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Cifraszűrös találkozó
Számos program várta a Kinizsi 

téri lovaspályán a látogatókat az 
Országos Cifraszűr Találkozón és 
Hagyományőrző Napon augusztus 
27-én, szombaton. 

A vendégvárás és reggeli után a 
csikósok egy rövid bemutatót tartot-
tak. Ezután a fogatok a cifraszűrbe 
öltözöttekkel közösen bevonultak a 
lovaspályára. A megnyitón először 
Leleszné Sveda Klára önkormányza-
ti képviselő elmondta, hogy egy ilyen 
hagyományt nemcsak ápolni, hanem 
megélni is kell. Majd Tiba István or-
szággyűlési képviselő a cifraszűrről 
beszélt. Személyes vállalása volt egy 
pár évvel ezelőtt, hogy a cifraszűr be-
kerüljön a hungarikumok közé, amely 
megvalósult.  Elmondta még, hogy cif-
raszűrben megtette a csíksomlyói 27 
kilométeres zarándoklatot. Sokan cso-
dájára is jártak annak az út során, hogy 

ezt, ebben a viseletben hajtotta végre. 
Vajda Mária néprajzkutató, egyetemi 
docens előadásával párhuzamosan be-
mutatkoztak a cifraszűrösök, akik kö-
zött volt egy kisfiú is. Az előadásban 
többek között említést tett arról, hogy 

a cifraszűr az egyik legősibb és legma-
gyarabb viselet. A bajuszhoz hason-
lóan hozzátartozott a férfihoz. A há-
zasság is csak akkor jöhetett létre, ha 
a legénynek már volt cifraszűrje. Ha a 
lányos háznál nem látták szívesen, ak-
kor kirakták a szűrét a tornácra.  Maga 
a szűr tizenegy darabból áll és több 
változata alakult ki az idők folyamán. 
Eredetileg csak gallérja volt, majd ké-
sőbb készítették a nyakas változatát. 
Minden tájegységnek megvan a maga 
hímzésmintája, de a megrendelő dön-
ti el, hogy melyek kerülhetnek fel a 
szűrre. Soós Margó cifraszűr készítő 
elmondta, hogy számára kedvesebb 
az, ha nem egy múzeumi cifraszűrt 
kell lemásolni, hanem ő maga tervez-
heti meg azt, mert akkor jobban a mai 
ember ízlésére lehet formálni. A hím-
zés színe tájegységtől függ, de igye-
keznek olyan tónusokat használni, 
melyeket a régiek a hímzés kialakulá-
sakor meg tudtak festeni. Úgy gondol-
ja, hogy a mostani technikákkal festett 

anyagok közül nem mindegyik illik a 
cifraszűrre. Nemcsak hímzett, hanem 
rátétes mintával is készülnek szűrök. 
A cifraszűr készítőknek nem az érdek-
lődés hiánya okoz nehézséget, hanem 
az, hogy a szűrhöz szükséges anyagok 
nehezebben elérhetőek, ugyanis kevés 

helyen foglalkoznak a szűrhöz szüksé-
ges szűrposztó előállításával. Az elké-
szítéséhez a hosszúszőrű magyar juh 
alkalmas. Mára már Erdélyben marad-
tak olyanok, akik ezzel foglalkoznak. 

A nap további részében nónius faj-
tájú lovak tenyészszemléje követke-
zett, melyen megvizsgálták a csikókat, 
hogy alkalmasak-e a további tenyész-
tésre. Három kategóriába sorolták a 
vizsgálat során. Volt a kívánatos, az 
elfogadható, és a nem kívánatos. A 
fajtajegyek megőrzése szempontjából 
csak az első kettő alkalmas csupán a 
további tenyésztésre. Zilahy István, a 
Nonius Lótenyésztő Országos Egyesü-
let ügyvezető elnöke azt mondta, hogy 

tíz év alatt 450-ről 1200-ra növeke-
dett a kancaállomány, és az egyesület 
taglétszáma is. A különböző pályázati 
lehetőségeknek köszönhetően sike-
rült nemcsak mennyiségileg növelni 
az állományt, hanem minőségében is. 
Arra törekszenek, hogy ez a fajta tiszta 
formában fennmaradjon a kis létszám 
ellenére is, a mai trendekhez tartozó 
tenyésztéssel ellentétben. A markáns, 
jó csontozatú, jó szervezetszilárdságú, 
melynek köszönhetően egy nagyon jó 
használati értékkel rendelkező ló. A fej 
a testtömeghez képest arányos és kos 
vagy félkos alakú. Különböző típusait 
tenyésztették ki a történelem során, 
melyek a különböző feladatokra alkal-
massá tették. A két világháború miatt 
erőteljesen megcsappant az állomány, 
mely tendencia egészen a 80-as évek 
végéig kitartott. Sem a katonaságnál, 
sem a mezőgazdaságban nem volt 
szükség a noniuszra. Éppen emiatt 
teljesen megváltozott a tenyésztés, 
és több, korábban ismert helyen meg 
is szüntettek az évtizedek folyamán. 
Bár a megmaradtak a fogathajtásban 
nagyon jó eredményeket értek el, a 

nagyjából száz év alatt kiformálódott 
fajtiszta állomány az áthelyezések és 
keveredések miatt veszélybe került. 
Míg Hajdú-Biharban a pej szín terjedt 
el a tenyésztésben, addig Mezőhegye-
sen és a környékén a fekete dominál 
inkább, bár manapság már kezd meg-
változni ez a fajta elkülönülés. A Haj-
dúböszörményi Népzenei Együttes 
műsorával kísért ebéd után a Bocskai 
Néptáncegyüttes lépett fel, valamint 
fogatbemutatót is tartottak. A dél-
után érkezők sem maradtak csikós be-
mutató nélkül, mely után a találkozó 
záróképpel fejeződött be. 

Balogh Bence
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Bakó IldikóA hét arca

A könyvtárak fontos feladata a 
hagyományos kultúraközvetítés, 
papíralapú dokumentumokkal és 
a közösségi tér biztosításával. E 
világba kaphatnak bepillantást 
többek között a következő inter-
júnk segítségével, melyet Bakó 
Ildikóval, a Kertész László Városi 
Könyvtár megbízott vezetőjével 
készítettünk, aki egyebek mel-
lett az intézményről és a köny-
vekhez fűződő kapcsolatáról vall. 

– A könyvek iránti vonzódása mikor 
kezdődött?

– Az első igazi, nagybetűs könyv-
élményem Gárdonyi Géza Egri csil-
lagok című műve volt, amelyet kö-
telező olvasmányként olvastam és 
olvasónaplót is készítettem belőle. 
Gyermekként először a vastag kötet 
megrémisztett, de az első néhány 
mondat után tudtam, hogy tetszeni 
fog a könyv. A hűséget, a hazaszere-
tet, a kitartást jól példázza, és a küz-
delmes életet mutatja be a középkori 
Magyarországon. Többek között in-
nen is fakad a történelem iránti sze-
retetem is.

– Hogyan lett könyvtáros?
– Alapfokú tanulmányaimat a Kö-

zépkerti Általános Iskolában végez-
tem. A könyv és a könyvtár iránti 
szeretetemet Nagyné Kiss Anikó 
könyvtárpedagógusnak köszönhe-
tem. Ő szerettette meg velem ezt 
a világot. A könyvtár iránti érdek-
lődésemet a középiskolai évek csak 
megerősítették, Czégény Mártát, a 
Bocskai István Gimnázium könyvtá-
ros tanárát tekintettem még szakmai 
példaképemnek. A középiskola után 
a Nyíregyházi Főiskolán folytattam 
tanulmányaimat 2002 és 2006 kö-
zött, informatikus könyvtáros – tör-
ténelem szakpáron. 2006. június 24-
én szereztem meg jeles minősítésű 
diplomámat.

– Tudatosan készült erre a hivatásra?
– Igen. A középiskolában már 

nem volt kérdés, hogy informatikus 
könyvtáros szakon szeretnék tanul-
ni. 2009-ben pedig mesterképzésen a 
könyvtárpedagógia szakot is elvégez-
tem, a Debreceni Egyetemen.

– Milyen más pályán tudná elképzel-
ni magát?

– Kereskedelmi végzettséggel, 
történelemtanári diplomával is ren-
delkezem. Azonban hivatásomnak 
tekintem, a könyvtárosságot. Nem 
szívesen váltanék szakmát. De a mai 
világban úgy gondolom, mindenkép-
pen érdemes több lábon állni.

– Mi okozta a legnagyobb kihívást 
pályája kezdetén?

– A felnőtt könyvtárban előbb, 
mint olvasószolgálati munkatárs, 
majd olvasószolgálat vezető kaptam 
munkát. Feladataim között szerepelt 
a kölcsönzés és tájékoztatás biztosí-
tása, adminisztrációs és statisztikai 
munkák ellátása. Végeztem a könyv-
tárközi kölcsönzést, részt vettem a 
rendezvények, kiállítások előkészí-
tésében, szervezésében és rendezé-

sében, illetve a reklám és pályázati 
tevékenységekben is. Iskolai csopor-
toknak könyvtári órákat tartottam. 
Igazán sokrétű volt a munkám. 

– Milyen feltételek között dolgoznak 
manapság a könyvtárban?

– A könyvtár önkormányzati fenn-
tartású költségvetési intézményként 
működik, nagy örömünkre, a tavalyi 
évtől duplájára emelkedett a doku-
mentumvásárlási keretünk. Jelenleg 
a könyvtárban 97 féle időszaki kiad-
vány, napilapok, hetilapok, kulturá-
lis és közéleti folyóiratok, körülbelül 
15 ezer gyermekkönyv, diafilm és 60 
ezer felnőtt könyv és hangoskönyv 
várja az érdeklődőket.

– Mennyire változott meg a könyvtá-
rak, és könyvtárosok szerepe az elmúlt 
időszakban?

– Meglátásom szerint a digitalizáció 
térhódításával a városi könyvtárak 
nehéz helyzetben vannak, ha meg 
akarják tartani a látogatóikat, és 
új olvasókat szeretnének bevonza-
ni. Egyértelműen a könyvtár, mint 
közösségi tér szerepét kell előtérbe 
helyezni, ezért is alakítottuk ki a fel-
nőtt könyvtárban új részlegünket, a 
tini korosztály számára, Könyv utca 
2. néven. Az egységben megtalál-
hatóak – kifejezetten a 14-18 éves 
korosztálynak szóló – könyvsoroza-
tok, filmadaptációk, képregények és 
folyóiratok. Fontos célunk ezzel, a 
korosztály fiataljait az olvasásra buz-
dítani, lelkesíteni. Ugyanakkor olyan 
kezdeményezéseket hívtunk életre, 
mint a Verskert, melynek segítségé-
vel újra szeretnénk felhívni a figyel-
met a költeményekre, illetve szeret-
nénk támogatni a helyi alkotókat is.

Az Ünnepi Könyvhéthez csatla-
kozva megrendeztük az I. Hajdúbö-
szörményi Könyvtári Pikniket, ahová 
kicsiket és nagyokat, könyvtáros ta-
nár kollégákat vártunk közös felol-
vasásra, a kortárs magyar irodalom 
népszerűsítésére. A kezdeményezés 
nagy sikerrel zárult. A visszajelzések 
alapján megállapítható, hogy igenis 
van létjogosultsága az ehhez hasonló 

rendezvényeknek és van igény a kor-
társ mai szerzők munkáira, a szemé-
lyes találkozásra.

– Melyik a legkedvesebb könyvtári 
munkája?

– Tájékoztatás és az irodalomkuta-
tás, az olvasók segítése. Ugyanakkor 
a feldolgozó munka szépségeit is na-
gyon szeretem, hiszen amikor a fris-
sen megvásárolt könyv elsőként ke-
rül a könyvtáros kezébe, annak azért 
létezik egyfajta varázsa.

– Rendezvényeket is szerveznek. 
– Anyagi lehetőségeinkhez mér-

ten, igyekszünk mindig az olvasók 
érdeklődésének figyelembevételével 
hívni író-olvasó találkozókra kortárs 
irodalmi alkotókat, illetve kiemelten 
támogatjuk a helyi szerzők megje-
lenéseit. Jó találkozni a már ismert 
arcokkal, akik rendszeresen elláto-
gatnak rendezvényeinkre, ugyanak-
kor mindig óriási várakozás és öröm, 
mikor új vendégeket köszönthetünk 
egy-egy programunkon.  Egy sike-
res műsor, sokan nem is gondolnák, 
többhetes, hónapos szervezés ered-
ményeként jön létre. Ilyenkor mindig 
bebizonyosodik, hogy van létjogo-
sultsága a munkánknak.

– Milyen gondolatokkal, tervekkel 
vette át a könyvtár vezetését?

– Célom, hogy a könyvtár a város 
lakosságának köztudatában úgy él-
jen, mint egy értékes hely, ahová jó 
betérni, akár belenézni egy hetilapba, 
akár irodalmat gyűjteni a szakdolgo-
zathoz. A szabadidő hasznos eltölté-
sének helyeként, bátran térjenek be 
hozzánk a mindennapokban és ren-
dezvényeinkre is. Várjuk a lakossá-
got 0-99 éves korig nagy szeretettel, 
rengeteg könyvújdonsággal.  Kiemelt 
hangsúlyt szeretnék fektetni az új ol-
vasói célcsoportok bevonzására, az 
olvasói tér bővítésére és a közösségi 
funkció, illetve a partnerkapcsolatok 
erősítésére. 

– Miért jó könyvtárosnak lenni? Ön-
nek mi a könyvtáros „képe”?

– Folyamatosan új ismeretekkel 
gazdagodunk, és új emberekkel ta-

lálkozunk. Ráadásul remek csapat 
dolgozik együtt, támogatjuk, segít-
jük egymást, együtt „ötletelünk”. A 
jó könyvtáros munkáját felhasználó-
központúság jellemzi, szeret embe-
reknek segíteni, a könyvújdonságok 
mellett, otthon kell lennie az infor-
matika világában is. A jó könyvtáros 
ajánlani tud, és felmérni, hogy mire 
van szüksége az olvasónak.

– Mondhatjuk, hogy a könyvtáros 
szakmát meg lehet tanulni, de mint hi-
vatásra születni kell? 

– Igen, teljesen elkötelezettnek kell 
lenni. Sokszor a saját magunk érde-
keit háttérbe kell szorítanunk az in-
tézmény vagy egy olvasó érdekében, 
vagy segítése kapcsán. Ennek belül-
ről kell fakadnia.

– Mivel foglalkozik szívesen szabad-
idejében?

– Természetesen az olvasás, ami 
elengedhetetlenül szükséges a ki-
kapcsolódáshoz, de emellett két kis-
gyermekes anyukaként igyekeztem 
olyan hobbit keresni, amit együtt 
gyakorolhatunk a gyerekekkel. A mai 
rohanó világban a kertészkedésben, a 
növények szeretetében találtuk meg 
ezt a kikapcsolódási lehetőséget. Se-
gít lelassulni, meglátni a szépséget, a 
folyamatot, ahogy egy aprócska, kis 
magból élet fejlődik. Ugyanakkor a 
gyerekeket is türelemre és gondosko-
dásra tanítja.

– Mi a kedvenc könyve?
– Legnagyobb hatást az utóbbi pár 

évben Harper Lee: Ne bántsátok a fe-
keterigót! című műve gyakorolt rám. 
A gyermeki látásmód, a felnőtté válás 
és az 1950-es évek Amerikájának tár-
sadalmi viszonyait tükrözi a könyv. 

Nagyon nehéz egy könyvet kiemel-
ni, nagyon szeretem a klasszikus iro-
dalmat (John Steinbeck, Ernest He-
mingway) a spanyol ajkú írók művei 
különösen tetszenek (Isabell Allen-
de, Carlos Ruis Zafón, Gabriel García 
Márquez). A komolyabb hangvételű 
könyvek mellett egy-egy bestseller 
is becsúszik néha. Kortárs magyar 
irodalmi szerzők közül kedvenc íróm 
Bauer Barbara. Ugyanakkor nagyon 
érdekelnek a környezettudatos élet-
móddal kapcsolatos könyvek, legin-
kább utódainkra gondolva, hogy mi-
lyen örökséget hagyunk rájuk.

– Az Ön szemszögéből, milyen a jó 
könyv? 

– A jó könyv kikapcsol, nem le-
het letenni, nem lehet nem olvasni. 
Minden gondolatod a mű körül forog 
még akkor is, amikor már elolvastad. 
Amiről jó beszélni, amit érdemes ki-
beszélni. Ezért is ajánlom jó szívvel 
a 2021 decemberében útjára indított 
Hajdúböszörményi Könyvklubot, 
melynek tagjai minden hónapban kö-
zös könyvet olvasnak, és a könyvtár-
ban találkoznak, a „kibeszélőn”.

Bertalan Erzsébet
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A negyvenegyedik, de nekünk az első

Gyógyhelyminősítést kapott a 
Bocskai Strand-és Gyógyfürdő. 
Ez volt a témája annak a sajtó-
tájékoztatónak, melyet Kiss At-
tila polgármester, Tiba István 
országgyűlési képviselő, Fórizs 
László alpolgármester, Kovács 
Attila önkormányzati képviselő, 
valamint Kathi Pál és Erdős And-
rás ügyvezetők tartottak a hely-
színen, augusztus 26-án.

 
Kiss Attila polgármester elmondta, 

hogy hosszadalmas előkészítés előzte 
meg a Bocskai Strand-és Gyógyfürdő 
területének, valamint környékének 
gyógyhellyé történő nyilvánítását. 
Ez az elérhető legmagasabb szakmai 
fokozat.  A hajdúböszörményivel 
együtt 41 gyógyhelye van hazánk-
nak. Bízunk abban – tette hozzá a 
polgármester, hogy a hat évtizede 
működő gyógyfürdőnk az összes ran-
gos elismerést, minősítést begyűjtve, 
újabb vendégeket vonz a városba, 
illetve újabb pályázati lehetőségek 
szolgálhatják a fürdő és környékének 
fejlődését. Jelenleg is két projekt be-
adása van folyamatban – tette hozzá 
a városvezető. 

Tiba István országgyűlési kép-
viselő kifejtette, hogy a minősítés 
marketing és gyógyászati része sem 
elhanyagolható. Ez nagy lehetőség a 
város és a fürdő számára. Tiba István 
arról is beszélt, hogy a választókerü-
letben két gyógyhely van, Hajdúbö-
szörményben és Hajdúnánáson. Ez a 

minősítés egyfajta plusz a többi für-
dővel szemben. 

Fórizs László alpolgármester 
egyebek mellett kiemelte, hogy 
rendkívül szigorú feltételeknek kel-
lett megfelelni. Vizsgálták, hogy a 
gyógyhely rendelkezik-e természe-
tes gyógytényezővel, az intézményi 
feltételek biztosítottak-e, milyen a 
megközelíthetősége, közművekkel 
való ellátása. Vizsgálták az éghajla-
ti szempontokat, illetve fontos volt 
az is, hogy a település rendelkezzen 
megfelelő színvonalú szálláslehető-
ségekkel, a gyógyulni vágyók nyu-
galmát biztosító környezeti feltéte-
lekkel. Mérték a zajszintet, a levegő 
tisztaságát és a zöldfelületek adottsá-
gát is, a különböző évszakokban. 

Kovács Attila önkormányzati kép-
viselő elmondta, hogy tavaly adták át 
a játszóteret a strand területén. Ezt 
megnyitották a városrész lakói előtt 
is. A minősítés azt jelenti, hogy jó itt 
élni. Jó a levegő, a komplexum műkö-
dése nem zavarja a lakosságot. 

Kathi Pál ügyvezető köszönetet 
mondott mindazoknak, akik részt 
vettek a gyógyhellyé való minősítés-
ben. Reményét fejezte ki, hogy az el-
következendő években meg tudnak 
felelni az elvárásoknak.  Dr. Erdős 
András, a ESZ-V Kft. ügyvezetője ki-
emelte, hogy a dolgozóknak egy mo-
tiváció a minősítés. Megtisztelő és 
hasznos itt dolgozni –  mondotta.

bertalan

Székházjubileum
Ünnepi rendezvényt szervezett 

a Fazekas Gábor Területi Ipartes-
tület Hajdúböszörményi Szerve-
zete, székházuk átadásának 30 
éves évfordulója alkalmából au-
gusztus 26-án, pénteken.

Rácz Sándor, a FAGÁTIH elnöke 
elmondta, hogy az ipartestület 1896-
ban alakult meg, mely az iparosság 
fennmaradásához és a továbblépés-
hez biztosított lehetőséget. A testü-
letek mestervizsga bizottságokat ala-
píthattak, és az iparosok munkához 
jutását is támogathatták. Valamint 
komoly érdekképviseletet is jelentet-

tek. A II. világháború után a kommu-
nisták az iparosokat üldözték, kisem-
mizték, vagyonuktól megfosztották, 
földönfutóvá tették. A rendszervál-
tás adott számukra lehetőséget a 
megújulásra. 

Harminc évvel ezelőtt az Ipartestü-
letek Országos Szövetsége 3 millió fo-
rintot adott, míg a helyi iparosok 1,5 
millió forintot tettek hozzá a székház 
építésének költségeihez. Azon dol-
goztak, hogy a testület hosszú távon 
fenn tudjon maradni. Feladatuknak 

tekintik, hogy a jogszabályi változá-
soknak meg tudjanak a tagok felelni. 
Kilenc éve ingyenes jogsegély szolgál-
tatás is segítségére van a vállalkozók-
nak. Ezek mellett a könyvelésben is 
számíthatnak az ipartestületre.

Kathiné Juhász Ildikó, a FAGÁTIH 
elnökségi tagja a beszédében kiemel-
te, hogy az ipartestület tavaly volt 
125 éves. Fontos mérföldkőnek ne-
vezte az új székház átadását, mely au-
gusztus 22-én, harminc évvel ezelőtt 
volt. Az iparosok közül sokak önzet-
len társadalmi munkájával készült el 
a székház. Azóta már megváltoztak 
a munkakörülmények és a működé-

si kereteket adó jogszabályok is. Pár 
éve sikerült elérni, hogy Fazekas Gá-
bor életműve a Helyi Értéktár része 
lett. „Az igazi haszon a becsületes 
munka”- idézte Széchenyi Istvánt. Az 
ipartestület együttműködése a ke-
reskedelmi kamarával lehetővé teszi 
a közös véleményt és a javaslattételt. 
A vállalkozókat továbbá szakmai fó-
rumok és előadások szervezésével 
segítik. 

bence

Folytatódó útfelújítások
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy szeptember első felében út-
felújítási munkálatok valósulnak 
meg az alábbi útszakaszokon és 
időpontokban.

Úttest felső rétegének marása:
Szeptember 5.: Kálvin tér körforga-

lom és buszváró közötti útszakasz.
Szeptember 6: Kossuth Lajos utca: 

Arany János és Mester utca közötti 
útszakasz.

Baltazár Dezső utca: Vásár tér és a 
Bercsényi Miklós utca közötti útsza-
kasz.

Úttest aszfaltozása:
Szeptember 1.: Krúdy Gyula utca 

(Hajdúvid)
Szeptember 2.: Hargita utca - Kini-

zsi tér közötti útszakasz
Apafi Mihály utca - Kinizsi tér kö-

zötti útszakasz
Thököly Imre utca zug (30. és 40. 

szám között)
Szeptember 5.: Thököly utca zug 

(30. és 40. szám között)
Gönczy Pál utca járdacsatlakozás ki-

építése a Polgári utca felől. 
Munkácsy Mihály utca parkolók 

burkolása az Árpád utca felől.
Szeptember 6.: Kálvin tér körforga-

lom és buszváró közötti útszakasz.
Szeptember 9.: Baltazár Dezső utca: 

Vásár tér és a Bercsényi  Miklós utca 
közötti útszakasz.

Kossuth Lajos utca: Arany János és 
Mester utca közötti útszakasz.

A fent említett időpontokban és 
helyszíneken a munkálatok miatt az 
útszakaszok lezárásra kerülnek egy-, 
illetve mindkét sávban.

Kérjük, fokozott óvatossággal köz-
lekedjenek!

Az útfelújítási munkák idejére meg-
értésüket és türelmüket kérjük!

Egészségügyi fejlesztésEgészségügyi fejlesztés

Ütemesen halad a Petőfi utcán az a nemzetközi együttműködésben megvalósuló pá-
lyázat (ROHU357), melynek keretében korszerűsödik a város fogászati ellátása és esz-
közparkja is.
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Pályám kedves története

Cefrézéstől a befőzésig

Nyáron nagyon sok gyümölcs 
érik, amiket előkészíthetünk pá-
linkának vagy befőzhetjük azokat. 
A hungaricumnak számító nedű 
előkészítéséről Szepesi Tibor pá-
linkafőző-mestert, a befőttek el-
tevéséről pedig Töviskes Sándorné 
háziasszonyt kérdeztük.

– Milyen gyümölcsökből lehet pálinkát 
készíteni?

– Minden cukortartalommal ren-
delkező gyümölcsből lehet pálinkát 
készíteni, egészséges, érett állapot-
ban használhatjuk fel a gyümölcsöt. 
Technológiailag az a legkézenfekvőbb, 
ahogyan legszívesebben megennénk. 
Ez, egy kilencven százalék körüli érett-
séget jelent. Ekkor még a héja nem 
sérült, megtalálhatóak benne az ízek. 
Ilyenkor nem fertőződik még a gyü-
mölcs.

– Ha romlott, penészes gyümölcsöt te-
szünk a cefrébe, mit tapasztalhatunk?

– Ezzel elfertőzzük az egész cefrét, 
a teljes tételt tönkretehetjük. Egy fél-
reerjedés következik be. A penészbak-
tériumok a gyümölcscukrot haszno-
sítják, saját szaporodásukhoz. Ezekből 
nem alkohol képződik, így kellemetlen 
ízük és illatuk lesz. A lepárláskor ez 
nyílván koncentrálódik. Minél inkább 
fertőzött a cefre, annál kevesebb és 
rosszabb minőségű pálinkára számít-
hatunk.   

– A fáról vagy a fa alól szedjük-e össze 
a gyümölcsöket?

– Vannak olyan gyümölcsök, ame-
lyek összeszedhetők a fa alól is. Az a 
lényeg, hogy tiszták legyenek. Arra is 
figyelnünk kell, hogy ne sérüljön meg a 
héjuk. Így nem tud felvenni talajbakté-
riumot, ugyanis az kifejezetten káros 
és mérgező anyag, ami a lepárláskor, 

erősen szúró szagáról ismerhető fel.
– Kell-e a termést megmosni?
– Vannak olyan gyümölcsfajták, 

amelyeket érdemes megmosni. Van-
nak olyanok is, amelyeket sajnos nem 
lehet, mert a vízzel való érintkezés 
károsíthatja. A birsalmát mindenkép-
pen tisztítsuk meg, főleg ha a szőrös és 
bolyhos réteg rajta van. Az ezáltal ösz-
szegyűjtött baktériumok károsíthatják 
a cefrét. Az érett sárgabarackot viszont 
szinte lehetetlen megmosni. A szamó-
ca is oldódik a vízben.

– Hogyan aprítsuk fel a gyümölcsöt? 
Itt milyen szabályokat kell betartani?

– Mindenképpen fel kell tárni a 
gyümölcsöt, hogy a benne található 
gyümölcscukrokhoz az élesztőgom-
bák könnyen hozzáférjenek. Ehhez a 
munkafolyamathoz különböző gépek 
is vannak. Az almatestűeket daráljuk, 
a bogyósokat roppantjuk. Ez érvényes 
a szőlőre és a bodzára is. A csonthéja-
sokat pedig pépesítve magvazzuk ki.

– Tisztaságát tekintve, milyen legyen 
az edényzet?

– Mindenképpen tisztának kell len-
ni. Legyen mentes az idegen szagoktól. 
Előtte ne tároljunk benne olyan anya-
got, ami nem élelmiszer volt. Új, vagy 
már régebben is cefrézett edényzetet 
használjunk erre a műveletre.  A célra 
teljesen jó a műanyag hordó, vagy egy 
saválló fém is. A fa tárolókat nehéz 
tisztán tartani.

– A főzésig hogyan kezeljük a cefrét?
– Mindenképpen hasznos, ha a cef-

rét irányítottan erjesztjük. Ph-ját 2,8 
és 3,2 közé kell beállítani, ha van rá 
mód, hőmérsékletét 17-21 Celsius-fok 
között kell tartani. Ajánlatos a cefrét 
fajélesztővel kezelni, a kötöttrostú 
gyümölcsökhöz  pedig használjunk 
pektinbontó enzimet. A cefrét érde-

mes a fő erjedési időben, naponta egy-
szer megkavarni, hogy a felülre kerülő 
bundában található gyümölcscukrok is 
kierjedjenek. A zajos erjedést követő-
en, főzésig már egyre ritkábban nyis-
suk ki és kavarjuk meg. A kész cefrét 
minél hamarabb főzzük ki, addig pedig 
lehetőleg hidegben tároljuk.

Töviskes Sándorné a befőzéshez ad 
jó tanácsokat.

– A nyár ezen időszakában mit lehet 
befőzni?

– Többek között volt a szamóca, 
most pedig egyebek mellett a szeder 
időszaka van. Ilyenkor már lehet barac-
kot is eltenni. De a lecsó idénye szin-
tén most van. Ez utóbbit úgy készítem, 
hogy kifőzöm a paradicsomot, utána 
beleteszem a paprikát, melyet szintén 
dísztolom. Amikor hűl, egy pici szali-
cilt teszek rá, és üvegbe rakom. Para-
dicsomlét is szoktam eltenni. Jól meg-
mosom, összedarabolom, ezt követően 
főzöm. Sűrű szűrőn átpasszírozom. 
Ezt követően újból felteszem főni. Én 
egy pici cukrot is szoktam bele tenni. 
Főzés után nagyon kicsi szalicilt teszek 
bele, ezt is üvegbe rakom, lezárom, és 
egy ruhával letakarom. Másnap kive-
szem a dunsztból.

– Milyen állagú gyümölcsöket főzzünk 
be?

–  A jó gyümölcs érett, de kicsit ke-
ményebb legyen. Nem jó a nagyon 
puha, sem a szilvából sem a barackból. 
Arra is figyeljünk, hogy hibátlan le-
gyen. 

– Befőzés előtt hogyan kezeljük a gyü-
mölcsöket?

– Nagyon meg kell mosni és át kell 
nézni, hogy ne kerüljön bele hibás. Ha 
ilyen van benne, elrontja a többit is, fel 
fog forrni a befőttünk. 

– Minek a tisztaságára kell még odafi-
gyelni?

– Jól ki kell mosni az edényt és az 
üvegeket is. Néha a fertőtlenítés miatt 
ezeket sütőbe teszem. Így teljesen ste-
rilizálom őket. 

– A befőzés hogyan történik?
– Például egy barack befőzésénél a 

mosás után meghámozom a gyümöl-
csöt. Ezt követően kimagvazom. Víz-
be rakom, melybe citromsavat teszek. 
Így nem barnul meg a befőtt. Amikor 
a tiszta üvegbe beteszem, akkor szok-
tam egy kicsi cukrot hozzáadni. Ez at-
tól függ, hogy ki hogyan szereti. Utána 
egy nagyon pici tartósítót teszek rá és 
felöntöm vízzel az üveget.  Én a kupak 
alá szoktam tenni egy kis celofánpa-
pírt is. Ezt követően egy lapos lábasba 
teszem bele a befőttet. Langyos vízzel 
felöntöm az edényt, és abban főzöm. 
Addig főzöm, míg a kupakját vissza-
szívja a forróság. Ha ez megtörténik, 
akkor már jó. Másnapig hagyom kihűl-
ni és kiszedem a vízből.

– Miután elkészült a befőtt és a lekvár, 
mit kell tenni?

– Én a spájzban szoktam tárolni. 
Van, aki a pincében teszi ezt, időnként 
ránézek, hogy nincs-e romlott köztük. 

bertalan

A piros Lada
Illyés András fiatalon is állan-

dóan szerelt, még kismotorokat 
is. Amikor a pályaválasztáshoz 
érkezett, egyértelmű volt, hogy 
az autószerelő hivatást választ-
ja. Többek között azért szereti a 
munkáját, mert élettelen dolgokat 
életre kelt. Ha meghibásodik vala-
mi, azt megjavítja. 

 
A szakmunkásképző elvégzése után 

két évre, mestervizsgát tett. Ő volt 
a legfiatalabb a csoportjukban. Úgy 
gondolta, hogy később még jó lesz va-
lamire ez a végzettség. Jól gondolta. 
Először Debrecenben dolgozott, majd 
a Műszaki Ipari Szövetkezetbe jött 
haza. A kezdetekben nem mert vállal-
kozni. Később azonban látta, hogy van 
értelme otthon is kialakítani egy mű-
helyt. Voltak ügyfelei, akik ragaszkod-
tak hozzá. 1990-ben lett vállalkozó. 
Nem az a célja, hogy nagy cége legyen. 
A legfontosabbnak azt tartja, hogy az 
ügyfélkörét megfelelően kiszolgálja. 
Ez utóbbi folyamatosan változik. Van-
nak olyanok, akik a kezdetektől fogva 
hozzá járnak a gépkocsijukat javítani. 
De rendszeresen találkozik új megren-
delőkkel is. Elmondása szerint minden 
ügyfél igényes. Van, aki a legolcsóbbat 
kéri, van, aki a drágább munkákat. 
Mindez pénztárcafüggő. De bármilyen 
megrendelés érkezik, törekszik a hi-
bátlan munkára. Már nem nagyon akar 
„elszaladni” a jövő járművei felé. Elha-
tározta, hogy elektromos autót nem 
fog javítani. Nem az ő világa. Ezért is 
foglalkozik többek között veterán jár-

művek restaurálásával. Jobban érdek-
li a régi, amiben szerinte sokkal több 
emberi ész van. Emellett műszaki vizs-
gabiztos is. 

Illyés András több érdekes történe-
tet is megosztott velünk.

– Bejött egy bácsi a céghez. Ladához 
kért hátsó rugót. Rákérdeztünk, hogy 
milyen legyen? A válasz az volt, hogy 
piros Ladához. Pedig mi a típusra kér-
deztünk rá. Ő a színt jelölte meg. 

Következzék egy újabb történet!
– Az első veterán autóm Debrecen-

ből került hozzám. Van egy 1958-ban, 
Ausztriában gyártott Steiyr Puch-om. 
Ezt teljesen darabokra szedtük és min-
den alkatrészét átvizsgáltuk. Némelyi-
ket külföldről kellett beszerezni.  Majd 
újra összeraktuk, működőképessé 
tettük. Ezt tekintem a második mes-
tervizsgámnak. Egy olyan járművet, 
amelyet több mint ötven éve gyártot-
tak, eredeti állapotába hoztunk rend-
be. Amikor kint voltunk vele Grazban, 
sokan megcsodálták és gratuláltak. 
Olyan érzés volt, mintha fenn állnál a 
dobogó legfelső fokán, az olimpián. 

bertalan
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Tanévkezdés támogatásokkal
Megkezdődött a 2022/2023-as 

tanév. Újra találkozhatnak a di-
ákok, a szülőknek már nem kell 
aggódni a felügyeleten, de sajnos 
anyagilag az egyik leghúzósabb 
hónap ez számunkra.

INGYENES TANKÖNYV 
MINDEN DIÁKNAK

Utánajártunk, az idei évben milyen 
mélyen kell a pénztárcába nyúlniuk 
az iskoláskorú gyerekeket nevelő csa-
ládoknak, illetve azt is kiderítettük, 
milyen támogatások és anyagi köny-
nyítések igényelhetők és érhetők el. 

A statisztikai adatok szerint egy 
gyerek beiskoláztatása kb. 26 ezer 
forintba kerül. Egy iskolatáska pár 
ezer forinttól kezdve, akár 30 ezer 
forintig is elérhető, ehhez a tolltartó, 
tornazsák és egyéb kisebb tanszerek 
beszerzése párosul. A legnagyobb 
költséget így az első osztályos tanu-
lók jelentik, illetve azok a tanévek, 
ahol táska és egyéb nagyobb értékű 
tanszerek cseréje történik. A legma-
gasabb kiadást korábban a tanköny-
vek megvásárlása jelentette, azon-
ban ezeket a kormány határozata 
értelmében, valamennyi tanulónak 
az 1. osztálytól a középfokú oktatás 
befejezéséig ingyenesen biztosítja. 
Ezen felül további intézkedésekkel 
is segítséget nyújt a kormány, hiszen 
augusztus hónapban kétszer utaltak 
családi pótlékot: elsőként augusztus 
másodikán, azt követően pedig au-
gusztus 23-án kapták kézhez a csalá-
dok a szeptember havi pótlékot. Haj-
dúböszörmény önkormányzatánál 
a Rendkívüli Települési Támogatást 
tudják az arra jogosultak igényelni. 
Támogatást a szülők munkáltató-
ja is adhat béren kívüli juttatásként 
utalvány formájában, illetve a felmu-
tatott számla megterítésével, mely-
nek a maximálisan adható összege 
33.300 forint lehet. Molnár Zsuzsa, 
a nevelőszülői hálózat szakmai veze-
tője adott választ nekünk arra a kér-
désünkre, hogy a nevelőszülők kap-
nak-e bármiféle anyagi támogatást 
a tanévkezdéshez: ”A nevelőszülői 
hálózatok fenntartói döntenek arról, 
hogy adnak e iskolakezdési támoga-
tást, a jogszabályok ezt nem írják elő 
kötelezően, csak a havonta járó neve-
lési díj, és ellátmány minimum össze-
gét szabályozzák. Ezen felül a mun-
káltató annyit ad a nevelőszülőknek, 
amennyit saját forrásból erre a célra 
szánni tud. 2008 óta nem emelke-
dett a gyerekek juttatása, és ez most 
különösen kiütközik, hogy nem le-
het annyiból eltartani a gyerekeket, 
amennyit kapnak az ellátásukra. A 
mi fenntartónk pl. 15000 forint isko-
lakezdési támogatást ad, de ez háló-
zatonként változó.”

KEDVEZMÉNYES ÉTKEZTETÉS

Több szülővel beszélgetve, az aláb-
bi tapasztalatokat sikerült gyűjte-
nem. A tanév során nagy segítséget 
ad a szülőknek, hogy az étkeztetés 
is sokak számára kedvezményesen, 
illetve ingyenesen elérhető. Az is-
kolák is találnak ki lehetőségeket, 

melyek megkönnyítik a szülők ne-
hézségeit, hiszen például sok be-
szerzendő eszközre vagy használati 
tárgyra apránként gyűjtik össze a 
pénzt a családoktól, havonta fizeten-
dő osztálypénzzel.  A digitális okta-
tás megjelenésével fejleszteni kellett 
az otthoni elektronikai eszközöket 
is, illetve, ahol korábban nem volt, 
ott is beszereztek egyet a szülők. Így 
a technika fejlődésével a kiadások is 
nőttek, hiszen a laptop vagy tablet 
árak százezer forint körül kezdőd-
nek. 

DIÁKBÉRLET A BEJÁRÓKNAK

A Debrecenbe járó középiskolások-
nak a buszbérletek árával is számolni 
kell, de azt szerencsére a diákok to-
vábbra is kedvező áron tudják meg-
vásárolni, a városi buszt használó 
gyerekeket pedig továbbra is busz-
bérlettel segítik.  A szülők nagy része 
próbálja a költségeket elosztani és 
nem egyszerre beszerezni mindent, 
de így is látványosan nő az erre szánt 
kiadás augusztus hónapban. Megkér-
deztünk néhány, főként több gyerme-
ket nevelő anyukát, hogy ők miként 
élik meg a tanévkezdést anyagilag, és 
milyen kedvezményeket, támogatá-
sokat tudnak igénybe venni. Inczéné 
Mester Mária édesanya az alábbiakat 
nyilatkozta: „Három gyereket neve-
lünk, melyből jelenleg egy iskolás. A 
tanévkezdés költségeit nehéz ponto-
san megbecsülni (tanszer, ruházat, 
benti cipő, táska...) Kb. 40ezer forint 
/gyerek, ez az alap tanszereket és egy 
középkategóriás táskát jelent. Ked-
vezményt az iskolai étkeztetés költ-
ségéből kapunk, mely esetünkben 
a teljes ár 50% - a.” Csigéné Móricz 
Mónika, aki szintén 3 gyereket nevel, 

(közülük a legkisebbel jelenleg Gye-
sen lévő édesanya) a következőket 
emelte ki. 

A SZÜLŐK ÖRÖMMEL VÁLLALT 
FELELŐSSÉGE 

„Mi egy 3 gyerekes család vagyunk, 
ettől az évtől két gyerekünk kezdi az 
iskolát. A középső kisfaim első osz-
tályos lesz, ami az jelenti, hogy neki 
mindent most kellett megvásárol-
nunk. Egy jobb, de nem a legjobb 
minőségű iskolatáska 15 ezer forint. 
Füzetek, tornafelszerelés, íróeszköz 
és további taneszközök. Ha normál 
minőségűt szeretnénk, tehát nem is 
a legolcsóbbat, és nem is a legjobb 
minőségűt, amit sajnos nem is en-
gedhetünk meg magunknak, úgy a 
két gyerek kb. 60 ezer forint költsé-
get jelent. Ezen felül még új cipők és 
ruhák is szükségesek. Tehát az összeg 
nem kevés. A tankönyvek szerencsé-
re ingyen vannak, és az ebédpénz is 
kedvezményes. Természetesen ezek 
a kiadások hozzátartoznak a gyerek-
neveléshez, mi vállaltuk őket, szóval 
szeretettel és boldogan tesszük, amit 
kell egy szülőnek.”

 Lizenboldné Kovács Tünde, két-
gyermekes édesanya. Tapasztalatuk 
alapján, amivel a többgyerekesek 
többet költenek, ők annyival keve-
sebb kedvezményt és támogatást 
tudnak igénybe venni. „Nálunk egy 
iskoláskorú gyerek van, aki most kez-
di a 8 osztályos gimnáziumot. Idén 
a beiskolázásra eddig kb. 28-30ezer 
forintot költöttünk. Ebben nincs új 
iskolatáska. Csak füzetek, tanszerek, 
tolltartó, tornafelszerelés. Pedig mi 
tudatos vásárlók vagyunk, mindig 
megnézzük, hol érdemes vásárolni 

ezeket az eszközöket. Egy óvodás 
gyermekünk van még, neki is szintén 
vannak költségei. Mi kis családként 
nem kapunk beiskolázási támoga-
tást, és az ebédpénz is magasabb, vi-
szont a tankönyveket szerencsére mi 
is ingyenesen kapjuk.” 

Mádi Sándorné Gabriella is 3 gye-
rek boldog édesanyja, aki a követke-
zőképen nyilatkozott a tanévkezdés 
költségeiről: „Mi mindig átnézzük az 
előző évi tanszereket, és ami jó álla-
potban van, azzal indítjuk a tanévet, 
így év közben pótoljuk, ha éppen 
elkopik vagy tönkremegy. De így is 
több tízezer forintot költünk, pró-
báljuk az arany középutat választani 
a minőséget illetően. Igazából nem is 
tudom mi a legdrágább. Szerintem, 
ha nincs iskolatáska, tolltartó, ezek 
a legköltségesebbek, ilyenkor sokkal 
többe kerül a tanévkezdés, hiszen ez, 
a tanszerek többszörös ára tud lenni. 
Nagycsaládosként csak a tankönyve-
ket kapjuk ingyen, amit év végén le 
kell adni az iskolába, a munkafüze-
tekért fizetni kell. Ezen kívül az ét-
kezésre kapunk az iskolától 50% -os 
térítést, más támogatásban nem ré-
szesülünk.”

Hogy a témát még inkább kö-
rül tudjuk járni, segítséget kértünk 
Katonka Máté pedagógustól is, (a 
Bocskai István Általános Iskola taní-
tója), aki az alábbiakat nyilatkozta a 
témában:” 

GONDOS TERVEZÉS, 
ISKOLAI SEGÍTSÉG

Az iskolák és a pedagógusok min-
den évben igyekeznek segítséget 
nyújtani a tanévkezdéshez a szülők-
nek és a gyerekeknek. Ez főleg azok-
nak nagy segítség, akik esetleg akkor 
kezdik meg az iskolás éveiket. Minden 
év elején kapnak a gyerekek egy tan-
szerlistát a beszerzendő dolgokról. Ez 
iskolánként, pedagógusonként mini-
málisan eltérhet. Ezen szerepelnek 
a fő tantárgyakhoz tartozó füzetek, 
illetve egyéb eszközök, és a készség-
tárgyakhoz szükséges (testnevelés, 
technika, rajz) felszerelések. Ezeknek 
a beszerzése azok számára nehezebb 
(mind anyagilag, mind időben), akik 
első osztályt kezdenek. Természete-
sen nem kell minden évben új eszkö-
zöket venni, viszont pótolni kell azo-
kat, amik esetleg eltűntek, kifogytak 
stb. Anyagilag így leginkább az első 
osztály megkezdése, ami megterheli 
egy család kasszáját. A hátrányos, és 
halmozottan hátrányos gyerekeknél 
az iskola, illetve maga a pedagógus 
is segít a tanszerek beszerzésében. 
Vannak kifejezetten olyan felajánlá-
sok, amiket olyan gyerekek részére 
adnak, akik nem tudják megvenni a 
tanszerlistán szereplő dolgokat. A 
gyerekek ingyenes tankönyvekben 
részesülnek, így efelől mentesülnek 
a szülők. Tankönyvet csak abban az 
esetben kell megvásárolnia a szülő-
nek, ha valamelyik pedagógusnak 
megvan a jól bevált tankönyve, ami-
ből tanít, de ez nagyon ritka eset.”

Varga-Mező Friderika
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Felnőttképzés

„Tanulni sosem késő!”–  tartja a 
mondás. Az érettségiig általában 
mindenkinek egyértelmű út ve-
zet, de aztán jön a kérdés, merre 
tovább? Napjainkban számos lehe-
tőség kínálkozik a tanulni vágyó 
felnőttek számára is. 

Sokan egész fiatal koruktól tudják, 
mit akarnak, míg mások még idősebb 
fejjel is tanácstalanok. Feladni sosem 
szabad, ha az adott szakmában nem 
vagyunk boldogok, érdemes magunkat 
más területen is kiképezni. A tanulás-
nak sosincs vége, nincs olyan, hogy túl 
idős vagyok. Felnőttként is érdemes 
belevágni egy új tudást nyújtó lehető-
ségbe. Simon Péterné Nemes Gabriel-
lát, a Simoninfo tulajdonosát kérdez-
tük többek között a felnőttképzésekről 
és az általuk elérhető lehetőségekről. 
Nekik is fontos, hogy a munkaerőpia-
con mindenki megtalálja a helyét: „A 
célunk az, hogy segítsük az embereket 
a munkaerőpiacon való sikeres helytál-
lásban. Hisszük, hogy aki átgondoltan, 
körültekintően választja meg szakmá-
ját, az örömét, karrierjét találja meg 
benne.” 

– Átlagban milyen korosztály érdeklő-
dik a képzésekre?

– Minden korosztály megtalálható 
nálunk. Jelenleg a Gyes-en, Gyed-en, 
Cset-en lévő anyukák járnak a legtöb-
ben, átlag 25-30 éves korúak. 4 csoport 
fut, 4 településen. A kormányhivatalos 
képzéseinken 35-40 éves életkor az 
átlag. A legidősebb részvevőnk egy 75 
éves néni volt, aki nagy örömmel angol 
órán vett részt.

– Milyen szakmák tanulása iránt van a 
legnagyobb kereslet?

– A favorit a pedagógiai munkatárs 
(pedagógiai asszisztens). Az idei évben 
már 58 fő szakmát szerzett, és folya-
matban van 66 fő képzése, 3 telepü-
lésen. Ők júliusban és szeptemberben 
vizsgáznak az IKK Független Vizsga-
központ szervezésében. Népszerű a 
dajka és a demencia gondozó, illetve a 
gépkezelő is. 

– Gyakorlati oktatásban hol tudnak 
részt venni a diákok?

– Ez szakmánként változó. A Pe-
dagógiai asszisztens óvodában, isko-
lákban, gyermekotthonban, lakásott-
honban, a Betegkísérők egészségügyi 
intézményekben, a kórházi és a kórhá-
zat megelőző betegellátásban vesznek 
részt, a demencia gondozók a demens 
személyeket gondozó, bentlakást nyúj-
tó intézményekben.

– Történt-e változás a felnőttképzés-
ben?

– A legnagyobb változás, hogy átala-

kult a képzési rendszer. Az OKJ meg-
szűnt, 2020. szeptember 1-től már 
minden tanfolyam a felnőttképzésben 
csak bejelentés vagy engedély alapján 
végezhető. A törvénymódosítás töb-
bek között pontosítja a felnőttképzők 
bejelentés és engedély alapján történő 
működésének feltételeit, az adatszol-
gáltatás részleteit.

– A képzési időt tekintve mit keresnek, 
mi népszerű a hallgatók körében?

– Változó az igény. Van, akinek a 
„tegnapra” is késő. A piaci igények-
nek megfelelve és a törvényi jogsza-
bályokat, a pályázati feltételeket is fi-
gyelembe véve alakítjuk ki. Van, hogy 
munkaidőben tanulnak, van, amikor 
heti 2-3 alkalommal délután, munka-
idő után. Területenként más és más az 
intenzitás. A sláger szakmák évről évre 
változnak. 1 éve még a gépkezelő volt 
a legnépszerűbb, jelenleg a pedagógiai 
asszisztens a favorit. Vannak szakmák, 
amiket évente egyszer indítunk, ilyen 
például a közterület-felügyelő képzés.

– A frissen szakmát végzettek el tud-
nak helyezkedni a munkaerőpiacon?

– A legtöbb esetben igen, ha nem 
is azonnal. A képzési programjainkat 
mindig úgy állítjuk össze, hogy a szak-
mai gyakorlat során a hallgatók terep-
gyakorlatra is menjenek. Ez azzal az 
előnnyel jár együtt, hogy közvetlenül 
belelát a munkafolyamatokba, és ha a 
jövőben el tudja magát ott képzelni, 
általában lehetősége van arra, hogy a 
bizonyítvány megszerzése után a gya-
korlati helyen elhelyezkedjen.

– Hol lehet hiány, mely szakmák tekin-
tetében a munkaerőpiacon?

– Informatika, ügyvitel és szociális 
területen.

– Mit tanácsol annak, aki most kezde-
ne bele egy új képzésbe?

– Mindig úgy válasszon tanfolya-
mot, hogy gondolja át, melyek a jövő-
beni tervei. Tisztázza magában, egy-
részt lelki szintről, hogy fogja-e bírni, 
szeretni azt a munkát, amit elterve-
zett, másrészt, hogy mi az aktuális 
munkaerőpiaci igény. Coach-ként pe-
dig a következő kérdéseket tenném fel: 
Közel áll a személyiségedhez a kivá-
lasztott szakma? Most itt, a jelenben 
reálisnak tartod a jövőd szempontjá-
ból? Milyen munkaerőpiaci trendek 
vannak, és mely szakma keresett a 
környezetedben? Gondold át, hogy 
mire lesz szükség 5-10 év múlva? Hol 
van fluktuáció, elvándorlás?Milyen 
felhasználható tudásod van a korábbi 
pályádról, szakmádból, vagy foglalko-
zásodból.

V.M.F.

A kifutón
Hajdúböszörményből indult, 

s megjárt több külföldi orszá-
got is. Feltűnt már sportmárkák 
reklámarcaként, videoklipben is 
szerepelt, de akár hotelek és di-
vatházak weboldalán is viszont-
láthattuk az arcát.

Barta Dávid városunkban élte gyer-
mekkorát, itt nőtt fel. A Bocskai Ist-
ván Gimnáziumban érettségizett, ezt 
követően pedig a fővárosban folytat-
ta tanulmányait, ahol a modell szak-
mával is megismerkedett, és azóta 
számos felkérést kapott. Dáviddal 
beszélgettünk a kezdetekről, az elért 
sikerekről és a jövőbeni tervekről is. 

– Honnan támadt az az ötleted, hogy 
modellkedéssel foglalkozz?

– Még a gimnáziumi éveim alatt, 
kedves magyar tanárom, Gyulai Edit 
mondta egyszer, hogy engem el tud-
na képzelni ebben a világban. Azt, 
hogy akkor Ő ezt komolyan gondol-
ta-e, nem tudom. Később a családom, 
illetve a barátok is javasolták, hogy 
próbáljam meg, hiszen veszteniva-
lóm úgysincs.

– Mi volt az első felkérése? 
– Az első munkám, ha jól emlék-

szem, egyik év őszén volt egy haj 
show a Schwarzkopf-nak, s ekkor lép-
tem fel náluk ősz hajjal egy nagysza-
bású műsor keretein belül. 

– Hogyan sikerült nevesebb márkák 
reklámozásáig eljutnia?

– Több modellügynökségnél va-
gyok regisztrálva, amik segítségével 
kisebb-nagyobb felkéréseket kaptam, 
de a nagyobb cégekkel való munkákat 
leginkább, a korábbi megbízásaim so-
rán szerzett kapcsolatokból sikerült 
megszereznem.

– Milyen megkereséseid voltak, mint 
modell az utóbbi időben?

– Az utóbbi időben a Dorko-nak 
szerepeltem a téli óriásplakátján, 
osztrák hotelek weboldalán, a Roland 
Divatháznak a web shopján, a Budmil 
weboldalán, a Halott Pénz egyik vi-
deoklipjében is, a Playersroom web-
oldalán, a Hell Energy social media 
felületein, a Blue Agori étterem social 
média felületein, illetve a CIB Bank 
fiataloknak szóló kampányában is 
szerepelek.

– Mire vagy a legbüszkébb? 
– Valamilyen szinten az összes 

munkámra büszke vagyok, ami tör-

tént velem az elmúlt pár évben. De a 
leginkább az osztrák fashion show-k, 
illetve hotelfotózások, amik jobban 
megmaradtak bennem.

– Mik a céljai, a jövőbeni tervei a 
szakmában? 

– Jövőbeni tervek, hogy több időt 
is foglalkozhassak a modellkedéssel, 
akár ugyanígy belföldön, de a nem-
zetközi vizekre való lépést sem tar-
tom elképzelhetetlennek. 

– Mit tanácsol a fiatalabb fiúknak, 
akik szintén szeretnék magukat ezen a 
területen kipróbálni? 

– Aki érez magában potenciált, él-
vezné ezt a tevékenységet, vágjon 
bele, próbálja ki magát, hiszen vesz-

teni nem fog vele. Magabiztosság 
a kulcs, legyen nyitott, s szerezzen 
sok kapcsolatot, hiszem, hogy ezáltal 
elég sok mindent elérhet.

– Mennyire gazdag a piac férfiak te-
kintetében a modell szakmában? 

– Fiúknál kicsivel egyszerűbb a 
helyzet, mint lányoknál, kisebb a 
választék, de nagyobb a kereslet. 
Fashion-nél (pl.: kifutó) minél külön-
legesebb az arc, annál esélyesebb, de 
ha commercial (reklám, TV, stb.), ak-
kor akár egy szép mosoly, megnyerő 
kisugárzás előrébb hozhatja a célja 
elérésében. Fiúknál is célszerűbb mi-
nél fiatalabban elkezdeni, de vannak 
cégek, akik az idősebb karaktert ke-
resik, így a férfinem képviselői, úgy-
mond „bármikor” elkezdhetik ezt a 
szakmát.

fr
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Város Napja–  szeptember 8-14.
20.00  Tóth Gabi élő nagykoncert 
  Helye: Bocskai István tér, nagyszínpad

SZEPTEMBER 12. (HÉTFŐ)
11.00  Testvérvárosaink köszöntése
  Helye: „Testvérvárosi Sétány” a Bocskai István téren
  Ünnepi beszédet mond: Sőrés István alpolgármester
          Közreműködik: Pindzsuja Bence gitárművész 
  Kapusi Sarolta fuvolaművész
14.00  Tűzoltó karaván – interaktív tűzoltó bemutató
  Helye: Bocskai István tér  
 
SZEPTEMBER 13. (kedd)
15.00  Koszorúzás az „Őseink” szobornál
  Helye: Hajdúböszörmény, Kálvin tér
  Beszédet mond: Sőrés István alpolgármester
  
Az ünnepséget közös vonulás követi a Kálvin térről a Bocskai István tér-
re a Bocskai Néptáncegyüttes vezetésével.

16.00  Ünnepi Képviselő-testületi ülés 
  a Bocskai téri református templomban
  Ünnepi beszédet mond: Kiss Attila polgármester
  Városi kitüntetések, elismerések átadása
  Közreműködnek: Varga Mária színművész
  A Bocskai István Általános Iskola tanulói
18.00  Gálaműsor a kitüntetettek tiszteletére 
  Helye:  Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház  
  színházterme
  Közreműködik: Cimbaliband   

SZEPTEMBER 14. (szerda)
10.00  Hajdúböszörmény társadalmi-, egyesületi- és 
  sportélete a két világháború között 
  Történelmi konferencia 
  Helye: Maghy Ház 
  A konferenciát megnyitja: Kiss Attila polgármester
  Szendiné dr. Orvos Erzsébet megyei levéltárigazgató
Előadások:
10.15  Szekeres Gyula múzeumigazgató (Hajdúsági Múzeum): 
  Temetkezési egyletek Hajdúböszörményben
10.30  Bagosiné O. Szabó Katalin nyugalmazott középiskolai tanár: 
  Mit műveltek elődeink? Amatőr színházi élet városunkban
10.45  Husvéth András főlevéltáros (Hajdúböszörményi Fióklevéltár):
  Az ifjúsági önképzés Hajdúböszörményben
11.00  Varjasi Imre fióklevéltár-vezető (Hajdúböszörményi Fióklevéltár): 
  Hajdúböszörményi sportélet a két világháború között

  Civilek a pályán 
   Időszaki kiállítás megnyitása közvetlenül 
  a konferencia után
  Köszöntőt mond: Szekeres Gyula múzeumigazgató
  A kiállítást megnyitja: Kiss Attila polgármester
  Tárlatvezetést tart: Varjasi Imre fióklevéltár-vezető 

SZEPTEMBER 8. (csütörtök)
9.00  A Tessedik Sámuel Kertbarátkör kertészeti kiállítása
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony András terem
  Megnyitja: Fórizs László alpolgármester

SZEPTEMBER 9. (péntek)
9.00  Koszorúzás Bocskai István szobránál
  Helye: Bocskai István tér
  Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester
  Ünnepi beszédet mond: Pajna Zoltán elnök
  Közreműködnek: A Bocskai István Gimnázium tanulói
9.00  A Tessedik Sámuel Kertbarátkör kertészeti kiállítása
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony András terem
11.00  Bocskai István fejszobrának ünnepélyes leleplezése 
  Helye: Polgármesteri Hivatal 
  A fejszobrot leleplezi: Kiss Attila polgármester
17.00  „Velem is megtörtént” 
  Pálfi Gyula kiállításának megnyitója
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Hajdúsági Galéria 
  Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester
  A kiállítást megnyitja: Gyulai Edit
  Kurátor: Kupás Csilla
18.00  Népzenekarok Országos Találkozója 
   Népzenei koncertek 
  Helye:  Bocskai István tér
  
SZEPTEMBER 10. (szombat)
9.00  Tapintható Univerzum kiállítás
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony András terem
17.00  Tapintható Univerzum rajzpályázat 
  díjátadó ünnepsége
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony A.-terme 
  A díjakat átadja: dr. Tiba István országgyűlési képviselő
  Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok  
17.30  Az első magyar űrhajós emlékfájának ültetése
  Helye: Bocskai István tér
  Az emlékfát elülteti:  dr. Tiba István országgyűlési képviselő
  Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok  
18.00  Népzenekarok Országos Találkozója 
   Népzenei koncertek 
  Helye:  Bocskai István tér

SZEPTEMBER 11. (VASÁRNAP)
9.00  „Szeresd a várost” futóverseny

  Helye: Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont 
14.00  A hajdú hagyományok nyomában programsorozat

  Helye: Bocskai István tér
               Megnyitja: Kiss Attila polgármester
  Pajna Zoltán, aHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke 
  A hajdú hagyományokat bemutató produkciók

• Interaktív kézműves közösségi műhely
• Folk udvar
• „Hajdúk ízei” élményfőzés
• Hagyományőrző csoportok bemutatkozása
• „Pásztorbőrbe bújva” fotópont
• Gyermekjátszó népi játékokkal

16:00    A magyar sörfőzés története határon innen és túl előadás
  Előadó: Katona Csaba történész
  Helye:  Sillye Gábor Művelődési Központ előadóterme
18.00    Jazzmelon Big Band 20 éves jubileumi koncertje 
  Helye: Bocskai István tér, nagyszínpad
  Köszöntőt mond:Kiss Attila polgármester
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Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.

www.hajduboszormeny.hu 
Ügyvezető igazgató: 

DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő: 

DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA

Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

Nyomdai munkák: 
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős kiadó: 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

ISSN 0866-6660
Szabadhajdú online: news.hajduboszormeny.hu

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű információk
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                           06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

VÉDŐNŐI szolgálat: Ady tér 10.  (piac I. 
em.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reggel 7-től 
19 óráig) szeptember 3-4. dr.  Cs. Varga 
Sándor (Tel: 06-30-965-4187). Az ellátá-
sért ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM  ügyfélszolgálat:                   229-190
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  bejelen-
tése: Tel: 36 80/300-300. 

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-
219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Városi 
Piac felügyeleti irodájában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal                        563-200
Sürgősségi ügyelet:              0652/506-303

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munka-
szüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra kö-
zött nyitva tart. Balogh Gyula gyepmes-
ter: 06-20-313-4217.

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 

Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Szeptem-
ber 7-én, szerdán Sőrés István alpolgár-
mester tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-
12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet

Sz
ep

te
m

be
r

2. (péntek) Kehely Arany u. 12. Tel: 561-151

3-4. (szo-vas.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

5. (hétfő) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

6. (kedd) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

7. (szerda) Arany sas Ady tér 11. Tel: 227-779

8. (csütörtök) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

9. (péntek) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

hétköznap: 19.00–22.00, szombaton: 13.00–22.00,  vasárnap, munkaszüneti nap:  8.00–22.00

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

Amennyiben nem jutott el 
Önökhöz a Szabadhajdú aktu-
ális száma, kérjük, jelezzék a 
problémát a terjesztőnél a 06-
20-911-5006-os telefonszá-
mon.

A Hajdúböszörményi 
Ökölvívók Egyesülete

szeptember 5-től 
(hétfőtől)  18-tól 19,30 óráig 

ismét megkezdi a 

VERSENY- és 
ÖNVÉDELMI BOKSZ 

oktatását a Bethlen Gábor
 Általános Iskolában.

Jelentkezni lehet a helyszínen 
Bereczki Gábor edzőnél.

Várjuk a fiatalokat nemre és élet-
korra való tekintet nélkül.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
 06/30 825-2577

 

VILLANYSZERELŐT KERESÜNK!

Munkavégzés helye: Hortobágy

BAROMFI GONDOZÓ SEGÉDMUNKÁST
KERESÜNK!

Munkavégzés helye: Hajdúböszörmény, Kányási
telep

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet!
 

+36 30 407 8654
 
 

Jelentkezés konfirmációra
Szeptember 8-án, csütörtökön 17 órától 
nyolcadikosoknak, szeptember 26-án, 
hétfőn 18 órától felnőttek részére indul 
konfirmációi előkészítő sorozat a Kálvin 
téri református gyülekezetben. (Kál-
vin tér 19.)  Jelentkezni személyesen, 
illetve e-mailen lehet: hbrefkalvinter@
hbrefkalvinter.hu
Nem megkeresztelt érdeklődőket is sze-
retettel várnak!  T: 06-30-6308802.

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra

ebédidő:           12-13 óra

szombat:                 zárva

vasárnap:                zárva

 0652/220-159 

     0620-9708-032

 varjasine@vipmail.hu

Megvásárolható a Hajdúsági Tükör
 2. száma

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 
meg a Hajdúsági Tükör című kulturális 
és közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: A haza tra-
gédiája. Trianon; Akadémiai Díjas tudós - 
Kövér György; A puszta ősi állata, a racka; 
Böszörményi kerítések, kapuk megható 
üzenetei;  Élményalapú tehetséggon-
dozás a gimnáziumban; Farkaskaland 
Böszörményben és környékén; Világhírű 
feltaláló, finomlelkű költő, Veress Ferenc. 
Petőfi Zenei Díjas böszörményi harsonás, 
Varga Nóri. Házasság az üllő előtt;  A ko-
vácsmesterségek, s ami mögötte van. A 
nagy háborút lezáró békeszerződéstől a 
trianoni diktátumig.  A magazin 500 Ft-
os áron megvásárolható, illetve 2.000 
Ft-ért egész évre előfizethető a művelő-
dési központ gazdasági irodájában.

Önnek lehetősége van örökbefogadni 
egy intézményt. Hogyan? Vásároljon vagy 
fizessen elő, majd ajánlja fel egy kiválasz-
tott intézménynek a magazint. 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Video-
téka, a Bocskai és Kálvin téri gyülekezet, 
görögkatolikus egyházközség.
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A BELÉPÉS DÍJTALAN

2022. szeptember 07. 18 óra 2022. szeptember 07. 18 óra 

Kálvin téri református Kálvin téri református 
templomtemplom

Szeretettel meghívjuk a 

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM 
orgonatanszak mesterkurzusának 

ZÁRÓHANGVERSENYÉRE.
Közreműködnek: a Zeneakadémia tanárai és diákjai dr. Ruppert István vezetésével

ORGONAHANGVERSENY ORGONAHANGVERSENY 

Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség

Fő támogatóink:

A kiállítás 77 darab, 3D nyomta-
tással előállított makettből áll, amely 
46 égitestet mutat be az érdekes fel-
színformákkal együtt (például a na-
gyobb kráterek, vulkánok, kanyonok 
megformálása révén).

A nyomtatott elemek mellé további 
9 darab egyedileg készített, kézzel for-
mázott modell is került. Emellett 3 va-
lódi meteoritot és egy, a becsapódások 
során képződő, úgynevezett tektitet is 
megtapogathatnak a látogatók.

A program érdekessége, hogy a be-
mutató a vakok és gyengénlátók szá-
mára is elérhető.

A Szabadhajdú Nonprofit Kft.
szeretettel várja az érdeklődőket

2022. szeptember 10-én
a Sillye Gábor Művelődési Központ

Bársony András termébe a

TAPINTHATÓ 
UNIVERZUM

című kiállításra.

A tárlat megtekinthető:
szeptember 10-én 9-16 óráig.
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Labdarúgás
Felnőtt:Hajdúsámsoni TTISZE – Hajdúböszörményi TE 3–1 (1–1)
150 néző. Vezette: Orosz J. (Katona L., Kozma M.)
Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Tompák B., Bun R., Benke Sz. (Rákos 

B.), Komjáti D. (Papp N.), Nagy Z., Sallai Cs., Borbíró D. (Forgó P.), Pelles D., 
Tonhaizer F. (Hutka D.), Porkisch D. (Szilágyi M.). Edző: Gyarmati Zoltán.

Gól: Szabó B., Papp Á., Bacskai A., illetve Pelles D. Jók: Tövisháti M., Kiss 
R., Molnár Á. Kiállítva: Bun R.

Gyarmati Zoltán: Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez! Sajnos a játéko-
saim olyan dolgokkal foglalkoznak meccs közben, amivel nem lenne szabad, 
jobb lenne, hogyha inkább fociznának, mert hiába vezetünk 1-0-ra, ennek 
mindig vereség lesz a vége. Remélem, sikerül rendet tenni a fejekben jövő 
hét végére. A sárga lapok számát, illetve a kiállítást kicsit túlzónak találom.

Ifjúsági: Hajdúsámsoni TTISZE – Hajdúböszörményi TE 2-1 (2-0)

Ahol a pofon természetes

A Hajdúböszörményi Ökölví-
vók Egyesülete szeptember 5-től 
ismét megkezdi verseny - és ön-
védelmi boksz oktatását.  Erről 
és az utánpótlás nevelésének 
helyzetéről kérdeztük Bereczki 
Gábor edzőt. 

– Mennyire kap szerepet az egyesület 
életében az utánpótlás-nevelés?

– Kevés gyerek jön le az ökölví-
vó edzésekre. Sokkal inkább leköti 
őket a számítógép és a telefon. Azok 
a fiatalok pedig, akik elkezdik a tré-
ningeket, versenyezni nem akarnak. 
Ez nem baj, mert az a fontos, hogy a 
növendékek mozogjanak és erősöd-
jenek. Sérült fiataloknak is szoktam 
bemutatókat tartani, illetve középis-
kolákban is meghívtak látványedzé-
sekre.  

– Hány utánpótláskorú sportolójuk 
van?

– Tíz gyerekem van ebben az élet-
korban, három korcsoportban. Ami-
óta az egyesületben önvédelmi bok-
szot is oktatunk, az idősebbek is 
szívesen megfordulnak nálunk. 

– Mennyi éves kortól érdemes elkez-
deni az ökölvívást?

– A legideálisabb a tíz év. Tizenkét 
éves kortól pedig már lehet verse-
nyezni, a gyerekek addig megkapják 
a megfelelő alapokat a megmérette-
tésekhez. 

– Mennyire terhelhetőek a fiatalok 
ebben a korban?

– Változó. Van olyan gyerek, akit 
teljes mértékben lehet terhelni. Ez 
a fiatalok ötven százalékáról mond-
ható el. Vannak páran, akik kevésbé 
bírják a kesztyűzést. Rájuk jobban 
odaszoktam figyelni. Az első pár 
hónapban nem szabad annyira erős 
tempót diktálni nekik, mert elmegy 
a kedvük az edzéstől. Azonban volt 

olyan tanítványom, aki a tréningeken 
rendkívül tunya volt.  A versenyeken 
viszont jobbnál jobb eredményeket 
ért el. Okos is volt ehhez a sporthoz. 
Ez a technikai felkészültséghez elen-
gedhetetlen. Az a jó öklöző, akinél a 
drukk előny. 

– Milyen jótékony hatása van a fiata-
lokra az edzéseknek?

– Fegyelmet tanít, erősít, állóké-
pességet növel, és óriási önbizalmat 
ad. A sportoló gyerek mindenhol job-
ban megállja a helyét. Heti három-
szor gyakorolunk. A fejlődéshez eny-
nyire feltétlenül szükség van. Nálunk 
fegyelem van. Egy-egy alkalommal, a 
sorakozást követően ismertetem az 
aznapi feladatokat. Ezt követően be-
melegítünk és szermunkát végzünk. 
Közben én a kezdőkkel foglakozok. 
Szerencsére Homen Antal és Balogh 
Antal személyében segítőim is van-
nak. Ők figyelnek a nagyobbakra és a 
haladókra. 

– A versenyeken résztvevők mennyire 
segítik a kezdőket?

– Össze kell „engedni” őket játékos 
boksz keretében. Ez azt jelenti, hogy 
csak a kezdő gyerek üthet, irányít-
hat. Így érzi a mozgás dinamikáját, 
az ütemet, a távolságot, és az ütés 
erősségét. 

– Folyamatosan lehet jelentkezni 
Önökhöz?

– Bármikor lehet jelentkezni hoz-
zánk. Folyamatosan várjuk az érdek-
lődőket. Bármelyik korosztályt. Az 
edzéshez és versenyzéshez sportor-
vosi igazolás szükséges. Félév után 
van egy vizsga elméletből és gyakor-
latból. Ezután lehet belépni a ringbe. 
Hétfőn, szerdán és pénteken vannak 
a tréningjeink 18 órától, a Bethlen-
iskolában. Ekkor várjuk a jelentkező-
ket az egyesületbe. 

bertalan

Idén nyáron végre minden a 
régi volt, a tavalyi évvel ellentét-
ben újra lehetőségünk nyílt egy 
kicsit távolabbi vidékeken is ki-
kapcsolódni. 

Tavaly a bezártságot közebbről is 
megismertük a pandémia alatt, így 
nem csoda, ha idén még többen kel-
tek útra, mint korábban. De merre és 
milyen árakon pihenjük ki az év fára-
dalmait? Többek között erre a kérdés-
re is választ kaptunk a Heted7Travel 
Utazási Iroda munkatársaitól, Sza-
bóné Némethi Anitától, Fekete-Bíró 
Judittól.

– Tapasztalataitok alapján, idén a 
pandémia és az áremelkedések hogyan 
hatottak a turizmusra?

– A pandémia óta most lendült fel 
igazán a turizmus. Az utazási kedv 
minden eddiginél nagyobb volt az 
idén. Aki még az év elején foglalt, 
nagyon kedvező áron nyaralhatott. 
Aki pedig az utolsó pillanatra hagy-
ta a döntést, drasztikusan megérezte 
az áremelkedést. Összességében el-
mondhatjuk, hogy az utazási kedv el-
érte a pandémia előtti 2019-es évet.

– A belföldi vagy a külföldi utazások a 
jellemzőbbek?

– Mi csak külföldi utazások értéke-
sítésével foglalkozunk, ezért kevésbé 
látunk bele a belföldi forgalmi ada-
tokba. A hazai turizmus drágulása 
és a COVID miatt, két belföldön el-
töltött nyári szezon után, az idén ta-
lán hamarabb választották a külföldi 
utakat az emberek. 

– Hány napos utak iránt érdeklődnek?
– Általában hét éjszakás utakat 

foglalnak. Kisebb számban fordulnak 
elő a néhány napos, városnéző kirán-
dulások. 

A családosok a komplex szolgál-
tatást nyújtó országokat, hoteleket 
keresik elsősorban. Emiatt népszerű 
a török desztináció. Itt a család min-
den tagja megtalálja a számára ked-
ves elfoglaltságot. Gyerek és felnőtt 
animációs programok, vízi sportok, 
magas színvonalú szolgáltatás, all 
inclusive ellátás, és páratlan vendég-
szeretet fogadja a magyar vendége-
ket. Mindez Európa többi országá-

hoz képest még mindig jobb ár-érték 
arányban érhető el. 

A gyerek nélkül utazók körében 
is népszerű a Török Riviéra. De ez a 
szegmens már szívesebben dönt az 
aktívabb nyaralási lehetőségeket kí-
náló desztinációk mellett. A többség 
leginkább a Debrecenből elérhető, 
repülős utakat választja. Ezek alap-
ján az idei nyár slágere Ciprus és 
Zakinthos volt.

– Mennyit költünk nyaralásra?
– Átlagosan, fejenként kb. 250.000-

300.000 Ft-ot. Attól függően, hogy 
melyik időszakban utaznak, milyen 
ellátással és milyen szálláskategóriát 
választanak. 

– Mi a jellemzőbb, repülővel vagy au-
tóval vágnak neki az útnak?

– Utasaink 90 százaléka repülővel 
utazik, néhány százalékban van jelen 
az autóbuszos utazás és még cseké-
lyebb százalékban az autós nyaralás. 

– Mennek-e nászútra a friss házasok?
– Az idei évben különösen sok 

nászutat foglaltunk. A pandémia mi-
att sok volt az elmaradt esküvő, amit 
az idén tartottak meg. A fiatal párok 
az egzotikus, távolabbi úti célokat ré-
szesítik előnyben. Szívesen választ-
ják a Madív-szigeteki nyaralást, de 
népszerű még a Seychelles-szigetek 
és Bali is. A fejenkénti költség ebben 
az esetben elérheti akár a 400-500 
ezer Ft-os határt is. 

– Miért foglalnak szívesen az embe-
rek utazási irodában?

– Talán sosem volt ennyire bonyo-
lult utazni, mint mostanában. Az 
utasok elvesződnek a COVID miatti 
beutazási szabályok rengetegében, 
és segítségre szorulnak. A fapados 
légitársaságok körüli problémák is 
erősítik az utazási irodákba vetett bi-
zalmat. Az ott foglalható, többnyire 
charteres utakkal, kevés a probléma. 
Ebben az esetben az utazók mögött 
egy egész „stáb” áll, akik azért dol-
goznak, hogy a problémákat kiküsz-
öböljék, és az utasok egy jól szerve-
zett nyaraláson vegyenek részt, ahol 
mindent elintéznek helyettük. Így 
gondtalan és önfeledt lehet a pihe-
nés.    

V-M.F.

Utazási szokásaink


