
II. évfolyam 5. szám   SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN   2017. június

Az első nő 
a rektori székben 

 (4–5. oldal)

Ide süss! 
Strudli; 
epres-zabpudingos 
sütemény 
 (6. oldal)

A családállítás 
nem gyógyszer, 
de maga a csoda 
 (10–11. oldal)

Szabolcsi 21-es: 
Szokol Dianna 
 (14–15. oldal)



2 RöviD HíRek SzabolcsiCafé

Két nyíregyházi oktató olyat tesz, amit nem sokan
Jószolgálati díjat kapott a 
Debreceni Egyetem két okta-
tója által alapított szervezet. 
A Periféria Egyesületet a haj-
léktalanokért végzett szociá-
lis munkáért díjazták.
A Twickel-Zichy Mária Teré-
zia Alapítvány által 2016-ban 
alapított díjjal azokat a szoci-
ális területeken tevékenyke-
dő professzionális és önkén-
tes segítőket tüntetik ki évről 
évre, akik áldozatos és pél-
daértékű munkájukkal sokat 
tesznek a hátrányos helyzetű 
társadalmi rétegekért. Az idei 
Jószolgálat díjakat május 31-

én ünnepélyes keretek között 
adták át a szakmai zsűri által 
kiválasztott tizenkét kategó-
ria győztesének, valamint a 
különdíjat a közönségszava-
zás nyertesének a Várkert 
Bazár Rendezvénytermében.
A díjazottak között volt a 
nyíregyházi Periféria Egye-
sület, amelyet a Debreceni 
Egyetem Egészségügyi Ka-
rának két korábbi szociális 
munkás szakos hallgatója, 
jelenlegi oktatója, Szobosz-
lai Katalin tanszékvezető 
főiskolai docens, az egyesület 
jelenlegi elnöke és Patyán 

László főiskolai docens, a 
szervezet első vezetője hozott 
létre a hajléktalanok segítésé-
re az 1990-es években.
Az egyesület ma már hátrá-
nyos helyzetű gyerekek tá-

mogatásával is foglalkozik, 
és több közös hazai illetve 
nemzetközi kutatási pro-
gramot bonyolítottak már 
le a kar oktatóival és hall-
gatóival.

„Olyankor sírok, amikor a gyerekek nem látják”
Segítségre szorul egy 
négygyermekes orosi 
család.

Szokatlan kéréssel fordult szerkesztő-
ségünkhöz egy Oroson élő házaspár. 
Baranyai Istvánné és Baranyai 
István albérletet keres, olyat, amit meg 
is tudnak fizetni, illetve nem kér magas 
kauciót a bérbeadó. Több helyen jártak 
már, de amikor a bérbeadók megtudják, 
hogy négy gyereket nevelnek, nem is 
állnak tovább velük szóba.
Márpedig ahol most laknak, tovább 
nem maradhatnak. Jelenlegi albérletü-
ket ugyanis kénytelenek voltak felmon-
dani, mert legkisebb gyerekük asztmás 
lett. – Salétromos, penészgombás a fal, 
a fűtés téli időszakban 400 ezer forint, 
amit egyre nehezebben tudunk finanszí-
rozni. A villanyszámláról nem is beszél-
ve, ami havi 40 és 60 ezer forint, nem is 

tudjuk, ez hogy jön ki – mondja az asz-
szony. – A nyílászárókon télen süvít be a 
szél, elavultak, hiába próbáltuk szigetel-
ni gumicsíkkal, mindennel,  amit csak el 
lehet képzelni, mégis mozog a függöny, 
akkor is, ha a redőnyt leeresztjük – veszi 
át a szót a férje.
A tapéta alatti zöld
– A 4 éves kislányunk (Genovéva, ké-
pünkön) ezen a télen kezdett egyre 
gyakrabban fulladni. Idén januárban 
kiderült, hogy asztmás – magyarázza 

Mariann. – A doktornő szerint, ha in-
nen elköltözünk, fél év alatt kinőheti. 
Ha maradunk, tartós beteg lesz. Két éve 
lakunk a 60 négyzetméteres ingatlan-
ban. Amikor ideköltöztünk, nem tűnt 
fel, hogy gombás, penészes a fal, mert 
a tapétán semmi nem látszott. Később, 
amikor a tünetek jelentkeztek a picinél, 
a pulmonológián a doktornő tanácsolta, 
kicsit tépjem fel a tapétát, nézzem meg, 
mi van alatta. A fal zöld volt a penésztől, 
akkor már a szagát is éreztem, a salét-
rom pedig azóta a tapétán is átjött, fehér 
foltok tarkítják.
Az édesapa nemzetközi kamionos, ren-
geteget van úton, így a gyermeknevelés 
az édesanyára marad. Jelenleg anyasá-
gin van. Szakmája szerint varrónő, de 
most munkát sem tud vállalni, mert 
nem tudhatja, mikor kell rohannia a 
gyerekkel az orvoshoz.
– Olyankor sírok, amikor a gyerekek 
nem látják, a nyolcéves kislányom azon-
ban már többször észrevette, hogy bánt 
valami – meséli az édesanya. – Folya-
matos stresszben vagyok, éjszaka aludni 
sem merek, félek, mi van akkor, ha elal-
szom, és akkor fullad be a 4 éves gyerek.
A házaspárt olyan megoldás is érdekel-
né, hogy a lakhatásért cserébe a kertet 
művelnék, a rezsit természetesen fizet-
nék. Aki szívesen segítene rajtuk, írjon 
szerkesztőségünk címére: szerkesz-
toseg@szabolcsihir.hu vagy hívja az 
édesanya számát: 30/750-96-92.
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INGATLANVÉTELBEN, -ELADÁSBAN, -BÉRBEADÁSBAN, KORREKT FELTÉTELEKKEL SEGÍTEK.
Közvetítői díj kizárólag eredményesség esetén.

Mindennapi munkám során az egyik legfontosabb érték számomra  
az emberi kapcsolat, a bizalom, mellyel az ügyfeleim megtisztelnek.  

Mindig örömmel tölt el, ha sikerül igazi otthont találni ügyfeleimnek. 

PALMER 
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA

4028 DEBRECEN, KORPONAY U. 15/1.
Tel.:06-20-955-2411 • www.palmer.ingatlan.com

BRUTTÓ 2%  

SÜRGŐS! PALLAGON, Debrecen egyik legszebb 
kertvárosában csendes zsákutcában 2 generá-
ciónak is tökéletes,  „B” energetikai besorolású 
szép családi ház 717 nm-es telken eladó! Nappa-
li+6 szoba, 2 fürdőszoba, tágas konyha, összesen 
230 nm lakótér, pince: 170 nm,  Garázs: 60 nm.  
Ár: 45,7 M Ft Tel.: +36 20 955 2411 
www.ingatlan.com/21716834

Sorház a Baksay úton 120 nm-es lakótérrel 
3 szoba+nappali, 2 fürdőszoba, kandalló, 
gáz-cirkó fűtés, garázs+tároló: 60 nm. Hőszi-
getelt, teljeskörűen felújított. Irányár: 28 M Ft  
Tel.: +36 20 955 2411   
ingatlan.com/22636155
 

Mediterrán luxusvilla
Impozáns megjelenésű mediterrán luxusvilla pa-
zar parkkal.
Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, 
praktikus elrendezés, mesés szépségű kert me-
dencével, magas műszaki tartalom. Ár: 135 M Ft. 
Tel.: +36 20 955 2411 
http://ingatlan.com/22755648

Debrecen, Nagyerdei körúttól, Postás üdülőtől  
300 m-re eladó egy 3 lakásból álló villa 1077 nm-
es telken. Utcafrontja: 18,5 m.
Mindegyik lakásnak külön bejárata van, külön 
közműórákkal üzemel. Akár 3 generáció is tudja 
használni. A tetőtér tovább bővíthető. Ár: 99 M Ft.  
Tel.: +36 20 955 2411  
http://ingatlan.com/23009249

Lopott bicikli ilyen kelendő még sosem volt!
Alaposan megváltoztatta a Ham 
Ko Ham zenekar életét a 2016-
os X-Faktor, amelynek az utol-
só előtti fordulójáig töretlenül 
menetelt a zenekar. – Teljesen 
más lett az életünk; szabadidőnk 
egyáltalán nincs – mondta el a 
SzabolcsiCafénak Rézműves 
Márkó, aki Ábri Csabával 
kukkantott be a szerkesztőségbe. 
A fellépések és próbák töltik ki 
a napjaikat, és a tanulás, hiszen 
megkezdődött a vizsgaidőszak. 

Márkó és Csaba tanító szakos 
Nyíregyházán, míg a zenekar 
másik fele – Levente Balázs 
és Rétháti Salamon – a Deb-
receni Egyetemre jár. Ők most 
nem tudtak velük tartani. Egy 
hónapja készült el az Ellopták 
a biciklim című daluk, amelyre 
eddig több mint 770 ezren kat-
tintottak. És már várja a közön-
ség az újabb dalt. Elárulják, a 
szüleik is nagyon büszkék rájuk. 
Már alakul a nyári programjuk, 

nem fognak unatkozni: június-
ban hat koncertet adnak, Deb-
recenben is ott lesznek a Cam-
pus Fesztiválon. Közben nem 
hanyagolják el a tanulást sem, 
mert nem akarnak lemaradni. 
Sokat köszönhetnek roma szak-
kollégista társaiknak, akik jegy-
zetekkel segítették őket a ver-
seny alatt, és segítik most is. Jól 
érezték magukat a fővárosban, 
de hiányzott az otthonuk, hiány-
zott Hodász, húzta vissza a szí-

vük őket Szabolcsba. A fiúk azt 
tervezik: a tanító szak elvégzése 
után ének-zenét tanulnak, hogy 
azt is taníthassanak a gyerekek-
nek. Szeretnék őket motiválni, 
hogy az ismeretlenségből lehet 
országos hírnévre szert tenni, ha 
az ember akarja és vannak céljai. 
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Rektorjelöltnek választotta a Nyíregy- 
házi Egyetem szenátusa Vassné Dr. 
Figula Erikát, aki várhatóan au-
gusztus elsején lép hivatalába, miu-
tán Áder János köztársasági elnöktől 
átvette a kinevezését.
 

SzabolcsiCafé: Melyek pályázata, 
programja leglényegesebb elemei?

Vassné Dr. Figula Erika: Rek-
tori munkámban kiemelt stratégiai 
feladatomnak tekintem az egysé-
ges irányítású, önálló, nyitott al-
kalmazott tudományok egyeteme 
cím és besorolás megőrzését, ki-
teljesítését, a státuszból eredő fel-
adatok egyetemi szintű ellátását, 
az egyetem akadémiai (oktatási, 
kutatási, tudományos) autonómiá-
jának hatékony képviseletét és ér-
vényesítését; az eddigi eredmények 
megőrzését, továbbfejlesztését, az 
intézményi célok és feladatok szé-
les körben való ismertetését, tuda-
tosítását, terjesztését, az egyetem 
speciális szakmapolitikai képvise-
letének ellátását.
Elengedhetetlennek tartom a már 
ma is tapasztalható kiélezett ver-
senyhelyzethez és teljesítmény-
kényszerhez igazodó szakmai kom-
petenciák fejlesztését, a személyes 
felelősség növelését, valamint a 
megújulásra törekvő szemlélet és 
gyakorlat erősítését. A feladat- és 
teljesítményalapú értékelési gya-
korlat feltételeinek és alkalmazásá-
nak megteremtését.

Elkerülhetetlen az egyetem akadé-
miai szervezetének átalakítása, a 
hatékony működés feltételeinek ki-
alakítása, biztosítása. Vallom, hogy 
az intézménynek, a dolgozóinak 
gondolkodásbeli és szemléleti for-
dulatra van szüksége ahhoz, hogy 
újra és továbbra is sikeres legyen. 
Szükség van az intézményen belüli 
„tudáscentrum” jelleg erősítésére 
(értem ez alatt az oktatói, hallga-
tói szellemi tőke erőteljesebb moz-
gósítását), az új tartalmi feladatok 
megtalálásának, kimunkálásának 
ösztönzésére. A Nyíregyházi Egye-
tem számára a jelenlegi legfonto-
sabb cél, hogy minél több hallgatót 
vonzzon az intézménybe, és csök-
kenjen a lemorzsolódás. Ennek 
érdekében erősíteni kell az egyete-
met népszerűsítő tevékenységeket, 
a tudományos diákköri munkát, 
a tehetséges és a felzárkóztatásra 
szoruló hallgatók szakmai, sze-
mélyes gondozását, támogatását. 
Növelni kell az úgynevezett szol-
gáltató kutatásokat, hiszen minden 
feltétel adott, a személyi állomány 
biztosított.
 

SzabolcsiCafé: Milyen érzés, hogy 
augusztustól az első ember lesz az 
egyetemen? Ráadásul az első női 
vezető az intézmény történetében.

Vassné Dr. Figula Erika: Na-
gyon nagy megtiszteltetés és öröm 
számomra. Valóban nagy dolog-
nak érzem, hogy nőként kerülhe-
tek ebbe a felelősségteljes pozícióba 
(főleg, mert kevés a női rektor az 
országban), az pedig külön meg-
tiszteltetés, hogy a szenátustagok 
döntő része úgy gondolta, alkal-
mas vagyok a feladat ellátására. Ez 
a bizalom nagy motivációt jelent 
a számomra. Egyébként én nem 
tennék különbséget férfi és női ve-
zető között, szerintem nem a nem 
számít, hanem sokkal inkább a ve-
zetői alkalmasság kritériumainak 
megléte, a személyiség, teherbírás, 
a tapasztalat, a korszerű menedzs-
mentszemlélet és gondolkodás, a 
szakmai tekintély és elfogadottság 
kiérdemlése, megbecsülése.
 

Az első nő 
a nyíregyházi 

rektori 
székben!

 
Vassné Dr. Figula erikát 

a terveiről kérdeztük.
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SzabolcsiCafé: Miben erős,  
hol kell erősítenie a Nyíregyházi Egye-
temnek?

Vassné Dr. Figula Erika: Az egye-
tem tudományos kapacitását tekint-
ve számos területen képes a magasan 
kvalifikált munkaerő képzésére, ezzel 
hozzájárulva a város, a megye, a tér-
ség jövőre irányuló stratégiai céljainak 
megvalósításához, a hátrányok csök-
kentéséhez. Ezek a területek a követ-
kezők: agrár, bölcsészettudomány, 
gazdaságtudományok, informatika, 
műszaki, művészetközvetítés, peda-
gógusképzés, sporttudomány, társa-
dalomtudomány, természettudomány.  
A képzési kínálatban 10 képzési te-
rület jelenik meg, így a beiskolázási 
körzet fiataljai számára széles körben 
teszi lehetővé a felsőoktatást. Pozitív 
tendencia a szakirányú továbbképzé-
sek súlyának növekedése, mely első-
sorban a pedagógus életpályamodell 
bevezetésének és a pedagógus-tovább-
képzések népszerűségének köszönhe-
tő. Műszaki területen 2015 szeptem-
berében bevezettük a duális képzést, 
melyet 2016-tól a gazdaságtudományi 
terület is követett.
2017 szeptemberében két új kép-
zést indíthatunk. Az óvodapedagó-
gus-képzéssel a pedagógikum teljes 
vertikuma megtalálható már a kép-
zési palettánkon. A közösségszervező 
alapszak pedig nagy népszerűségnek 

örvend, mivel az egykor sok hallgatót 
vonzó andragógia szakot váltja fel. A 
Nyíregyházi Egyetem hallgatóbarát 
intézmény. Kiemelkedően foglalkozik 
a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élő 
és a tehetséges hallgatókkal egyaránt. 
Minősítettségben nagyon jó helyen ál-
lunk, oktatóink 75 százaléka minősí-
tett. Mint minden egyetemen, nálunk 
is csökkent az elmúlt években a hallga-
tói létszám. A beiskolázás és a lemor-
zsolódás jelenlegi negatív trendjeinek 
megállítása, visszafordítása alapve-
tő feladatunk; fontos a részvételi és 
a végzési arány növelése. A hallgatói 
létszám emeléséhez és a hallgatók le-
morzsolódásának megakadályozására 
ki kell dolgoznunk egy hatékony beis-
kolázási és lemorzsolódást akadályozó 
programot (Nyíregyházi Modell).

SzabolcsiCafé: Új szak indítását 
tervezi?

Vassné Dr. Figula Erika: A kép-
zési portfóliónkat rendszeresen átte-
kintjük. Fontos, hogy a képzéseinket a 
piaci és közoktatási igényeknek meg-
felelően kell átalakítani és lehetőség 
szerint a profilba illeszkedőket fenn-
tartani, új képzéseket kidolgozni és 
elindítani (pl. közgazdász-tanár, szo-
ciálpedagógia MA, biológus MA, szl-
avisztika–ukrán szakirány BA, szak- 
oktatói képzés új területeken, idegen 
nyelvű képzések stb). A pedagógus-

képzésnek azokat a pontjait kell erősí-
tenünk, amelyekben versenyelőnyünk 
van (pl. sport, művészetközvetítés, 
informatika, műszaki), illetve a szak-
irányú továbbképzések terén még na-
gyobb aktivitást kell mutatnunk (rö-
vid idejű szakirányú továbbképzések 
arányának növelése a vállalatok igé-
nyei alapján).
Célunk a város és a megye életében 
való aktív részvétel, a társadalmi in-
novációban való szerepvállalás.

SzabolcsiCafé: Eddig is vezető beosz-
tásban volt. Változik valami?

Vassné Dr. Figula Erika: Az el-
múlt 12 évben vezető voltam. Voltam 
tanszékvezető, dékánhelyettes, dékán; 
jelenleg intézetigazgató vagyok. Ter-
mészetesen egy intézmény vezetőjének 
lenni sokkal nagyobb felelősség, sokkal 
összetettebb a feladat. Menedzser és or-
ganizátor szemléletű vezető vagyok; én 
csak csapatmunkában tudom elképzel-
ni a vezetést. Fontosnak tartom a nyílt 
és folyamatos információáramlást. Az 
egyetem minden munkatársának, hall-
gatójának közös érdeke az oktatás és a 
tudományos munka nyugodt, kiegyen-
súlyozott feltételeinek a megteremtése. 
Cél az egységes csapat felépítése és an-
nak működtetése a rektori ciklus alatt, 
hogy az széles elfogadottságon alapul-
jon.

Cservenyák katalin
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epres-zabpudingos 
sütemény
 

Ajándékba kaptam a Szafi 
kakaós zabpudingport. Úgy 
gondoltam, hogy nem simán 
pudingként fogom először 
megkóstolni, hanem eperrel 
feldobva, sütemény mellé. 
A csomagoláson leírtakhoz 
hasonlóan készítettem el 
a pudingot, de 3,5 dl házi, 
kókusz-mogyorótejszínnel, 
hogy hígabb legyen. Édesí-
tésnek csak egy csapott evő-
kanál xilitet használtam.
Bár a süteményt felkockáz-
tam, kuglóf formában sütöt-
tem ki. Egy egyszerű kevert 
tészta. A felolvasztott marga-
rint, édesítőszert és tojássár-
gáját összekevertem. Külön 
összekevertem a liszteket, 

sütőport, kakaóport. Majd 
a tejszín hozzáadagolásával 
simára kevertem mindent, 
és a végén óvatosan beleke-
vertem a kemény habbá vert 
tojásfehérjét. 160-170 fokos 
előmelegített sütőben kb. 35 
percig sütöttem a margarin-
nal kikent formában.
Süti hozzávalói: 10-11 dkg 
teljes kiőrlésű liszt, 3 dkg rétes-
liszt, 1 tk. sütőpor, 1 tojás szét-
választva, 2 tk. Duel narancsos 
kakaópor, 2 tk. Szafi Reform & 
Szafi Free vaníliás eritrit, 2-3 dkg 
margarin.

Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva

Strudli
A strudli sváb étel; Szabolcs 
megyében, Vállajon készítik. 
Ez a recept is onnan került a 
Sóstói Múzeumfalu Kóstolja 
meg Magyarországot! című ren-
dezvényének 2009-ben meg-
jelent receptkönyvébe.
 
Hozzávalók: 1 kg liszt, 4 tojás, 
só, tejföl, 1 ek. zsír, 3 dl aludttej. 
A töltelékhez túró, lekvár vagy 
krumpli.
Elkészítése: A lisztet két 
egész tojással és két sárgájá-
val, kevés sóval, tejföllel, zsír-
ral lágy tésztává dolgozzuk 
össze. Két részre osztjuk. Az 
egyiket kinyújtjuk, nem kell 
túl vékonyra. A kör alakú 
tészta egyik felére tesszük a 
tölteléket. Ráhajtjuk a tész-
ta másik felét, és a szélét jól 

lenyomkodjuk. Nyújtófával 
– tenyérnyi kockákra osztva – 
lenyomkodjuk, hogy össze-
tapadjon a tészta, majd de-
relyemetszővel felvágjuk. Ha 
ez kész, nyújthatjuk a tészta 
másik felét. Bő, forró olajban 
kisütjük.
Krumplis töltelék: fél kilog-
ramm krumplit meghámo-
zunk, majd kis kockákra vág-
juk, és sós vízben megfőzzük. 
Leszűrjük, és a megmaradt 
két tojás fehérjével, 1-2 kanál 
tejföllel megtörjük, összeke-
verjük (ezt jó előre elkészít-
hetjük, hogy kihűlve tehes-
sük a tésztára).
Ha lekvárral töltjük, jó sűrű 
szilvalekvárt használjunk, 
hogy ne folyjon ki. Túrótöl-
teléknél kevés krumplit keve-
rünk a túróhoz, azzal kenjük 
meg a tésztát.

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
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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 szerezett 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

Leginkább ezekkel a szavakkal lehetne 
jellemezni a 99,4 Sunshine FM Miss 
Summer Sunshine szépségversenyét. 
–A mára már az egyik legrangosabb 
megmérettetésnek számító nyíregy-
házi eseményt 2014-ben rendeztük 
meg első alkalommal, és rögtön elké-
pesztő sikert aratott – árulta el Korso-
veczkiné Pásztor Júlia, a szépség-
verseny koordinátora, aki hozzátette: 
az óriási érdeklődésre való tekintettel 
úgy döntöttek, idén ismét lehetősé-
get adnak arra, hogy a megye bájos 
lányai közül még többen lépjenek 

színpadra a Miss Summer Sunshine 
címért és az értékes nyereményekért.
A szépségverseny döntőjét minden 
évben a 99,4 Sunshine FM születés-
napján tartják, ahol azok a lányok 
vehetnek részt, akik az elő- és a kö-
zépdöntőn sikeresen szerepeltek és 
bebizonyították, hogy magabiztosan 
mozognak a színpadon több ezer em-
ber előtt is.
Menetrend
Az egész nyarat felölelő verseny egy 
előválogatóval kezdődik, amelyen a 
zsűri tagjai egyesével beszélgetnek Miss Summer 

Sunshine 2017 
Szépség- 

verseny
 

Frissesség, fiatalság, üdeség 
és a szikrázó nap fényében 

fürdőző lányok.
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FELNŐTTOKTATÁS
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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
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(iskolarendszerben szerezett 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

MISS SuMMer SunShIne 2017 SzépSégverSeny DönTője:
2017. szeptember 29.

el a jelentkezőkkel, ezzel jobban megismerhetik őket, és eldönthetik, 
hogy kik kezdhetik el a felkészülést a versenyre, valamint az első meg-
mérettetésre.
Az első megmérettetés maga az elődöntő és az első olyan momentuma 
a versenynek, amikor a lányok a felkészítő stáb segítségével szerepel-
hetnek. A felkészítő stáb segít a járástechnikában, valamint a megfelelő 
smink és frizura elkészítésében. Fontos a tökéletes megjelenés, hisz’ a 
tét a továbbjutás a középdöntőbe. A középdöntős csapatot a zsűri vá-
lasztja ki, egy továbbjutót pedig a közönség is választhat a Miss Sum-
mer Sunshine Szépségverseny weboldalán, szavazás útján.
Akiről a közönség dönt
A középdöntőre a felkészülés szinte megegyezik az elődöntővel, egy 
kivétellel; a lányok az egyenpólós és a bikinis szett mellett estélyi ruhá-
ban is megmutatják magukat. A felkészülésnél ekkor is segítséget kap-
nak, mivel ez az utolsó lehetőség arra, hogy a döntős csapatba bekerül-
jenek. A lányokat ezúttal is a zsűri választja ki, valamint egy versenyzőt 
a közönség juttathat a döntőbe. 
A zsűri és a felkészítő stáb is arra törekszik, hogy a lányokból kihozza 
a maximumot. Számos járástechnikai gyakorlaton vesznek részt, va-
lamint a döntőbe került lányok már jobban megismerhetik a támoga-
tóikat, azok termékeit vagy szolgáltatásait. De szerepelnek a 99,4 Sun-
shine FM műsoraiban, annak érdekében, hogy a rádió hallgatói is ki 
tudják választani a kedvenceiket.
A döntőt, mint minden évben, most is a 99,4 Sunshine FM születés-
napján tartják, ahol eldől, melyik lány bizonyul a legjobbnak, aki a 
számtalan nyeremény mellett a Miss Summer Sunshine címet is elnye-
ri. A nyertes ezt követően egy teljes évig képviseli a rádiót, promotálja 
és részt vesz az eseményein, valamint kiemelt odafigyeléssel követi tá-
mogatóit, igény szerint megjelenik kampányaikban is.
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Agócs Gabriella orvosi egyetemet 
végzett, pszichiátriai szakvizsgát tett, 
közben megismerkedett a pszichoana-
lízis módszerével és alternatív techni-
kákat – hipnózist, NLP-t, transzlégzést 
és családállítást – tanult. Előadáso-
kat tart a Hellinger Intézetben és Dr. 
Vladimir Komin Légzés Intézetében. 
Szolnokon él, de gyakran megfordul 
Debrecenben is, ahol rendszeresen tart 
előadást. A családállításról kérdeztük.
 

SzabolcsiCafé: Szívesen hallanánk 
néhány gondolatot a családállítás 
módszeréről.

Agócs Gabriella: Bert Hellinger 
egy dél-afrikai alapítványi iskola szer-
zetes tanáraként figyelte meg azt, hogy 
milyen sok derűvel élik a mindennapjai- 
kat az afrikai emberek, annak ellenére, 
hogy törzsi háborúk, éhínségek, járvá-
nyok sokkal gyakrabban okoznak szá-
mukra fájdalmas veszteségeket, mint a 
mostanában mindig búskomor euró-
pai emberek számára. Tanúja lehetett 
a törzsi szertartásoknak, ahol az ősök 
szellemével, a saját sors nehézségeivel, 
az élő családtagokkal való megbékélést 
elősegítő rituálékat látott.
Felhagyva a szerzetesi élettel, vissza-
tért Európába, ahol tanulmányokba 
kezdett, hogy nyomára bukkanjon a 
mi kultúránkban is a hasonló eljárá-
soknak, és az európai embernek is utat 
mutathasson a megbékélés felé. Jungi 
analízist, Erik Bernétől tranzakcióana-
lízist, Janovtól az őskiáltás módszerét, 
Milton H. Ericksontól hipnózist és 
a testtartásokban megmutatkozó ér-
zelmek pontos elemzését, Böszörmé-
nyi-Nagy Ivántól családterápiát tanult.
Mindezen tanulmányok együttes alkal-
mazása vezette a családállítás – melyet 
maga alkalmazott fenomenológiának 
nevez – kikristályosodásához. Módsze-
rét – sok tanítványától eltérően – nem 
szabadalmaztatta.
„Az IGAZSÁG természete olyan, mint 
a hullámé – mondja – felbukkan, majd 
visszaoldódik a közegbe, amelyből 
származik.”
Úgy véli tehát, hogy egy gondolat egy 
adott pillanatban igaz - hiszen hatá-
sa megfigyelhető -, majd a következő 
pillanatban, kiüresedve, merev korlát-
jává válhat a fejlődésnek. Óva int te-
hát megfigyeléseinek, az általa leírt 
törvényszerűségeknek a dogmatikus 

alkalmazásától. Mindannyiunkat „az 
itt és most” felfedezésének kalandjára 
hív, hátrahagyva előzetes elképzelé-
seinket, véleményeinket. Tanításait 
gyakran kis történetekbe ágyazza.
Hellinger maga is folyamatosan fejlő-
dik, változik, ahogyan minden, ami 
élő. A kezdetben a „Szisztematikus 
felállítás” nevű módszerét alkalmazta, 
ahol nagyon fontosnak tartotta, hogy, a 
családtagok hierarchikus helyét ponto-
san megnevezve, a család rendjét hely-
reállítsa. Mostanra ezt felváltotta a lé-
lekmozgásnak nevezett eljárás, ahol az 
energiákat jelenítik meg a képviselők, 
tisztelve az ősök intimitását, s hagyva, 
hogy az önmagában a mezőben rejlő 
rendeződési hajlam működésbe lépjen.

SzabolcsiCafé: Mibe kerül egy 
családállítás?

Agócs Gabriella: Nagyon széles a 
skála; függ a családállító képzettségétől, 
tapasztalatától.

SzabolcsiCafé: Megoldás mire lehet?
A családállítás olyan rituálé, amivel 
részint kirajzolódnak a lélek mélyére 
száműzött érzéseink, kapcsolódása-
ink, másrészt helyreállíthatóvá válik 
az elakadásokban az élet áramlása. 
Megromlott házasság, betegségek, pá-
nikrohamok, szenvedélybetegségek, a 
családban ismételten előforduló tör-
ténések mögött húzódhatnak olyan 
blokkok, amelyeknek feloldása más 
eszközzel nem lehetséges. Minden, ami 
élő, képes a változásra, és képes új min-
tákat, alakzatokat teremteni.

SzabolcsiCafé: Testi tüneteket is 
gyógyíthat a családállítás?

Agócs Gabriella: A családállítás 
nem gyógymód. Bármely testi beteg-
ség mögött megbúvó rejtett folyamat 
feltárására alkalmas, de, természete-
sen, semmilyen orvosi beavatkozást 
nem helyettesít. Az egészségtámogatási 
rendszerek közé tartozik, amelyek segí-
tik a gyógyító beavatkozások eredmé-
nyességét.

SzabolcsiCafé: Sokszor mondjuk, 
hogy a betegségeknek legtöbbször 
lelki okaik vannak. Elképzelhető 
együttműködés a két szakma között?

Agócs Gabriella: Az orvosok a 
saját feladatukat végzik. Abban segí-
tenek, ami a gyógyuláshoz szükséges. 
Ma, amikor a specializáció ilyen magas 
fokú, nem várhatjuk, hogy egy ember 
több szakmát is teljes mélységében is-

A családállítás 
nem gyógymód, 

de valóságos 
csoda

 A lélek mélyére 
száműzött érzések miatt 

elakadhat az élet áramlása. 
interjú Agócs Gabrieállával
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merjen. Tény viszont: a felelősség, hogy a 
saját lelki folyamatainkban rend legyen, a 
sajátunk. Az önmagunkért vállalt felelős-
ség azt is jelenti, hogy nem hibáztathatunk 
folyton másokat, és nem kell, hogy kívülről 
várjuk a megoldásokat, tehetünk magun-
kért akár úgy is, hogy különböző lehetősé-
geket együttesen veszünk igénybe.

SzabolcsiCafé: Bonyolult a hatás- 
mechanizmus?

Agócs Gabriella: A hatás több réteg-
ben történik. Az első réteg, amit Hellin-
ger úgy fogalmaz: „Felismerni, ami van”.
Sokszor a valóságunkat félreismerjük. Azt 
hisszük, valaki nem törődik velünk, pedig 
a mélyben nagyon mély ragaszkodás lát-
szik. Vagy a felszínen nagyon összetarto-
zónak érezzük magunkat valakivel, de ki-
derül, hogy a mélyben ő egy veszteségére 
figyel. Sokszor a felszínen azt mondjuk, 
hogy szeretnénk egy jó kapcsolatot vagy 
egy jobb munkát, aztán megdöbbenünk, 
mikor felismerjük, hogy a mélyben ép-
pen a szenvedéseinken, sikertelenségein-
ken keresztül vagyunk kapcsolatban egy 
olyan családtagunkkal, akivel nagy igaz-
ságtalanság történt. Ahogy Hellinger fo-
galmaz: „Néha könnyebb szenvedni, mint 
változtatni” A második rétege a hatásnak 
az áramlások beindulása. A fájdalmas pil-
lanatok sokszor úgy rögzülnek az egyéni 
és a családi tudattalanban, mint egy pilla-
natfelvétel. Mint Csipkerózsika kastélyá-
ban, mikor egy adott helyzetben megáll az 
idő. Amint a mozgás beindul – a képben 
maradva –, az inas arcán végre elcsattan 
a pofon, az eldöntött pohár végre leesik. 
A megszakadt dolgok lezajlanak. A fájdal-
mas pillanatnak esélye lesz elmúlni.
A hatás harmadik rétege a szeretet rend-
jének a helyreállítása. A Hellinger által 
alkalmazott rituálék segítenek elfogadni 
mindenkit, aki a családhoz tartozik, elis-
merni a korábban születettek előjogait, és 
tisztelni őket. Az egyenrangúak körében 
segít helyrebillenteni az egyensúlyt. Ezek 
a folyamatok a lélek megbékéléséhez, az 
életerő visszaszerzéséhez, a hétköznapok-
ban jobb boldoguláshoz vezetnek.

SzabolcsiCafé: Vannak jellemző tünetei 
annak, hogy a családban valamikor 
történt máig ható eset?

Agócs Gabriella: Előfordulhat, hogy 
minden igyekezetünk ellenére ismétlődő-
en ugyanabba a hibába esünk. Pánikérzé-
seink lehetnek olyan helyzetekben, amik 
azt egyáltalán nem indokolják. Észlelhet-
jük, hogy bár szeretnénk elkerülni vala-

melyik szülőnk vagy nagyszülőnk sorsát, 
mégis egyre többször észrevesszük, hogy 
épp ugyanúgy viselkedünk, mint ők. Sze-
retnénk elérni egy célt, mégis minden 
igyekezetünk ellenére történik valami, 
ami azt megakadályozza.

SzabolcsiCafé: Hány generációig lehet/
érdemes visszamenni családállításkor?

Agócs Gabriella: Nem fontos, hogy 
hány generációt köt egybe egy adott tünet. 
Sokszor ki sem derül pontosan. Mindig az 
„itt és most” élőért dolgozunk, és meg-
elégszünk annyi tudással, amivel ő újra 
áramlásba kerül. Az ősöknek is megvan-
nak a maguk titkaik, és épp csak annyit 
pillantunk vissza, ami feltétlenül szüksé-
ges. A valódi fókusz a jelenen van.

SzabolcsiCafé: Ismétlődnek-e történe-
tek generációkon keresztül?

Agócs Gabriella: Igen, és ezek között, 
természetesen, szép számmal, akadnak 
olyanok, amik támogatók, erőt adók. Elő-
fordulhatnak azonban destruktív minták 
is: pl. minden generációban van egy feke-
te bárány, aki egész más szabályszerűségek 
szerint él, mint amit a család egésze elfo-
gad. Lehetnek ismétlődő veszteségek: ön-
gyilkossági kísérlet, gyermekvesztés, erő-
szak. Ezekben az esetekben gyakran látjuk 
a mélyben valamelyik ős sorsához való hű-
séget. Hellinger erre azt mondja, ez a „kis 
szeretet”. Mert van lehetőségünk az ősök 
szívében élő vágyhoz – hogy a szenvedései 
nem hiábavalóak, mert az utókor boldog, 
és méltányolja őt – kapcsolódni. Hellinger 
szerint ez a „nagy szeretet”. Ekkor bármi is 
történt, erőt meríthetünk belőle.

SzabolcsiCafé: Kap visszajelzést 
azoktól, akik megszabadultak a problé-
máiktól?

Agócs Gabriella: Sok visszajelzés ér-
kezik. A családállítás sem csodaszer; nem 
mindenre jó. Ha a problémáink gyökere 
az őseink sorsával való összefonódott-
ság, akkor nagyon hirtelen nagyon látvá-
nyos átalakulást lehet tapasztalni. Néha 
ez azonnal, egy állítás után megtörténik, 
máskor több alkalomra is szükség van, 
hogy kioldódjon a fájdalmas mintázat.

SzabolcsiCafé: Élt át nagy meglepetést, 
ami családállításkor?

Agócs Gabriella: Minden állítás egy 
csoda, minden állítás hoz meglepetést. 
Mindig elámulok azon, hogy a szerepekbe 
választás során mennyire pontosan „rá-
érzünk” egymás lényére. Egy alkalommal 
egy férfi egy olyan dédapa képviseletére 
lett kiválasztva, aki az USA-ba emigrált az 

első világháború után. A kiválasztás után 
a képviselő férfi azt mondta: – Jó, akkor 
leveszem a pulóveremet. És ott állt dédapa 
képviselője a pólóján egy hatalmas ameri-
kai Szabadság-szoborral.

SzabolcsiCafé: Ha az egyén életében 
történt valami sorsfordító rossz, alkal-
mas annak orvoslására a családállítás?

Agócs Gabriella: Az egyéni életút 
során keletkező pszichotraumák akkor ol-
dódnak fel, ha az érzelmek feldolgozását, 
a megértésen keresztül vezető integrációt, 
az új kognitív sémák kialakítását elősegí-
tő pszichoterápiás folyamaton vesz részt 
a traumatizált személy. Sem az érzelmek, 
sem a megértés nem fókusza a családállí-
tásnak, épp ezért nem is hívhatjuk terápiá-
nak. Inkább rituálénak mondanám, mely-
nek során kioldódunk az ősök sorsából. 
Sokszor elősegíti a módszer a pszichoterá-
piák hatékonyságát, mintegy megteremtve 
az egyén megküzdő erejét a folyamathoz.  

SzabolcsiCafé: Elhagyta a szülőanyja, 
majd kiderült, hogy több testvére is van. 
Milyen változásokat hozott ez az 
életében?

Agócs Gabriella: Valóban úgy ala-
kult, hogy édesanyám és édesapám az 
életet tudták adni, de gondoskodni nem 
tudtak sem rólam, sem 9 testvéremről, 
ezért mindannyian állami gondozásba 
kerültünk. 2001-ben, 35 éves koromban, 
amikor először álltam egy sorban a test-
véreimmel és néztem szembe (beállított 
képviselőkön keresztül) a szüleimmel, 
úgy éreztem magam, mint akinek a kifi-
camodott válla végre helyre ugrott. Meg-
értettem egy sor testi érzés és lelki fájda-
lom forrását. Talán nem véletlen, hogy 
az édesanyám képviseletében épp olyan 
hölgy állt, aki maga is intézetbe kénysze-
rült elhelyezni a gyermekét. Mindkettőnk 
számára emlékezetes pillanat volt: ahogy a 
düh, a kétségbeesés, a bűntudat szövedéke 
mögül, a mélyből előbukkan a szeretet, ami 
minden történés ellenére összekapcsolta 
a szíveinket. Ahogy elfogadtam az erejét, 
mindkettőnknek sokkal könnyebb lett. 
Fájdalom és szánakozás nélkül tudtunk 
a múltra nézni. Mindkettőnkben begyó-
gyult valami. Ennek az esetnek a hatására 
nyertem el a hivatásomat is: úgy éreztem, 
kijelölődtem arra, hogy másokat is segítsek 
azon az úton, aminek a végén a félelem, a 
fájdalom, a hiány helyett a szeretet és az élet 
áramlásába vetett erős hit teljessé és köny-
nyűvé teszi a mindennapokat.
 Cservenyák katalin
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Egy életre megjegyeztük Fülöp 
nevét. Azét az elborzasztó arcú 
kutyusét, akit eltorzult lelkületű 
gazdái keserves kínhalálra ítéltek 
Nagycserkeszen. Zsineggel, amely 
belevágott a húsába, elkötötték a 
nyakát, torkát; rövid láncra verték, 
enni, inni sem, vagy alig kapott. 
Fotója bejárta a világhálót.
Egy ország aggódott érte, és ed-
dig példa nélküli adakozás kez-
dődött: napok alatt több mint 700 
ezer forint gyűlt össze a csontso-
vány kutyust rabságából kimentő 
Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány 
számláján Fülöp gyógykezelésére.
Aztán jöttek a biztató hírek és az 
újabb képek, amelyek már egy 
kedves, szomorú szemű kutyust 
ábrázoltak. Raska Andrea, az 
egyik önkéntes nagyszombaton 
húslevest főzött, külön Fülöpnek, 
hátha attól hamarabb megerősö-
dik. Úgy tűnt, fiatal szervezete, 
ha már ennyi szenvedést kibírt, 
átsegíti a bajokon, hiszen már jó 
kezekben volt. Mindenki abban 
bízott, rehabilitációja után hama-
rosan elkezdhet egy boldog, gaz-
dis életet.

összefogással  
küzdöttek érte
Miközben állatorvosok, állatba-
rátok együtt küzdöttek, harcol-
tak az életéért, Fülöp szimbólum 
lett, a megkínzott állatok jelké-
pévé vált. S elkezdett mindenki 
kicsit jobban odafigyelni a kör-
nyezetében élő kutyusokra, tar-
tási körülményeikre. Ám Fülöp 
állapota váratlanul rosszabbodni 
kezdett. Kiderült, a torkára szo-
rított zsineg nyelőcsőbénulást 
okozott, Nyíregyházán segíteni 
már nem tudtak, így a főváros-
ban a legjobb állatorvosok ke-
zei közé került. Gyomorszonda, 
mesterséges táplálás, ideiglenes, 
szerető gazdi, majd újabb műtét 
következett.
És jött egy kép a Facebookon, 
ahogy az új gazdi kertjében, a 
tavacska mellett pihen, és néha 
már a játékokkal is ismerkedik. 
Igazi kutyapofija volt, és két 
nagy, szomorú szeme. A na-
pokban pedig kaptuk a sokkoló 
hírt, hogy Fülöp elment örökre.  
Ideiglenes gazdája mindvégig 
mellette volt, beszélt hozzá, és 
simogatta egészen addig, míg át 
nem kelt a Szivárványhídon.
Ennek a drága kutyusnak egész 
életében szinte csak ennyi simo-
gatás jutott: pár órányi – a halál 
kapujában.
Amikor tegnap hazamentem, 
megölelgettem a kutyáimat. És 
magamban hálát adtam azok-
nak az eddig gyűlölt, ismeretlen 
teremtményeknek (mert embe-
reknek nem nevezem őket), akik 
„csak” az utcára dobták, sorsuk-
ra hagyták őket, de legalább kárt 
nem tettek bennük. Így kaptak 
még egy esélyt, hogy velem bol-
dogan, biztonságban élhessenek.
Azt gondolom, azt remélem, 
Fülöpnek egyszer emléket állí-
tanak. Szobra jelképezi majd az 
összes kegyetlenséget, amelyet 
ember követett el állatok ellen. 
Forgalmas helyre teszik, hogy 
sokan menjenek el mellette, s aki 
látja, bátran emelje fel a szavát az 
állatkínzás ellen. Míg nem késő.

Cservenyák katalin

Fülöp sorsa 
a többi 

megkínzottért 
kiált

 
pár óra simogatás 
a halál kapujában.
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Amennyiben 2017.05.08. és 2017.07.02. között legalább 10 éves tartamú érvényes 
PostaSzemünkfénye biztosítási szerződést köt, és a szerződésének havi díja
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ajándékba,
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ajándékozzuk meg.
 
A tájékoztatás nem teljes körű, a termékkel és az akcióval kapcsolatos részletekről 
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nyíregyházi 21-es: 

Szokol Dianna 
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.

Szokol Diannáról azt tartják, még mindig 
nagyon gyors. Sikert sikerre halmoz, a sze-
nior versenyekről rendre csillogó érmekkel 
tér haza, legtöbbször a dobogó legfelső 
fokán áll. Tehetséges úszó volt már gyer-
mekként és serdülőként, aztán elvégezte 
a fogorvosi egyetemet, szült egy gyönyörű 
kislányt, néhány éve pedig ismét visszatért 
az uszodába. És milyen jól tette!
 

1. Úszni vagy olvasni tudtál 
hamarabb?
Úszni.

2. Ki fedezett fel?
Dallos Gyöngyike néni tanított meg 
úszni 4 évesen, de nem ment, csak 
másodjára. Utána már jobban ment 
az úszás, akkor kerültem Szűcs Csa-
bához.

3. Hajnali kelés, hóban, fagyban is 
indulás edzésre, a sóstói uszodá-
ba, aztán iskola, ismét edzés, este 
tanulás. Az úszók élete nagyon 
fárasztó. Sosem fordult meg a 
fejedben, hogy feladod?
De. Gimiben, 16 évesen fordult meg 
először a fejemben, hogy abbaha-
gyom a továbbtanulás miatt. Orvosira 

készültem, nagyon szerettem volna 
bekerülni az egyetemre, végül 17 
évesen abba is hagytam a verseny-
szerű úszást.

4. A versenysport családi háttér 
nélkül nem megy.
Gyerekként apa vitt edzésre, most 
magam járok. Most pedig már a fér-
jem, Tumpek András pedagógus, is-
kolaigazgató segít azzal, hogy amíg 
én edzésen vagy versenyen vagyok, 
gondoskodik a kislányunkról.

5. Pályafutásodnak melyik időszakát 
tartod a legsikeresebbnek?
A mostanit. Sóstón 1997-ben alakult 
meg a Nyírsenior 97 Sport Egyesület, 
majd 2004-ben kezdtünk komolyan 
foglakozni az úszással Varga Sándor 
irányításával. Sajgó László készített 
fel két éve a kazanyi versenyre, majd 
egy 18 éves úszó, Chrenkó Máté 
edzett, aki most Újpesten edzősködik, 
miközben egyetemre jár.

6. Ahogy korábban aktív sportoló-
ként, most szenior úszóként sikert 
sikerre halmozol. Mennyit edzel?
Heti hat napon körülbelül napi 3 órát. 
Nem könnyű, kitartás kell hozzá, de 

azért sokat segít, hogy a jövő baj-
nokaival együtt úszom Sóstón. Egy 
edzésen 6-7 kilométert úszom.

7. Több számban is megnyerted a 
magyar bajnokságot és megdön-
tötted az országos csúcsokat, 
majd Londonban bizonyítottál 
május végén: a Senior Európa-baj-
nokságon elsőként értél célba a 
800 méteres gyorsúszásban. 
Nagyon győztél: 9:45:30-as 
eredményeddel 23 másodperccel 
előzted meg a második brit és 
majdnem egy perccel a harmadik 
holland úszót. Számítottál arra, 
hogy ilyen különbséggel?
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Abban nagyon bíztam, hogy nyerek, mert ők az előttem 
lévő futamban már úsztak, és ismertem az eddigi ered-
ményeiket, s azt is, hogy ennyit, mint ők, én edzésen úsz-
tam.

8. Lesz-e úszóversenyző a gyereked?
Anna óvodás, 6 és fél éves; eddig balettozott, most fog 
elkezdeni úszni. Majd eldönti, hogy mennyire fogja ko-
molyan venni az úszást. Most még csak annyit lát, hogy 
a versenyeken érmeket és serlegeket kapok, amelyeket 
persze magánál tart.

9. Fogorvos vagy. A pácienseid figyelemmel kísérik 
sportoló pályafutásodat?
Igen, és mindig gratulálnak egy-egy verseny után.

10. Kik segítették eddig a pályafutásodat?
Az első edzőm, mint korábban már említettem, Szűcs Csaba 
volt, őt követte Varga Sándor, Sajgó László, majd Chrenkó 
Máté, a mostani pedig Gyula Sándor.

11. Mi a tipped, tíz nyíregyháziból hány ismer meg az 
utcán?
Nem tudom, talán 7.

12. Melyik érmedre vagy a legbüszkébb?
A tavalyi két Eb-aranyra. Eddig egyébként öt Eb-aranyat 
nyertem.

13. Ki a példaképed?
Mark Spitz, ő is fogorvos. Olimpiai bajnok amerikai úszó. 
Számos rekordot megdöntött, de akkor ért a csúcsra, 
amikor a 1972-es müncheni olimpián hét aranyat nyert. 
Egyébként magyar származású, dédszülei 1900-ban ván-
doroltak ki Amerikába.

14. Ha utazás, akkor északra, délre, keletre, 
vagy nyugatra?
Ebben a sorrendben pont jó.

15. Mi a legjobb Nyíregyházában?
A sóstói strand és az uszoda.

16. Mi a legrosszabb? 
Némely busz menetrendje.

17. Bicikli, motor vagy autó?
Kevés időm van, ezért autóval járok.

18. Szerinted ki a legjobb arc
Nyíregyházán?
Ki más, mint polgármester úr.

19. Töltött káposzta vagy 
mákos nudli?
Töltött káposzta. Húsevő vagyok, kedvencem a szűzpecse-
nye és a rántott csirkemáj. 

20. Sör, bor vagy pálinka?
Rozé.

21. Már a budapesti vizes vb-t követő senior vb-re  
készülsz. Milyen számokban indulsz? 
Több számban is indulok: 3 kilométer nyílt vízen a Bala-
tonban, 800, 400 és 200 méter gyorson, illetve 400 ve-
gyesben. Legalább egy aranyérem a célom, de a többi 
számban is dobogós helyen szeretnék végezni.

 
 Cservenyák katalin
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