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Tegyük szebbé  
az árva állatok karácsonyát!
Idén is rengeteg árva kutya és cica tölti majd az 
ünnepeket a nyíregyházi állatotthonban. Gon-
dozóik szeretnék szebbé varázsolni az ő kará-
csonyukat is azzal, hogy megrendezik az állatok 
karácsonyát. Az otthon karácsonyfája alá há-
lásan fogadnak bármit, amivel a kutyáknak és 
cicáknak örömet szereznek a szeretet ünnepén.
Finom falatok (kutya- és macskaeledelek), játé-
kok, állatápolási és felszerelési cikkek (nyakör-
vek, pórázok, fésűk, samponok), meleg takarók, 
plédek ajándékozásával, vagy az állatokkal való 
foglalkozással, sétáltatással, szeretetteljes gon-
doskodással mindenki boldogabbá teheti a gaz-
dátlan állatok karácsonyát. Sok szeretettel, iz-
galmas programokkal, forró teával és magyaros 
lángossal várnak mindenkit december 16-án 
(szombaton) 10 órától Nyíregyházán a Csator-
na utca 2. szám alatti Állatotthonban.

Csúszdadombot építettek 
Nyíregyházán
Csúszdadombot kapott a Kőris utcai ját-
szótér. A korábbi játékvárat elbontották, 
helyére egy 5,5 méter magas, 140 négy-
zetméteres, egyedi tervezésű játékot 
építettek. A játszódombot a városüze-
meltető társaság munkatársai úgy ter-
vezték, hogy a legkisebbektől a nagyobb 
gyerekekig minden korosztálynak játék-
lehetőséget biztosítson. A nyolcoldalú 
dombra különböző nehézségű feljá-
ratok vezetnek, illetve a kialakított két 
csőcsúszda és két dupla hullámcsúszda 
eltérő magasságú és lejtésű. A játszó-

hely környékét 80 négyzetméter gumi 
ütéscsillapítóval burkolták. A csúszda 
oldalain öt virágkazettát alakítottak ki, 
melybe tavasszal növényeket ültetnek. 
A játék építése bruttó 22,5 millió fo-
rintba került. A csúszdadombon kívül 
a NYÍRVV füvesítette a területet, fel-
újította a többi játszótéri játékot, a spor-
teszközöket, a padokat és korlátokat. A 
játszótér mellett egy 300 méter hosszú, 
2,5 méter széles járdaszakasz épült, illet-
ve a burkolat mellett három rámpát is 
készítettek munkatársaik.

FIGYELEM! 
A szakmaszerkezeti döntés alapján szakiskolai ösztöndíjban  

részesítik azokat a tanulókat, akik hiányszakmát választanak, és jól 
teljesítenek. A jól választók és jól tanulók havi 60-70 ezer forinttal 

gazdagíthatják a családi kasszát.

Íme, a 2018/2019-es tanév hiányszakmái Hajdú-Bihar megyében:

• Ács
• Állattartó szakmunkás
•  Elektromechanikai  

műszerész
• Elektronikai technikus*
• Épület- és szerkezetlakatos
• Festő, mázoló, tapétázó
• Gazda
• Gépi forgácsoló
• Gépjármű mechatronikus
• Gyakorló ápoló

• Kertész
• Kőműves
• Mezőgazdasági gépész
• Női szabó
• Vegyipari technikus
• Nyomdaipari technikus*
• Szerszámkészítő
• Szociális gondozó és ápoló
• Szoftverfejlesztő
• Villanyszerelő

 
Az aláhúzott szakmák  

a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanulhatóak!
A * -gal jelölt szakmák szakgimnáziumi képzések.

4030 Debrecen, Fokos utca 12.  
Tel.: 06-52/437-311 • E-mail: dsz@dszc.hu

Nyilvántartási szám: E001281/2015  OM azonosító: 2030033www.dszc.hu
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Nincs ajándékötlete karácsonyra?
Ajándékozzon egészséget szeretteinek! 

7990 forintért egy egészségügyi szűrővizsgálatra beváltható  
ajándékutalványt, és ajándékba kap egy automata  
vércukorszintmérőt, melynek értéke 7400 forint. 
Az ajándékutalvány szemfenékvizsgálatra használható fel.

9990 forintért két egészségügyi szűrővizsgálatra beváltható  
ajándékutalványt, és ajándékba kap egy automata  
felkaros vérnyomásmérőt, melynek értéke 8900 forint. 
Az ajándékutalvány csontsűrűség-meghatározásra  
és stroke-szűrésre használható fel.VÁ
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www.egeszsegkontroll.hu

Részletek a 100 Éves Patika épületében, mely az év minden napján 0-24 órában áll rendelkezésére.

NYÍREGYHÁZA, HATZEL TÉR 1.

Szépségében csendes ünnepet, tartalmas együttlétet 
és élményekben gazdag, boldog új évet kívánunk  

a SzabolcsiCafé és a Szabolcsihír  
minden kedves olvasójának!
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November 24-én ünnepelték első szü-
letésnapjukat a debreceni négyes ikrek.  
A három kislány és egy szem fiútestvérük 
mára már komoly tudásra tettek szert: 
tudnak állni, visítani és persze ha kell, 
kellőképpen rosszcsontok, ahogy ez illik 
ebben a korban. A babák édesanyjával, 
Boda Beáta Boglárkával beszélget-
tünk, kihasználva a kicsik alvásidejét.

SzabolcsiCafé: Az ikrek most ünneplik 
első szülinapjukat. Mit tudnak már?

Boda Beáta Boglárka: Pistike már 
tett néhány lépést, ő jár legelőrébb, a lá-
nyok is álldogálnak kapaszkodva. 

SzabolcsiCafé: Egy kisfiú és három 
kislány édesanyja lettél, egyszerre. 
Hogyan lehet ennyi gyereket ellátni?

Boda Beáta Boglárka: Amikor 
megszülettek, találkoztunk 

Papp László polgármes-
ter úrral, aki megígérte, 

hogy kapunk segít-
séget a kicsik 3 éves 
koráig. Azóta is jár 
hozzánk egy gon-
dozó néni, illetve 
ha szabadságon 
van, akkor a társa. 

Reggeltől délutánig 
velünk van, a gye-

rekek körüli teendők 
ellátásában segít, a háztar-

tás azonban az én dolgom. A 
nagyszülőkre is számíthatunk.

SzabolcsiCafé: Kulcskérdés az alvás: 
nálatok mi a helyzet?

Boda Beáta Boglárka: A babákkal 
december végén hagytuk el a kórházat, 

majd márciusban (pontosan emlék-
szem, az óraátállítás napján) egyszer-
re döntöttek úgy mind a négyen, hogy 
végigalusszák az éjszakát. Nagyon sze-
rencsésnek érzem magunkat emiatt. 
Nagyjából fél 9-9-re mindenki alszik, 
körülbelül 7-ig. Napközben még kétszer 
alszanak, de úgy tűnik, hamarosan átáll-
nak a napi egyszerire.

SzabolcsiCafé: Étvágy? 
Boda Beáta Boglárka: Nem pa-
naszkodom; nagyon jó étvágyuk van, 
nem válogatnak.

SzabolcsiCafé: Az első szülinap fontos 
esemény. Hogyan ünnepeltétek?

Boda Beáta Boglárka: Volt persze 
fotózás, de egyébként szűk családi ün-
nep volt, jóval 10 fölött a vendégek lét-
száma. A férjem is egy négyes ikerpár 
egyik tagja, úgyhogy ha csak a testvé-
reit számolom a párjaikkal, már az sem 
kevés. A babáknak volt egy-egy pici kis 
tortácskájuk, természetesen. 

SzabolcsiCafé: Az elmúlt egy évben 
hányszor mentetek el valahová 
kettesben?

Boda Beáta Boglárka: Egyszer 
sikerült eljutnunk 2 órát ünnepelni, a 
házassági évfordulónkon, a nagyszülők 
segítségével.

SzabolcsiCafé: Ugyan ikrek, de nem 
egyformák. Látszik a temperamen-
tumbeli különbség a babák között?

Boda Beáta Boglárka: Pisti a leg-
nyugodtabb, ő nagyon jól elfoglalja ma-
gát, talán ő igényel a legkevésbé. Bogi 
sokszor túltesz a többieken; ő a legérzéke-
nyebb. Jázmin és Flóra szintén nyugisak.

SzabolcsiCafé: Terveztek még 
gyereket?

Boda Beáta Boglárka: Egyelőre 
nincs a téma napirenden, meglátjuk.
 Gulyás-Czibere Anikó

Egyévesek  
a debreceni 

négyes ikrek
Pisti, Bogi, Jázmin és Flóra 

mintababákká cseperedtek.

A Számok 
Súly: Pisti: 10,3 kg, Bogi 9,3 kg, Jázmin 9,1 kg
Flóra 8,4 kg.
Napi peleNkaadag: 20-22 darab.
Napi moSáS: minimum 1, mindennap.
Napi játékpakoláS: este 1.

A babák  
természetes úton fogantak,  
a tervezett császármetszést  

a terhesség 34. hetében végezték el,  
a szülés problémamentes volt.  

Érdekes, hogy a gyerekek édesapja 
maga is négyes ikrek  

egyik tagjaként született  
30 évvel ezelőtt  

a debreceni klinikán.
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Az ISS Facility Services Kft. a világ és Magyarország  
élvonalbeli létesítmény-üzemeltetési szolgáltatója.  

Vállalatunkat a Szolgáltatók Nemzetközi Szervezete (IAOP) évek óta 
a legjobb szolgáltatók között tartja számon.

Munkatársat keresünk Nyíregyházára  
az alábbi pozíciókba:

CATERING TERÜLETRE:

Éttermi üzletvezető, Konyhafőnök, Büfés-pénztáros,  
Konyhai kisegítő, Szakács, Tealady

SOFT FM TERÜLETRE:

Recepciós, Takarító, Takarítási csoportvezető,  
Udvaros – kertész

ŐRZÉS-VÉDELMI TERÜLETRE:

Biztonsági vezető, Biztonsági őr

HARD FM TERÜLETRE:

Karbantartó, Technikus, Mérnök

Jelentkezni önéletrajz megküldésével lehet  

az allas@hu.issworld.com e-mail címen,  

illetve érdeklődni a +36 30 977 2194 telefonszámon. 
További információk cégünkről:  

Web: www.hu.issworld.com;  
Facebook: ISS Hungary; Instagram: iss_hungary
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TovábbI érdEKESSégEK:
www.szabolcsihir.hu

Sütni öröm. Öröm annak, aki készíti, és annak, aki kapja. 
Duplán boldogság, ha rászorulóknak szerezhetünk vele meg-
lepetést. Ez hívta életre az örömsüti-mozgalmat az országban, 
melynek több éve Nyíregyházán és környékén is működik 
csoportja. Most Juhász Lajosné Andrea és Vámosiné 
Verebélyi Marianna a motorja a nyíregyházi csapatnak. 
Velük beszélgettünk a közelgő ünnepek kapcsán. A zárt cso-
port a Facebookon szerveződik, egyre több tagja van, és azt 
szeretnék, ha közülük minél többen vennének részt valósá-
gosan is egy-egy akcióban. Ilyenkor, karácsony előtt szükség 
van minden dolgos kézre. Andrea és Marianna elmondta: 
lányok, asszonyok ragadnak kötényt, gyúrnak, dagasztanak, 
hogy az ünnepre minél több rászoruló – beteg, sérült gyer-
mek, idős, otthonban élő nyugdíjas – asztalára jusson a házi 
finomságokból.

Saját receptek
Sokan saját, kipróbált receptek alapján készítik az édességet, 
mindenki maga dönti el, mit süt.
Jutott már a süteményekből a mentők asztalára, Kislétára, 
Nyírszőlőbe, anyaotthonba, attól függően, mennyi felajánlás 
érkezett. Jellemzően 50 és 300 adag közötti mennyiség gyűlik 
össze egy-egy alkalomra.
Az ajándékozottak körét az asszonyok határozzák meg, ők 
keresik a lehetőségeket annak függvényében, mennyi nyers-
anyag, illetve kész sütemény gyűlik össze az ünnepekig. Így 
valódi meglepetés, amikor a finomságoktól roskadozó tálak-
kal, tálcákkal megérkeznek a kiválasztott helyszínekre.
gyerekeikkel együtt
A beteg gyerekek és a magatehetetlen emberek különösen kö-
zel állnak a szívemhez – meséli Andrea, aki két gyermekét a 
kezdetektől bevonja készülődésbe.
Elmondja nekik, hogy olyan gyerekeknek sütnek, akik nem 
családban élnek, nincs apuka és anyuka, nem tudnak együtt 

Örömükben 
sütnek  

a nyíregyházi 
asszonyok

mert boldog ünnepet akarnak szerezni 
másoknak.



7SzabolcsiCafé HeJ, De Jó Hely

készülődni, az ő asztalukon nem lesznek 
házi sütemények az ünnepen.
Igazi munkamegosztás van ilyenkor Ju-
hászéknál; a kicsik mellett az édesapjuk is 
beáll a sorba.
– Számomra nagyon fontos, hogy a két 
kezem munkájával segíthetek másokon. 
Örömöt jelent, majdhogynem sírni tud-
nék, hogy képes vagyok segíteni. A leg-
szebb élmény, amikor láthatom az öröm-
től csillogó szemeket – meséli Andrea.
Saját forrásból
Az egészben a legnehezebb, hogy nem le-
het előre tudni, akik jelentkeztek a sütésre, 
be is váltják-e az ígéretüket. Sajnos, előfor-
dult már, hogy többen visszaléptek, s mi-
kor már gyűlnek a sütemények, kiderül, 
kevesebb, mint amire számítottak. Ezért is 
meglepetés, mikor, hová szállítanak, mert 
nem akarnak komolytalannak tűnni. Ha 
nincs elég édesség, választanak kisebb lét-
számú helyet.
Nincsenek szponzoraink – magyarázza 
Marianna. Mindenki maga teremti elő a 
nyersanyagot. Ő egyébként – a képek ta-
núsága szerint – tortában verhetetlen.
Fotón két olyan tortát is mutatott, ame-
lyikről nem gondoltuk volna, hogy édes-

ség. Az egyik a megszólalásig hasonlít egy 
harcsához, a másik szakasztott mása egy 
tükörpontynak.
Nem véletlen a „témaválasztás”: a csa-
ládban több horgász is akad; őket szokta 
meglepni a tortahalakkal. Neki egyébként 
a kisebbik fia dolgozik ügyesen a keze alá, 
de a nagy sem rest, ha segítségről van szó. 
Saját maga kalkulálja ki a mennyiségeket, 
és ahogy Andreának, neki is saját receptjei 
vannak. A sütős-főzős műsorok, az inter-
net újabb receptek kitalálásához ad ötle-
teket.
Örömsüti készítésére idén december  
15-éig lehet jelentkezni. Ha sokan lenné-
nek, akkor még több helyre juthatnának 
el karácsony előtt. Jelentkezni a Face-
book-csoportnál lehet.
S hogy kik ők?
 Juhász Lajosné Andrea eredeti szakmája 
bolti eladó; nagyon régóta hobbija a sütés. 
Aztán egyszer úgy adódott, hogy szüksége 
volt egy papírra, így végzett el saját költsé-
gén egy cukrász tanfolyamot.
Vámosiné Verebélyi Marianna szakmája 
kozmetikus és általános szociális munkás. 
Csodálatos kézügyessége nem véletlen, a 
„családban marad”, ugyanis húga szob-

rász. Őt az édesanyja tortaszobrásznak 
becézi, amikor meglátja egy-egy újabb al-
kotását.
 Cservenyák kAtAlin



8 SzabolcsiCaféiDe süss!

rakott káposzta, 
cserépedényben
Hozzávalók: 70 dkg savanyú káposzta, 
2-3 nagyobb fej hagyma, 1 szál füstölt 
kolbász, 2 szelet szalonna, 75 dkg csir-
kemell vagy sovány sertéscomb, 1,5 bög-
re rizs, só, pirospaprika, 1-1 friss paradi-
csom, paprika, tejföl.
Elkészítése: A savanyú káposztát, 
ha túl hosszúak a szálak, daraboljuk, 
majd annyi hideg vízben, hogy ellepje, 
odatesszük főzni egy fazékban.
Közben a szokott módon elkészítjük a 
pörköltöt. A szalonnát felkockázzuk, 
zsírjára sütjük, beletesszük a kocká-
ra vágott hagymát, megdinszteljük, 
belerakjuk a felkockázott húst. Fehé-
redésig sütjük, közben megkavargat-
juk. Ezután mehet rá a pirospaprika, 
az apró kockára vágott (vagy ledarált) 
zöldpaprika és paradicsom, só, víz. 
Előbb fedő alatt pároljuk, majd zsírjá-
ra sütjük a pörköltet.
A rizst kevés zsiradékon kicsit meg-
forgatjuk, majd kétszer annyi vízzel, 
mint a rizs felengedjük, sózzuk, fedő 

alatt a szokott módon puhára főzzük.
Felkarikázzuk a füstölt szárazkolbászt, 
a puhára főtt káposztát leszűrjük.
A rakott káposzta akkor a legfino-
mabb; ha mázas cserépedényben ké-
szül vagy zománcos vaslábasban, de 
akkor sincs semmi baj, ha van egy 
jénai tálunk.
Az edény alját kikenjük két teáska-
nálnyi tejföllel, majd egyenletesen 
elosztjuk rajta a káposzta felét. Erre 
rakjuk a felkarikázott kolbászt – szép 
sűrűn. A pörkölthöz közben hozzá-
adjuk a rizst, összekeverjük, tehetünk 
bele két evőkanál tejfölt, majd az 
egészet ráborítjuk a kolbászkarikák-
ra. Ezt a réteget betakarjuk kolbász-
karikákkal, majd befedjük a savanyú 
káposztával. Tetejére tejfölt pötyögte-
tünk, betoljuk a sütőbe, és addig süt-
jük, míg a teteje szép piros nem lesz.
Tejföllel és friss, fehér kenyérrel kí-
náljuk.
 Jó étvágyat kíván: Cseka

Panyolai  
aszaltszilva-leves
Hozzávalók: 3 marék aszalt szilva, kevés fahéj,  
1 kanál cukor, kevés vaj, 1 dl bor, 1 pohár tejföl,  
3 kanál liszt.
Elkészítése: Az aszalt szilvát langyos víz-
ben, többször átmossuk, majd hideg vízben 
feltesszük főni. Hozzátesszük a bort, cukrot, a 
fahéjat,csipet sót, majd puhára főzzük.
A tejfölben a lisztet simára keverjük, hideg víz-
zel hígítjuk, a leveshez szűrjük. Kissé tovább 
forraljuk, közben hozzáadjuk a vajat.
Megkóstoljuk, ízlés szerit még cukorral vagy 
borral ízesítjük. Régen ez a leves ünnepi étel 
volt; a karácsony előtti napon kínálták.
(Az ételt A régi Magyarország ízei nevű gasztronómiai ren-
dezvényen panyolai asszonyok készítették és kínálták a 
Sóstói Múzeumfaluban)

varázsoljunk virsliből!
Egy igazán gyors étel receptjét ajánljuk kezdő 
háziasszonyoknak, illetve kiválóan alkalmas 
arra is, hogy elkészítsük, ha váratlan, de kedves 
vendégek érkeznek hozzánk. 
Hozzávalók: 6 db virsli, házikolbász, sajt, ketchup, 
tejföl.
Elkészítése: A jó minőségű virsliket egyen-
ként, hosszában végighasítjuk, az így keletke-
zett nyílásba belehelyezzük a megfelelő 

méretűre szeletelt 
kolbászkariká-

kat és a sajt-
szeleteket , 
majd mar-
g a r i n n a l 
kikent jé-
naiba so-
rakoztatjuk 

őket. Leönt-
jük ketchup-

pel és tejföllel, 
majd reszelt sajttal 

„befedjük”. Sütőben 200-210 fokon addig 
sütjük, míg a sajt szépen megpirul (25-30 perc 
alatt). 
 Jó étvágyat kíván: Iglai János www.szabolcsihir.hu

(el)Végre hírportál!
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Érdekes dolog az alkohol. Tulajdon-
képpen az egyik legerősebb függősé-
get okozó szer a drogok közül, mégis 
legális. Sőt, egyenesen kultúrája van 
hazánkban. Minden fesztivál, ilyen-
olyan napok is ehhez a szerhez köt-
hetők. És igen, drog: bekerül a gyo-
morba, szép lassan átjutva a vér-agy 
gáton, ott van minden sejtünkben. 
Nemcsak a gyomorban, az agyban, 
a vérben, hanem minden sejtben. 
Pusztít mindent, amivel találkozik.
Magyarországon a hivatalos statisz-
tikák szerint 800 ezer alkoholfüggő 
van. Ez a szám minden ezzel foglalko-
zó szakember szerint rendkívüli mó-
don alábecsült. Leginkább a kétmillió 
fő az, mely megközelíti a valóságot. 
Egyesek merészebbek ennél, szerintük 
alkoholproblémája a felnőtt lakosság 
majdnem 40 százalékának van. Azaz 
nincs olyan család, ahol a szűkebb 
kapcsolatok között ne lenne egy alko-
holproblémával küzdő családtag.
Ez nagyon elkeserítő. Nem beszélve 
arról, milyen hatalmas terhet rónak 
az egészségügyre, a szociális ellátó-
rendszerre az alkoholizmus béklyójá-
ban ragadt emberek. A belgyógyászok 
egy pillantással megállapítják, hogy 
a bajt az alkohol okozza-e, és igen, 
nagyrészt az. Hiszen kárt tesz minden 
sejtben, idegrostban, legyen az a máj, 
a vérerek, az izmok, a bőr, a gyomor, 
a vastagbél, a nyelőcső, a száj, az agy 
– és nem utolsósorban a személyiség. 
Nem beszélve arról sem, mennyi csa-

ládot bomlaszt szét, és mennyi gyer-
mek sérül meg – testileg és lelkileg is 
felnőve – az alkoholproblémával küz-
dő szülő mellett. Ez az a szer, mely be-
épült a kultúránkba, ott figyel minden 
spájz polcán, bármilyen alkalom van, 
elsőként kerül a vendéglátó asztalára. 
Nyilván nem minden alkoholfogyasz-
tó alkoholista.
Az alkoholfogyasztók csoportosítá-
sánál kiemelt figyelmet érdemelnek 
a magas kockázatú fogyasztók, akik 
nem tapasztalnak ugyan megvoná-
si tüneteket 2-3 nap leállás után, de 
hetente egyszer vagy többször nagy 
mennyiségű alkoholt fogyasztanak. 
Ezeket külön osztályozzuk nők és 
férfiak esetében, hiszen a nők sokkal 
kevesebb mennyiségű alkoholtól ké-
pesek ittas állapotba kerülni, mint a 
férfiak. Azok, akik a kockázatos kate-
góriába tartoznak, egy krízishelyzet 
hatására, amely lehet egy állás elvesz-
tése, egy párkapcsolat felbomlása, 
egy hozzátartozó elvesztése, könnyen 
áteshetnek a függők csoportjába, hi-
szen ez a stresszkezelési mód isme-
rős, jól bevált, könnyen elérhető és 
távol tart a valóságtól, a valódi prob-
lémáktól.
Mire is világíthat rá az akár átmeneti 
ideig tartó nem ivás? Legfőképpen a 
kapcsolatunkra az alkohollal. Jól ér-
zem magam nélküle is? Tudok úgy is 
összejönni a barátaimmal? Elég vic-
ces és felszabadult vagyok nélküle is? 
Elég vagyok így is?
Más szempontból rápillanthatunk 
mások alkoholfogyasztási szokásaira, 
ezáltal a sajátunkra is: tényleg ennyit 
ittam én is a bulikban? Tényleg én is 
így néztem ki? Tényleg én is ilyen va-
gyok?
Remek kis önismereti túrát adhat 
mindenkinek, rávilágíthat saját prob-
lémáinkra az alkohollal, önértékelé-
si problémáink is megvillanhatnak 
egy-egy buli alkalmával, és, bizony, 
az emberi kapcsolatainkra is ka-
punk egy „józan” kitekintést. Nem 
utolsósorban a testünk is hálás lesz 
érte, hiszen kiürül a méreg, regene-
rálódhat. Ha valaki lemaradt róla, 
akár érdemes lehet egy januárt vagy 
februárt megcélozni, és kicsit ránézni 
önmagunkra és az alkoholra. Elegek 
vagyunk-e így is?
  – FGYN –

Arról, hogy  
ki alkoholista

miért iszunk?  
a pszichológus válaszol.



Társasházi lakás:
Nyíregyháza-Örökösföldön, 56 nm-es, 
3 szobás, 4. emeleti, távhős (egyedi mé-
rővel) lakás, panel építésű társasházban 
eladó! IÁ.: 12,5M Ft. Tel.: 0670/327-2123  
(Ref.sz.:123453)

 

Nyíregyháza-Szegfű utcán, 74 nm-es, 4 
szobás, 2. emeleti, gázfűtéses (cirkós) la-
kás, tégla építésű társasházban eladó! IÁ.: 
18,99M Ft. Tel.: 0670/336-8940  
(Ref.sz.:125469)
Nyíregyháza-Belvárosban, 57 nm-es, 
2 szobás, 1. emeleti, távhős (egyedi mé-
rővel) lakás, tégla építésű társasházban 
eladó! IÁ.: 14,2M Ft. Tel.: 0670/342-0700  
(Ref.sz.:122627)
Nyíregyháza-Belvárosban, 35 nm-es, 
2 szobás, 1. emeleti, gázfűtéses (cirkós) 
lakás, tégla építésű társasházban el-
adó! IÁ.: 8,6M Ft. Tel.: 0670/336-8940  
(Ref.sz.:124180)
Nyíregyháza-Malomkertben, 62 nm-es, 
3 szobás, emeleti, konvektoros lakás, tégla 
építésű társasházban eladó! IÁ.: 12,95M Ft. 
Tel.:0670/395-7008 (Ref.sz.:124876)
Nyíregyháza-Belvárosban, 74 nm-es, 
3 szobás, 3. emeleti, gázfűtéses (cirkós) 
lakás, tégla építésű társasházban el-
adó! IÁ.: 13,99M Ft. Tel.: 0670/336-8940  
(Ref.sz.:122392)
Nyíregyháza-Malomkertben, 56 nm-es, 2 
szobás, magasföldszinti, gázfűtéses (kon-
vektoros) lakás, tégla építésű társasházban 
eladó! IÁ.: 13,99M Ft. Tel.: 0670/395-7008 
(Ref.sz.:123969)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 54 nm-es, 
3 szobás, 3. emeleti, távhős (egyedi mé-
rővel) lakás, panel építésű társasházban 
eladó! IÁ.: 12M Ft. Tel.: 0670/396-7008  
(Ref.sz.:122251)
Nyíregyháza-Belvárosban, 74nm-es, 
4 szobás, 3. emeleti, gázfűtéses (cirkós) 

lakás, tégla építésű társasházban el-
adó! IÁ.: 17,7M Ft. Tel.: 0670/342-0700  
(Ref.sz.:124338)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 56 nm-es, 
3 szobás, 4. emeleti, távhős (egyedi mé-
rővel) lakás, panel építésű társasházban 
eladó! IÁ.: 12,5M Ft. Tel.: 0670/327-2123  
(Ref.sz.:123453)
Nyíregyháza-Bujtoson, 66 nm-es, 2 
szobás, földszinti, gázfűtéses (cirkós) la-
kás, tégla építésű társasházban eladó! 
IÁ.: 23,99M Ft. Tel.: 0670/396-7008  
(Ref.sz.:122907)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 61 nm-es, 
3 szobás, 3. emeleti, távhős (egyedi mé-
rővel) lakás, panel építésű társasházban 
eladó! IÁ.: 13,7M Ft. Tel.: 0670/342-0700  
(Ref.sz.: 124299)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 78 nm-es, 
4 szobás, földszinti, távhős (egyedi mé-
rővel) lakás, panel építésű társasházban 
eladó! IÁ.: 13,9M Ft. Tel.: 0670/395-7008  
(Ref.sz.: 125977)
Nyíregyháza-Érkertben, 51 nm-es, 3 
szobás, 2. emeleti, gázfűtéses (konvek-
toros) lakás, tégla építésű társasházban 
eladó! IÁ.: 10,2M Ft. Tel.: 0670/342-0700  
(Ref.sz.: 126069)

 

Nyíregyháza-Stadion utcában, 43 nm-es, 
2 szobás, 4. emeleti, távhős (egyedi mérő-
vel) lakás, tégla építésű társasházban el-
adó! IÁ.: 10,89M Ft. Tel.: 0670/336-8940 
(Ref.sz.: 125757)
Családi ház:

Nyíregyháza-Kertvárosban, 75 nm-es, 
2 szobás, gázfűtéses (cirkós), téglából 
épült családi ház 820 nm-es telken el-
adó! IÁ.: 15,5M Ft. Tel.: 0670/327-2123  
(Ref.sz.:101469)
Nyíregyházán a telektől a kulcsátadásig a 
tervezésen át mindenben együttműködve 
épülhet fel az Ön háza 6 hónap alatt. Ha Ön-

nek van telke arra építünk, ha nincs aján-
lunk. Telek nélküli irányár: 195000 Ft/nm. 
Tel.: 0670/336-8940
Nyírszőlőben 80 nm-es, 3 szobás, gázfű-
téses (cirkós), vályogból épült családi ház 
1100 nm-es telken eladó! IÁ.: 9M Ft. Tel.: 
0670/342-0700 (Ref.sz.:122236)
Nyíregyháza-Hímesben, 160 nm-es, 6 
szobás, gázfűtéses (cirkós), téglából épült 
sorházi lakás eladó! IÁ.: 26M Ft. Tel.: 
0670/396-7008 (Ref.sz.:122660)
Nyíregyháza Kertvárosban, 74 nm-es, 
2 szobás, gázfűtéses (cirkós), téglából 
épült családi ház 675 nm-es telken el-
adó! IÁ.: 18M Ft. Tel.: 0670/396-7008  
(Ref.sz.:122398)

 

Nyíregyháza-Oroson, 147 nm-es, 4 szo-
bás, gázfűtéses (cirkós), téglából épült, kli-
matizált, teraszos családi ház eladó! Ga-
rázzsal, automata kertkapuval. IÁ: 41,9M 
Ft. Tel.: 0670/342-0700 (Ref.sz.:101891)
Nyíregyháza-Borbányán, 150 nm-es, új-
építésű, 4 szobás, gázfűtéses (cirkós), tég-
lából épült családi ház 700 nm-es telken 
eladó! IÁ.: 26,9M Ft. Tel.:0670/395-7008 
(Ref.sz.:125775)

Nyíregyháza, Szegfű utca 58/B

Telefon:  06-70/600-6502 

06-42/459-882
Nyitva tartás: H-P.: 9:00-18:00
Hétvégi nyitva tartás:  
előzetes egyeztetés alapján
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Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Dinamikusan bővülő irodánkba 

ingatlanértékesítő  
kollégákat

KERESÜNK.

ha fontos  
az önállóság és változatos munka,  

ha szívesen kommunikálsz emberekkel,  
akkor csatlakozz sikeres csapatunkhoz.

Nemcsak állás,  
életforma.

Jelentkezés, érdeklődés:  

nyiregyhaza@oh.hu  
vagy  

06-70/600-65-02
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Csúcsminőségű hálózat

Kiemelt biztonság 

Kimagasló rendelkezésre állás

Komplex távközlési megoldások üzleti és kormányzati ügyfeleknek

A jövő megoldásaival dolgozunk



13SzabolcsiCafé HiRDetés



14 SzabolcsiCafészaBolcsi 21

Nyíregyházi 21-es: 

Kecskemétiné
Szilvási Zsuzsa
nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és 
odaértek, ahol most vannak. sorozatunkban a helyi 
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan 
címszavakban, amit maguk választanak. mi csak kér-
dezünk. Huszonegyet.

Egészen a döntőig menetelt a Richter Arany- 
anyu pályázatán Kecskemétiné Szilvási 
Zsuzsa magyar–mozgókép szakos tanár, 
a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium igazgatóhelyettese, hogy aztán 
az utolsó fordulóba bejutott négy közül a 
zsűri díjával térhessen haza. Egyik tanítvá-
nya jelölte a versenyre. A 2017-ben Kiváló 
Felkészítő-Tehetséggondozó díjjal is elis-
mert Aranyanyutól kérdeztünk 21-et.

1. Nincs nagyobb elismerés egy 
pedagógus számára, mint amikor 
diákja javasolja díjra.

Dominik több – osztálytársával együtt –
diagnosztizálatlan tanulási nehezítettség-
gel került hozzánk. Miután kiderült, hogy 
diszlexia-diszgráfiás, tanórai fejlesztéssel 
és tehetséggondozással sikerült őt olyan 
szintre fejleszteni, hogy középiskolában 
már retorika- és szavalóversenyekre jár-
tunk, majd kitűnő érettségi után sikeresen 
felvették a jogi egyetemre. Sajnos, Domi 
a harmadik gimnáziumi osztály elvégzé-
se után elveszítette édesanyját, így együtt 
küzdöttük végig ezt az időszakot.

2. mindig pedagógus akartál lenni?
Már óvodás koromban is mondtam, 

hogy a főiskolára fogok járni, és tanár leszek.

3. Egészen egyedülálló a módszered, 
ahogy a vak kislányt vagy a 
tanulási nehézséggel küzdőt 
segíted az érettségihez, majd a 
diplomához.

Vannak előzményei, hiszen mind a korai 
fejlesztésnek, mind a gyógypedagógiai 
fejlesztésnek óriási szakirodalma van, sőt 
az iskolai tanórai felzárkózatás kérdése is 
egyidős az iskolai rendszerrel. A pedagó-
gia magyar viszonylataiban olyan nevek 
fektették le az alapokat, mint Apáczai vagy 
Bárczi. A kihívást az jelentette, hogy mind-
ezt a középiskolára kellett alkalmazni, és 

ez komoly hiányterület. Maga a társadalmi 
kérdés újdonság, miszerint ezek a diákok 
teljes értékű képzésben tudnak részt ven-
ni és a felsőoktatásba továbblépni. Az én 
módszereim újdonsága az, hogy gimná-
ziumban működő, strukturális tananya-
goknál is használható; kiegyenlíti a ké-
pességbeli különbségeket. Vagyis egyfajta 
tehetséggondozás is.

4. Összefoglalnád a módszered 
lényegét?

Két módszer. Az elektronikus tanulási 
környezet a kompetencia alapú oktatás-
ra épül. A kooperatív technikát elektroni-
kus eszközökkel egészítjük ki, és minden 
órán ennek segítségével úgy dolgozzuk 
fel a tananyagot, hogy önálló oktatási 
segédanyagokat hoznak létre a diákok a 
témában. A forrás – a kötelező tanköny-
vek mellett – a saját gyűjtéseikből és in-
ternetes anyagokból is állhat. Az órai tan-
anyagok közös háttértárba kerülnek, és a 
tanulócsoport érettségiig használni tudja. 
A gyengén látó integrációs módszertan 
lényege, hogy – a tanórai anyagokat kö-
vetve – kézzel fogható formára alakítjuk 
a strukturális tananyagrészeket, vagyis 
geometriai eszközrendszerrel egyszerű-
en lemodellezzük, térben megjelenítjük 
ezeket az elemeket. A kezdet mindig a 
korongok és pálcikák kombinációja, majd 
következik a geometriai eszköztár. A 3D 
nyomtatók korában egészen egyedi esz-
közrendszerek alakíthatóak ki, ami emelt 
szintű oktatásra is alkalmas, és nem csak 
magyar nyelvtanból, de idegen nyelvből 
vagy akár biológiából, kémiából is hasz-
nálható, és a tudás birtokában elkísérheti 
a diákokat az egyetemre is.

5. mit jelent számodra a tanítás?
Szabadságot. A tanítás nekem olyan, 

mint a gyermekkori iskolás játék. Minden 

pillanatát szívből élvezem. Ha az ember el-
játszhatja az életét, akkor szabad.

6. Nyíregyháza legrégebbi gimnáziu-
mának az igazgatóhelyettese vagy. 
mit jelent neked a kossuth?

Magam is kossuthos diák voltam, evangéli-
kus vagyok, az életem része a gimnázium. 
Különleges hely; mindenki érzi a varázsát, 
aki belép. A misztikum a hit ereje, amit ez a 
kedves öreg alma mater sugároz.

7. mit jelentenek a tanítványaid?
Minden gyermek érték. Ők alakítják 

a mindennapjaimat. Nagy tanítók ők az 
őszinteségükkel, az érzelmi túlfűtöttségük-
kel, a „lakli” testben élő kisgyermek szí-
vükkel. Útjelzők és mérföldkövek.

8. olyan pedagógus vagy, aki soha 
nem adja fel. mi volt az eddigi 
legnagyobb kihívás?

A komoly kihívások nem az osztályterem-
ben érnek, hanem az állandóan változó 
jogszabályi háttér miatt a munkám többi 
részében. Ez fáraszt, de mindig megoldó-
dik. A diákokkal kapcsolatosan a legnehe-
zebb helyzetem az volt, mikor egy gyermek 
édesapja meghalt, és az iskolában érte a 
halálhír, amit nekem kellett megerősíte-
nem. A gyerekek szenvedése, betegsége, 
fájdalma mindig nehéz. Azt is rosszul élem 
meg, ha a saját szüleitől kell védenem a 
gyereket.

9. Van ars poeticád?
Hiszek abban, hogy a gyermek olyan-

ná válik, amilyennek hisszük őt. Ezért 
mindig azt feltételezem, hogy eredendően  
jó, és képes elérni bármit. Azonban mindig 
következetes vagyok, szigorú, de igazsá-
gos. Ha tévedek vagy hibázom, nem félek 
bocsánatot kérni gyerekektől sem, de én is 



15SzabolcsiCafé szaBolcsi 21

TovábbI érdEKESSégEK:
www.szabolcsihir.hu

elvárom, hogy hiteles és őszinte legyen a 
viselkedésük. Ezt hamar megértik; működ-
ni szokott.

10. Anyukád, apukád, öcséd izgult a 
szavazáskor, majd a díjkiosztón. 
Akik ismernek, tudják, mennyire 
szoros a kapcsolatotok. 
mi az, amit otthonról hoztál?
A nyugalom, a türelem, a gyerekek 

szeretete és megbecsülése, az előítélet- 
mentesség jön otthonról. Erőt az ad, hogy 
a nagyszüleim, szüleim jó példával járnak 
előttem. Apukám maga is új utat taposott, 
mikor 25 évvel ezelőtt elkezdett foglalkozni 
az óvodás korú gyermekek szervezett spor-
toltatásával, az utánpótlás-nevelés korai 
lehetőségével és a légzőszervi problémás 
vagy mozgáskoordináció zavaros óvodások 
korrekciós foglalkozásaival. Anyukám pe-
dig az egészségnevelésben és az idősgon-
dozásban is letette névjegyét. De a nagyim 
is legendás óvodai dadus volt. Soha nem 
bántottak, szerettek, megbecsültek. Tehát 
én is így állok a gyerekekhez. Az erőm vi-
szont őserő. Ezt anyukám mindig erősíti. 
Sokszor elmeséli, hogy már háromévesen 
is elé álltam, és azt mondtam, ha meg-
mondja, mi fog történni, akkor megértem, 
ne csapjon be azzal, hogy nem fáj a szuri.
Nem hittem a tündérmesékben, az ér-
dekelt, hogy működik a világ. Soha nem 
próbáltak megváltoztatni, így persze néha 
nehéz helyzetben találom magam, mert 
nem alkuszom és mástól is elvárom, amit 
magamtól, de önazonos tudok maradni, és 
ez a legnagyobb erő.

11. Férjed, gyermeked van.  
otthon is Aranyanyu vagy?

Remélem, hogy igen. Szeretek sütni, főzni, 
szeretem, ha szép a lakás. Nem szoktam 
kiabálni, veszekedni, ki nem állhatom a 
házsártos viselkedést. Ostobaság azzal 
fitogtatni az erőnket, melyik irányba te-
keredik a vécépapír. 23 éve vagyok a fér-
jemmel, és nagyrészt működik a dolog; ez 
azt hiszem, jó jel. Szeretünk hárman lenni, 
az otthonunk csendes, nyugodt menedék 
mindhármunknak. A kislányunknak már a 
megszületése előtt közösen örültünk, és 
bearanyozza az életünket. Kedves, nyu-
godt, őszinte nagylány.

12. Rántott hús vagy mákos guba?
Mákos guba.

13. Autó, kerékpár vagy motor?
Korábban motor, ma már autó.

14. mi lenne az a három dolog, amit 
egy lakatlan szigetre magaddal 
vinnél?

Soha nem szeretnék elmenni egy lakatlan 
szigetre.

15. Szerinted mi a legjobb Nyíregyhá-
zában?

Minden. Ékkőnek látom a puszta közepén. 
Imádom, hogy Krúdy Gyula, Váci Mihály le-
vegőjét szívom. Szeretem, hogy a könyvtár, 
a múzeum, a levéltár, a művelődési ház tele 
van programokkal, hogy van magas szintű 
irodalmi élet, jó színház, tudományos elő- 
adások a TIT-ben vagy a főiskolán.

16. mi a legrosszabb?
Messze a főváros, és egyre gyakrab-

ban szólít oda a dolgom. Látom, hogy sok 
barátomnál kezdődött így a költözés, és azt 
is látom, hogy akármilyen aktív egy vidéki 
város, soha nem érhetnek a lehetőségek 
a fővárosi lehetőségek nyomába. Azt sem 
szeretem, hogy érzem a közbiztonság rom-
lását. Nem a bűncselekményekre gondo-
lok, hanem az utcai gátlástalanságra és az 
ehhez kapcsolódó tehetetlenségre.

17. mit szóltak a tanítványaid,  
kollégáid a díjadhoz?

Úgy éreztem, őszintén örültek neki.

18. mennyiben változott meg az életed, 
mióta az Aranyanyu-díj  
tulajdonosa vagy?

Most még van egy kis felfordulás az éle-
temben, de majd minden visszatér a meg-
szokott kerékvágásba. Aranyanyuként a 
társadalmi szerepvállalás fontos; örülök, 
ha figyelnek a véleményemre. Már kaptam 
lehetőséget befogadás témában előadásra, 
ahol elsősorban a romakérdést boncolgat-
tuk romákkal és nem romákkal. Izgalmas 
és felelősségteljes változás ez, de alapve-
tően ezután is azt fogom tenni, amit eddig, 
tanítani a gyerekeket.

19. Van pedagógus példaképed?
Inkább jó mintáim vannak. Középis-

kolai osztályfőnököm, Módis Ákos remek 
példa volt nekem arra, hogy kell őszintén 

állni a gyerekekhez. Matek–fizika–infor-
matika szakosként remek leckéket adott 
nekünk az életről. Az akkori igazgatónk Dr. 
Bánszki István, Palotai Erzsike néni és Új 
Sándor, az igazgatóhelyettesek és Nádor-
vári Béla, Pethő Károly, Szentpéteri Zoltán-
né, Hajnal Béláné, Galambosné Tari Ágnes 
és vég nélkül sorolhatnám a tanáraimat, 
partnerként kezeltek, és bár nem értettünk 
mindig egyet, rosszat soha nem akartak. 
Mindannyian erős jellemű tanárok voltak, 
akik szerették, amit csináltak, és szerették 
a gyerekeket is.
A pedagógiát remek emberektől tanulhat-
tam. A főiskolán Pállné Lakatos Ilona, Mi-
nya Károly, Révai Valéria, Tukacsné Károlyi 
Margit, az azóta sajnos eltávozott Mező 
András, vagy Onder Csaba, Kerülő Judit, 
Drabancz Róbert, Vitál Attila vagy a szak-
vezetőm, Weisz Erika mind-mind biztattak, 
bátorítottak, dicsértek, és milliószor el-
mondták, hogy nekem tanítanom kell.

20. mi lenne a három kívánságod?
Csak egyet kívánnék: egészséget 

a szeretteimnek és magamnak, és ha le-
hetne, minden gyereknek. Ez már kettő, 
de nem baj. A maradékot meg odaadnám 
valakinek, aki rászorul. Az én életem tele 
van áldással és kegyelemmel; nem szeret-
nék még gondolatban sem visszaélni vele. 
Az egyetlen, amit az ember nem teremthet 
meg saját maga, az az egészség. A többivel 
meg majd lesz valami.

21. Az év legszebb ünnepe közeleg.
A karácsony mindig a családé. Egy-

máshoz járkálunk, és eszünk, örülünk, 
hogy élünk és együtt lehetünk. Remélem, 
lesz időnk kicsit a barátainkkal is kikap-
csolódni, de mi klasszikus karácsonyozók 
vagyunk.
 Cservenyák kAtAlin
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