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A hét arca

Felkészítőket köszöntöttek
Pedagógusoknak adtak át elismeréseket a Városházán, november 17-én. Kilenc oktatási intézmény negyvennégy oktatójának
munkáját ismerte el a város.
Az Oktatási és Művelődési Bizottság október 26-ai ülésén megtárgyalta a „Tájékoztató meghatározott országos tanulmányi versenyeken I-X.
helyezést elért tanulókról és felkészítő tanáraikról” szóló előterjesztést,
és javaslatot tett a polgármesternek a
felkészítő tanítók és tanárok elismerésére. A város vezető tisztségviselői
köszönetüket fejezték ki a pedagógusoknak a tehetséggondozói és országos tanulmányi versenyre felkészítő
színvonalas munkájukért. Kiss Attila
polgármester kiemelte, hogy korábban, a decemberi testületi üléseken
adták át az elismeréseket. Azonban
olyan sok szép eredmény született,
hogy külön ünnepséget kellett szervezni. Kiss Attila hozzátette: büszkék
vagyunk diákjainkra, felkészítőikre
és az intézményeinkre. A polgármester Baltazár Dezső szavait idézte beszéde végén, melyet 1918. október
23-án, a Debreceni Magyar Királyi
Tudományegyetem avatásán mondott: „A magasságos Isten jótetszése
vegyen közre benneteket a kegyelem bizonyosságának fényes felhőjével, hogy
legyen értelmes szívetek a bölcsességre,
egyenes utatok az igazságra, készségetek a szeretetre (…)”.
Bodnár Margit bizottsági elnök is
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Sport

Útfelújítás a Vásár téren
A Vásár téren Kiss Attila polgármester, Sőrés István és Fórizs
László alpolgármesterek, valamint Czeglédi János, a kerület
önkormányzati képviselője tartottak bejárást november 18-án.
A helyszíni szemle során az útfelújítási munkálatokat tekintették
meg a Sport- és Rendezvényközpont
és a Baltazár Dezső utca közötti szakaszon. Kiss Attila polgármester elmondta, hogy az előző évben megkezdett munkálatokat folytatják.
Tavaly az Erdély utca egy része is, és
a Vásár térnek a Sport- és Rendezvényközpontig húzódó szakasza is új
útburkolatot kapott. A polgármester

üdvözölte a meghívottakat, majd kilenc intézmény negyvennégy pedagógusát jutalmazták a rendezvényen.
Köztük volt Oláh Tibor, a gimnázium
igazgatóhelyettese is.
– A felkészítő tevékenységben a
diákok motiválnak. Ők szeretnének
legtöbbször részt venni ezeken a
versenyeken. Én a segítséget nyújtom számukra, hogy a lehető legjobb
eredményt érjék el. Ez nagyon sok
plusz munkával jár. Ha jó helyezést
akarunk elérni, akkor abba a tanulóknak munkát kell fektetni, több órahosszát naponta. De mindez megéri,
mert amikor a boldog arcokat látom,
az számomra is nagy öröm – mondta
Oláh Tibor.
bertalan

8. oldal

a negatív visszhangokra reagálva kiemelte, hogy immár közel 2 éve tart
a világ egyik legnagyobb járványa, és
ez a gazdaságra is nagymértékben kihat. Valamint a város terhelhetőségét
is mindig figyelembe kell venni. Kiss
Attila hozzátette, hogy az idén pályázati forrásból be tudják fejezni az említett útszakaszt. Az útfelújítás során
az aszfalt felső rétegét lemarják egészen a zúzott kőig, majd egy 9-10 cm
vastagságú aszfaltréteget terítenek
le. Valószínűsíthetően e hónap végére befejeződnek a munkálatok, nemcsak a Vásár téren, hanem a Rákóczi
utcának a Corvin János körúttól kifelé eső szakaszán is.
C. I.

Adventi gyertyagyújtás
November 28. 16 óra
Ünnepi
gondolatokat mond:
Kiss Attila
polgármester

Loment Péter és
Somogyi László
református lelkipásztorok
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Molnár Imréné

A polgármester a Város napja alkalmából „Polgármesteri Elismerő
Oklevelet” adományozott Molnár
Imréné, a Hendicepes Gyermekeket
Segítő Egyesület elnöke részére, a
gyógypedagógia területén, hosszú
évtizedeken át, magas fokú szakmai
tudással kifejtett tevékenységéért,
valamint a sérült gyermekekért
végzett áldozatos munkájáért.
– Milyen érzésekkel vette át a díjat?
– Nagy meglepetés volt számomra az
elismerés. Boldogság töltött el, amikor
átvehettem. Különösen annak a tükrében, hogy végleg nyugdíjba vonultam,
ötven év tanítás után. Betöltöttem a
hetven évet, és úgy gondoltam, hogy
átadom a stafétát a fiatalabbaknak. Az
egyesület vezetését továbbra is ellátom.
Óraadóként viszont már nem dolgozom.
– Annak idején milyen indíttatásból lett
gyógypedagógus?
– A családunkban többen dolgoztak
pedagógusként. Rálátásom volt erre a
szép hivatásra. De közvetlenül édesanyám példája hatott rám leginkább,
aki negyven évig fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozott a Kisegítő-iskolában. Nekem természetes volt, hogy ezt
a pályát választom. Hiszen mindig szívesen törődtem a gyermekekkel.
– Szakterületet hogyan választott?
– A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán a gyógypedagógia és a logopédia
szakon végeztem. Mind a két szakterület közel áll hozzám. Nem is tudnék igazán választani a kettő között.
– Szülei nem próbálták eltántorítani ettől a pályától?
– Teljes mértékben mellettem álltak.
Nagyon örültek a választásomnak. Látták, hogy elhivatott vagyok, és szeretek
a kicsikkel bánni. Abban az időben még
a szülők örültek annak, ha ugyanarra a
pályára lépett a gyerekük. Átadták a tapasztalataikat, melyeket én kamatoztatni tudtam a hivatásomban.
– Soha nem bánta meg, hogy ezt a pályát
választotta?
– Nem. Ha újrakezdhetném, akkor is
ezt a pályát választanám. Az önzetlen
szeretet, amit kap e hivatásban az ember,
az csodálatos. Amikor kis eredményeket
érünk el, az is siker. Van egy olyan mondás, amit én is vallok: apró örömökből áll
az élet. Lehet, mások szemében ez nem
így van, de én ezt tapasztaltam és ennek
a híve vagyok. A diploma megszerzése
után a Kisegítő-iskolában helyezkedtem
el gyógypedagógusként, majd tizenöt év
után váltottam, és a Városi Nevelési Tanácsadóban dolgoztam logopédusként,
és nyugdíjazásomig ezen a szakterületen
maradtam.
– Mennyit változott a logopédusi pálya a
kezdetektől?
– Sokat változott. Manapság rengeteg
a módszertani segédanyag, ami segíti a
munkánkat. Differenciáltabban tudunk
a gyerekekkel foglalkozni.
– Munkájában mi az, amit mindig szem
előtt tartott?
– Egy gyógypedagógusnál nagyon
fontos az empatikus készség. Ez minden
olyan hivatásban lényeges, ahol gyerekekkel foglalkoznak. A feltétel nélküli
szeretet és elfogadás is nélkülözhetetlen. Emellett központi kérdés a türelem
és a lelkiismeretesség, és természetesen
a kiváló szakmai tudás. A gyermekek
fejlődését önmagukhoz képest kell érté-
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kelni, hiszen ekkor érezzük, hogy igazán
eredményt tudunk elérni.
– Több mint húszonöt éve alapították
meg a Hendicepes Gyermekeket Segítő
Egyesületet. Hogyan emlékszik vissza a
kezdetekre, az úgynevezett hőskorra?
– Véletlenszerű találkozásnak köszönhető az egyesület megalakulása. Egy
szülő keresett meg problémájával. Kolleganőmmel, a pszichológussal érzékeltük, hogy nem csak ennek a családnak
van gondja. A halmozottan sérült gyermekek fejlesztése városon belül nem
volt biztosított. Ekkor jött a gondolat,
hogy létrehozzunk egy szervezetet, és a
hiánypótló szolgáltatást bevezetjük. Felvállaltuk a gyógypedagógiai fejlesztést,
szenzomotoros tornát, és komplex fejlesztést. Mindezt pszichológusi háttérrel együtt végeztük. Célunk volt, hogy
segítsük a családokat abban, hogy a kialakult helyzetet megfelelően tudják elfogadni és kezelni, és lássák a jövőképet.
Első alkalommal tizenhárman gyűltünk
össze, velük alapítottuk meg a civil szervezetet. Ez a létszám évről évre bővült,
hiszen a halmozottan sérült gyerekek
fejlesztésének a kilencvenes évek közepén még nem volt intézményi háttere.
Sikerült azt elérnünk, hogy behozzák a
foglalkozásokra a kicsiket, és ott megfelelő szakemberekkel tudtunk segíteni
nekik.
– Ma hol tart az egyesület?
– Kezdetben egyetlen helyiséget tudtak biztosítani számunkra, az is az én
munkahelyemen volt. Később kaptunk a
várostól egy épületrészt a Rákóczi utcán.
Miután ez életveszélyessé vált, költöznünk kellett. Óriási fejlődés volt, amikor
a Kálvin téri Református Egyházközséggel sikerült felvenni a kapcsolatot. Egy
közös pályázatunknak köszönhetően
lehetőségünk nyílt arra, hogy a Budai
Nagy Antal utca 82. szám alatti otthonuk tetőterének egy részét beépítsük. Itt
több foglalkoztató termet tudtunk kialakítani. Van fejlesztő, logopédiai, torna,
kreatív szobánk és egy sóbarlangot sikerült létrehoznunk. Ez utóbbi, fény- és
hangterápiával van ellátva. Tehát egyre
bővültek a szolgáltatásaink.
– Az elmúlt évtizedekben hány családnak, és rajtuk keresztül mennyi gyereknek
tudtak segíteni?
– Évente húsz-huszonöt családdal
vagyunk kapcsolatban. Heti két-három
alkalommal foglalkozunk a gyerekekkel.
2018-ban volt egy pályázatunk, amivel
szintén bővítettük a szolgáltatásainkat.
Addig lovasterápiával foglalkoztunk,
majd a kutyaterápiaval is megpróbálkoz-

tunk. A gyerekeink ezt nagyon megszerették, és maga az ilyen jellegű fejlesztés
nagyon eredményesnek mondható. Lehetőségeinkhez mérten egyhetes intenzív nyári programokat is szervezünk. Az
idei évben is sikerült ezt megvalósítanunk.
– A gyerekek hogyan fejezik ki szeretetüket és köszönetüket?
– Nagyon ragaszkodnak hozzánk a
gyerekek. Látva arcukon az örömöt,
minket is boldogság tölt el. A kicsik jelentősen igénylik a testi kontaktust. Egy
simogatás vagy odabújás szinte gyógyító erővel hat rájuk. Közülük sokan nem
megfelelően kommunikálnak, de akkor
is érzi az ember a ragaszkodásukat. Ez
mindig erőt ad nekünk, szakembereknek.
– A pandémia hatását érezték-e, érzik-e
az egyesület tevékenységében?
– Éreztük. Hosszú ideig nem tudtunk
a gyerekekkel közvetlen kapcsolatot tartani. Pedig nekünk alapvető a közvetlen
találkozás a gyerekekkel. Próbálkoztunk
más módon. Volt, aki felvállalta az online foglalkozásokat, illetve a szülőkkel

Köszöntő
Századik születésnapját ünnepelte családja körében Nagy Béláné
Asztalos Marika néni. A Fürdőkerti Étteremben megtartott november 20-ai ünnepségen a város nevében Sőrés István alpolgármester és
Szolnoki Lászlóné anyakönyvvezető
köszöntötte a szépkorú asszonyt.
Szolnoki Lászlóné elmondta, amellett, hogy a család jókívánságaihoz csatlakozva jó erőt, egészséget kívánnak, a
társadalom megbecsülését, háláját és
tiszteletét is szerették volna kifejezni
egy hosszú élet munkájáért. Nagyon
fontosnak tartják, hogy az idős emberek
érezzék, fontos részei az életünknek. A

otthon elvégezhető gyakorlatsorokat tanítottunk. Tehát a kapcsolattartás nem
szűnt meg a családokkal. Ezért sok szülő
nagyon hálás volt, és több köszönő telefonhívást kaptunk tőlük.
– Gyermekei mivel foglalkoznak? Valamelyik választotta-e az Ön hivatását?
– Két gyerekem van. Egyikőjük sem
választotta a pedagógus hivatást. A lányom jogi, a fiam pedig agrárdiplomát
szerzett. Teljes mértékben rájuk bíztam
a döntést, hogy olyan pályát válasszanak, melyet szeretnek. Jelenleg a lányom külföldön él, nekik két gyerekük
van. A mostani pandémiás időszakban
sajnos kevesebbet tudtunk személyesen
találkozni. A nagyobbik unokám már
iskolás, a kisebbik pedig óvodás. A fiam
itt él a városban, így vele sok közös időt
tudunk eltölteni.
– Személy szerint mivel tölti a szabadidejét?
– Most már több a szabadidőm. De
az egyesületnél továbbra is tevékenykedem, mint elnök, logopédus és gyógypedagógus. Szabadidőmben nagyon
szeretek kirándulni, színházba járni és
olvasni. Amit aktív dolgozóként nem
tudtam elvégezni, most próbálom bepótolni.
– Sikeres pályát tudhat maga mögött.
Ön a sikert miben méri?
– Pályámon a legnagyobb siker az volt,
amikor egy-egy gyerekkel a kitűzött célt
meg tudtam valósítani. A kisebb eredményeknek is borzasztóan tudtam örülni, mert, ha a gyerek önmagához mérten jól teljesít, akkor már nyert ügyünk
van. Természetesen az elismerő szavak
is nagyon jólesnek az embernek. Ha pedig felsőbb szinten is elismerik az egyén
munkáját, az megkoronázza az addigi
tevékenységét. Ebben az évben megkaptam mindent, ami boldoggá tesz.
Bertalan Erzsébet

fiatalabb nemzedék felelőssége, hogy
megérdemelt pihenésük nyugalomban
teljen. Az anyakönyvvezető elmondta,
hogy Marika néni életében a nehézségek
ellenére mindig jellemző volt a pozitív
életszemlélet, amely átsegítette a nehéz
időkön. Úgy véli, az önzetlen szeretet,
amit ad és kap, nem múlik el nyomtalanul. Századik születésnapját egészségben és jókedvűen családja, gyermekei,
unokái és dédunokái körében ünnepelte.
Sőrés István alpolgármester a város vezetése nevében elmondta, hogy mindig
igyekeznek odafigyelni a szépkorúakra.
Öröm az idősek köszöntése, és nagy
tisztelettel érkeznek a rendezvényekre.
Majd átnyújtotta az Orbán Viktor miniszterelnök által küldött emléklapot,
valamint a város ajándékát.
C.I.
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Növekedtek a felvásárlási árak
A szántóföldi növénytermesztés idei szezonja felemásra sikeredett. Volt hideg, aszály, termésátlag-csökkenés, ugyanakkor a
felvásárlási árak növekedtek. Többek között ezekről is kérdeztük
Sántha Imrét, a Formula GP Kft.
ügyvezetőjét.

zaléka malmi minőségű, 40 százaléka
pedig takarmány. A minőség is jó volt.
Az aszályos időjárás leginkább a csemegekukoricát sújtotta. Hiszen ennek
a betakarítási ideje július 15-e és augusztus 20-a közé esett. Ebben az időszakban nagy volt a csapadékhiány. A
megszokott 18-20 tonna helyett, csak

– Milyen kilátásokkal vágtak az idei
növénytermesztési szezonnak?
– A tavaszi szezon ígéretesnek indult. Már március közepén elkezdtük a
korai növények vetését. Ez volt a zöldborsó és a lucerna. A talaj jó állapotú
volt. Emellett az időjárás is kedvezett a
tavaszi munkálatoknak. Az elvetett vetőmagok ellenben a kelési időszak hűvös időjárása miatt nehezen fejlődtek.
Ez később a termésátlagban is megmutatkozott.
– Milyen növényeket termesztettek és
mekkora területen?
– A Formula-GP Kft., mint cégcsoport 1 800 hektár bérelt területen
gazdálkodik, és mintegy két és fél ezer
hektár területet integrál. A vetéstervünk jellemzően nem változott az elmúlt évekhez képest. Elvetettünk 630
hektár zöldborsót, 1 350 hektár csemegekukoricát. Nekünk ez a két fő növényünk. Természetesen mindemellett volt napraforgónk, takarmány- és
silókukoricánk, őszi árpánk és őszi búzánk, lucernánk, valamint rozsunk.
– Rendelkeznek-e öntözéses területtel?
– Cégcsoportunk 300 hektár olyan
területen is gazdálkodik, amit lineár és
körforgó berendezéssel és technológiával öntözünk. Ezek inkább a hajdúszoboszlói és kabai földeken üzemelnek.
Hajdúböszörményben nincs öntözésre
alkalmas területünk.
– Milyen hozamokról tud beszámolni
az egyes növényeknél?
– A hűvös tavaszi időjárást aszályos
időszak követte. Ez jelentős hatást gyakorolt a növények termésátlagára. A
korábbi betakarítású kultúrák eredményével elégedettek voltunk. Így zöldborsóból egyes területeken 6-8 tonna
termést gyűjtöttünk be hektáronként.
A különösen száraz időjárás miatt, a
hosszabb tenyészidejű borsónál viszont a betakarított mennyiség 4-6
tonnára csökkent. Az őszi árpa és búza
estében igen jó volt a termés, 7-10 tonna között volt az átlag. Ez jónak mondható. A betakarított őszi búzák 60 szá-

12-18 tonna csemegekukoricát tudtunk betakarítani. Ez harminc százalékos kiesést jelentett. Apróbbak lettek
a csövek, így a minősége is gyengébb
volt, mint a megszokott. Hasonlóképpen kevesebb termést adott a silókukorica, ahol szintén egy 25-30 százalékos terméskiesést tapasztaltunk. Ez
a takarmánykukorica esetében is beigazolódott. A napraforgó megmutatta
szárazságtűrő képességét, 3-4 tonnás
termést nyújtott hektáronként. Ez jó
közepes hozamnak minősíthető. Szerencsére a terméskiesés következtében az árbevétel-kiesést kompenzálta
a napraforgó és takarmánykukorica
felvásárlási ára, amely 40-50%-kal magasabb volt. Az őszi búzának a felvásárlási ára is magasabb volt.
– A piacon mennyire keresettek ezek a
termények?
– A piacon jelenleg népszerűek ezek
a termékek, ilyen áron is keresleti piac
alakult ki a napraforgó, takarmánykukorica és az őszi búza esetében. Európa
szerte is hasonló a helyzet.
– Értékesítenek vagy tárolnak?
– A termelők egy része a betakarításkor az értékesítést választja. Jelenleg ezek a magas felvásárlási árak is
inkább arra ösztönözték a gazdálkodókat, hogy búza, kukorica és napraforgó
esetében ezt tegyék, hiszen ezek rekordnagyságú felvásárlási árak. Ennek
ellenére van, aki a tárolást választja. Ez
estben, a következő évben vagy több,
vagy kevesebb lesz a termények értéke.
Ez, jelen pillanatban még nem ismert.
– A jövő évi talajelőkészítő munkák
már megtörténtek?
– Még folyamatban vannak. Az
aszály nemcsak a növényeket, hanem
a talajt is megviselte. Rendkívül szárazak és nehezen, nagy költséggel művelhetőek. Húsz-harminc százalékkal
több üzemanyagot használunk. Nagyon igénybe veszi a munkagépeket is,
sok műszaki gonddal küszködünk. De
továbbra is folytatjuk a munkálatokat.
B.E.
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Az univerzum csodái
Csillag-képek 2021 címmel nyi- távcső mellett töltötte, megérti, mitottak vándorkiállítást a Hajdúsá- lyen jelentősége van annak, hogy ilyen
gyönyörű, impresszív képeket tudnak
gi Galériában, november 18-án.
készíteni az univerzum egy szeletéA tárlat az Országos Asztrofotó Ki- ről. Kiemelte, hogy mekkora váltoállítás a Magyar Asztrofotósok Egye- zást hozott az asztrofotózás világába
sülete szervezésében jött létre. A teljes a digitalizáció, illetve, hogy mennyivel
kiállítási anyag 67 magyar asztrofotós körülményesebb volt az analóg fényösszesen 106 képét tartalmazza. A Bu- képezés. Balogh Zoltán, a Terminus
dapesti Természettudományi Múzeum Ismeretterjesztő Egyesület nevében
után Hajdúböszörmény a vándorkiállí- megköszönte a segítséget támogatótás első állomása, ahova a 40 legszebb- iknak. Elmondta, hogy a helyi amatőr
nek ítélt képet hozták el a szervezők. csillagász mozgalom 37 éve alakult
Az eseményen fellépett Csorba Gergő meg. Hozzátette, ez az idő is kellett
klasszikusgitár-művész, aki a „Csilla- ahhoz, hogy idén immáron önálló jogi
gok között” című film betétdalát írta személyként is megalakulhasson a Terát klasszikus gitárra. Az előadás után minus Ismeretterjesztő Egyesület.
CzI
Francsics László, a MAFE elnöke igyekezett rámutatni, hogy a felvételeken
látható objektumok valójában milliárd fényévnyi távolságban találhatók, és többek között ebben rejlik az
asztrofotózás csodája, hogy a szemlélő
ráébred, valójában milyen hatalmas is
a világunk. Rámutatott, hogy a magyar asztrofotósok nagyon aktívak,
közülük sokan a nemzetközi porondon
is díjakat nyertek, és az általuk készített felvételek is megtalálhatóak a kiállított képek között. A kiállítást megnyitotta Ludmány András kandidátus,
aki elismerő szavakkal illette a felvételeket, és gratulált az asztrofotósoknak
a munkájukhoz. Mint mondta, olyan
emberként, aki életének egyharmadát

Emlékezés

Megrendülve hallottuk a hírt, hogy
a sokak által ismert és szeretett Timi
néni, Harsányi Lászlóné már nincs közöttünk. November 12-én, hosszú ideig
tartó próbatételek után elszólította őt
az Úr.
Gazdag földi életútjából, amiért Istennek mindig nagyon hálás volt, szeretném felidézni a legfontosabb eseményeket. Tímea 1948. március 3-án
született Debrecenben, édesapja Tamási János szülész-nőgyógyász, édesanyja Szabó Margit. Házasságukból
3 gyermek született: Tímea, Tamara
és Tamás. Általános iskoláit Hajdúböszörményben végezte. 1961-ben a
debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke lett
oboa tanszakon, ahol diplomát szerzett
oboa, általános iskolai ének, karvezetés
és szolfézs szakon. Közben 1968 augusztus 10-én házasságot kötött HarsáElismerés
A megye napja alkalmából, november 22-én Kölcsey Ferenc-díjban részesült Varga nyi Lászlóval, akivel már a középiskolai
József, a Bocskai Néptáncegyüttes vezetője, a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatá- évek alatt megismerkedett. Férje a 2.
nak Emlékérmét pedig aCivilek a Lakóhelyért Egyesület érdemelte ki. A részletekről Kongresszus termelőszövetkezet kerlapunk következő számában tudósítunk.
tészmérnöke, majd a Széchenyi Mező-

gazdasági Szakközépiskola tanára volt.
Házasságukból két gyermek született.
Tímea, aki örökölte édesanyja zenei tehetségét, aki felnőttként énekművész
lett. László fiuk is több hangszeren
tanult, jelenleg műszerészként dolgozik a Tungsramban. 1973-ban sikerült
Hajdúböszörményben elhelyezkednie a
Bartók Béla Zeneiskolában. Itt minden
korosztályt tanított sokirányú szakmai
képzettsége révén: oboát, furulyát, fagottot, szolfézst, zeneóvodát. Növendékeit sokszor kísérte zongorán. Többen választották a zenei pályát, akiket
erre készített fel. 1984-től a zeneiskola
igazgatójává nevezték ki. A diákokból,
új kezdeményezésként, kamarakórust
alakított. Ezt a munkáját olyan szakmai szinten végezte, hogy egy olasz kórusversenyen arany minősítést kaptak.
Zenei tevékenysége során éveken át
részt vett a Városi és Pedagóguskórus
munkájában szólamvezetőként és zongorakísérőként, egy ideig vezényelte is.
A város lakossága ismerhette Tímeát
úgy is, mint a polgári szertartások zenei kísérőjét. Isten további lehetőségeket adott a számára, amikor imáira való
feleletként, gyerekkori álma valósulhatott meg. 1995-ben megbízták a Kálvin
téri Egyházközség kántori feladatával,
amit 23 évig hűségesen végzett. Többször elismerték szakmai tevékenységét,
ezt kitüntetései is jelzik: Magyar Művészoktatásért díj (2009); Maróthi-díj
(2009); Polgármesteri elismerő oklevél
(2015); Arany díszoklevél (2019); Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2020).
Elvesztettünk egy értékes embert, akit
tiszteltünk, reménységgel búcsúzunk
és szeretettel emlékezünk TímeáraTimi nénire.
Karácsonyi-Kis Lászlóné
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A hajdúböszörményi Zeke Edit, a
ZeBu Be You ruhamárka alapítója.
Hosszú volt az útja, mely a ruhatervezésig vezetett. Hivatása egyben a hobbija is. A tervező cégével
többnyire fotózásokhoz készít kismama-és
gyermekkollekciókat.
Neve már világszerte ismert.
– Mikor és milyen ruhát tervezett legutoljára?
– Karácsonyra terveztem egy rózsaszín, flitteres anya-lánya szettet. Az új
gazdája, egy magyar fotós, aki kedves,
visszatérő vevőm.
– Mi az eredeti végzettsége? Milyen
munkái voltak a tervezésig?
– Eredetileg német tanár vagyok.
Mielőtt tervező lettem nagyon sok
mindennel foglalkoztam. Németországban kereskedelmi ügyintéző
voltam, majd itthon az RTL Klubnál
lettem szerkesztő, az Éjjel-Nappal Budapest produkciónál. Ezt követően tanárként is dolgoztam, majd egy multinál helyezkedtem el. Valahol éreztem,
hogy egyik sem az én utam.
– Mi vezette a mostani útjára?
– Az első gyermekem születése után
éreztem rá, amikor is édesanyám horgolt egy sapkát a kicsinek. Ez a sapka
inspirálta aztán a vállalkozásomat:
akkor még nem lehetett itthon ilyen
helyes kis babakiegészítőket kapni,
ezért kitaláltam, hogy egy kézműves
tehetségét és a nyelvtudásomat ötvözve, külföldön keresem az első lehetőségeket. Az amerikaiaknak nagyon
bejött a stílus, amit képviseltem a baba-kiegészítőim által. Ők vetették fel,
hogy érdemes lenne kismamaruhákkal
is foglalkoznom. Ez nem volt idegen
tőlem, mert már gyermekkoromban
is szívesen tervezgettem ruhákat egyegy alkalomra.
– Ahhoz, hogy valaki jól tervezzen, milyen készségek kellenek hozzá?
– Mindenképpen kreatívnak kell lenni, legyen érzéke a színekhez és érezze
az aktuális divatot.
– Hogyan indult a vállalkozása?
– Egyéni vállalkozóként indultam,
ma már hatan vagyunk a cégnél.
– Nehéz jó varrónőket találni manapság?
– Nagyon nehéz. Olyan ritka a kiváló szakember, mint a fehér holló. Én
megtaláltam a legjobbakat. Sokakkal
dolgoztam együtt az elmúlt hét évben,
mára viszont kialakult körülöttem egy
kiváló szakmai csapat, akiknek nagyon
sokat köszönhetek.
– Mennyire hálás kismamaruhákat és
gyerekruhákat tervezni?
– Nagyon hálás, sok pozitív visszajelzést kapok. Úgy érzem, a márkám
személyi központú, megpróbálom
mindig kiszolgálni a megrendelők igényeit. Mindenki azt kapja, amire vágyik. Még soha nem volt olyan, hogy
ne tetszett volna a ruhám kismamáknak. Általában el vannak ragadtatva
tőle és szebbet kapnak, mint amilyet
elképzeltek. Számomra a legfelemelőbb az egészben, amikor visszakapom
a gyönyörű képeket.
– Hogyan alakult ki a saját márkája?
– A ZeBu a vezetékneveim a kezdőbetűiből alakult: Zeke-Bujdosó. Tavaly, amikor egy óriási stílusváltáson
mentünk keresztül, megváltoztattam
a nevet ZeBu Be You-ra. Ez azt jelenti,
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„Légy önmagad”

hogy légy önmagad.
– Mi jellemzi a Zeke Edit féle ruhákat?
– Minden ruhában benne található
a személyiségem. Fontos, hogy az, aki
ezen a területen jártas, köztük a fotósok már megismerik a kollekciómat.
Ezek játékosak, elegánsak és variálhatók.
– Mennyivel másabbak ezek a ruhák,
mint a boltban kaphatóak?
– Sokkal több anyagból készülnek.
Kifejezetten fotózásokra tervezem.
Hétköznapra nem is lehet felvenni
őket, mivel nagyon hosszúak. Van
olyan ruhám, ami három méter hoszszú. Szerintem a szépség olyan külső
és belső tulajdonságokból táplálkozó
ragyogás, amely mindenkiben megtalálható. De mindenkiben máshogy és
máshol. A szépség nemcsak a fiataloké,
hanem a büszkén gömbölyödő kismamákon és a több generációs családokon
át, az unokák ölelésébe burkolódzó
nagymamákig, mindenkié. Ruháimmal
szeretném megmutatni, hogy a felszabadult és kifinomult nő mindenkiben
ott rejlik, csak meg kell csillogtatni.
– Önnél hogyan valósul meg a tervezés
folyamata?
– Amikor beérkezik egy vevői igény,
akkor megnézem, hogy kinek készül a
ruha. A megrendelőink kilencven százaléka amerikai, de kértek már például
Kínából, Ausztráliából és Izlandról is
kollekciót. Ezért személyesen sajnos
nem tudok velük találkozni, így képek alapján megpróbálom megítélni
a megrendelő személyiségét. Fontos
az is, hogy milyen alkalomra készül a
ruha: beltéri vagy kültéri fotózásra,
kismama fogja viselni vagy esküvőre
szánják, esetleg kismama esküvői ruha
lesz belőle. Sokat hozzátesz a tervezés
folyamatához az is, hogyha tudjuk,
hogy ki lesz a fotós, és milyen enteriőrben lesz a fotózás. Sok fotóssal dolgozunk együtt, és ahogy minden ember,
úgy minden fotós és minden nézőpont
más és más. Általában ezekkel az információkkal a szemem előtt fekszem
le aludni, és szinte megálmodom, hogy
melyik anyag, melyik csipke, milyen
ruha lenne jó.
– Milyen anyagokat használ a ruhákhoz?
– Használok újakat, illetve régi csipkéket. Van, hogy ez utóbbiakból százéveseket is alkalmazok a ruhákhoz.
– Honnan szerzi be a régi anyagokat,
csipkéket?
– A mai napig sok időt töltök azzal,

hogy a legértékesebb és legegyedibb
csipkéket megtalálhassam. Sokszor
személyesen, régiségvásárokon szerzem be őket, máskor pedig rendelem
az anyagokat a világ különböző pontjairól, hogy a végeredmény pontosan
olyan legyen, mint amilyet megálmodtam.
– Ezek mennyivel másabbak mint a
maiak?
– Vastagabbak és nagyon jó minőségűek, illetve történetük van. Százéves
emlékeket hordoznak magukban. Ez a
mi márkánknak az esszenciája. Ettől
lesz egyedi egy kollekció. A rusztikus,
antik csipkék felhasználása hozzáadott értékkel és érzelmi tartalommal
tölti meg az egyedi ruháinkat. Egy
olyan szintre emeli a ruhatervezést,
ami nemcsak az én személyiségemet
tükrözi, de úgy vélem, hogy példaértékű értékmegőrző iránymutatás is szeretne lenni.
– Hogyan találhatnak önnel az emberek?
– Az interneten keresztül. Létezik
egy saját weboldalam, illetve a boltom
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a világ legnagyobb online, kézműves
áruházában, ahol kifejezetten egyedi,
vintage termékeket lehet értékesíteni.
– A járvány mennyire befolyásolta a
vállalkozását?
– Tavaly tavasszal a járvány miatt
szüneteltek a fotózások, az emberek
meg voltak ijedve, és ezzel a megrendeléseink is nagyon lecsökkentek. Ekkor hirtelen beugrott egy új ötletem:
design maszkokat kellene gyártanunk,
méghozzá csipkéből. Ez a gondolat
fellelkesített és újra visszahozta azt a
szenvedélyt, amit annak idején a babaruháknál éreztem, ráadásul a maszkokat vásárolták is az emberek, megint
épp jól sikerült az időzítés. Ettől a sikertől újult erőre kaptam. Így végeredményben nekem a járvány nem leállást
hozott, hanem a vállalkozás új kezdetét.
– A jövőt illetően milyen elképzelései
vannak?
– Szeretnék egy nagyobb telephelyet
kialakítani. Fontos, hogy minőségi és
személyiségközpontú márka maradjunk továbbra is. Azt, hogy mit hoz
a jövő pontosan, nem tudom. De mi
igyekszünk ebben a folyamatosan változó világban olyan értéket képviselni
a ruháink által, amivel jobbá és szebbé
tehetjük a vásárlóink életét.
bertalan

A Fürdőkerti játszótér bővítése
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00057
azonosítószámú nyertes CLLD pályázatból valósította meg a Fürdőkerti Palinta játszótér bővítését.
Az elkészült bővítés keretében egy csúszdás mászóvár került kihelyezésre gumírozott esésvédő burkolattal, mely elsősorban a 7-12 éves korosztály számára nyújthat felhőtlen kikapcsolódást. A többi elem az ettől idősebb korosztály, a sportolni
vágyók, a futókört használók számára lehet kecsegtető, hisz három kültéri fitnesz
eszköz (háterősítő evezőpad, mellkas erősítő pad, kerékpárpad), valamint egy mini
kondipark került még letelepítésre. A játszótér használhatóságát, a pihenést segíti
elő, hogy további padok, szemétgyűjtők, egy ivókút is kihelyezésre került, s a megközelítést segítő térkő burkolt járdafelületek is kibővítésre kerültek.
Jelen CLLD-s pályázati fejlesztés mellett egy tematikus játszótér kialakítása is
folyamatban van a területen, a „Hajdúböszörményi Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú TOP-os pályázati
támogatásból.
A fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 12 MFt támogatást nyert el a
TOP CLLD pályázatból, és emellé további 7,7 MFt önerőt biztosított.
A beruházás révén ezzel is bővül a Fürdőkerti Szabadidőparkban elérhető szolgáltatások köre és színvonala, s bízunk benne, hogy ezzel még több pihenni, kikapcsolódni vágyó látogató érkezik a szabadidőparkba, bővül az ott megrendezésre
kerülő programok résztvevőinek a köre.
A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásával valósult meg, a Magyar Állam társfinanszírozása mellett.”

2021. NOVEMBER 26.
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Találja meg otthonát
32 lakásos LÉVAY LAKÓPARKUNKBAN!
Lévay Márton u. 7.
Élvezze a kiemelkedően magas műszaki tartalmat,
a zárt, zöldövezetes belső udvart,
az ingatlan kivételes elhelyezkedésének előnyeit!
– belvárosi mégis csendes, nyugalmas
– iskola, óvoda, okmányiroda, főtér
néhány száz méteren belül

46 m2 88 m2

További jellemzők:
– okos otthon kisforgalmú utcában
– rendezvényterem
– játszótér, főzőhelyiség az udvaron belül
– három utca felőli kijárat
– 4 lépcsőház
– 46 m2 – 88 m2 méretű modern lakások
Hajdúböszörményben
A főtér mellett, közvetlenül a város szívében,
csendes zöldövezetben.

19 lakásos CSALÁDBARÁT LAKÓPARK
Debreceni utca 3-5.

45 m280 m2

5 épületben 19 lakás már szerkezetkész állapotban, nyár
végi beköltözési lehetőséggel
– családbarát lakópark belső magánúttal, zárt udvarral
– magas műszaki tartalommal,
hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel

– 45 m2 – 80 m2 méretű élhető elrendezésű lakások
Hajdúböszörmény központjában.

Hívjon most! +36 30 684 0014

5 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 15 GARÁZZSAL
Gombos András utca 50.
– Kis lakásszámú társasház egy lakószintű családi sorház jelleggel
– átmenő forgalomtól mentes, csendes utcában
– kerti főzőhelyiség, játszótér zárt udvaron belül
– 44 m2 – 64 m2 méretű erkélyes lakások
– kiváló energetikai besorolással,
energiahatékony gépészeti rendszerrel

44 m2 64 m2

Ne várja meg a jövő évi áremelést!
Kösse le otthonát
idén
600. 000 Ft/m2 áron,
jövőre már
700.000 Ft/m2-ért.
Áraink nettó árak.

Keressen minket a még elérhető lakásokért!

+36 30 684 0014
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:
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KERÉKPÁRRAL RENDELKEZŐ
munkatársat keresünk napilap kézbesítésére Hajdúböszörmény területére. Nyugdíjasok vagy csökkent
munkaképességűek jelentkezését is
várjuk. Érdeklődni hétköznap 9-16
óra között az alábbi telefonszámon
lehet: 0630/6308433.

107
104/112
105
112
563-200
0652/506-303

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

KÁLVIN téri RENDELŐ: 560-130
www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
November 26. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
November 27-28. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
November 29. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
November 30. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
December 1. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
December 2. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
December 3. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 27-29. (reggel 6-tól másnap reggel 6 óráig): dr. Komáromi Márton (06-20-9339-458).
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTban működő
közösségek programjai:
December 1. 15 óra: az Aranykor Nyugdíjas
Klub foglalkozása.
December 2. 16 óra: a Honismereti Klub foglalkozása.
December 2. 15 óra: a Varga Lajos Kultúrkör
foglalkozása.
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380
GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

Hirdetmény
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Hajdúböszörmény, 0992/6
hrsz. alatt felvett víztároló megjelölésű 18 ha 9973 m2 területű Kajánsziki tó hasznosítására.
Pályázati feltételek:
- az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása
- a horgászat, versenyhorgászat népszerűsítése és fejlesztése, napijegyes és bérletes horgászati
lehetőség biztosítása
- a természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékeny fellépés a károkozókkal szemben, a tó - biológiai szükségletének figyelembe vételével - kotrása
- a fiatalok bevonása a horgászatba, a természet, a vízparti környezet védelmére való nevelésük, a
gyermek és ifjúsági horgászok oktatása, ismereteik fejlesztése a horgász utánpótlás megteremtése
- szemléltető eszközök (pl. ismeretterjesztő táblák) kihelyezése
- helyi amatőr/hobby horgász sport, lehetőség szerint versenysport működtetése
- utánpótlás nevelését, környezetvédelmi/horgász gyermektábor szervezése
- a sport, az egészséges életmód és a környezetvédelem népszerűsítése
- évente két alkalommal szabadidős esemény megszervezése
- a rendezvényeit megjeleníti a város honlapján és a Szabadhajdú hetilapban
- közreműködik a rendszeres élőhal árusítás megszervezésében a Városi Piac területén, lehetőség
szerint hozzájárul a tóban nevelt halaknak a közétkeztetésben való felhasználáshoz
- a tó környezetének parkosítással, fák ültetésével, meglévő stégek felújításával és újak építésével
történő ápolása, fejlesztése
- családbarát környezet kialakítása (pl. főzőhelyek, filagória kiépítésével)
- Halőrház létesítése és működtetése a Hajdúböszörmény, 0992/6 hrsz-ú, azaz a tóhoz tartozó önkormányzati tulajdonú földrészleten
- vállalja, hogy bérleti szerződés lejárta esetén az önkormányzati területen történt beruházást, az ott
keletkezett vagyoni elemeket az önkormányzat tulajdonába adja
- vállalja a tó működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzését
- a tó használatának fejében a pályázó jelölje meg az ellentételezést, ami lehet rendszeres havidíj vagy
természetbeni juttatás illetve ezek kombinációja
- Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a nevét és részletesen bemutatni tevékenységét, a tó
használatára, fejlesztésére irányuló elképzeléseit.
- Nyertes ajánlattevő köteles a megállapodásban vállalt tevékenységéről éves beszámolót készíteni, és
azt igazolásokkal alátámasztani
- Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a beadási határidőt követő 90 napig tart.
- Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás ad hoc bizottság felállításával történik. A
pályázati eljárást lezáró döntést a Covid 19 vírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel a Képviselőtestület hatáskörét gyakorolva a Polgármester hozza meg.
- a használati megállapodás időtartama 15 év
- Az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a terület fejlesztésére vonatkozóan saját jogon is pályázatot nyújthasson be, és ennek megfelelően az ingatlan hasznosítására
kötött megállapodást a használóval a pályázat feltételeinek megfelelően bármikor módosíthassa. Ilyen
esetekben az önkormányzati fejlesztés és a hasznosítási megállapodás, hasznosítás célkitűzések közötti
összhang megteremtése érdekében, az önkormányzat, mint tulajdonos a fejlesztés tartalmáról, fenntartásáról mindig köteles egyeztetni a használóval.
- Amennyiben a hasznosítási időszakban az ingatlant hasznosító fejlesztést, beruházási pályázatot
kíván megvalósítani a területen, úgy a hasznosító is köteles ezekről egyeztetni az önkormányzattal, hozzájárulását beszerezni.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se
kössön szerződést és ily módon a pályázatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek nyilvánítsa.
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-as telefonszámon, illetve a
Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
Az ajánlatokat eredeti, aláírt, pecséttel ellátott formában postai úton kell eljuttatni 1 példányban a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér
1. sz.) a megadott határidőre: 2021. december 13. 10:00 óra A borítékra szíveskedjen ráírni,
hogy „Pályázat a Kajánsziki tó hasznosítására”.
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Korrigenda

Lapunk 2021. november 12-i számának 4. oldalán a Hajdúsági kórusok találkozójáról írt tudósítás pontatlanul jelent meg. Azon – betegség miatt – nem
vett részt a hajdúnánási Makláry Lajos Énekkar és a vezetőjük, Varga Miklós
karnagy úr. A hibáért az érintettek elnézését kérjük!

özv. TÖRÖK LAJOSNÉ
(szül. Sajtos Mária)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.”
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

ORBÁN JÁNOS
(Pásztor u. 21. sz. alatti lakos)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”
Isten Veled!
Fájó szívvel búcsúzik szerető feleséged,
gyermekeid: fiad családjával,
lányod unokáddal.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

A szerkesztőség

Értesítjük Hajdúböszörmény Tisztelt lakosságát, hogy a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2021. januári információs hírlevelében található
2021. évi szelektív hulladékszállítási naptár
az alábbi két szállítási időponttal egészül ki:

2021. december 13. hétfő és 2021. december 14. kedd
(a kommunális hulladékszállításhoz igazodva).
Ezeken a napokon történik a barna fedelű edényzetek ürítése, vagyis
a biohulladék elszállítása. Az elszállítani kívánt hulladékot a megszokott
helyre, kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényzetekben.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

TARDI ANTAL
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Lám ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom.
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom.”

A gyászoló család.

2021. NOVEMBER 26.
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Vásároljon ingatlant Hajdúböszörményben!

Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 29. sz.:
• Hajdúböszörmény belvárosában eladó üzletsor 239 m2 hasznos
alapterülettel 6 külön bejáratú üzlethelyiséggel
• üzletenként külön-külön fogyasztásmérő órák vannak kiépítve
• akár bérlőkkel együtt átvehető
• bérleményekből havi több százezer forintos bevételi lehetőséggel
• 759 m2 saroktelken, széles utcafront, saját parkoló (10 férőhelyes)
• kiváló infrastruktúra
• MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS
Hajdúböszörmény,
Baltazár Dezső utca 61. sz.:
• ELADÓ Hajdúböszörmény KÖZPONTJÁBAN lévő közművesített építési telek
• 1848 m2 telekméret
• MEGOSZTHATÓ TELEK
• kiváló infrastruktúra
• családi ház és társasház építésére is kiváló választás

Hajdúböszörmény, Kálvin tér 12.:
• Hajdúböszörmény belvárosában eladó 2. emeleti téglalakás
• a lakás 52 m2 alapterületű, két szobás
• belső udvarra néző erkély, csendes környezet
• klimatizált, cirkó fűtéses, hőszigetelt/redőnyös műanyag nyílászárók,
műanyag bejárati ajtós,
• modern konyhabútor
• hidromasszázsos zuhanykabin
• az ingatlant minőségi burkolatok jellemzik
• garázsvásárlási lehetőséggel (15m2)
• kiváló infrastruktúra: iskola, óvoda, üzletek, bevásárlóközpont, buszvégállomás,
templom, posta, piac, orvosi rendelő 300 méteres körzetben
• akár bérlővel együtt

Hajdúböszörmény, Rákóczi utca 29./A.:
• Hajdúböszörmény belvárosában eladó közművesített építési telek
• 1601 m2, széles utcafront
• kiváló infrastruktúra: iskola, óvoda, üzletek, bevásárlóközpont, buszvégállomás,
templom, piac, posta a közelben
• családi ház építésére és társasháznak is kiváló

Hajdúböszörmény, Báthory Gábor krt. 1.sz.:
• ELADÓ Hajdúböszörményben KÖRÚTON lévő közművesített építési telken
családi ház
• 508 m2 telekméret
• családi ház építésére ideális telek
Hajdúböszörmény, Tizenhárom Vértanú u. 16.
• Hajdúböszörmény kertvárosias részén 3. emeleti TELJESEN FELÚJÍTOTT
Hajdúböszörmény,
panellakás ELADÓ
Táncsics Mihály krt. 64. sz.:
• ELADÓ Hajdúböszörményben
• a lakás 78 m2 alapterületű, háromszobás
KÖRÚTON lévő közművesített építési • konvektoros fűtésű
• hőszigetelt/redőnyös műanyag nyílászárók
telek
• 1123 m2, széles utcafront
• modern, új hideg-melegburkolat az egész lakásban
• MEGOSZTHATÓ TELEK
• teljesen új, modernizált konyhabútor új konyhai gépekkel
• kiváló infrastruktúra, iskola, óvoda, üzletek, park, játszótér a közelben
• kiváló infrastruktúra
• saját tárolóval
• garázsvásárlási lehetőség
Hajdúböszörmény,
• akár bérlővel is átvehető
Balassi Bálint utca 23.:
• Hajdúböszörmény kertvárosias részén
eladó üzlet/családi ház
• óvoda, élelmiszerüzlet a közelben
• 697 m2 teleknagyság
• beépített bruttó 121 m2 alapterületű
családi ház
• kiváló szerkezeti állapot
• összeközműves telek
• kiépített riasztórendszerrel
Hajdúböszörmény, Tizenhárom Vértanú u. 24.
• 2 db fém könnyűszerkezetes garázs az
• Hajdúböszörmény kertvárosias részén 3. emeleti TELJESEN FELÚJÍTOTT
udvaron
panellakás ELADÓ
• 31 méteres utcafront
• a lakás 52 m2 alapterületű, kétszobás
• hőszigetelt/redőnyös műanyag nyílászárók
• modern, újszerű hideg-melegburkolat az egész lakásban
• újszerű konyhabútor teljeskörűen gépesítve
• kiváló infrastruktúra, iskola, óvoda, üzletek, park, játszótér a közelben
• saját tárolóval
• garázsvásárlási lehetőség

További információ és tájékoztatás

az alábbi telefonszámon: 06-20/311-9499
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Fiatal tehetségek
A HTE U19-es labdarúgócsapata sikeresen szerepel korosztályos bajnokságában. Az együttes
két játékosával, Szekeres Ákossal
és Csecsődi Imrével beszélgettünk a bajnokság jelenlegi állásáról, illetve a jövőbeli elképzeléseikről.

Szekeres Ákos

– Hogyan ismerkedtél meg a sportággal?
Sz. Á.: Először kerestünk valami
olyan sportágat, ami egyáltalán leköt
engem és a tesómat. Sok keresgélés
után úgy találtuk, hogy a foci lesz az.
Illetve az iskolába bejárt még Molnár
István edző, aki toborozta a gyerekeket, és akkor kedvet kaptunk, eljöttünk egy edzésre. Kipróbáltuk magunkat, és úgy éreztük, hogy ez lesz
a mi sportágunk.
Cs. I.: Általános iskolában nekem
nagyon megtetszett ez a sportág.
Mindig kint fociztunk a betonpályán, még az 5-6. osztályban is. Arra
gondoltam, hogy eljövök egyszer egy
edzésre. Kapusként kezdtem, de nem
sikerült túl jól a karrierem, mert eltört a csuklóm, ki kellett állnom a kapuból. Így kezdődött el az egész.
– Milyen poszton játszol?
Sz. Á.: Először belső védőként
kezdtem, utána védekező középpályás voltam, és most középpályás vagyok.
Cs. I.: Belső védő. Tavaly még balszélső védő is voltam.
– Mennyire nehéz összeegyeztetni a
sportot és a tanulmányokat?
Sz. Á.: Igen, ez egy elég kényes
téma. Az iskolaválasztás fontos volt,
mert, ha nem sikerül ez a pályafutás,
akkor is legyen valami szakképesítésem, és ezért nem szerettem volna
nagyon komoly szinten foglalkozni
a sportággal, inkább elmentem a tanulás irányába, hogy legyen valami
biztos alapom.
Cs. I.: Teljesen össze tudom hangolni. Debrecenben tanulok, a Péchy
Mihály Építőipari Technikumban,
magasépítő mérnöknek.
– A labdarúgás miatt kellett-e változtatnod az életmódodon?
Sz. Á.: Amatőr szinten nincsen sok
kikötés, csak, hogy heti 3 edzés legyen. Nyilván, azért figyelünk a megfelelő táplálkozásra, hogy ne együnk

nagyon sok egészségtelen ételt.
Cs. I.: Igazából, mikor elkezdődött
a bajnokság, néha kijártam futni,
hogy visszarázódjak. Valamint volt
egy válltörésem, amit műteni kellett. A nyáron kijöttem alkalmanként
a pályára gyakorolni, barátokkal és
egyedül is.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
Sz. Á.: Jelen pillanatban épületgépésznek tanulok, ez is érdekel engem. Ha megyek egyetemre, akkor
mérnökként szeretnék végezni. Úgy
döntöttem, hogy amatőr szinten
fogok foglalkozni a labdarúgással.
Először legyen meg a biztos tanulási alapom, és azután eldöntöm, hogy
akarok-e komolyabban foglalkozni a
labdarúgással.
Cs. I.: Fociban kicsit nagyobb terveim vannak. Szeretnék feljutni nagyobb szintekre, bekerülni a felnőtt
keretbe. Most vagyok 16 éves, szóval már játszhatok felnőttben, de ki
tudja, mit hoz még a jövő. Egyelőre
ifiben játszok, kiélvezem az U19-et.
Középiskola után, ha nagyobb szintre jutok, akkor a focit választom, ha
nem, akkor mellette dolgozni fogok
és tanulni.
– Mit gondolsz a bajnokságról?
Sz. Á.: Úgy gondolom, annak ellenére, hogy két meccset sajnos elvesztettünk, nagyon jó formában va-

Csecsődi Imre

gyunk, és szeretnénk ezt megtartani.
Az új edzők is segítenek ebben, de mi
is belehúzunk, és bajnokok szeretnénk lenni.
Cs. I.: Az első három-négy fordulóban még nem igazán hangoltunk be
a kinti focira, mert előtte sok változás volt, és össze kellett szoknia az új
közegnek. Nyáron pihentünk. Utána
új edzők érkeztek, és új játékosok. Az
első két meccsen kikaptunk, de utána jöttek a győzelmek. Azóta is hét
meccses nyerő szériában vagyunk.
Most jön a nyolcadik. Cél, egyértelműen a bajnoki cím megszerzése,
ha nem sikerül, akkor az első kettőben benne kell lenni. Ilyen csapattal,
ilyen közeggel szerintem nyerhető a
bajnokság.
Czeglédi István

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

XXXI. ÉVFOLYAM 41. SZÁM

Labdarúgás
Megyei, felnőtt: Nyíradony VVTK-HTE 3-0
Ifjúsági: Nyíradony VVTK-HTE 1-12. A gólokat szerezték: Kálmán Patrik
László (2), Valentin Zsombor János, Koszta Mihály, Hódos Benjámin (2), Szekeres Ákos (2), Benke István (3), Gyürki Tamás.

Kosárlabda

Négy csapat részvételével az elmúlt hétvégén Derecskén rendezték az U11-es országos kosárlabda-bajnokság fordulóját. A HTE Jaguárok elsőként a Tiszavasvári fiatalokkal játszottak, s meggyőző fölénnyel, 30-16 arányban bizonyultak jobbnak. Ezt követően a debreceni Civis Leopárdok B. csapata ellen léptek pályára, és 59-38 arányban
bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. Szűcs Sándor edző rövid értékelésében elmondta:
elégedett volt a játékosok teljesítményével és küzdeni akarásával.

Böszörményi karate világbajnokok

A Keleti Harcosok-East Fighters Se versenyzői részt vettek a 28 th SKDUN
SHOTOKAN KARATE WORLD CHAMPIONSHIP AND 13 th SKDUN
SHOTOKAN KARATE WORLD CUP versenyen.
Huszonhat ország 850 versenyzője lépett tatamira november 13-án
Zrenjaninban (Szerbia) az SKDUN szövetség idei legnagyobb versenyén. Az erős
mezőnyben versenyzőink kiválóan helytálltak, így összesen 5 arany, 3 ezüst és 3
bronz éremmel zárták a versenyt!
Egyéni versenyeredményeink:
Erdős Dóra: kata 3. hely
Renge Anna: kata 1. hely, kumite 3. hely
Renge Lajos: kumite 1. hely
Renge Regina Klára: kata 2. hely
Fehér Gertrúd: kumite 2. hely
Fehér Abigél Borbála: kata 1. hely
Sajtos Aliz: kumite 1. hely
Kiss Georgina: kata 2. hely, kumite 1.hely
Kiss Boglárka: kata 3. hely
Kiss Kármen: kata: 4. hely
Felkészítő edzők: Pápista István, Kis Zoltán.

Karateedzések ideje: hétfő, szerda, péntek 16:30-tól a Petőfi Sándor
utca 3. szám alatti edzőtermünkben (06-20-852-7710).
Várunk minden kedves érdeklődőt 6 éves kortól!
(x)
Támogatóink:

