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Időutazás a múltban
Szakmai találkozót tartott ta-

nároknak Tóth Júlia mesterpe-
dagógus a Bocskai István Gimná-
ziumban, november 24-én. 

A rendezvény célja az volt, hogy 
bemutassa a kollégáknak a Dél-ka-
liforniai Egyetem Soá Alapítványá-
nak videóinterjúkon alapuló okta-
tási programját. A tájékoztatón a 
mesterpedagógus elmondta, hogy a 
gimnázium partneriskolája a szer-
vezetnek, melynek a programjához 
2012-ben csatlakozott. A felvéte-
lek a köznevelési intézményekben 
használhatóak  fel bizonyos tárgyak 
tanításánál, a látottak feladatok se-
gítségével könnyen feldolgozhatóak. 
Magyar nyelven is elérhető az adat-
bázis egy része, melyet a Zachor Ala-
pítvány a Társadalmi Emlékezetért 
kezel. Vida Nárcisz, a szervezet igaz-
gatóhelyettes videóbeszélgetés so-
rán kiemelte, hogy az IWitness nevű 

oldalon található több ezer interjú, 
melynek jelentős része az 1990-es és 
a 2000-es években készült háborús 
szemtanúkkal. A holokauszt túlélők 
vallomásainak egy részét a Steven 
Spielberg által rendezett Schindler 
listája című filmhez használták fel, 
mint hiteles forrást. A felület korlá-
tozottan használható, de több funk-
ció  csak regisztráció után érhető el. A 
beszélgetések segítségével növelhető 
többek között a tanulás hatékonysá-
ga és a diákok empátiája. Lehetőség 
van arra is, hogy a pedagógusok érté-
keljék a tanulókat szövegesen, illetve 
a weboldal megismeréséhez és hasz-
nálatához pedig segítséget kapnak az 
alapítvány által használt internetes 
csatornán. Tóth Júlia zárásként el-
mondta, hogy tagja lett a két szerve-
zet által ősszel létrehozott nagyköve-
ti közösségnek.

Balogh Bence

A város fája

„In Memoriam

2004. december 5.”

November 27-én, valamennyiünk örömére, ismét felgyulladtak a fények a Papp Péter 
fodrászmester által adományozott városi karácsonyfán.

Adventi pillanatok

Megkezdődött végre! Ismét eltelt egy esztendő, és közösségeink újfent a várakozás 
időszakát élik. Advent első vasárnapján, november 27-én Hajdúböszörményben is ösz-
szegyűltek mindazok, akik ezt a meghitt pillanatot közösen szerették volna megélni. A 
főtéren elhelyezett adventi koszorúnál Sőrés István alpolgármester gondolatait köve-
tően Bodogán László, görögkatolikus parókus szólt az egybegyűltekhez. Majd kigyul-
ladt a fény, mely szimbolizálja valamennyiünknek a várakozást, a Megváltó eljövetelét.

MEGHÍVÓ
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az

EGYÜTTÉRZÉS NAPJA 
alkalmából ünnepi megemlékezést és 

mécsesgyújtást szervez, 

melyre tisztelettel meghívja Önt. 

KISS ATTILA - polgármester

Megemlékezés ideje: 2022. december 5. (hétfő) 17:00 óra

Helye: Trianon emléktábla (Kossuth L. utca – Bocskai I. tér sarok)

Emlékbeszédet mond: 
LELESZNÉ SVEDA KLÁRA intézményvezető 

Közreműködik: EGYED ZSUZSÁNNA 
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Szilágyi ImreA hét arca

A Város napja alkalmából a 
képviselő-testület Szilágyi Imre 
grafikusművészt, a Hajdúböször-
ményi Pedagógiai Főiskolai Kar 
docensét, a Magyar Művészeti 
Akadémia tagját a város díszpol-
gárává fogadta.

 Hat évtizedet felölelő gazdag élet-
műve – mely e tájék motívumait, la-
kóit, embereit, hagyományait jeleníti 
meg – azt a lelkiséget tükrözi, ame-
lyet ennek a városnak a szellemisége 
áraszt, és amelyet a művész a maga 
eszközeivel megragadott és megalko-
tott nekünk, megalkotott a hazának, 
a magyarságnak. Szilágyi Imre hálá-
val és köszönettel gondol Hajdúbö-
szörményre, ahol évtizedekig dolgo-
zott, és ahol díszpolgárává fogadta a 
város közössége. 

– Mikor mutatkozott meg a tehetsége, 
ki fedezte fel, hogy jól rajzol?

 – Hat-hétéves lehettem, amikor 
az első jelentősebb rajzom kikerült 
a kezem alól. Ez a firkálás szakaszát 
követte. Mindig valamit varázsoltam 
a homokba vagy a hamuba, illetve 
a falra krétával, és a papírra is. De 
amit nagyanyám a varrógépe fiókjá-
ban megőrzött, az egy cseresznyefa 
virágzó ága volt. Ez az alkotásom na-
gyon tetszett neki, ezért eltette. Ezt 
a témát hetven év múlva újra papírra 
vittem. 

– Családi vonás a művészetek szerete-
te?

– Művészeti szinten nem. Anyukám 
viszont nagyon szépen kézimunká-
zott. Az eljegyzési ruhájának alját pi-
paccsal és búzavirággal díszítve maga 
varrta ki, keresztszemes mintával. A 
dédnagyapám pedig játékokkal le-
pett meg mindig. Ezeket ő készítette 
saját kezével. Különböző figurákat 
eszkábált fából és drótból. A nagy-
apám afféle gazdálkodó volt, nagyon 
jó kézügyességgel. Például a szerszá-
mainak nyelét, és más eszközöket is ő 
gazdagított mintákkal. 

– Hol tanult rajzolni? Kik egyengették 
az útját?

– Azt, hogy érzékem van a rajzolás-
hoz és tehetséges vagyok, a nagyma-
mám fedezte fel. Elküldte a rajzaimat 
a Déri Múzeumba. Innen a debreceni 
szabadiskolába ajánlottak be, ahol a 
neves festőművész, Menyhárt József 
vett pártfogásába. Ide szívesen és 
szorgalmasan eljártam. Miután le-
érettségiztem, Bíró Lajos lett a mes-
terem, az egri tanárképzőben pedig 
Blaskó János és Veres Géza. Tőlük 
emberileg és szakmailag is sokat ta-
nultam.

–  Az egri tanárképzőben, kezdetek-
ben a festészet érdekelte. Mégis, mire 
befejezte a főiskolát, már grafikusként 
tartották nyilván.

– Festőként rá kellett döbbennem, 
hogy technikailag zsákutcába jutot-
tam. Ezzel nem tudtam megfelelően 
kifejezni a gondolataimat és érzése-
imet. Ráadásul a hely szűke is adva 
volt. A főiskola utolsó évében már 
grafikával foglalkoztam. Kezdetek-

ben linómetszeteket készítettem, 
majd részletgazdagabbá tettem a 
munkáimat. Így jött a rézkarc. Ez ké-
sőbb nemcsak az alkalmazott, hanem 
szabad grafikáimban is megjelent. Az 
ezek közti párhuzamot máig tartom. 
A technikai váltás megindított egy 
újabb fejlődést nálam és egy más 
irányt. Részletgazdagabb, mívesebb 
előadásra adott lehetőséget. 

– A diploma megszerzése után a tudá-
sát pedagógusként adta tovább. Ennek 
a munkának melyek voltak a legfonto-
sabb állomásai?

– A főiskola elvégzése után, diplo-
mával a zsebemben, visszatértem 
a Hajdúságba. Hajdúnánáson kezd-
tem el a pedagógiai munkásságo-
mat. Olyan szakköröket alapítottam 
meg, amelyekben a felsőfokú intéz-
ményben szerzett ismereteimet és az 
adottságaimat alkalmaztam. Ezeket 
igyekeztem átadni és befogadtatni a 
növendékeimmel. Mindig olyan fia-
tal tehetségeket válogattam ki, akiket 
utána egyenként, külön ismeretekkel 
és gyakorlati feladatokkal láttam el. 
Közülük sikerült olyan hallgatókat 
útravalóval az életbe bocsátani, akik 
értői lettek a képzőművészetnek. Ezt 
követően az Óvónőképző Főiskolán 
helyezkedtem el Hajdúböszörmény-
ben. Innen több rajztanárt indítot-
tam el az életbe. Sokan felvételt nyer-
tek Egerbe. Örömmel töltött el, hogy 
a beléjük fektetett energia eredmé-
nyes volt. Kiváló óvónőkből képző-
művészetet értő tanárokká váltak. 

– A tanítás és alkotás miképpen fértek 
meg egymás mellett, hogyan egészítet-
ték ki egymást?

– Nem volt erre külön receptem 
és módszerem. Ez önkéntelenül jött. 
Ahogyan visszaemlékezem ezekre a 
szakmai állomásokra, úgy tűnik ne-
kem, hogy szabadon, gátlás nélkül 
tudtam irányítani a tevékenysége-
met. Mindig, mindenre volt időm. 

– Hogyan néz ki egy napja a műterem-
ben?

– Nincs két egyforma napom. Most 
„öregnyugdíjas” koromban fegyel-
mezettebben viszem a napjaimat, 
az egészségem megtartása végett. 
Szemben a korábbi fiatalabb korsza-
kommal. Akkor az rohanás volt az 

iskolából a műterembe. Napjainkban 
„összetömörödtek”, sűrűbbé váltak 
a teendőim. Ezek elvégzése után le-
ülök alkotni, de sokszor előfordul, 
hogy nem sikerül. Majd azon veszem 
észre magam, hogy eltelt az idő. Biz-
tatom magam, hogy gyerünk, vala-
mit tegyél! Egyszer csak azon kapom 
magam, hogy hozzákezdek dolgozni. 
Ma már lecsendesedtem. Meg kell 
várnom azt a pontot, ami elindít.  Ha 
a korábbi időket nézem, szinte ész 
nélkül mindig munkálkodtam, néha 
a családom rovására is. Ebben nagy 
segítségemre volt feleségem, alko-
tótársam, Melinda, aki átvállalta he-
lyettem a teendőket. 

– Ha nincs éppen felkérése, saját örö-
mére szokott alkotni?

– Igen. Korábban jellemző volt rám, 
hogy belekezdtem olyan dologba, 
ami „feszített”. Ekkor hozzáfogtam 
egy motívumhoz, tárgyi elemhez, 
természeti formához, amelyek mind-
mind izgattak. Egy építészeti elem, 
legyen az gótikus templom vagy egy 
egyszerű templom kazettás meny-
nyezete, illetve egy kapu, ugyanazt 
az érzést jelenti számomra, mint egy 
ízeltlábú kitinpáncélja, valamint a 
gyík igyekvése a rejtett helyre. Mind-
ez a megnyugvást és a teremtés hi-
tét váltja ki belőlem. Amit ezektől a 

teremtményektől kaptam, azt adom 
és szűröm át a tudatomon. Remélve, 
hogy alkotásaimon keresztül más is 
átéli ezt a csodát, a létezés csodáját. 
Munka közben az időt nem veszem 
észre magam körül, mert annyira 
odafigyelek, hogy gondolataimat 
rögvest ki tudjam „önteni” magam-
ból. Még a bánatomat is igyekezettel 
és elmélyültséggel vezetem le. Alkal-
mazott grafikánál persze figyelembe 
kell venni, hogy a megrendelő ízlé-
sével találkozzon. Viszont helyte-
lennek tartanám, ha nem engedném 
be ezekbe a munkákba a saját egyé-
niségemet, illetve érzésvilágomat. 
Ebből adódik, hogy nincs két egy-
forma művem sem. Nem egy kap-
tafára készítettem az ex libriseimet 
sem. Amennyi embernek készültek, 
mindegyiknek figyelembe vettem a 
személyiségét, az egyéniségét. Még 
a betűtípusra is odafigyeltem.  Tehát 
a formát és a tartalmat összekapcsol-
tam. 

– Létezik-e olyan írott vagy íratlan 
szabály, amelyet alkotói munkájában 
mindig szem előtt tart?

– Talán az alázatosság. Ars poeti-
cámba tartozik az is, hogy a techni-
ka tiszta legyen.  Ebből nem tudom 
elképzelni a vegyeset. Tulajdonkép-
pen nem tudok vele mit kezdeni. Ha-
misnak tartom. Vagy egyiket, vagy 
másikat szeretem használni. Követ-
kezetesen. Mikor áttértem a sokszo-
rosított grafikára, ezen belül is a réz-
karcra, magamhoz tudtam szelídíteni 
ezt az alkotási eljárást.  Tulajdon-
képpen egy párbeszédet folytatok a 
rézlemezzel és a motívumvilággal. 
Oda-vissza „beszélgetek” a munkám-
mal. Ez számomra az alkotói folya-
mat. Ebben kiteljesedik az örömöm. 
Fáradhatatlanná tesz ez a művelet.  
Szabó Magda gondolatait vallom, aki 
a következőket írta: „az alkotni tudás 
kegyelem eredménye, annyi mindennek 
meg kell hozzá lennie, hogy sikerül-
jön, izgalomnak és nyugalomnak, belső 
csendnek és olyan feszítő indulatnak, 
ami édes is, meg keserű is”.

 Bertalan Erzsébet

In memoriam Kodály Zoltán (rézkarc)
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Lelkiismeretessége példaértékű

Hajdú-Bihar megye napját húsz 
esztendeje, november 22-én min-
dig más-más helyszínen ünneplik 
meg. Idén a rendezvénynek Nád-
udvar adott otthont. Ekkor adták 
át a hajdú-bihari kitüntetéseket. 
A Maróthi György-díjat ebben 
az évben Bodnár Margitnak, a 
Középkerti Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
nyugalmazott vezetőjének, ön-
kormányzati képviselőnek ado-
mányozták. 

A díj egyebek mellett odaítélhető 
azon személynek, aki hosszú időn át 
kimagaslóan eredményes pedagógiai 
tevékenységet folytatott, iskolate-
remtő munkássága elméleti és gya-
korlati eredményeit a megye több ok-
tatási intézményében hasznosítják. 
Bodnár Margit pedagógusként, in-
tézményvezetőként és önkormány-
zati képviselőként négy évtizeden 
át végzett munkáját kiemelkedően 
magas színvonalú szakmai felké-
szültség, példaértékű munkabírás 
jellemzi ma is. A kitüntetett 1981-
2018-ig a hajdúböszörményi Közép-
kerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola pedagógusa-
ként, 1992-től nyugdíjazásáig, 2018-
ig pedig az intézmény vezetőjeként 
tevékenykedett. 2006-tól a mai napig 
önkormányzati képviselő, a település 
képviselő-testületének munkáját is 
segíti a középkerti városrész megbí-
zottjaként. Itt született, itt nőtt fel és 
itt dolgozott négy évtizeden át. Már 

a kezdetektől három bizottság tagja, 
és az Oktatási és Művelődési Bizott-
ság elnöke. Pedagógiai munkájában 
folyamatosan az önművelésre töre-
kedett. Figyelemmel kísérte a foglal-
kozásából adódó változásokat. Fon-
tosnak tartja az állandó megújulást. 
Széles körű szakmai kapcsolatrend-
szerrel bír még ma is. Kezdeményező 
szerepe nemcsak intézményi szinten 
valósult meg, hanem városin és regi-
onálison is. Tanítási gyakorlatában 
a tanulók képességeit tartotta szem 

Önkormányzati krónika
A képviselő-testület november 

24-ei ülésén tizennyolc napiren-
di  pont szerepelt a döntéshozók 
asztalán. A tanácskozás elején 
Bodnár Margit képviselőt, bi-
zottsági elnököt köszöntötték 
abból az alkalomból, hogy a Me-
gye napján Maróthi György-díjat 
vehetett át.  

Elsőként az élelmezési normához 
tartozó rezsiátalány változtatása, 
valamint a gyermekétkeztetésért fi-
zetendő térítési díjakról határozott 
a grémium, módosítva az erről szóló 
önkormányzati rendeletet. Elhang-
zott, ha az államtól kompenzációt 
kap az önkormányzat, azt visszafor-
gatják a területre. Majd a jövő évi 
költségvetési gazdálkodás koncep-
ciójáról folytattak vitát a döntésho-
zók, akik többek között elrendelték, 
hogy a szakmai anyag pontosítása 
fokozatosan történjék meg. A terve-
zési munka elősegítésére az intézmé-
nyek részére Tervezési Utasítást kell 
kiadni. Kimondták egyebek mellett 
azt is, hogy a polgármester a jövő évi 
költségvetés megállapításáig nem al-
kot az átmeneti gazdálkodásról ren-
deletet. Megfogalmazódott, hogy a 
büdzsé tervezetével még többször ta-
lálkoznak majd a képviselők. Nyakas 
Tibor pénzügyi osztályvezető kérte, 
hogy a jogszabály engedte keretek 
között a legkésőbbi időpontban ter-
jesszék elő és fogadják el a grémium 
tagjai a koncepciót. Így minden friss 
információ rendelkezésükre fog állni 
a tervezéshez. Harmadik témaként 
az önkormányzat jövő évi belső ellen-
őrzési terve került terítékre. Ezután 
több helyi rendeletet módosítottak a 
döntéshozók. Ezt követően a Gazda-
sági, Fejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságba nem képviselő-testületi 
tagnak dr. Csatári Nándort választot-

ták. A továbbiakban hozzájárultak 
a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő 
Zrt. és tagvállalatai esetében folyó-
számla-hitelkeret szerződés megkö-
téséhez, amely értelmében a hitelke-
ret rendelkezésre áll, nem kötelező 
igénybe venni.  Ezután mások mellett 
a város közvilágítási rendszerének 
üzemeltetésére kötendő jövő évi köz-
szolgáltatási szerződést fogadta el a 
grémium. A feladat ellátásával 2023-
ban a Vagyonkezelő Zrt.-t bízták meg 
bruttó 18 745 200 forint értékben. 
Ugyanezt a céget bízták meg a lámpa-
testek javításával és a szállítási költ-
ségek intézésével. Az önkormányzat 
október 6-ai rendkívüli ülésén 39 
pontban foglalta össze az energia-
vészhelyzet miatt szükségessé vált 
intézkedéseit az önkormányzati in-
tézmények és cégek tekintetében. A 
vezetők tervet és javaslatot készítet-
tek arról, hogy milyen módon tudják 
megvalósítani a határozati pontok-
ban foglaltakat. Az érintettek az in-
tézkedésekről, azok eredményeiről 
minden hónapban jelentést készí-
tenek. A témáról november 24-én is 
tárgyalt a testület. 

 Az ülés további részében többek 
között a folyamatban lévő nagyobb 
beruházásokról és pályázati lehető-
ségekről szóló jelentést fogadták el a 
testület tagjai. 

A tanácskozás végén Kiss Atti-
la polgármester bejelentette, hogy 
Papp Zsolt László, a Helyi Választási 
Bizottságban, valamint a Hajdú-Bi-
har megye 06. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságban betöltött tagi és elnöki 
feladatairól lemondott. Papp Zsolt 
László 2014 óta ellátott munkájáért 
köszönetet mondtak a grémium tag-
jai a képviselő-testületi ülésen.

bertalan

előtt, megteremtette az egyéni ta-
nulási utakat. A rábízott diákok sze-
mélyiségfejlődését szem előtt tartva 
segítette őket. Elfogadó és befogadó 
attitűddel rendelkezik. Mindig nagy 
hangsúlyt fektetett a tanulók egymás 
közötti és a felnőtt-gyermek közötti 
interakciók alakulására, formálására. 
A tanulmányaikat befejezett diákok 
sorsát is nyomon követte. Kollégáit 
szakmai fejlődésükben maximálisan 
támogatta és ösztönözte. 

A közért végzett munkájára is min-
dig lehet számítani. Bodnár Margit 
példaértékű szakmai tevékenysége, 
pedagógiai munkássága és önkor-
mányzati képviselőként végzett lel-
kiismeretes munkája mindenki szá-
mára példaértékű. Lapunk következő 
számában a kitüntetettet életéről és 
munkásságáról kérdezzük.

Bertalan Erzsébet
(Fotó: www.hbmo.hu)

Négycsillagos ifjúsági szálló
Új szálláshely-minősítési rend-

szert vezettek be Magyarorszá-
gon abból a célból, hogy a vendé-
gek megbízható és ellenőrzött, 
egyértelmű információkat kap-
hassanak a szálláshelyek minő-
ségéről.

 
– A kötelező minősítés folyama-

tos 2022. január 1-től – tudtuk meg 
Varjasi Gergelytől, az üzemeltető 

Hajdú7 Kft. ügyvezetőjétől. A ko-
rábban használt tanúsító védjegyek 
megszűnnek, helyettük a nemzeti 
szálláshely-minősítési rendszerben  
használatos 1-5 csillag jelölés lép 
életbe. A Fürdőkerti Ifjúsági Szálló a 
rendszerben négycsillagos besorolást 
kapott. A helyszínen tizennégy szo-
ba, ötvennégy férőhellyel szolgálja a 
pihenni vágyókat. 

Sz.H.Kiállításajánló
Az én városom címmel nyílt a közel-
múltban tárlat néhai Szabó Miklós ta-
nár-fotóművész képeiből a művelődési 
központban. Az alkotások megtekint-
hetők hétköznapokon 8-16 óráig, a 
Hajdúsági Galériában.

Civilek a pályán címmel tekinthetnek meg 
kiállítást az érdeklődők a Maghy Házban. A 
tárlat a két világháború közötti böszörményi 
egyesületeket, olvasóköröket, civil szerveze-
teket mutatja be gazdag tárgyi és fotóanyag-
gal. A kiállítás munkanapokon 8-16 óráig 
tekinthető meg. Tárlatvezetést a levéltárban 
kérhetnek.
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Alapítvány a közbiztonságért 
és a bűnmegelőzésért

Amikor az embereket megkér-
dezik, hogy milyennek érzik a vá-
rosuk közbiztonságát, mindenki 
a világ legegyszerűbb és legké-
zenfekvőbb dolgaira gondol. Fő-
leg a közvetlen környezetében 
történt eseményeket idézi fel. 

Hajdúböszörményben is többször 
elhangzik a felvetés, mely általában 
pozitív véleménnyel zárul. Ez annak 
is köszönhető, hogy a hivatalos szer-
vek mellett működik a településen 
egy önkormányzat által létrehozott 
bűnmegelőzési és közbiztonsági ala-
pítvány, melynek kuratóriumi elnö-
két, Varjasi Imrét kérdeztük tevé-
kenységükről. 

– Milyen céllal alapította meg az ön-
kormányzat a Hajdúböszörményi Bűn-
megelőzési és Közbiztonsági Közalapít-
ványt?

– A szándék az volt, hogy egy 
olyan alapítvány is bekapcsolódjon 
a bűnmegelőzésbe, amely úgymond 
ernyőszervezetként tudja ellátni 
funkcióját. Ebben több olyan szerv 
is közreműködik, mely egyébként 
a hétköznapokban ezt a feladatot 
végzi. Közösen, az erőket egyesítve, 
konvertálva, talán hatékonyabbak 
tudnak lenni a bűnmegelőzésben. Itt 
gondolok a rendőrségre, akiknek napi 
munkája ez a feladat is.  Nagyon nagy 
segítséget jelent a közalapítványnak 
az, hogy ők folyamatosan szakmai 
és egyéb anyagokat készítenek. Ezen 
túl, a gyakorlatban javaslatot tesznek 
arról, hogy a bűnmegelőzést miként 
lehetne a városban még eredménye-
sebbé tenni. A másik szervezet, a pol-
gárőrség. Ők szintén részesei ennek a 
tevékenységnek. Itt tudom felsorolni 
még a mezőőrséget és a közterület-
felügyeletet is. Ezek a szervezetek 
egymást erősítik. Hiba lenne kihagy-
ni a Szociális Szolgáltató Központot, 
ahol több feladat is összpontosul a 
szakterülettel kapcsolatban. Ha én az 
erőket most összegzem, akkor tulaj-
donképpen ez lehetett az a szándék, 
amiért az önkormányzat létrehozta 
az alapítványt. Szakmai alapon jött 
létre egy olyan szervezet, amely be-
tölti a funkcióját. Nem értékelve és 
minősítve, hanem a tényt közölve, 
azt gondolom, hogy ez most jelen pil-
lanatban működik, mozgásban van, 
és vélhetően hasznára van a város 
közösségének. Az alapítványt a tele-
pülés is támogatja, de egyének és kö-
zösségek is megteszik ezt. 

– Mely részekre terjed ki a tevékeny-
ségük?

– Természetesen a külterületeket 
is érinti. Az egész városra vonatko-
zóan különböző programokat támo-
gatunk. Például Pródon, Viden és 
Bodaszőlőn, de beszélhetnék a Haj-
dúböszörmény más részeiről is, ha 
igény mutatkozik, erősítjük az ott 
élőknek a biztonságérzetét, ami a 
hétköznapokban mindenkinek szük-
séges. Egy polgárnak a komfortjához 
ez is hozzátartozik. Legutóbb pél-
dául egy olyan támogatást tudtunk 

nyújtani a városon belül, ami közvet-
len megkeresésre valósult meg. Azt 
kérték tőlünk, hogy segítsünk olyan 
köztéri figyelőkameráknak a beszer-
zésében, amelyek az alapvető célt tá-
mogatják, vagyis a bűnmegelőzést. 
Természetesen nyitott kapukat dön-
gettek. Rendelkezésünkre áll vala-
mennyi pénzügyi forrás, így tudunk 
támogatni célokat. Nyolcszázezer 
forint értékében nyolc darab köztéri 
kamerát adtunk át a Városüzemelte-
tési Intézménynek. Segítve ezzel is a 
tevékenységüket.  Ez most szolgálja 
a közbiztonságot, és támogatja a kü-
lönböző szervezetek munkáját. 

– Véleménye szerint milyen a város 
közbiztonsága?

– Ez mindig szubjektív. Erre szok-
ták mondani, hogy az, akit meglop-
nak, kevésbé tartja jónak a közbiz-
tonságot. Hiszen őt sérelem érte. 
Nyilván, ha az elkövetőt megtalálják, 
ezzel a tulajdonost valamelyest kom-
penzálják. Összességében mégis azt 
tudom mondani, hogy a szubjektív 
biztonságérzet mellett van egy olyan 
mutató, ami azt jelzi, hogy Hajdúbö-
szörmény kifejezetten biztonságos 
település. Ez tény és valóság. 

– Milyen feladatok várnak az alapít-
ványra 2023-ban?

– Mindig elkészítünk egy olyan 
tervet, ami a következő esztendőt 
próbálja meghatározni. Továbbra is 
szeretnénk a kisebb közösségeket 
elérni, amelyekben szükség van a tá-
mogatásunkra. Minél több emberhez 
akarunk eljutni a kor adta lehetősé-
gekkel. 

bertalan

Harmónia a lakberendezésben
Legtöbbünk olyan otthonról 

álmodik, ami szemet gyönyör-
ködtető, ugyanakkor praktikus 
és kényelmes is. És ki tudna ne-
künk ennek kialakításában job-
ban segíteni, mint egy lakberen-
dező szakember?

Interjúinkban a lakberendező 
szakmáját próbáltuk közelebbről 
megismerni. Utánajártunk annak, 
miben tudnak nekünk ők segíteni, és 
milyen munkatapasztalataik vannak. 
A Szőkék lakberendezők csapata, 
Bődi Kovács Edit, Magyar Anikó volt 
segítségünkre.

– Mit gondolnak, melyek a jó lakbe-
rendező ismérvei?

– Egy lakberendező empatikus, ba-
rátságos, szinte belelát a megrendelő 
fejébe. Ő már a megbeszélés közben 
egységben látja az enteriőrt. Minden 
stílusirányzattal szemben rugalmas, 
nyitott és elfogadó. Tájékoztatást ad 
a megrendelőnek, hogy a dekoráció 
ne csak egy váza vagy gyertya kombi-
nációja legyen.

– Egész lakást vagy csak bizonyos he-
lyiségeket kell újjáéleszteniük?

– Többnyire csak bizonyos helyisé-
gekkel kapcsolatban keresnek meg, 
de volt már példa egész lakás átalakí-
tására is. Főként konyha, fürdőszoba, 
wc és gyerekszoba megtervezéséhez 
kérik a segítségünket. Általában, ha 
meglátják a végeredményt, mindent 
át akarnak alakítani a megrendelők. 
Volt már példa üzlethelyiség tervezé-
sére is, széles a skála. 

– Miben kérik főként a segítségüket?
– A megrendelő nem tudja, hogyan 

is kezdjen hozzá a terveinek megvaló-
sításához. A közös ötletelések során 
jobban el tudják képzelni a színeket, 
formákat, anyagokat és lendületet 
kapnak egy-egy merészebb csem-
pe, falburkolat, lakástextil és színes 
bútor kiválasztásához. Ezek azok a 
dolgok, amik igazán díszítik a lakást, 
nem a sok porfogó csecsebecse a pol-
con, és a bézs, barna ideje is lejárt. 

Jánosi Török Lilla lakberendezőt is 
felkerestük, aki néhány tapasztalatát 
osztotta meg velünk. Többek között 
mesélt korábbi munkáiról, saját ott-
honáról is.

– Mi volt a kedvenc lakberendezési 
projektje?

– A kedvencem a régi, megunt 
terek átalakítása, felújítása, de a 
konyhatervezést is legalább ennyi-
re szeretem. Egy tökéletesen sze-
mélyre szabott, funkcionális konyha 
megálmodása néha kihívást jelent. 
Kedvelem az izgalmas feladatokat. 
Általában mindenkinek vannak el-
képzelései. Ma már rengeteg felüle-
ten elérhetőek és nagyon népszerűek 
a lakberendezési trendeket bemutató 
különböző oldalak. Az ügyfelek szá-
mukra szimpatikus képekkel érkez-
nek, ezekről egyből tudom, hogy mi-
lyen stílus áll közel hozzájuk, merre 
induljunk. Sok esetben nehezítő kö-
rülmény a bőség zavara. Ilyenkor kell 
az én segítségem, hogy együtt megta-
láljuk azt a stílust, ami a legközelebb 
áll az ügyfelemhez, és amelyben tel-
jesen otthon fogja érezni magát. Ter-
mészetesen vannak olyan megrende-
lők is, akik határozott elképzeléssel 
érkeznek, amelytől nem tágítanak a 
projekt során. Ilyenkor, ehhez alkal-
mazkodva, próbálom megkeresni a 
legjobb megoldásokat, anyagokat, ki-
vitelezési lehetőségeket. 

– Saját otthonában milyen stílus do-
minál?

– A modern, art deco és mediter-
rán. De nem egy stílus dominál a 
családi házunkban. Az én munkáim 
között a leggyakoribb a konyha- és 
fürdőszoba-tervezés. Sokkal gyako-
ribb egy-egy helyiség újragondolása, 
mint az egész lakásra vagy házra vo-
natkozó tervezés. Átalakításnál főleg 
a konyhát, a nappalit vagy a fürdő-
szobát szokták megterveztetni az 
ügyfeleim.

– Tapasztalatai szerint a városban, 
illetve a régióban, van igény lakberen-
dezőkre?

– Azt tapasztalom, hogy van ke-
reslet a munkánkra. Legfőbbképpen 
a 3D látványtervezésre van igényük 
a megrendelőknek. Az ügyfelek szá-
mára az a legfontosabb, hogy lássák 
előre az új teret és pontos képet kap-
janak a megálmodott helyiségről. So-
kan nem rendelkeznek jó térlátással, 
nem tudják elképzelni milyen is len-
ne a valóságban az ő lakásukban egy 
adott szín vagy burkolat, ezért meg-
terveztetik azt. 

V.M.F
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A cukros káposztás rétes

Kovácsné Varga Judit, a szülei 
révén, már egészen fiatalon meg-
ismerkedett a sütéssel. A gimná-
ziumi évek alatt sokszor bese-
gített a cukrászdájukban, s egy 
rövid kitérő után csatlakozott a 
családi vállalkozáshoz. 

A böszörményi iskolaévek után a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
szerzett felsőfokú számítástechnikai 
szakképesítést. Elmondása szerint 
édesapjától  a sütési szakmák iránti 
elköteleződést örökölte, édesanyjá-
tól a kereskedői véna maradt meg. Az 
apai nagyapja sokak által ismert pék 
volt, az anyai nagyapja lovakkal ke-
reskedett. A szülei magánvállalkozás-
ba kezdtek, és egy házat alakítottak át 
üzletté. Korán megtanulta, ha az em-
ber vállalkozó, akkor nem főnökként 
kell viselkedni, hanem vezetőként, 
akinek minden dolgozója ugyanolyan 
fontos. Szülei nemcsak az üzleti, ha-
nem a magánéletben is igyekeztek 
példát mutatni neki és a testvérének 
is. A konfliktusaikat igyekeztek úgy 
rendezni, hogy a másiknak ne legyen 
bántódása belőle. Próbáltak nekik 
mintát adni az élethez, melybe bele-
tartozik a hagyományos értékrend 
is, melyet szeretnének továbbadni a 
gyermekeiknek. Gimnazistaként be-
segített a szüleinek, így adott volt a 
lehetőség, hogy mivel foglalkozzon 
ezután. Szakács és cukrász képzettsé-
get szerzett, majd a szüleinél kezdett 
el dolgozni. Később férjhez ment, 
két gyermeke született. Amikor újra 
visszállt a munkába, akkor veszítette 
el az édesapját. Így az üzletet ketten 
vitték tovább az édesanyjával. Ebben 
nagy segítségére volt a férje, aki a tá-
masza már megismerkedésük óta. 

Azt vallja, hogy a süteményeket 
úgy kell elkészíteni, hogy azt mi is 
szívesen elfogyasztanánk. A hosz-
szú évek alatt sok történetet sikerült 
gyűjtenie, melyek közül kettőt meg is 
osztott velem.

Az egyik alkalommal betért hoz-
zá egy fiatalember egy kisfiúval, akit 
megkínált egy kókuszgolyóval. Erre 

az apuka csillogó szemekkel ráné-
zett, és azt mondta: Judit, az édes-
anyád engem ugyanígy megkínált sü-
teménnyel, amikor kisgyerek voltam. 
Az apa elmesélte neki, hogy több al-
kalommal is bement a cukrászdába a 
barátaival, hátha kap valami finom-
ságot ajándékba. 

Néha előfordultak vicces történe-
tek is. Az egyik ilyen volt egy porcu-
korral megszórt káposztás réteshez 
köthető. A cukrászok mindig igye-
keztek úgy elkészíteni az édessége-
ket, hogy az ne menjen a minőség 
rovására. A torta vagy más sütemény 
egy-egy alkalomnak a fénypontja 
volt, ezért ügyelni kellett arra, hogy 
csak olyan alapanyag kerüljön bele, 
amit ténylegesen szükséges volt hoz-
zá. Régebben, Erzsébet- és a Katalin 
-nap alkalmával, több vásárlót kellett 
kiszolgálni. Egyszer azt a feladatot 
kapta, hogy szeletelje fel a réteseket, 
rakja őket tálcára és porcukrozza meg 
azokat. Gazdagon szórta a cukrot a 
szeletekre már percek óta, amikor 
észrevette, hogy az egyik adagnak 
káposztás a tölteléke. Azonban ezt 
elfelejtette, és átadta a a süteménye-
ket a megrendelőnek. Izgult, amikor 
visszavitték a tálcákat, hogy mi lesz 
vélemény a megcukrozottkáposztás 
rétesről. Boldogan mondták neki, 
hogy ilyen finomat még nem ettek! 

Balogh Bence

Kutyakiképzés
Az állatokat, és főként a kutyá-

kat egyre többen társként és csa-
ládtagként tartják számon, így 
nem csoda, ha már a négylábúa-
kat is iskolába hordják a gazdák. 

Dr. Mányi Fekete Ágnessel, a Haj-
dúböszörményi Ebtanoda Kutyaisko-
la kiképzőjével beszélgettünk többek 
között arról, kik fordulnak hozzájuk, 
illetve miért is lehet hasznos egy ku-
tyaiskola.

– Ön mióta kutyakiképző? Honnan 
ered a szakma iránti lelkesedése?

– Édesapám erdész-vadász ember 
volt, emiatt rengeteg időt töltöttünk 
a szabadban. Volt vadászkutyánk is, 
így már fiatalon megszoktam a négy-

lábúak társaságát. Néhány lelkes gaz-
di megkeresett, hogy segítsek nekik a 
kutyakiképzésben. Ahogy egyre töb-
ben lettünk, úgy döntöttem, elvég-
zek egy hivatalos tanfolyamot. 

– Tapasztalatai szerint a kutyatar-
tók érdeklődnek a hasonló lehetőségek 
iránt? 

– Véleményem szerint ahhoz ké-
pest, hogy Böszörményben is mi-
lyen sokan tartanak kutyát, kevesen 
hordják kedvenceiket iskolába. Azt 
gondolom, rengeteg változtatni való 
van még a kutyatartási szokásokban 
vidéken. A gazdik egyik része tudato-
san akarja nevelni és képezni a kutyá-
ját, akár magasabb szintre is és ebben 
kér segítséget. Míg mások a nevelési 
hibákból származó viselkedés miatt 
fordul hozzám. A problémák nagy 
részét a nem megfelelő fajta megvá-
lasztása okozza. Döntő részben még 
mindig a küllem határozza meg a faj-

Pályám kedves története

ta kiválasztását. Sokszor nem tájéko-
zódnak arról, hogy az adott fajtának 
milyen igényei vannak, mi jellemzi a 
habitusát, mennyire képezhető. 

– Miket tanulhatnak Önnél a kutyák 
és a gazdák?

– A kiképzés egy nagyon jó önis-
meret fejlesztő tréning, hiszen itt 
szükség van bőven önuralomra, tü-
relemre, kitartásra és szorgalomra. 
Emellett a gazdákkal nagyon sokat 
beszélgetünk a kölyök, a felnőtt ku-
tya nevelésének kérdéseiről, a sétál-
tatás etikettjéről. Igyekszem felké-
szíteni őket, hogyan kell reagálni egy 
kutyatámadásra. A tréningezés során 
a kutya-gazda kapcsolata javul, meg-
ismerkedik az eb az alapengedelmes-
ségi feladatokkal is: szépen lassan be-

ivódnak a vezényszavak. 
– Mennyi időtartamot vesz igénybe, 

és hány alkalmas egy képzés?
– Egy tréning 45-50 perc, heti 

kétszer. A kutyák és gazdák teljesít-
ményétől függ az előrehaladás se-
bessége. Nagy hangsúlyt fektetek a 
megfelelő alapok, tehát a koncentrá-
ció és motiváció kiépítésére. A kezde-
tekben kevesebb látványos feladatot 
tanítunk, ami gyakran a gazdák ked-
vét szegi, viszont komolyabb munká-
hoz, akár az „Alapfokú Kísérő Kutya 
vizsgához” közismertebb nevén BH 
megmérettetéshez elengedhetetlen. 

– Hány hetes, hónapos kortól javasol-
ja a tréningeket és a kutyasulit?

– A szocializáció miatt mindig azt 
javaslom, hogy a kötelező oltások 
után már érdemes kihozni a négylá-
búakat, hogy elsajátítsák azt a bizo-
nyos kutyanyelvet, amit én nem tu-
dok megmutatni nekik, csak idősebb 
fajtársaik tudják megtenni. Már né-
hány hónapos kortól el lehet kezdeni 
az eb kiképzését, odafigyelve, hogy 
ez játékosan történjen. 

– Mi volt a legnagyobb kihívás, ami-
vel találkozott?

– A legnagyobb kihívást ebben a 
szakmában a gazdák jelentik mindig. 
Nemcsak a kutyákkal kell jól bánni, 
hanem az emberekkel is. Néha a tu-
lajdonos lehet a kutya fejlődésének 
a korlátozója, hiszen a gazda lelkiál-
lapotához igazodik a négylábú. Ilyen 
esetben mindkét félre oda kell figyel-
ni.

Friderika
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Közérdekű információk

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                                        104/112

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reg-
gel 7-től 19 óráig) december 
3-4. dr. Joó Sándor (Tel: 06-70-
363-6515) Az ellátásért ügyeleti 
díj kerül felszámolásra.

HBCOM:                              229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  
bejelentése: 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 irodá-
jában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal        563-200

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) 
munkaszüneti és ünnepnapokon, 
15-16 óra között nyitva tart. Balogh 
Gyula gyepmester: 06-20-313-4217.

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 
Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. 
December 7-én, szerdán Koláné 
dr. Markó Judit jegyző tart veze-
tői ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra 
között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet
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25. (p.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

3-4. (szo-vas.) Szentháromság Pálnagy u. 1/a. Tel: 372-302

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

6. (k.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

7. (sz.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

8. (cs.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

9. (p) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

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.

Gyászjelentés

GARGYA IMRÉNÉ
(szül. Nagy Margit

volt Szabad hajdú utcai lakos)

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

85 éves korában örökre megpihent. 
Szerettünket 2022. november 25-én 
szűk körben helyeztük végső nyuga-
lomba a hajdúböszörményi köztemető-
ben.

A gyászoló család

„Az életünk 70 év
vagy 80, ha valaki nagyon erős.

De ezek tele vannak bajjal és szomorúsággal.
Gyorsan elillanak, és mi tovaszállunk.” 

(Zsoltárok: 90:10)

Mély fájdalommal, megrendülten 
tudatjuk, hogy Ludánszki And-
rás, szeretett férj, apuka, nagypapa, 
barát és néhai szobafestő mester, 
hosszan tartó betegség után, 2022. 
november 18-án, 76 éves korában 
nyugodni tért.
Drága szeretettünktől szűk családi 
körben búcsúzunk, részvétnyilvání-
tó üzeneteikért hálásak vagyunk.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 

BAGOLY GÁBOR ZSOLT
(volt Csokonai u. 25. sz. alatti lakos)

halálának 4. évfordulójára.

Megemlékezés

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, 
de szép emléked itt maradt velünk. 
Könnyes szemmel rád emlékezünk, 
nehéz elhinni, hogy nem vagy már velünk.
Minden virág, mit sírodra teszünk, 
elmondja, hogy mennyire hiányzol nekünk. 
A halál nem jelent feledést és véget, 
amíg élnek azok, akik nagyon szeretnek Téged.”

Mély fájdalommal emlékezik 
bánatos édesanyja párjával, 

nővére, Julika családjával,
 unokahúga, Ivettke kisfiával, 

és minden ismerős, barát, 
család, akik szerettek és tiszteltek Téged.

Hirdetmény Toyota Hiace járműre
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 

251/2022. (X.27.) Önk. számú határozata alapján az alábbi kishaszonjármű érté-
kesítésére nyílt licitet hirdet: 

• típusa: Toyota Hiace
• forgalmi rendszáma: HKP-852 
• 2446 cm3-es, diesel üzemű
• gyártási éve: 2000.
• kilóméteróra állása: 311051 km
• műszaki érvényessége 2022. 05. 07-én lejárt
• a jármű jelenleg üzemképtelen állapotban van
• kikiáltási ára: 130.000 Ft
A hirdetményben szereplő gépjármű megtekinthető az Északi AszC Széchenyi 

István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um területén 2022. december 12-én 9 és 12 óra között.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díj-
ként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormány-
zatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző 
csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az 
az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az általa 
befizetett letéti díjat a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlat-
tevők részére a befizetett letéti díjat az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. 

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezárultát követően, a szer-
ződéskötés előtt, vagy után eláll szándékától, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell köt-
nie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség 
nincs.  A licitlépcső 5000 Ft. 

A hirdetményben szereplő kishaszonjárművel kapcsolatban további tájékozta-
tás kérhető az alábbi elérhetőségen:  52/563-238, Polgármesteri Hivatal I. emelet 
38-as irodában.

Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást rész-
ben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2022. december 13. 9. óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

A téli időszakban gyakran jeges és 
havas utakkal, valamint járdákkal kell 
számolnunk. Több-kevesebb bosszú-
ságot, de akár balesetet is okozhat egy 
nem takarított, vagy nem megfelelően 
letakarított ingatlan előtti terület. 

Az ingatlantulajdonos, illetve 
-használó köteles gondoskodni az 
ingatlant övező közterület, járda 
síkosságmentesítéséről és a hó eltaka-
rításáról. Fontos, hogy az ingatlantulaj-
donos, -kezelő, tisztában legyen azzal, 
hogy ő felel az esetleges károkért, bekö-
vetkező balesetekért. 

Kérjük az ingatlanok, üzletek, iro-
dák kezelőit, tulajdonosait, valamint a 
társasházak képviselőit, hogy az ingat-
lanok körüli járdák takarítását a csapa-
dék lehullását követően haladéktalanul 
végezzék el a síkosság megelőzésének 
érdekében. Az esetlegesen síkossá vált 
járdaszakaszokon haladéktalanul meg 
kell szüntetni a csúszásveszélyt. 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy konyhasóval (NaCl) soha 
ne szórják a járdákat, helyette homok, 
faforgács, kőzúzalék, murva, vagy ezek 
keveréke, esetleg fahamu használható.

A leírt szabályok betartását, vala-
mint, hogy az ingatlan használója elvé-
gezte-e a járdák takarítását és csúszás-
mentesítését a Közterület-felügyelet 
folyamatosan ellenőrzi. Ahol az ellen-
őrzések során hiányosság tapasztalha-
tó, ott a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló rendelet alapján bír-
ság kiszabására kerülhet sor.

Kérjük a lakosságot, hogy a balesetek 
elkerülése érdekében tegyenek eleget 
kötelezettségeiknek!

Közterület-felügyelet

Járdák téli takarítása, 
csúszásmentesítése

Hajdúböszörményben a 13 Vértanú  utca 30-36. szám alatti
 társasház alatt 2022. 12. 01-től 

kiadó 1 önálló garázs.  
A bérlet hosszú távra szól (min. 1 év), 2 havi kaució szükséges. 

Havi bérleti díj 25eFt + rezsi+ közös költség. 

Részletekért érdeklődni: 06 30 2788 242.

Garázs kiadó
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Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ Zrt.) üze-
meltetési feladatait (Ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés) az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-t (ÉRV Zrt.) látja el, mint 
közérdekű üzemeltető.
Hibabejelentés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
• Ügyfélszolgálati Iroda, személyesen: Nagy István utca 38. 
• Levélben: Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., 

             3701 Kazincbarcika, Pf. 117.,
• Elektronikus úton: www.vizcenter.hu
• e-mailben: ugyfelszolgalat@ervzrt.hu
• Telefonon: 80/22-42-42
• Hajdúböszörményi ügyfélszolgálat: +36 52/227-288; +36 52/ 561-487.

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó hibabejelentéseket a diszpécser-
szolgálatuk fogadja a nap bármely szakában a 80/22-42-42 telefonszám 1-es 
menüpontjában. 
Hibabejelentéseket megtehetik további telefonszámokon is:

• Ivóvíz-szolgáltatás +36 20/943-9881
• Szennyvízelvezetés +36 20/563-2501
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HTE–Monostorpályi SE 0–1 (0–0)
HTE: Fülöp G., Bun R., Pásztor D., Papp N., Borbíró D. (Porkisch D.), Sallai 

Cs., Gyarmati Z. (Varga D.), Nagy Z., Patócs R., Pelles D., Ramos C. Edző: Gyar-
mati Zoltán.

Gyarmati Zoltán: Ezen a mérkőzésen az a csapat tudott nyerni, aki az első 
gólt rúgta. Sajnos ezek nem mi voltunk, de én azt gondolom, hogy nincs a lá-
tottak alapján semmilyen szégyenkezni valónk. Jön egy hosszabb pihenő, és 
egy jó felkészülés után újult erővel állunk neki a tavaszi szezonnak. Köszönöm 
a csapatom minden egyes tagjának az együtt töltött perceket és sok sikert az 
ellenfélnek.

Ifi: HTE–Monostorpályi SE 3–0

Labdarúgás

V4-ek” nemzetközi szabadfogású birkózó versenyt rendeztek Sárospatakon 
november 19-én. Éremszerzők: Czellár Olivér (arany), Kósa Roland (ezüst), Ba-
logh Tamás, Tardi Balázs, László Tibor, Romsics Noel (bronz).

Az edzéseket november 7-től a Baltazár-iskola tornacsarnokában tartjuk, 
hétfőn, szerdán, pénteken 17.30-19 óráig.

Birkózás

Az edző, a hálóőr és a szélső
Európa-bajnoki döntőbe ju-

tott október végén a női futsal-
válogatott. A brnói selejtező torna 
utolsó játéknapján a mieink 3-0-ra 
legyőzték a házigazda cseheket. 
Ennek köszönhetően 7 ponttal 
megnyerték a csoportjukat. 

A kontinensdöntőt jövő márciusban 
rendezik meg négy csapat részvételé-
vel. A magyar együttes pályaedzője a 
böszörményi Qurikó Vivien, a DEAC 
vezetőtrénere. Két hajdúböszörményi, 
Torma Lilla, aki a debreceni együttes 
szakosztályának technikai vezetője, 
valamint Nagy Anikó  is a gárda tagjai. 

– Milyen feladatai vannak a válogatott 
mellett pályaedzőként?

 Q. V.: Többrétűek a feladataim. 
Részt veszek az edzések tervezésében, 
illetve ezeknek a vezetésében. Főleg a 
bemelegítést vezénylem a tréningek 
és a meccsek előtt. Ha az adott hely-
zetben több csoportban dolgozunk, 
természetesen az egyik gárdát én fel-
ügyelem. Ezeken kívül részt vállalok az 
ellenfelek és saját csapatunk mérkőzé-
seinek az elemzésében. Minden egyes 
pályáralépést kiértékelünk, melynek 
technikai részét is én készítem elő a 
szövetségi kapitánynak. 

– Hogyan tudja összeegyeztetni a veze-
tőedzői és a válogatott melletti munká-
ját?

 Q. V.: Ez nem nehéz, hiszen gyakor-
latilag a DEAC adja a magyar csapat 
keretének nagy részét. Legutóbb nyolc 
játékosunk húzhatta magára a címe-
res mezt. Amikor válogatott eseményt 
rendeznek, akkor mi is ott vagyunk. 
Azok, akik itthon maradnak, külön 
edzésmunkát végeznek.  

– Hogyan készültek fel a brnói tornára?

Q. V. : A felkészülési programunkban 
szerepelt több kétnapos edzőtábor, és 
egy négynapos is. Ennek zárásaként a 
szerb válogatott ellen vívtunk mérkő-
zést. Ez volt a selejtezőtorna főpróbája 
néhány nappal a Brnóba történő uta-
zásunk előtt. 

 – Milyen reményekkel vágtak neki a 
selejtezőnek?

 Q. V.: Sajnos sok időnk és lehető-
ségünk nem volt a felkészülésre. A 
szerbek elleni előkészületi meccs sem 
sikerült a legjobban. Egy góllal alul-
maradtunk. Fő szempontunk az volt, 
hogy itt mindenki lehetőséget kapjon, 
illetve gyakoroljuk a kötelező taktikai 
elemeket. Sajnos sérültjeink is lettek. 
Volt, hogy meghatározó játékosunk 
dőlt ki a sorból. Ő végül nem is tudott 
velünk jönni a tornára. Sok volt a nega-
tív előjel, de ennek ellenére pozitív volt 
a végkifejlet. 

– Mi volt a csapat erőssége?
 Q. V.: A csapategységet és a felké-

szültséget emelném ki, mint az erős-
ségünket. Nem egy-egy játékos húzta 
az együttest, hanem tényleg mindenki 
hozzá tudta tenni a magáét. Taktikai-
lag is sikerült jól felkészülni az ellenfe-
lekből. Ez döntőnek bizonyult a mér-
kőzéseken. 

Torma Lilla alapember a csapatban. 
Az elsőszámú hálóőr. Így emlékszik 
vissza a selejtező tornára.

 T. L.: Az első meccsen a szlovákok 
ellen játszottunk. Ott 1-1-es döntet-
lent értünk el. Ez nem volt valami túl 
jó kezdet. Utána mindkét mérkőzé-
sünket megnyertük. A bosnyákok el-
len 3-2-re diadalmaskodtunk, az utol-
són pedig a cseheket vertük 3-0-ra. Így 
továbbjutottunk, ami nagy örömöt 

okozott számomra és az egész gárda 
számára. 

 – Nullára hozta le a döntő mérkőzést. 
Nem kapott gólt. Mennyire jellemző, 
hogy nem találnak a kapujába?

 T. L.: Válogatott szinten ritka, ha 
nem kapok gólt. Nyilván jó érzés, ami-
kor minden lövést kivédek. Mindhá-
rom meccset végigjátszottam, mind-
egyiken sok dolgom volt. Ezek közül 
talán a bosnyákok ellen nyújtott tel-
jesítménnyel vagyok a legkevésbé elé-
gedett. Emellett több bravúrom is volt, 
így sokszor mérkőzésben tudtam tar-
tani az együttest. 

– Mi az erőssége a magyar csapatnak?
T. L.: A négy csapat közül szerintem 

mi voltunk taktikailag a legjobban fel-
készítve. Még a csapategységet is ki 
tudnám emelni a pozitívumok között. 
Jó focizni ebben az együttesben. Büsz-
keséggel tölt el, hogy felvehetem a cí-
meres mezt. 

– Mennyire kemények az edzések a vá-
logatottban?

 T. L.: Kemények, alaposan meg-
dolgoztatnak bennünket a trénerek. 
Ráadásul nagy hangsúlyt fordítanak a 
szakemberek a taktikai felkészítésre is. 
Sok új elemet kell megtanulnunk. 

– Megéri manapság ezt a sportágat 
gyakorolni?

T. L.: Mindenképpen. Rengeteg 
pluszt hozzáad az ember életéhez. Ba-
rátokat szerzel, óriási élményekkel 
gazdagodsz, sok helyre eljutsz a nagy-
világban. Természetesen közben spor-
tolsz, amit nagyon szeretsz. 

 Nagy Anikó szintén tagja a nemzeti 
együttes keretének.

–  Milyen poszton erősíti a címeres gár-
dát? Milyen előnyei vannak ennek?

 N. A.: A válogatottban én szélsőt 
játszom. A DEAC színeiben néha hátsó 
ember vagyok vagy center. De itt is el-
sősorban szélsőt játszom. Én ezt azért 
szeretem, mert imádok futni. Ez az 
egyik erősségem. 

– Az Ön számára mennyire volt kihívás 
a kerettagság?

N. A. : A válogatotton belül fiatal-
nak számítok. De próbálom felvenni a 
versenyt a többiekkel, ami nem köny-
nyű feladat. Jó érzés volt a nemzeti 
csapat tagjának lenni. Fizikálisan az 
EB-re még jobban elkezdtem készülni. 
Továbbra is szeretném a nemzeti válo-
gatott mezét magamra húzni. 

– Hogyan értékeli a válogatott teljesít-
ményét?

N. A.: Egyéni teljesítményt nem 
emelnék ki, hanem a csapategységet 
említeném. Igazából mindenki küzdött 
a győzelemért. Bízom abban, hogy já-
téklehetőséget kapok majd az Európa 

-bajnokságon. Most sokkal jobban oda-
teszem magam a felkészülésre, hogy 
bejussak a szűk keretbe. Ekkor biztos 
esélyt fogok kapni a játékra. 

–  Hogyan látja az esélyeket?
N. A.: A magyar válogatottnak je-

len helyzetbe a harmadik hely a leg-
reálisabb eredmény. Rajtunk kívül az 
ukránok, a spanyolok és a portugálok 
küzdenek majd a bajnoki címért. Ez 
utóbbi két gárda messzemenőkig a leg-
esélyesebb. Véleményem szerint mi az 
ukránokkal játszunk a dobogó harma-
dik fokáért. Bízok egy jó sorsolásban. 

bertalan


