-52/503-260

Debreceni SZC
Vegyipari Szakgimnáziuma

MAXimum zene: 
RÁDIÓ MAX!

Hallgassa online!
maxfm.hu
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FELNŐTTOKTATÁS
A MÁSODIK SZAKMA IS INGYENES, 

FELSŐ KORHATÁR NÉLKÜL ESTI TAGOZATON 
A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEIBEN

2017/2018 tanévben szeptembertől induló képzéseink
A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését, 

bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján,
 vagy a melléklet telefonszámon. 

Elérhetőség:
Cím: 4030 Debrecen, Fokos utca 12., Tel.: 06-52/437-311

OM azonosító: 2030033
E-mail: ugyfelszolgalat@dszc.hu

Szakképesítés  Képzési idő

Hegesztő  2 év
Karosszérialakatos   2 év
Épület- és szerkezetlakatos  2 év
Számítógép-szerelő,-karbantartó  2 év
Érettségi felkészítő (8. osztály)  3 év
Érettségire felkészítő  2 év
(iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség)

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u.8/A
Tel.:  06-52/471-798
Fax:  06-52/534-207
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.barossg-debr.sulinet.hu
E-mail:  barossg.debrecen@gmail.com

Debreceni SZC 
Baross Gábor Középiskolája 

és Kollégiuma

Debreceni SZC 
Baross Gábor Középiskolája 

és Kollégiuma

Szakképesítés  Képzési idő

Villanyszerelő  2 év

Szoftverfejlesztő   2 év

Elektronikai technikus   2 év
 

Debreceni SZC
Beregszászi Pál Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Jerikó u.17.
Tel.:  06-52/503-150
Fax:  06-52/503-150
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszcberegszaszi.hu
E-mail:  titkarsag@beregszaszi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Beregszászi Pál Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája

Szakképesítés  Képzési idő

Postai üzleti ügyintéző 2 év
Államháztartási ügyintéző 2 év
Pénzügyi-számviteli ügyintéző  2 év
Vállalkozási mérlegképes könyvelő 1 év
Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év
Vám-, jövedéki-és termékdíj ügyintéző 2 év

Debreceni SZC
Bethlen Gábor  

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Piac utca 8.
Tel.:  06-52/412-212
Fax:  06-52/412-212
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszcbethlen.hu
E-mail: bethlen.kozgaz@bethlen-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Bethlen Gábor  

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Szakképesítés  Képzési idő

Autószerelő 2 év
Autóbuszvezető 0,5 év
Tehergépkocsi-vezető 0,5 év
Elektronikai technikus 2 év
Mechatronikai technikus 2 év
Autóelektronikai műszerész 2 év

Debreceni SZC
Brassai Sámuel Gimnáziuma  
és Műszaki Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Víztorony u. 3.
Tel.:  06-52/411-885
Fax:  06-52/411-885
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.brassai.hu
E-mail:  brassaivbrassai.hu

Debreceni SZC
Brassai Sámuel Gimnáziuma  
és Műszaki Szakgimnáziuma

Szakképesítés  Képzési idő

Pék 2 év
Húsipari termékgyártó 2 év
Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 év
Turisztikai szervező, értékesítő 2 év
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 év

Debreceni SZC
Irinyi János Szakgimnázium  

és Szakközépiskolája

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Irinyi u.1.
Tel.:  06-52/533-748
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszcirinyi.hu
E-mail:  titkarsag@irinyi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Irinyi János Szakgimnázium  

és Szakközépiskolája

Szakképesítés  Képzési idő
Eladó 2 év
Pincér 2 év
Cukrász 2 év
Szakács 2 év
Diétás szakács 0,5 év
Vendéglátásszervező 2 év
Kereskedelmi képviselő  2 év
Vendéglátó-üzletvezető 1 év
Érettségire felkészítő  2 év
(iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség, nappali képzés)

Debreceni SZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája

Elérhetőség
Cím:  4030 Debrecen, Vénkert utca 2.
Tel.:  06-52/413-113
Fax:  06-52/413-113
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszckereskedelmi.hu
E-mail:  kereskedelmi.debrecen@gmail.com

Debreceni SZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája

Szakképesítés  Képzési idő
Fodrász 2 év
Női szabó 2 év
Férfi szabó 2 év
Cipőkészítő 2 év
Kozmetikus 2 év
Bőrdíszműves 2 év
Nyomdaipari technikus 2 év
Könyvkötő, nyomtatványfeldolgozó 2 év
Gyógypedagógiai segítő munkatárs 2 év

Debreceni SZC
Könnyűipari Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája 
és Szakiskolája

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Sétakert út 1-3.
Tel.:  06-52/503-833
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.dszckonnyuipari.hu
E-mail:  igazgato@konnyuipari.hu

Debreceni SZC
Könnyűipari Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája 
és Szakiskolája

Szakképesítés  Képzési idő

Informatikai rendszerüzemeltető 2 év
Gépgyártástechnológiai technikus 2 év

Debreceni SZC
Mechwart András Gépipari 

és Infromatikai Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Széchenyi utca 58.
Tel.:  06-52/413-499
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.mechwart.hu
E-mail:  iskola@mechwart.hu

Debreceni SZC
Mechwart András Gépipari 

és Infromatikai Szakgimnáziuma

Szakképesítés  Képzési idő

Dekoratőr 2 év
Mélyépítő technikus 2 év
Magasépítésű technikus 2 év
Épületgépész technikus  2 év
Létesítmény-energetikus 1 év
Műemlékfenntartó technikus (levelező képzés) 1 év

Debreceni SZC
Péchy Mihály 

Építőipari Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Varga u.5.
Tel.:  06-52/531-892
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.pechy-debr.sulinet.hu
E-mail:  info@pechy-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC
Péchy Mihály 

Építőipari Szakgimnáziuma

Szakképesítés  Képzési idő
Burkoló 2 év
Festő, mázoló, tapétázó 2 év
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 2 év
Kőfaragó, műköves és épületszobrász  2 év
Létesítmény-energetikus 1 év
Műemlékfenntartó technikus  1 év
Érettségire felkészítő 2 év
(iskolarendszerben szerezett szakmai végzettség, nappali képzés)     1 év
Hűtő-, klíma és hőszivattyú berendezés-szerelő 1 év

Debreceni SZC
Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája

Elérhetőség
Cím:  4030 Debrecen, Kassai út 25.
Tel.:  06-52/525-350
Fax:  06-52/412-842
OM azonosító:  2030033
Honlap:  www.povolny.hu
E-mail:  igazgato@povolny.hu

Debreceni SZC
Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája

Szakképesítés  Képzési idő

Vegyésztechnikus 2 év
Gyógyszeripari szaktechnikus 1 év
Drog-és toxikológiai technikus

Debreceni SZC
Vegyipari Szakgimnáziuma

Elérhetőség

Cím:  4030 Debrecen, Csapó u.29-35.
Tel.:   06-52/503-264,  

06-52/503-260

Debreceni SZC
Vegyipari Szakgimnáziuma

Családi nyaralást tervez?
Várja Sóstón a DéeL Apartman!
szállást keres nyíregyházán? Megtalálta! 

Az ország 16. gyógyhelyén, Sóstó szívében, a fürdőktől, 
a Nyíregyházi Állatparktól, a Sóstói Múzeumfalutól 

5-10 perc sétára várja Önt és családját a DéeL Apartman.
A különálló telken épült, mediterrán stílusban teljesen felújított  

családi nyaraló két felnőtt és két-három gyermek számára 
ideális szálláshely „házinéni” nélkül.

Amit kínálunk:
• külön szoba a szülőknek és a gyerekeknek

• zuhanyzós mosdó

• teljesen felszerelt konyha és étkező

• hatalmas terasz, ahol még a délutáni alvás is megoldható

• parkolási lehetőség

• lehet bográcsozni, grillezni,  
és még rőzsét sem kell gyűjteni, mert adunk.

DÉEL APARTMAN
Cím: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Jupiter utca 10.

Telefon: 0670/933-98-20 vagy 06-30/9430-392

Minőség, versenyképes áron!

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

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

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

Hirdetési leHetőségekért, 
megjelenésért, 

egyedi ajánlatokért 

keresse kollégánkat:
Szabó ErzSébEt 

+36 20 420 4332 
szabo.erzsebet@civishir.hu

PaPP-DorcSák NikolEtt 
+36 30 648 5874 

dorcsak.nikolett@civishir.hu
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Hozzávalók: 25 dkg őszibarack, 4 ek. cit-
romlé, 40 dkg sárgadinnye, 50 dkg görög-
dinnye, 5 dl muskotályos fehérbor, 4 ek. 
méz, 2 csipet fahéj, 1 ek. étkezési kemé-
nyítő, a díszítéshez mentalevél.
Elkészítés: A megtisztított ősziba-
rackokat kis kockákra vágjuk, meg-
locsoljuk a citromlével, hogy meg ne 
barnuljanak. A sárgadinnyét és a gö-
rögdinnyét kimagozzuk. A dinnyék 
húsából karalábévájóval összesen 
28-30 golyót formálunk, félretesz-
szük a díszítéshez. A maradék diny-
nyehúst evőkanállal kivájjuk, majd a 
borral, a mézzel és a fahéjjal együtt a 

sárgabarackhoz keverjük. Fedő alatt, 
mérsékelt tűzön 15 percig forraljuk, 
végül péppé turmixoljuk. Az étke-
zési keményítőt 2 ek. hideg vízzel 
simára keverjük, a leveshez adjuk, és 
éppen csak felforraljuk. Hideg vízbe 
állítva kihűtjük, azután lefedjük, és 
3 órára betesszük a hűtőszekrénybe. 
Tálaláskor erőleveses csészékbe vagy 
mély üvegtálkákba szedjük a levest, 
arányosan elosztva beletesszük a 
dinnyegolyókat, és mentalevélkék-
kel díszítve kínáljuk. Külön tálkában 
vaníliás cukorral ízesített tejszínha-
bot adhatunk hozzá.

rakott zöldbab Hozzávalók: 1 kg zöldbab, 40 dkg darált 
hús, 20 dkg rizs, egy zöldpaprika, egy fej 
hagyma, 3-4 gerezd fokhagyma, kömény-
mag, pirospaprika, egy nagy pohár tejföl, 
1-2 paradicsom, 15 dkg reszelt sajt.

Elkészítés: A zöldbabot „erei-
től” megszabadítva megtisztítjuk, 
2-3 centis kockákra vágjuk, majd 
sós vízben puhára főzzük. Kevés 
olajon megpirítjuk az apró kok-
ckákra vágott hagymát, a vékony 
csíkokra szeletelt zöldpaprikát. Ha 
a hagyma már üveges, hozzáadjuk 
a fokhagymát, a húst, és lassan 
pirítjuk. Amikor a hús már kife-
héredett, rászórunk két teáskanál 
pirospaprikát, sózzuk, jól elke-
verjük, majd aláöntünk kb. egy 
deci vizet és pár perc alatt puhára 
pároljuk. Ha kész, a húst a dupla 
vízben főtt rizzsel összekeverjük. 
Egy magas peremű sütőtálat/tep-
sit kivajazunk, majd rétegezzük a 
babot-rizses húst, majd ugyanez 
következik még egyszer. A tetejét 
megkenjük tejföllel. Előmelegí-
tett sütőben addig sütjük (kb. 40 
perc), amíg a tejföl a tetején piros 
nem lesz.

 Jó étvágyat!

Fehér- 
boros-fahéjas 

dinnyeleves

Ezért érdEmEs lEnyElni a dinnyEmagot!
Bár a többség ódzkodik a dinnyemagnak még a 
látványától is, és képes akkurátusan, egyesével 
kiszedni azokat a gyümölcsből, valójában érde-
mes lenne lenyelni, hiszen ez a fekete csoda 
komoly gyógyhatással rendelkezik:
• B-vitaminban gazdag
• kisimítja az idegeket, bársonyossá teszi a bőrt
•  bőven tartalmaz magnéziumot, így szabályoz-

za a vérnyomást, az anyagcserét
•  foszfor, vas, kálium, nátrium, réz, mangán és 

cink is található benne.
Egyetlen feltétele, hogy áldásos hatásait kifejt-
hesse: a magoknak nem egyben kell a gyo-
morba jutnia, ezért érdemes megőrölve például 
salátára szórni, vagy egyszerűen csak jól ösz-
szerágni. 
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Amíg ti szültetek, én…
vajon mit csinált Kristin, amíg ti szültetek?
Kristin Newman nemcsak szingli világ-
utazó és kalandor, hanem olyan televí-
ziós sorozatok társszerzője, mint az Így 
jártam anyátokkal vagy Azok a 70-es 
évek.

Hősnőnket lehet szeretni vagy meg-
vetni, lehet irigyelni vagy együtt- 
érezni vele. Egy biztos: közömbös 
nem lesz. 
Kristin tobzódik Amszterdamban, 
szilveszterezik New Yorkban, ba-
rangol Izlandon, lebeg a Holt-tenger 
habjaiban, pasizik Moszkvában. 

Miközben a világ legegzotikusabb tája-
ira kalauzol bennünket, szingli csajos 
élményeit fanyar humorral és öniróni-
ával adja elő, legyen szó akár egy balul 
sikerült párizsi utazásról, akár egy pa-
tagóniai gleccser jégomlásáról vagy egy 
argentin papjelölttel folytatott kaland-
járól.

Hősnőnk egy olyan életbe invitál, ame-
lyet átjár a szabadság szele, és amelyben 
a fő úti cél önmagad megtalálása.

Itt az Arab-sorozat 
következő része!
Csábítás és erotika a Kelet kapujában.
Khalid al-Szudairi húgával együtt vég-
érvényesen felnőtté válik, új élete kü-
szöbén áll. Nehezen szakad el a bizton-
ságot nyújtó családjától, de azt is érzi, 
ha bizonyítani akar, akkor valóra kell 
váltania álmait. Olyan terveket, ame-
lyekhez valószínűleg apjának is lesz pár 
keresetlen szava...

Közeli családtagjai folyamatos nyomás 
alatt tarják, hiszen már mindenki az 
unokatestvérével megkötendő me-
nyegzőre készül. Esélye sincs kihát-
rálni, hiszen elkövette a legnagyobb 
bűnt, amit nővel szemben elkövethet. 
Vagy házasodik, vagy halálba küldi a 
lányt.
Vajon miként lesz képes összeegyez-
tetni a vágyait, álmait a saját családja 
és hazája korlátaival? Sikerül Annát, 
az oly féltve őrzött testvért elengednie? 
Mi vár rá az elzárt világon kívül?

És a legfontosabb: Mi van, ha csak úgy 
elsuhan az ember szeme előtt a szere-
lem maga? Utána fordul, hogy megsze-
rezze, vagy behunyva szemeit, lemond-
va a felemelő érzésről, kitart a tervei 
mellett?

Borsa Brown egyedi, szókimondó, 
ugyanakkor érzelmes és szenvedé-
lyes, erotikában bővelkedő írásai ha-
mar az olvasók kedvenceivé váltak. Az 
Arab-sorozat utolsó, befejező kötete, 
melyben a sokak által megszeretett 
Szudairi család elbúcsúzik, ismét bő-
velkedik érzelmi magasságokban és 
mélységekben.

Kristin nEwman: amíg ti szültEtEK, én...
Kiadó: Tericum Kiadó, Oldalszám: 268 oldal, Kötés: füles, kartonált, Ár: 3 570 forint

Borsa Brown: az araB fia

Kiadó: Álomgyár Kiadó
Oldalszám: 480 oldal
Várható megjelenés: október 27.
Kötés: Kartonált
Ár: 3 499 forint

(el)Végre hírportál!

www.szabolcsihir.hu
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Itt az első budikalendárium!
A nyírbátori születésű, debreceni végh Béla szippantós 
hiánypótló művet alkotott.
A nagy megbecsülésnek örvendő Végh 
Béla szippantósból lett író. A kommuná-
lis szennyvízkezelő kisiparos vállalkozót a 
gazdasági válság sodorta az irodalomhoz. 
Első könyve hamarosan megjelenik. Bu-
dikalendárium lesz a címe. Az előszót a 
Cívishír bloggere, Szakács Béla írta.

A szerző 1952-ben született Nyírbátor-
ban. Általános iskola tanulmányai elvég-
zése után Debrecenbe került, ahol autó-
szerelőként végzett.
– Az, hogy mit szeretnék csinálni az élet-
ben, az érettségi után egy pillanat alatt dőlt 
el – mondta a CívisCafénak Végh Béla. 
Apám születésnapját ünnepeltük éppen. 
Úgy, ahogy illik, bográcsos birkapörkölt-
tel. Amikor a vendégek elmentek, apám 
a zsíros vasbográcsot egy kevés vízzel és 
egy marék sóderrel olyan fényesre pucul-
ta, hogy a bogrács oldalán megcsillant a 
lemenő nap sugara. Amikor anyámnak át-
nyújtotta a tiszta bográcsot, akkor anyám 
arcán olyan boldogságot láttam szétterül-
ni, amit még addig soha. Akkor határoz-
tam el, hogy én meg az emberiséget aka-
rom megszabadítani a kosztól, mocsoktól. 
Így lettem szippantós, vagyis kommunális 
szennyvízkezelő kisiparos. Mottóm is volt: 
Az igazán szívderítő a tisztára szippantott 
derítő.
– Közel 40 évig voltam szippantós a falu-
ban. Ám, ha hívtak, átmentem én más te-
lepülésekre is, mert mindig is kedveltem a 
szakmámat. Sokat dolgoztam. Mellőztem 
a luxust az életemből. Egyet kivéve: ami-
kor jól ment a vállalkozásom, és kimerülé-

sig hajtottam magam, na, akkor az egyszer 
elvittem az asszonyt egy hétre repülővel 
Tenerifére, degenerálódni. Aztán engem 
is utolért a gazdasági válság végzete. A 
közművesítési programnak köszönhetően 
minden házhoz bevezették a szennyvíz-
csatornát. Megszűntek az emésztők, az 
udvari budik. Csak néha hívtak ki egy-egy 
esethez. Ha például Lókodi néni a döglött 
tyúkot a gereblye nyelével beletömöckölte 
az utcai csatornába, vagy ha talajvíz elön-
tötte a falu borospincéit, garázsait. A ke-
vés elfoglaltságnak  köszönhetően egyre 
több időm volt olvasni. Azt világéletem-
ben nagyon szerettem. Olvastam egyszer 
valahol, hogy egy nagyon régi bölcs azt 
mondta, hogy egy férfi akkor igazán férfi, 
ha születik egy fia, ültet egy fát, épít egy 
házat és ír egy könyvet.
 – Nekem mind megvolt, a könyvet kivé-
ve. Ezért írtam ezt a könyvet, ami a szak-
mámmal egy kicsit összefüggő. Mert a 
szenny manapság nem a fürdőszobában,-
hömpölyög a padlócsempe alatt, hanem a 
nappaliból, a tévéből, a laptopból áramlik. 
Az igazi olvasás élményével beszorultunk 
a vécébe. Ezt a színes kalendáriumot azok-
nak szántam akik, a toaletten már unják 
huszadjára olvasni a multik agyongyűrött 
szórólapjait. A könyvemben szerepel – a 
teljesség igénye nélkül – Berecz András, 
Szél Júlia és Varga Attila, a debreceni szü-
letésű újságíró is.
Idézem a klasszikusokat is e témával kap-
csolatosan: Csokonait, Hrabalt, Balassit, 
de ide illő verset írt Kerékgyártó Kálmán 
debreceni költő is. Én kulturált, könnyed 

szórakozást kínálok könyv alakjában a kis 
és nagy dolgok idejére.
Ráadásul, a feleségek is imába foglalják 
majd a nevem, mert a férjeik a „kis dol-
gukat” is ülve végzik majd ezen túl a mel-
lékhelyiségben. Hiszen állva nem lehet 
egyszerre olvasni és a fajansz közepébe cé-
lozni. Mivel életem során nem halmoztam 
fel javakat, ezért a könyv megjelenéséhez a 
leendő olvasóim segítségét kérem.
Közösségi finanszírozás
Azt hiszem, ezt hívják közösségi finanszí-
rozásnak. Aki előre megrendeli a köny-
vemet, 2 300 forintos ár helyett kedvez-
ményesen 1 000 forintért kapja meg, és 
egyben támogatja a könyv nyomdai költ-
ségeit is. Az első 300 megrendelő apró 
meglepetésben is részesül. Szeretnénk a 
szerkesztő barátommal két hónapon be-
lül összeszedni a hiányzó pénzt. A jelen-
legi állás és a könyvben hirdetni kívánó 
partnereink ígéretei alapján kb. százezer 
forintnál tartunk.

Támogassa a könyv megjelenését  
a www.budikalendarium.hu oldalon!
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Parádés sorozatot tudhat maga mö-
gött a debreceni Molnár Sándor. A 
triatlonos immár nyolcszoros Iron-
man-győztes, hiszen a július 29-i 
nagyatádi viadalon, akárcsak tavaly, 
idén ismét az első helyen végzett.
 
A Cérna becenévre hallgató 71 éves 
(!) józsai sportoló fiatalokat megszé-
gyenítő teljesítménnyel hívja fel ma-
gára a figyelmet időről időre. Így volt 
ez ezúttal is, hiszen a 33 fokos meleg-
ben is hozta a kötelezőt, azaz a papír-
formának megfelelően megszerezte a 
győzelmet. 
„Ez volt a célom – mondta a Cívis-
Cafénak a veterán triatlonos. – Az 
elmúlt időszak bebizonyította, hogy-
ha sikerül legyőzni önmagam, akkor 
nem lehet gond. A felkészülésem jól 
sikerült, így legfeljebb amiatt aggód-
tam, nehogy a derékfájásom hátrál-
tasson, de szerencsére nem volt vele 
semmi problémám.”
Cérna a két kör úszással (3 800 mé-
ter) az előre eltervezett időre végzett, 
majd a depóban felvette a kerékpárt, 
és következhetett a tekerés 180 kilo-
méteren át. A biciklizés nem éppen a 
legjobban indult, mivel egy rossz vál-
tás miatt már a táv elején, nagyjából 
20 kilométernél beszorult a járgány 
lánca. Molnár Sándor a szereléssel jó 
néhány percet veszített, először meg 
kellett kezdenie a felzárkózást, majd 
újra megelőzni azokat, akiket koráb-
ban már maga mögé utasított. A ki-
sebb technikai hiba ellenére 27,1 kilo-
méter/órás átlagot hozott, ám amikor 
leszállt a kerékpárról, menni is alig 
tudott, nemhogy futni. Pedig ekkor 
még előtte volt egy klasszikus marato-
ni táv, amihez egy gyors mosakodás, 
lábmasszírozás után neki is vágott. 
– Jól éreztem magam futás közben 
– magyarázta az immár nyolcszoros 
bajnok. – Sikerült megelőznöm a leg-
nagyobb vetélytársamat, és rövid idő 
alatt már két kilométeres előnyöm 
volt vele szemben. A második kör 
végén aztán óriási élményben volt 
részem. A versenyekre mindig egye-
dül szoktam utazni, de ezúttal ahogy 
az egyik kanyarból kifordultam, egy 
Hajrá, Sanyi papa feliratú óriásplakát 
fogadott, mögötte ott volt a három kis 
unokám, a fiam, a menyem és a fele-
ségem is, akik hangosan biztattak. Bár 

ekkor már kezdtem fáradni, a család 
buzdítása óriási lendületet adott a 
folytatásra, innentől kezdve nem volt 
kérdés, hogy megnyerem a versenyt.
Cérna végül 14 óra 36 perc 44 má-
sodperces idővel ért célba, amivel a 
70-74 év közötti korosztály első he-
lyét és bajnoki címét is megszerezte. 
Igaz, hogy ebben a korosztályban 
mindössze négyen indultak, de az ab-
szolút kategóriában elért teljesítmé-
nye is elismerésre méltó, hiszen a 656 
induló között az 537. helyen végzett.  
A józsai vasembert az újabb siker csak 
megerősítette abban, hogy sportol-
ni márpedig kell, így aztán esze ágá-
ban sincs felhagyni a triatlonnal, sőt 
további tervei vannak. Ősszel vagy 
a horvátországi Pulában áll rajthoz 
egy 70.3-as (a távot mérföldben ad-
ják meg – a szerk.), azaz fél-Ironman 
világkupa-versenyen, és ha sikerül 
dobogón végeznie, akkor ott lehet a 
2018-as dél-afrikai világbajnokságon 
vagy pedig a barcelonai Ironmanen 
indul el, amelyen ha jól szerepel, jo-
got szerez arra, hogy részt vegyen a 
hawaii Ironman-versenyen, ami min-
den triatlonos álma.
 takáCs tibor

Cérna már 
Hawaiiról 

álmodik
A józsai vasembernek 

még komoly tervei vannak.
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Óhatatlanul is összerezzen az ember, 
amikor ügyetlensége folytán a földre 
zuhan, majd hangos csörömpöléssel 
darabjaira hullik az értékes váza. Pedig 
mindez csak virtuális élmény, a terem 
valójában szinte teljesen üres. Csak 
akkor telik meg gyönyörű bútorokkal, 
műkincsekkel, amikor a látogató kézbe 
veszi a tabletet…
És ez csak egy a tavaly márciusban 
megnyílt Dégenfeld-kastély interaktív 
attrakciói közül. Kissné Szűcs Marian-
na intézményvezető-helyettes érdeklő-
désünkre elmondta: már az első évben 
négyezer látogatót vonzott a megszépült 
baktalórántházi kastély.
Az interaktív kastélymúzeumban  
14 állandó és 4 ideiglenes kiállítás látha-
tó. Augusztus 21-éig látogatható a Hun-
garikum-kiállítás, a nyár végéig Bánki 
Tamás tárlata. Ezután érkezik az erdé-
szeti-vadászati kiállítás. Három termet 
antik bútorokkal rendeztek be, a töb-
biben pedig más-más meglepetés várja 
a látogatót. A belépőhöz tárlatvezetés 
jár, egy-egy blokkban mindig új vezető 
várja az érdeklődőket, akik egy, a Bak-
talórántháza történetének kezdetétől a 
20. század közepéig tartó időutazás ré-

egy kivételes kastély  
– teli meglepetéssel

 
Ahol miniszterelnökök születtek.
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szesei lehetnek. A végén még táncra is 
perdülnek.
A kastély eredetileg vadászkúriának 
készült, a Barkóczy család építtette 
1615–1638 között. A területet hűbérbir-
tokként Barkóczy László kapta, amikor 
kinevezték a kállói vár kapitányának.
A kúriát 1834–48 között a későbbi tu-
lajdonos, gróf Degenfeld Schomburg 
Imre alakíttatta át, 16 méterrel meg-
hosszabbította, és emeletet építtetett rá 
késő klasszicista stílusban. Akkor még  
15 dongaboltozatos, márványpadlós 
háló volt benne, szalon, könyvtár, ebéd-
lőszoba. De ezt már csak elképzelni tud-
juk, mert az eredeti tervekből semmi 
nem maradt fenn.
Kossuth kormánybiztosa
Degenfeld Imre Szabolcs megye főis-
pánja volt 1848–49-ben, mellette Kos-
suth Lajos kormánybiztosa. Utóbbi tisz-
téről a családban történt több haláleset 
miatt lemondott, de főispáni posztján 
maradt. A forradalom és szabadságharc 
leverése után Haynau őt kötél általi ha-
lálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte, 
majd azon az éjszakán, amikor megtud-
ta, hogy menesztik, az utolsó 200 elítél-
tével együtt az övét is börtönre változ-
tatta.
Degenfeld rengeteg karitatív tevékeny-
séget végzett. A nevéhez fűződik az akác 
meghonosítása Szabolcsban, a Nyírség-
ben a futóhomok megkötésére. Több 
millió akáccsemetét ültettek el itt; ettől 
kezdve tudtak gazdálkodni a földeken.
A reformátusok a tiszántúli egyházköz-
ség főgondnokává választották 1860-

ban, a tisztséget 23 évig töltötte be. Nem 
volt olyan kis református intézmény és 
templom, melyen ez idő alatt ne segített 
volna.
debrecenben is
Ő újíttatta fel a Debreceni Református 
Kollégiumot, majd új tanszakokat indí-
tott, a „tanítóképezdét” és a papnevel-
dét. Saját maga két alapítványt hozott 
létre, az egyik a hozamával a pedagó-
gusok mindenkori fizetését volt hivatott 
rendezni, a másik a szegény, de tehetsé-
ges diákok tandíját fedezte.
Degenfeld kivételesen jó kapcsolatai ré-
vén tudta ilyen példásan támogatni a re-
formátus egyházat – avatott be a további 
részletekbe a helytörténész. A gróf gyer-
mekeit remekül házasította. Egyik veje 
gróf Tisza Kálmán miniszterelnök, a 
másik gróf Károlyi Tibor, a főrendi ház 
elnöke volt. Utóbbi adta ki történész-
ként a négykötetes Nagykárolyi Károlyi 
Oklevéltárat. Házasságok révén került 

kapcsolatba a család – a többi között – a 
Pomaniczkyakkal és a Wesselényiekkel.
Miniszterelnökök a családban
Két unokája is volt Magyarország mi-
niszterelnöke: dr. Tisza Kálmán és De-
genfeld Ilona fia, Tisza István, továbbá 
a kastélyban 1871-ben született Károlyi 
Gyula (Károlyi Tibor fia), aki 1931– 
32-ig töltötte be a miniszterelnöki 
posztot. (Egyébként ő volt az, aki a Ta-
nácsköztársaság idején megbuktatta a 
Károlyi Mihályt. Ő és társai segítették 
hatalomra Horthy Miklóst.)
Degenfeld Imre halála után, 1883-ban 
báró Podmaniczky Géza örökölte a kas-
télyt. Nagy vadász volt, míg feleségét 
Degenfeld Bertát Magyarország első női 
amatőr csillagásznőjeként tartják szá-
mon. Kastélyuk parkjában ő fedezte fel 
az Androméda csillagköd egyik szuper-
nóváját. Később egy kisbolygót nevez-
tek el róla.
Miután a székely hadosztály fölött győ-
zelmet aratott a Román Királyi Hadsereg, 
főhadiszállását a kastélyban rendezte be. 
A románok a kastélyt kifosztották, szét-
verték, a bútorokat megsemmisítették. 
A kastély utolsó tulajdonosa Dégenfeld 
Imre unokája, Pál volt; tőle államosítot-
ták 1945-ben. A kastély ezután tüdőgon-
dozóként működött hosszú ideig.
További tervek
A 2016-os felújítás után most a kastély 
pincerendszerét – pályázati támoga-
tásból – jövőre kezdik átalakítani. Ott 
egy interaktív szabaduló szoba és egy 
borospince nyitását tervezik. A koráb-
ban 40 hektáros park nagyobb része a 
baktai erdészethez került; a megmaradt  
12 hektárból eddig másfelet sikerült fel-
újítani, a további területek megszépíté-
sére pályáznak.
 Cservenyák katalin
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Nyíregyházi 21-es: 

Kéry Péter
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaér-
tek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet meg-
kerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, 
amit maguk választanak. mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

Ha kamera nélkül lép az utcára, rögtön 
megkérdezik: „nem dolgozol?” Kéry Pé-
ter kortársai még a zenéjére táncoltak, 
majd, miután egyik alapítója volt 1985-ben 
a Nyíregyházi Városi Televíziónak, ope-
ratőr-rendezőként lett ismert és népszerű 
városszerte. Helytörténeti filmjeivel nem-
rég bevonult az értéktárba, miközben újra 
a dobok mögé ült, a Kaland-Old-Rock nevű 
formációt erősíti. Sorra kapják a felkérése-
ket a fellépésekre városszerte.
 

1. Hogy jutott eszedbe tévét alapítani 
a 80-as években?

Először – az 1960-as évek elején – film-
rendező akartam lenni. Amikor még tévé 
sem volt sok helyen. Én 1963-tól mindig 
ezt akartam csinálni. Sajnos 25 évet kellett 
rá várni, hogy az álmom beteljesüljön.

2. Dobolsz, tévét alapítasz, Nyíregyhá-
za helytörténetét viszed filmre. Mi 

volt előbb?

Előbb volt a zene. Már az általános isko-
lával egy időben jártam zeneiskolába is, 
zongorát tanulni. Aztán ez átment dobba. 
Abban a korszakban három gitár és egy 
dob felállásban működtek a zenekarok. 
Én dobolni tanultam. Hosszú kihagyással, 
de ma is zenélek. A filmezés is a hobbim.  
33 év alatt rengeteg anyagot forgattam. 
Helytörténet, néprajz, természet – ez ér-
dekel jobban. De forgattam játékfilmeket 
is a Magyar Televízióval, például részt vet-
tem a Kisváros sorozat készítésében.

3. Filmjeid bekerültek a megyei, 
nyíregyházi értéktárba. Milyen ér-

zés volt?
Úgy gondolom, jól döntöttek az illetéke-
sek. De ne feledjük, hogy az alkotások 
munkatársak nélkül nem jöhettek volna 
létre.

4. Mióta foglalkozol a város törté-
nelmével?

Szinte az első perctől kezdve, amióta tu-
dom, hogy Kassáról származik a csalá-
dunk. Az 1980-as években tudtam meg, 
hogy dédnagyapám, Kéry József építő-
mester tervei és kivitelezése alapján több 
mint 20 épülettel gazdagodott Nyíregy-
háza. Ezek jó része a mai napig látható. 
A nagyapám már itt született, azóta va-
gyunk nyíregyháziak. Szeretem ezt a vá-
rost és környékét. Érdekel történelmének 
minden mozzanata.

5. Akik téged ismernek, a tévéhez, 
kamerához kötnek. 

A mai napig, ha kamera nélkül megyek az 
utcán, sokan megkérdezik: Nem dolgozol? 
Az első „forgatókönyvemet” 14 évesen 
kezdtem írni. Fekete István Tüskevár című 
ifjúsági regényét próbáltam feldolgozni. 
Nagy csalódás volt, amikor rá egy évre 
lement a sorozat a Magyar Televízióban. 
Már akkor erre a pályára készültem. So-
kan nem hittek benne, hogy egyszer lesz 
Nyíregyházának saját televíziója.

6. Volt szerencséd a város vala-
mennyi tévétársaságánál dolgoz-

ni.
A városi televízió megalakítása volt a leg-
izgalmasabb. Nagyon sok filmet csinál-
tunk, amit a mai napi vetítenek. Itt töltöt-
tem el a legtöbb időt.

7. Mit éreztél, amikor először igazi 
kamerát vettél a kezedbe?

Azt nem lehet elmondani. Mint amikor a 
gyermek megkapja hőn áhított első játé-
kát karácsonykor.

8. Őrzöd az első felvételeidet?
A legelsőket sajnos nem. Ezek a 
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helyi tévé megalakulása előtt készültek. 
Akkor még nem volt elérhető, olcsó, ott-
hon is kezelhető rögzítőberendezés. A VHS 
kazetták nagyon drágák voltak.

9. Melyik a kedvenced a filmjeid kö-
zül?

Mindig az, amivel éppen foglalkozom.

10. Mit tippelsz, tízből hány nyíregyházi 
ismer meg az utcán?

Nem szerepelek képernyőn, csak, ha na-
gyon muszáj. Nekem nagyon jó a kamera 
mögött. Az eltelt 33 év alatt sok helyszínen 
megfordultunk, számos emberrel találkoz-
tunk a munkánk során, sokan segítették a 
filmek elkészítését. Mi könnyebben „meg-
jegyezhetők” vagyunk a kamera miatt. In-
kább az a baj, hogy sokszor nem tudom, 
hogy „tényleg” ismerem az illetőt, vagy 
csak vágókép volt egy filmben, és onnan 
ismerős az arca. Így mindenkinek köszö-
nök az utcán, ha emlékeimbe villan az arca.

11. Saját filmjeid operatőre és rendező-
je vagy. Ki a példaképed?

Minden „filmes” korban megvoltak a na-
gyok, és megvannak ma is. Voltak, akik 
iskolát teremtettek, voltak, akik beírták ne-
vüket a filmezés történelmébe.

12. Meglehetősen sokoldalú vagy, hisz 
nemcsak a helytörténetben, a film-

történetben vagy otthon, hanem a zené-
ben is.
A zene nagyon közel áll hozzám. A munkám 
során is sokszor találkozom zenével, amikor 
főcímzenét, aláfestő zenét stb. választok. 

Amit művelek is, az instrumentális zene.

13. Szerinted mi a legjobb Nyíregyhá-
zában?

Nyugodt, szépen fejlődő város. Itt van Sós-
tó, az Állatpark, a Múzeumfalu. Nagyon ke-
vés város büszkélkedhet ennyi szépséggel.

14. Mi a legrosszabb?
Vannak évek óta szabadon hagyott 

foghíjak, lebontott épületek helyei a belvá-
rosban is.

15. Bicikli, motor vagy autó?
Repülőgép, helikopter – a légi felvé-

telek miatt.

16. Ha utazás, akkor észak, dél, kelet 
vagy nyugat?

Mindegy. Utazás nélkül nem látjuk, tapasz-
taljuk meg a világot. Bár a tévé sok helyre 
elvisz, de az teljesen más.

17. Sárgaborsó- főzelék valamilyen fel-
téttel, vagy rántott szelet krump-

lipürével?
Hal valamilyen formában, de lapcsánka is, 
és minden finomság.

18. Szerinted ki a legjobb fej Nyíregy-
házán?

Biztos sokan vannak. Hátha egyszer ösz-
szefutunk.

19. Sör, bor vagy pálinka?
A sorrend fordítva. No, ez vicc. Idő-

szaktól, alkalomtól függ. Most nyáron in-
kább hideg sör.

20. Következő filmed témája?
A megye folyóival foglalkozom. Év vé-

gére tervezem a film elkészültét.

21. Munkádat több elismeréssel, díjjal 
ismerték el az elmúlt évtizedek so-

rán. Melyikre vagy a legbüszkébb?
Hazai és külföldi fesztiválon eddig 34 díjat 
nyertem. Természetesen mind nagyon érté-
kes. De számomra legértékesebb nem díj.  
Az az igazi „Oszkár”. Egy néptáncegyüt-
tessel jártam Svédországban 1987-ben. 
Dokumentumfilmet forgattam a szereplé-
sükről. A fellépések után vendégül látták 
a csoportot és engem a Svédországi Ma-
gyar Kulturális Egyesület tagjai. A kis mű-
velődési házukban nagyon jó hangulatban 
beszélgettünk, magyaros ízekkel kínáltak 
bennünket. Megkérdeztem a vezetőjü-
ket, milyen a kapcsolatuk az „óhazával”.  
Ő kis gondolkodás után könnyes sze-
mekkel mondta el, hogy van egy kincsük, 
amellyel a mindenkori összejövetelüket 
szokták kezdeni.
Mi az? – kérdeztem, mire elővett a szek-
rényből egy VHS kazettát és betette a leját-
szóba. Már az első képről tudtam, hogy az 
én filmem, amit Burget Lajossal készítet-
tem megyénk négy tájegységéről.
Miután elmondtam, hogy én készítettem 
a filmet, előkerültek (az ott méregdrága) 
pezsgők is. Közben az is kiderült, a kazet-
tát úgy csempészték ki az országból. Mint 
tudjuk, abban a korban ilyesmit nem lehe-
tett legálisan kivinni külföldre. Ettől nincs 
értékesebb díj!
 Cservenyák katalin

ToVábbI érdeKeSSégeK:
www.szabolcsihir.hu
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