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Csikós bemutatóval, hagyományos fogatok versenyével és több
más programmal várta az érdeklődőket az Országos Cifraszűrös
találkozó és Hagyományőrző nap
a Kinizsi téri lovaspályán, augusztus 28-án.
A program kezdetén a Rákóczi induló dallamaira felvonultak a lovasok
és a cifraszűrösök. Molnár Imre egyesületi elnök köszöntötte a résztvevőket. Kérdésünkre megfogalmazta:
– Ez egy országos rendezvény, sokan
képviseltetik magukat, akik hazánk
több pontjáról érkeztek, például Sopronból és Dunaföldvárról is. Örömtelinek tartom, hogy egyre több a fiatal
is. Nagy az érdeklődés, a tavalyihoz
képest idén megnagyobbítottuk a
színpadot, de így is kevésnek bizonyult a hely.
A rendezvényen Leleszné Sveda
Klára képviselő mondott beszédet,
amelyben kitért a cifraszűr történelmi jelentőségére. Elmondta, a hagyományőrzés fontos szerepet játszik a
közösségek kialakításában, és azok
összefogásában. A Csillagvár Óvoda
intézményvezetőjeként pedig hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a
gyerekek is megismerjék a hagyományos értékeket, a magyar kultúrát.
Tiba István országgyűlési képviselő
beszédében elmondta, büszke arra,
hogy ismételten ennyi nagyszerű ember között lehet. Egyperces néma főhajtást kért Csibi Gyuláné emlékére,
aki számos böszörményi cifraszűrrel
együtt, az ő szűrét is készítette. A
képviselő hozzátette, hogy Molnár
Imrével összefogva, a hajdúböszörményi Értéktár Bizottsággal karöltve
kezdeményezték, hogy a cifraszűrt
is nyilvánítsák hungarikumnak. Ezzel kapcsolatban reméli, hogy jövőre már a magyarság egyedi értékeként hivatkozhatnak rá. Ezután
Papp László szűrkészítő vette át a
szót, akinek a „vezényletével” a cifraszűrösök bemutatták viseletüket.
Tyukász Tamás, a Vitnyédi Zsiványok
egyesületének képviseletében GyőrMoson-Sopron megyéből érkezett a
helyszínre.
– Most először vagyok Hajdúböszörményben, de rendszeresen járok
találkozókra, például a Fertő-Hanság
Nemzeti Parkban, vagy a Rábaközön.
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Cifraszűrös hagyományőrzés Megkezdődött
a tanév
Jelenléti oktatással kezdődik az új tanév a város oktatási
intézményeiben. A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben 7330
általános iskolás, közülük 207
első osztályos kisdiák és 637
gimnáziumi tanuló kezdte meg
tanulmányait.

A hagyományőrző találkozókon szerintem az ember átszellemül egy kicsit. Szeretnénk átadni a fiataloknak,
amit mi is az apáinktól tanultunk. Az
ilyen alkalmak egyben baráti találkozók is.
Molnár Dávid Kismacsról érkezett
a találkozóra.
– Nagyon fontosnak tartom a hagyományőrzést. Mindig kell, hogy
legyen valaki, aki továbbviszi a hagyományokat, különben kivesznek.
Úgy gondolom, hogy a fiatalokat leginkább akkor sikerül megragadni, ha
már a családtól is ilyen nevelést kaptak, tehát nagyon családfüggő. Én
kiskorom óta ebben nevelkedtem.
A nap része volt még a csikós bemutató is. Irázi Károly csikós ezzel

kapcsolatban lapunknak elmondta.
–- Hajdúnánásról érkeztünk. Közel
30 éve foglalkozom ezzel. A bemutatóra egy lovat betanítani körülbelül
2-3 évbe telik. Akihez közel áll a hagyomány tisztelete, az tudja igazán
értékelni a programot.
A hagyományos fogatok versenyére Jászágóról érkezett Nagy Martin, aki szerint a verseny közben az
a legfontosabb, hogy a jószág, esetében a póni, tudja a dolgát. A rendezvény részét képezte a nóniusz
tenyészszemle, a ménbemutató, ebéd
nótaműsorral. Bemutatót tartottak a
néptáncosok, valamint fogatbemutatót is láthattak a megjelentek.
Czeglédi István

A központ képviseletében elmondták, hogy a jelenléti oktatásra, eseményekben és szakmai
programokban gazdag tanévre készülnek. Hozzátették még, hogy
a Bocskai István Gimnázium idén
ünnepli 400. évfordulóját, továbbá az intézmény idén elnyerte a
„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat. Gyulai Sándor, a
gimnázium intézményvezetője az
új tanévvel kapcsolatban elmondta, „a gimnáziumban szeptember
1-jén 648 diák kezdte el a tanévet.
„Iskolánk négyszázadik jubileumát
ünnepeljük az idén, a négyszázegyedik számon tartott tanévet
kezdtük meg. Egy osztály indult az
ötödik évfolyamon, és három osztály kezdte meg a 9. évfolyamot.
Utóbbiak között van nyelvi előkészítő tagozat, reál, reál illetve humán tagozat”– fogalmazott Gyulai
Sándor.
Menyhárt Zoltán, a Bethlen Gábor Általános Iskola új intézményvezetője elmondta, „iskolánkban
idén kettő első osztály indult. Ebből az egyik, testnevelés tagozatos.
Intézményünkre eddig is jellemző
volt, hogy tanórán kívüli tevékenységként az úszást emelt óraszámban tanítottuk a diákjaink számára. Ezt szeretnénk a továbbiakban
is folytatni, ennek érdekében jelenleg tárgyalunk az illetékesekkel.”
Cz. I.
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Vargáné dr. Nagy Anikó

Vargáné dr. Nagy Anikó, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési
és Gyógypedagógiai Kar főiskolai docense, a Családpedagógiai
Egyesület elnöke június 7-én, Budapesten vette át az EMMI által
megítélt rangos szakmai elismerést, a Brunszvik Teréz-díjat.
Az emberi erőforrások minisztere,
Kásler Miklós által adományozott
szakmai elismerés, kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus képzésben végzett oktató,
a családok és a gyermekek jólétének
növelése érdekében tett közszolgálati
tevékenység elismeréseként adományozható. A díjat a Családpedagógiai
Egyesület felterjesztésére kapta a kitüntetett.
– Mi volt az első gondolata, amikor
megtudta, hogy megkapja a díjat?
– Nagy meglepetés volt számomra
maga a felterjesztés is. Nem gondoltam arra, hogy a díjat megkaphatom.
– Milyen érzésekkel vette át a díjat?
– A Pesti Vigadó díszterme impozáns helyszíne a díjátadó ünnepségeknek. Nagyon meg voltam hatódva
az átadó ünnepség alkalmával. Akkor
szembesültem igazán azzal, hogy pedagógus napon az ünnepeltek között
lehetek. Megtisztelőnek érzem, hogy
kiváló kollégák között lehetek díjazott.
– Mit jelent az ön számára ez az elismerés?
– Egy díj soha nem csak magáé a
díjazotté. Több annál. Az elismerés
szól arról a szakmai tevékenységről,
amelyet a Családpedagógiai Egyesület tagjaival közösen végzünk évek
óta. Megtisztelő számomra, hogy érdemesnek találtak a felterjesztésre,
amit ezúttal is köszönök, valamint
azt, hogy érdemesnek találtak a díj
odaítélésére. A Családpedagógiai
Egyesület célja, hogy a családokkal
foglalkozó szakemberek számára
nyújtson olyan elméleti ismereteket, amelyeket alkalmazni tudnak az
érintett családokkal való hétköznapi
munkájukban. Az egyesületben szakmai közéleti tevékenységként kilenc
kötetet szerkesztettünk az elmúlt öt
évben. A Családi Nevelés sorozatok
hagyományteremtő szándékkal kívánják képviselni a családpedagógiai
szakmai térben, a téma szakirodalmi kínálatát. A kötetek az interdiszciplináris megközelítés érdekében a
családokkal, gyermekekkel foglalkozó, professziót gyakorlók számára
teremtenek lehetőséget a szakmaitudományos muníció bővítésére. Továbbá számos szakmai fórumot és
konferenciát szervezünk a családok
jelenéért és jövőjéért elkötelezett érdeklődő közösség számára.
– Annak idején, hogyan választotta
az óvodapedagógusi hivatást?
– Édesanyám javaslatára választottam az óvodapedagógusi pályát.
A képzés ideje alatt kora gyermekkori angol nyelvi képzésben is része-
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sültem. A rendszerváltás után nagy
szükség volt angol nyelvtanárokra,
így a végzés után tovább folytattam
a tanulmányaimat angol nyelvtanári
szakon. Később pedagógus szakvizsgát tettem közoktatási szakirányú
képzésben, és pedagógia szakos mesterdiplomát, majd neveléstudományi
doktori fokozatot szereztem. Minden
tanulmányom épülésemre szolgált,
és hasznát veszem a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.
– A családjukban volt-e óvodapedagógus?
– Nem.
– Mit kapott ehhez a hivatáshoz a
családi háztól?
Kedvenc idézetem Goethetől való:
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” A
szüleimnek örökké hálás leszek azért
az indíttatásért, amit tőlük kaptam.
Biztattak és bátorítottak bennünket
a testvéreimmel a tanulásra, amihez
minden támogatást megkaptunk.
Megtanultuk a szorgalmat, a kitartást, az elvégzett munka örömét.
Megtapasztalhattuk azt a végtelen,
feltétlen szeretetet, amit a családban
kaphat az ember. Stabil értékekkel
ruháztak fel bennünket, amelyek
irányt mutatnak a világban. Ezek a
mi gyökereink.
– És a tanáraitól?
– Kiváló tanáraim voltak tanulmányaim ideje alatt. Általános iskolai,
középiskolai tanulmányaim idejéről
is számos pedagógust tudnék említeni, akik nagy hatást gyakoroltak
rám. Személyes, emberi hozzáállásukkal a diákokhoz, vagy szakmai
tudásukkal tettek mély benyomást
rám. Felsőoktatási, óvodapedagógusi tanulmányaim alatt a szakma akkori nagyjaitól tanulhattam, akikkel
mind a mai napig szoros kapcsolatot
ápolok. Valamint meg kell említenem
doktori tanulmányaim során a témavezetőmet, aki emberségével, professzionalizmusával mutatott példát.
Úgy gondolom, szerencsésnek mondhatom magam, hogy kitűnő pedagógusok vettek körül.
– Milyen út vezetett a mostani munkájáig?
– Számtalan hazai és nemzetkö-

zi projektben való részvétel, konferenciaszereplés és szervezés, tudományos kutatói munka, oktatói és
gyakorlati tevékenység az, amit a
mindennapokban végzek.
– Mennyire kap szerepet a pályáján
az önképzés?
– A tanulmányaim lezárultak hivatalosan, de a tanulásnak nincs vége.
A szakma folytonos megújulást, nyitottságot és naprakészséget követel.
– Mi a pedagógusi ars poeticája?
– A választott hivatás iránti mélységes alázat, kitartás és szorgalom. A
diákok, hallgatók szeretete és tisztelete. Talán régimódi elvek lehetnek,
de ezek vezérelnek.
– Mit tart munkája legnagyobb sikerének?
– Úgy gondolom, hogy az egyesület gondozásában kiadtuk a Családi
nevelés könyvsorozat köteteit, amelyek a szélesebb szakmai közönség
számára is hozzáférhetőek és hasznosak, gyakorlati ismereteket közvetítenek. Sikernek könyvelhetem el,
hogy 2017-ben három hónapig egy
olasz egyetemen oktathattam, mint
vendégoktató. Sikernek tartom a
2018-ban Magyarországon megrendezett, az Európai Kora Gyermekkori Kutatótársaság által koordinált

tudományos konferenciát, amelynek
hazai rendezési jogára kollégámmal,
dr. Pálfi Sándorral közösen pályáztunk és nyertük el a szervezési jogot.
De sikernek tartom minden hallgató
egyéni eredményét, akiknek hozzájárulhattam, hogy megtalálják a pálya
szépségeit és örömeit.
– Szakmailag minden vágya teljesült?
– Úgy gondolom, van még teendőm
a pályán. A Brunszvik-díj kétségtelenül magas szakmai elismerés. Alázattal végzem tovább a munkámat.
– Rendszeresen publikál. Ebben mi
motiválja?
– A tudományos kötelességen túl
a publikációk célja a célközönség tájékoztatása kutatási eredményekről,
vagy elméletekről. Remélem, kellően
hasznosak is az elkészült írások.
– Önmagán kívül kinek köszönhetőek
a sikerei?
– Az egyéni sikerek mögött ott áll
a szűkebb és tágabb család. Úgy gondolom, hogy a férjem és a gyerekeim támogatása nélkül nem tudnám
végezni a hétköznapi munkámat. A
családon kívül pedig a szakmai közeg, a kollégák. Elmondhatom, hogy
inspiráló szakmai műhely van jelen a
karon. A kollégákkal számos hazai és
nemzetközi kutatásnak vagyunk részesei. Nemzetközi konferenciákon
vettünk részt a vírus előtti időszakban, de mi magunk is szervezünk
konferenciákat, amelyek a széles
szakmai közönség érdeklődését elnyerhetik.
– Amikor nem a hivatását gyakorolja,
mivel foglalkozik?
– Olyat, hogy szabadidő nem igazán ismerek. Szeretnék többet olvasni, talán egyszer erre is sor kerül.
Nagyon szeretek utazni. A családtagokkal való közös programok,
együttlétek sok erőt adnak a mindennapokban.
B.E.

Miniszteri
elismerés

Közel 40 éve a mezőgazdasági szakképzés szolgálatában. Kevés olyan mezőgazdasági gépész van Hajdú-Biharban, aki szakmája alapjait nem Marjai
Antaltól sajátította el. Közel négy évtizedes elhivatott pedagógiai munkájáért, munkaközösség-vezetői tevékenységéért augusztus 20-án Miniszteri
Elismerő Oklevelet vehetett át Budapesten hazánk agrárminiszterétől.
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Egy nap az egészségért

Megvalósított álmok
Nemzeti ünnepünk, augusztus
20-a alkalmából állami kitüntetést adományoztak kimagasló tevékenysége elismeréseként, Lelesz
György Gábor nyugalmazott rendőr alezredes és a Debreceni Közterület-felügyelet Intézményvezetője részére. Lelesz György a Magyar
Arany Érdemkereszt katonai tagozata elismerését vehette át.

A Bodaszőlőért Egyesület szervezésében, az önkormányzat és a
Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesületének támogatásával egészségnapot rendeztek a településrészen, augusztus 28-án.
A rendezvényen előadások hangzottak el a témában, és különböző
szűréseken vehettek részt a lakosok.
De a rendezők jóvoltából voltak tornalehetőségek, kulturális programok
és főzés is. Dombi Imre egyesületi elnök kiemelte, hogy immár második
alkalommal adnak otthont Bodaszőlőn a programnak.
– Ebben a túlhajszolt világban nagyobb figyelmet kell, hogy fordítsunk
az egészségünkre. Saját tapasztalatom, hogy addig, amíg nincs probléma, nem igazán foglalkozunk a betegségekkel és azok megelőzésével.
Ezért fontos, hogy egy-egy ilyen nap
szervezésével felhívjuk a lakosság figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre.
Fórizs László alpolgármester megnyitó beszédében elmondta, hogy az
egészség nagy kincs. Lényeges, hogy
az emberek még egészségesként odafigyeljenek magukra. Az ilyen rendezvények teljes mértékben alkalmasak arra, hogy felhívják a figyelmet,
mindenki tegyen azért, hogy ne betegedjen meg. Ez egyebek mellett függ
a mozgástól, a helyes táplálkozástól
és a mértékletes életmódtól.
A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete külön standdal állt a lakosság
szolgálatában. Náluk például a tájékoztatáson túl, egészséges süteményeket kóstolhattak meg az érdeklődők – tudtuk meg Bereczkiné Szabó
Ivett munkaszervezet-vezetőtől.
– A Zöld Kör Egyesülettel egy felvilágosítást folytatunk. Ezen projekt
keretében létrejött egy film, amely az
interneten is megtekinthető, mint
nyírségi erdők és mezők.
Erdős András, az ESZ-V Nonprofit Kft. ügyvezetője a rendezvénynyel kapcsolatban hangsúlyozta,
hogy folyamatosan támogatják a
bodaszőlőihez hasonló rendezvényeket. Mi egy Egészségfejlesztési Irodát
is működtetünk, amelynek pontosan
az a feladata, hogy megismertesse a
lakossággal az egészségtudatos életmódot. Nagyon fontosak a szűrések
is, hiszen tavaly a járvány miatt ezek
elmaradtak – mondta a főorvos.
Medgyesi Zsuzsanna szemész a

gyermek- és felnőttkori szembetegségekről tartott előadást.
– Ha a gyermekkori betegségekről beszélünk, egyik a csecsemőkori könnycsatorna. A többi, amelyek
nagyon fontosak, a látás-rendellenességek, köztük a kancsalság. A felnőtteknél leginkább a szürke és zöld
hályog, illetve a belgyógyászati problémák közül a cukorbetegség okoz
károsodást. Úgy, mint általánosan az
egész országban,településünkön is
elég gyakoriak ezek a bajok.
Erdős Zsófia orvostanhallgató
„Egészséges táplálkozás és a vitaminok” címmel tájékoztatta a jelenlévőket.
– Az egészséges étrenddel ismertetem meg az érdeklődőket a nap folyamán. Szerintem ezt nagyon fontos
már kisgyerekkorban elkezdeni. Jelenleg a vitaminokról, az étrend-kiegészítőkről tájékoztatok. Ezek azért
fontosak, mert nyilván a mai világban
a táplálkozásunk nem a legegészségesebb. Szeretnék egy irányelvet mutatni, hogy mire kell odafigyelnünk.
Ez a mai, egy kiváló lehetőség arra,
hogy az emberek tisztában legyenek
a tényekkel.
Kiss Anikó gyermekgyógyász és
Asztalos István háziorvos a páciensek által feltett kérdésekre válaszolt.
Az egészségnapon a standok egész
sorában prevenciós szűréseken és
kezeléseken vehettek részt az érdeklődök. A BEMER szaktanácsadója,
Árvai János kérdésünkre elmondta,
hogy fizikai érterápiát végeznek.
– Főleg a lakosok kapnak ma széles
körben információt. Ez nekik mindennél fontosabb. Olyan dolgokhoz
juthatnak ingyen hozzá, amiért máskor esetleg fizetniük kell.
A lakosok éltek is a lehetőséggel.
Orbán Anikó hangsúlyozta, hogy jónak tartják a kezdeményezést. Itt
felhívják a figyelmemet arra, hogy
figyeljek oda az egészségemre. Ráadásul a tájékoztatást és szűréseket
itt helyben kapjuk meg, nem kell elutaznunk miattuk.
Kocsis Andrásné mindig részt vesz
az egészségügyi programokon. A közösség és a vizsgálatok, valamint a
tájékoztatók miatt jövök el minden
alkalommal. Itt felelevenítik az ismereteinket. Minden érdekel. A programok hasznosak és jók, csak figyelni
kell.
Bertalan Erzsébet
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– Hogyan választott hivatást?
– Amikor leérettségiztem 1977-ben,
akkor visszakerültem Hajdúdorogra,
és az ÁFÉSZ-nél kezdtem el dolgozni.
Már akkor megfordult a fejemben, hogy
olyan pályát kellene választani, ami az
ember előtt jobban megnyitja a világot.
Egyszer gondoltam egy merészet, és beadtam a kérelmemet a rendőrségre. A
tiszti iskolába 1980-ban vettek fel. Rá
két évre avattak rendőrtisztté.
– A rendőrségnél milyen pályát járt be?
– Hajdúböszörményben szereltem fel
1982-ben, nyomozó lettem. Elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, bűnügyi
szakon. Majd 1988-ban a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály
vezetőjeként dolgoztam. Itt hat évig tevékenykedtem. Ezt követően, 1994-ben
felkérést kaptam, hogy a Hajdú-Bihar
megyei Rendőr Főkapitányság közrendvédelmi osztály vezetői feladatait vegyem át. Rá öt évre Debrecen rendőrka-

pitánya lettem. Ezt a megbízatást hat és
fél évig láttam el. Közben folyamatosan
tanultam, képeztem magam. Bölcsész
egyetemi diplomát szereztem. Munkám mellett a debreceni egyetemen és
egy budapesti főiskolán is tanítottam.
Nyugállományba 2007-ben vonultam.
–Munkájában mi az, amit mindig szem
előtt tartott és tart?
– Huszonnyolc éves korom óta mindig vezetői beosztásban dolgoztam.
Mindig az vezérelt, hogy minden fogaskerék egyformán fontos egy szervezetben. Nem nélkülözhetetlenebb a
rendőrkapitány, mint a gondnok bácsi.
Tehát teljesen egyenrangú partnerként
kezeltem minden kollégámat. A másik,
ami még nagyon lényeges, hogy minden
megoldandó kérdéshez úgy közelítettem, hogy mit, hogyan lehet megoldani.
– Jelenleg a Debreceni Közterület-felügyelet intézményvezetője. Manapság
mennyire megbecsült ez a pálya?
– Ha a kitüntetést veszem figyelembe, akkor azt mondom, hogy megbecsült. Egyébként bizonyos szegmensei
nem népszerűek. Van olyan területe a
munkánknak, amikor kénytelenek vagyunk konfliktusba kerülni az emberekkel. Hiszen bírságoljuk a szabály-

talankodó járművek tulajdonosait. A
debreceni közterület-felügyelet egy kicsit másabb az ország többi szervéhez
képest. Mi működtetjük a város összes
piacát, szervezzük a Mihály napi vásárokat. Hozzánk tartozik még a mezőőri
szolgálat, a város közterület hasznosítási tevékenysége és az ebrendészeti telep
is. A Megyei Jogú Városok Szövetsége
külön közterület-felügyelői kollégiumot hozott létre a szakmai munka koordinálására. Ennek a szervezetnek én
vagyok az elnöke. Ez hatalmas elismerés számunkra.
– Mit tart eddigi pályája sikerének?
– A mostani állami kitüntetést nagy
sikernek értékelem. Ezen túl lényeges,
hogy Hajdúdorogról származom. A saját erőmből valósítottam meg az álmaimat. Egy vidéki kisfiúból Magyarország
legnagyobb vidéki városában vezető pozíciót láthatok el.
– Hajdúdorogi, Debrecenben dolgozik és
Hajdúböszörményben lakik.
– Nagyon szeretjük Böszörményt,
gyönyörű város. Feleségem 1982-ben itt
kezdte a főiskolát, amikor én is idekerültem. Harmincöt éve kötöttük össze
az életünket. Mi már helyinek valljuk
magunkat. Bár azt szoktam mondani,
hogy háromlaki vagyok. A gyerekünk is
itt született. A feleségem komoly szakmai sikereket ért itt el. Közéleti tevékenységet is folytat.

– Szabadidejében hogyan tudja kipihenni magát?
– Három dolgot szeretek különösen
szabadidőmben végezni. Minden reggel
hajnalban kelek, 2016 óta edzőteremben kezdem a napomat. Másfél órás
tréningre van szüksége a szervezetemnek. A nyolcvanas évek második fele óta
vadászok. Ha kiülök egy lesre, vagy sétálok az erdőben két-három órát, a fejemet olyan szinten kiszellőztetem, mintha egy hétig a tengerparton nyaralnék.
A feleségemmel nagyon sok kulturális
rendezvényre járunk. Ez szintén feltöltődés a számomra. A sporteseményeket
is kedvelem. Egy LOKI meccs nem múlhat el nélkülem.
– Mi az, amit gyermekének útravalóként adott?
– Az útravalót már megkapta. Beáta
biológus és farmakológiából doktorált,
gyógyszerkutató a debreceni egyetemen. Azt látta tőlem és az édesanyjától
is, hogy érdemes tanulni. Büszke vagyok rá, hiszen a doktorátuson túl négy
diplomája van. Végtelen büszkeséggel
tölt el, hogy saját magának tanul, és
tudja, mit akar az élettől.
B. E.

4
Erdős Imre vehette át az iskoláról elnevezett díjat az idei esztendőben, az Északi Agrárszakképzési Centrum Széchenyi István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégiumban.
Az elismerést néhány évvel ezelőtt
alapították az intézményben. A több
évtizedes, kiváló munkát végző pedagógusoknak szokták odaítélni a kitüntetést.
– Milyen érzésekkel vette át az iskola
által alapított Széchenyi-díjat?
– Nagyon jólesett, ugyanakkor meglepetésként ért, nem számítottam rá.
– Milyen visszajelzést jelent önnek ez
az elismerés?
– Több mint három évtizedet töltöttem az iskolában. Munkásságomat
figyelembe véve ez tette fel az i-re a
pontot. Nagyon fontos számomra,
annak ellenére, hogy az elmúlt harminc évben több elismerésben is volt
részem (igazgatói dicséret, polgármesteri elismerő oklevél). Jó néhány
tehetséges diákommal nyertem SZKT
országos versenyeket mezőgazdasági gépész szakmában. A mi intézményünk is rendszeresen rendez országos megmérettetéseket, különböző
szakmákban. A felkészítés mindig sok
munkát és energiát igényelt, ami nem
volt hiábavaló, hiszen az eredményekkel tovább öregbítettük az iskola hírnevét. A gyerekeknél az a lényeges,
hogy önmagukhoz képest mit nyújtanak. Van, akit felzárkóztatni, és van,
akit tehetséggondozni kell. Éppen
ezért minden tanuló különös odafigyelést igényel, mert a cél az, hogy
hozzásegítsük őket a választott szakma megszerzéséhez.
– Néhány hónapja nyugdíjba vonult.
Hogyan telnek a napjai?
– Március 20-án értem el a kor szerinti nyugdíjjogosultságot, de még
nem jöttem el az iskolából, a tanévet
végigtanítottam. A napjaim jelenleg
munkával telnek, majd ezt követi a
szabadság és a pihenés.
– Mit tervez a nyugdíjas évekre?
– Még többet szeretnék a családommal, feleségemmel, fiammal és
lányommal együtt lenni. Szeretek kertészkedni, olvasni, rejtvényt fejteni
és kirándulni. Ezekre most már több
időm lesz.
– Ön milyen iskolás gyerek volt?
– Jó szorgalmú diák voltam, a magaviseletemmel sem volt gond. Természetesen egy kis diákcsíny az belefért, de kirívó eset nem volt.
– Mi a legfontosabb életbölcsesség,
amit a szüleitől tanult?
– A szorgalmat, a munka szeretetét
és egymás megbecsülését. Ezek a legfontosabbak az élet minden területén.
A szüleim úgy indítottak útra, hogy
egy jó szakmát szerezzél fiam, akkor
megállod a helyedet az életben. Megfogadtam a tanácsukat, először szakmát tanultam, majd folyamatosan
képeztem magam. Leérettségiztem a
helyi Bocskai-gimnáziumban, majd
szakérettségit tettem a Bethlen Gábor
Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolában, Debrecenben.
– Mikor derült ki, hogy pedagógus szeretne lenni?
– Balogh Imre, a Széchenyi-iskola
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Szorgalom, munka, szeretet

akkori igazgatója megkeresett, hogy
jöjjek át az intézménybe. Én akkor a
SZOLIVÁLL-nál dolgoztam vezetői
állásban. Itt, mintegy kétszáz embernek a munkáját szerveztem, ügyeit
intéztem. Amikor átkerültem a középiskolába, nem volt üres pedagógus
álláshely, így gondnoki munkakörbe
vettek fel. Ekkor még húsz tanár és
ugyanannyi technikai személyzet volt
a mezőgazdasági iskolában. Itt érlelődött meg bennem a gondolat, hogy a
pedagóguspályát válasszam, amiben
bizonyára az is szerepet játszott, hogy
sok tanár van a szűkebb és tágabb értelemben vett családomban. Vallom,
hogy az élet egy végtelen tanulás. Két
év után megszereztem a pedagógus
diplomát. Először kollégiumi nevelőtanárként dolgoztam.
– Milyen szakon végzett?
–Mezőgazdasági gépész szakon
szereztem diplomát, tanári szakkal.
Azért választottam ezt a végzettséget, mert az alapszakmám is gépész.
Én ezen az úton haladtam mindig, így
jól be tudtam kapcsolódni a gyakorlati oktatásba. A későbbiekben pedig a
gyöngyösi főiskolán szereztem meg a
második diplomámat.
– Mennyit változott az intézmény az
elmúlt évtizedek alatt?
– Nagyon sokat változott, amikor
odakerültem a Munkaügyi Minisztériumhoz tartoztunk, utána átvett
bennünket az önkormányzat. Most
néhány éve ismét a szaktárca része
vagyunk. Agrárképzési centrumok
alakultak. Mi egy éve az északi centrumhoz tartozunk, melynek központja Nyíregyháza. A több mint 32 év
alatt, a folyamatos fejlődést sikerült
végigkövetnem. Négy igazgatóval, Balogh Imrével, Papp Istvánnal, Molnár
Magdolna Ilonával és Kovács Attila
Károllyal dolgoztam együtt. A növénytermesztő-gépész képzésből teljesen más struktúra alakult ki. A szakmakínálatunk kinyílt, mint egy rózsa.
Nagyon sok végzettséget lehet nálunk
szerezni. Csak néhányat említve ilyenek az állattenyésztő, a vadász, a kertész és az erdész, vagy az élelmiszeripari szakmák. Ezekhez a szakokhoz
új kollégák érkeztek az intézménybe,
így bővült a tantestület létszáma. Az
egykori gépészképző szakiskola mára
szakközépiskolai és technikusi képzést is biztosít.
– A tanulók is változtak?

– A tanulók is sokat változtak,
amihez nagyban hozzájárul a számítástechnika térhódítása, mely újabb
kihívást jelent tanárnak, diáknak egyaránt.
– Mi az, ami megtartotta az intézményben az elmúlt évtizedek alatt?
– Nem váltogattam sűrűn a munkahelyeimet. Az ötven év alatt négy
volt. Egy új helyen mindig nehéz a
tiszteletet kivívni, de nekem sikerült
beilleszkedni. Jó érzés, ha számítanak az emberre. Én magamtól soha
nem hagytam el munkahelyet, mindig
hívtak. Áthelyezéssel jöttem a Széchenyibe is. Itt nagyon jó munkatársi közösségre leltem. A diákoktól is mindig
megbecsülést kaptam.
– Napi munkájában mi az, amit mindig szem előtt tart?
– A mi hivatásunkban a legfontosabb dolog az, hogy a gyereket szeressük, ugyanúgy, mint a családban. Ha
egy kapcsolat nagyon távolságtartó,
akkor a kommunikáció nem jól működik. Pedig ez, és a kölcsönös tisztelet az alapja a jó együttműködésnek.
Amikor a diákok megnyílnak, akkor
tudok nekik segíteni.
– A hivatásában az igazán nagy eredmények, lehet, hogy csak később érnek
be. Figyelemmel tudja-e diákjai későbbi
sorsát követni?
– Természetesen. Ez az utókövetés
hivatalból is megtörténik, másrészt
pedig interneten vagy személyesen
ugyancsak tartom a kapcsolatot a volt
tanítványaimmal. Ez utóbbi mindennapos. Tudok a továbbtanulásukról
és a családi állapotuk változásairól.
Folyamatosan képben vagyok. Ezek

Vadveszély
A napokban is tart az őzek párzási
időszaka. A vadak ebben az időszakban
nagyobb területet bejárva többet mozognak, gyakrabban keresztezi útjuk a közutakat, ezért fokozott balesetveszélyt
jelentenek a közlekedőkre.
A veszélyes útszakaszokra KRESZ-tábla figyelmezteti a sofőröket. A gyakorlatban
azonban mindig és mindenhol fennáll a vaddal
való ütközés veszélye. Párzási időszakban, ha
egy vadat lát az úton vagy mellette, vagy egy
őz átugrik az úttesten, nagy valószínűséggel
követi majd egy másik, ezért feltétlenül lassítsanak! Ha van elég idő lefékezni a járművet,
meg kell várni, míg az állat átkel az úton. Ha a
vadat későn veszik észre, és elkerülhetetlenné
válik az ütközés, akkor erőteljesen fékezzen és
használja a jármű hangjelzését, ne a kormány
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a beszélgetések sokat jelentenek számomra. Sokan gratuláltak a díjamhoz
is, ami nagyon jól.
– Boldogulnak az életben az egykori
tanítványok?
– Nyilvánvalóan előfordul, hogy
valaki nem tud elhelyezkedni a szakmájában. Nekik felajánljuk, hogy
ingyenesen egy másik szakmát is végezzenek el. Nem egy-két gyerek van,
aki nyolc általános után, még ugyanennyit eltölt nálunk. Elsajátít egy
szakmát, leérettségizik és még technikusi képzettséget is szerez. Ilyenkor szoktam mondani a tanulóknak:
na, most nyílt ki a világ előttetek. Innentől lehet továbbtanulni főiskolán,
egyetemen. Büszkeséggel tölt el, hogy
egykori tanítványaim közül, ma már
többen kollégáim. Jó, hogy a fiatalok
átveszik a stafétát.
– Pedagógusként mit tart a legnagyobb eredményének, mire a legbüszkébb?
– Igyekeztem a gyerekeket tiszteletre nevelni. Az óráimon megköveteltem a rendet és fegyelmet, a precíz,
pontos munkát. Szigorú, következetes pedagógusként ismernek, ugyanakkor a tanórán kívüli szabadidős
tevékenységek szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt vettem.
Szívesen emlékszem vissza a jó hangulatú verébavatókra, sportrendezvényekre, főzőversenyekre, korsó- és
gyűrűavatókra, zenés-táncos estekre,
traktorhúzó versenyekre, valamint
a színvonalas iskolai ünnepségekre.
A tanulók szakmai sikerei mellett a
legfontosabb mégis az, hogy megtiszteltek a bizalmukkal, problémáikat
empátiával kezeltem, és lehetőségem
szerint segítséget nyújtottam.
– Az eredmények és az elmúlt évtizedek tükrében szerencsés embernek tartja
magát?
– Szerencsés embernek tartom magam. Kiegyensúlyozott családi élet
van mögöttem. Feleségem és gyerekeim segítettek a munkámban, a háttérből mindig támogattak. Sok feladathoz fel kellett nőnöm, hiszen az iskola
életében rengeteg változás történt az
elmúlt három évtizedben. Folyamatosan jártam pedagógiai és szakmai továbbképzésekre, próbáltam magamból mindig kihozni a maximumot.
Ha még egyszer választanom kellene,
akkor is a pedagógus hivatást választanám.
Bertalan Erzsébet

elrántásával próbálja megakadályozni az ütközést! Kerülni kell a hirtelen kormánymozdulatokat, és irányváltoztatást, mert letérhetnek
az útról, esetleg átsodródhatnak a szemközti
sávba, így súlyosabb következményei lehetnek a manővernek, mint aminek elhárítására
törekszik. Ha tehetik, szereljenek vadriasztó
sípot járművükre!Amennyiben az ütközés bekövetkezett, akkor azonnal álljanak meg, keressenek egy olyan biztonságos helyet, ahol
a további balesetek bekövetkezését el tudják
kerülni. Használják az elakadásjelző háromszöget és a vészvillogót a további balesetek
megelőzése céljából! Miután a járművel biztonságosan félreálltak, tegyenek bejelentést a
112-es díjmentes, segélyhívó számon! Amenynyiben a vad még él, akkor arra is figyeljenek
oda, hogy kellő távolságból értesítsék a többi
járművezetőt, a további balesetek elkerülése
érdekében. Az elpusztult állatot ne vigyék magukkal, mert az lopásnak számít!
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Hajdúböszörmény, szeptember 10-14.
Szeptember 10. (péntek)
9.00 Koszorúzás Bocskai István szobránál
Helye: Bocskai István tér
Ünnepi beszédet mond:Fórizs László alpolgármester
Közreműködnek: aBocskai-iskola tanulói
16.00„Akik megtanultak látni” - 1909-2019.
Válogatás a gimnázium alkotóművész tanítványainak és tanárainak alkotásaiból
Galéria 400 – jubileumi képzőművészeti kiállítás megnyitója
Helye: Művelődési központ, Hajdúsági Galéria
Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester
A kiállítást megnyitja: Áfra János költő, műkritikus
„Hajdúböszörmény, a festők városa” emlékplakett átadása
Átadja: Sántha Antal és Sántháné Erdős Irén alapítók
17.30 A Bocskai István Gimnázium Jubileumi emlékkönyvének bemutatása
Helye: Bocskai István Gimnázium 109. terme
A kötetet bemutatják: a Szerkesztők

Szeptember 11. (szombat)
9.00 Pásztorünnep
Gyülekező a Vásár téren, a Szürkemarha szobornál
9.00 Regisztráció, reggeli
10:00 Megnyitó
11:00 Felvonulás a Vásár térről a Bocskai térre a Bocskai Néptáncegyüttes közreműködésével és lovas fogatokkal
Kézműves vásár a Bocskai István téren
12:00 „Csergetés”
14:00 Oxenweg Konferencia a Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontban
20:00-21:00 Tábortűz a Bocskai Néptáncegyüttes közreműködésével a Csordalegelőn
9.00 A Tessedik Sámuel Kertbarátkör kertészeti kiállítása
Helye: Művelődési központ, Bársony András terme
Megnyitja: Fórizs László alpolgármester
Szervező: Tessedik Sámuel Kertbarátkör
10.00 Jeles Tanárok emléktáblájának avatása
Helye: Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
Átadóbeszédet mond: Riczu Julianna tankerületi szakmai igazgatóhelyettes
Fogadóbeszédet mond: Dr. Lévai Antal, a Csiha Alapítvány kurátora
Az emléktáblát leleplezik: Kiss Attila polgármester, Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató
11.00 Testvérvárosaink köszöntése
Helye: „Testvérvárosi Sétány” a Bocskai István téren
Ünnepi beszédet mond:Sőrés István alpolgármester
Közreműködik: Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar
15.00 Jubileumi ünnepély a Bocskai István Gimnázium 400 éves fennállásának tiszteletére – „Elvész a nép, mely tudomány nélkül való… Négyszáz év emlékei – elődeink nyomdokán” című előadás bemutatása
Helye: Művelődési központ színházterme
Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester, Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató
Emlékbeszédet mond: Dr. Kövér György történész, a város díszpolgára

Forgalmirend-változás
Miután az Újvárosi utca kivitelezése a gázszolgáltató alvállalkozójának másfél hónapos késése miatt az eredeti határidőre,
augusztus 31-re nem készül el,
ezért a belvárosban több helyen
forgalmirend-változás várható.

parkolókból gyalog lehet eljutni az
Újvárosi utcán át, a Benedek J. utcai
általános iskolába.
Ugyancsak innen lehet megközelíteni a Baltazár Dezső és a Bocskai
István Általános Iskolákat, valamint
a gimnáziumot is.
A várható torlódások miatt kérjük,
Szeptember 1-jétől három oktatási hogy korábban induljanak el, illetve
intézmény négy telephelye az eddig lehetőség szerint gyalog vagy kerékmegszokottól eltérőn, a következők páron közelítsék meg az intézményeket!
alapján lesz megközelíthető.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
A Kassa utcáról az Újvárosi utcára
ráhajtva érhető el a főtér, ahol a meglévő parkolók mellé, ideiglenesen 80
darab leállóhelyet jelölnek ki. A Bocskai térről egyirányú forgalommal a
könyvtár előtti szervizúton lehet kijutni a Kossuth L. utcára.
Kérjük a közlekedőket, hogy a múzeum sarkánál különösen figyeljenek
a gyalogosokra és a kerékpárosokra.
A főtérre csak azok hajtsanak be,
akik az oktatási intézményekbe viszik gyermekeiket!
Tájékoztatjuk továbbá a közlekedőket, hogy a Bocskai téri ideiglenes
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18.00 XII. Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégiós Kulturális Fesztivál
Bihar-Bihor gasztrokincsei, avagy népzenés borest Heit Lóri és zenekarával
Helye: Hajdúsági Múzeum udvara

Szeptember 12. (vasárnap)
9.00 „Szeresd a várost” XX. Hajdúfutás utcai futóverseny
Helye: Bocskai István tér
18:00 A Debreceni Helyőrségi Zenekar hangversenye
Helye: Bocskai téri református templom
Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester, Loment Péter lelkipásztor
Ünnepi beszédet mond: Jakab István a Parlament alelnöke

Szeptember 13. (hétfő)
15.00 Koszorúzás az „Őseink” szobornál
Helye: Kálvin tér
Beszédet mond:Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
Közös vonulás a Kálvin térről a Bocskai térre 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.
Közreműködik: Hajdú László színművész
A Hajdúböszörményi Daróczi Bárdos Tamás Vegyeskar
18.00 Gálaműsor a kitüntetettek tiszteletére a művelődési központ színháztermében
Közreműködik: The Bits – Beatles emlékzenekar

Szeptember 14. (kedd)
10.00 „Járványok, népbetegségek és azok gyógyítása”Történelmi konferencia
Helye: Maghy Ház
A konferenciát megnyitja: Kiss Attila polgármester
Előadások:
• Szendiné dr. Orvos Erzsébet megyei levéltár igazgató (MNL HBML): Kolerajárvány a Hajdúságban
• Varjasi Imre fióklevéltár-vezető (MNL HBML HbFl): A tüdőbaj. A magyar népbetegség és
annak gyógyítása dr. B. Kiss Julianna Hajdúböszörmény első belgyógyász-tűdő-gyermek
és klinikai szakorvos pályaképe alapján
• Husvéth András főlevéltáros (MNL HBML HbFl): A spanyolnátha pusztítása a hajdúvárosokban 1918-1919-ben
• Szekeres Gyula etnográfus, múzeumigazgató (Hajdúsági Múzeum): Gyógyító táltos
13.00 „Nyavalya törjön, guta üssön – Rettegett betegségek egykoron”
Az időszaki kiállítás megnyitója a Maghy Házban
Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester
A kiállítást megnyitja: Szekeres Gyula múzeumigazgató
Tárlatvezetést tart: Varjasi Imre fióklevéltár-vezető

Szeptember 15. (szerda)
15.00 Könyvbemutató: Molnár Antal – A Hajdúság madarai
Helye: A Bocskai István Gimnázium Diószegi Sámuel szaktanterme
A kötetet bemutatja: a Szerző.

Szeptember 16. (csütörtök)
15.00 „Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok” – a gimnáziumban érettségizett lelkipásztorok találkozója
Helye: A Bocskai István Gimnázium 109. terme

Olvasónk írja

A böszörményi ember
Tősgyökeres böszörményi ember vagyok. Igaz, az élet másfelé sodort, de mindig igazi
hajdú szemléletet láttam szüleimtől, nagyszüleimtől. Iskolás gyerekként heteket töltöttem
szünidőkben velük, különösen anyai nagyapámmal.
Csodáltam és ma is bennem él a böszörményi ember képe. Bőrcsizmában, magukat nem
kímélve mentek neki a munkának, bármilyen nehéz és koszos volt is az. Mindig büszke
voltam rá, hogy böszörményi vagyok. Egész életemben erőt adott a böszörményi hajdú
nevelés.
Elmesélek egy történetet: Kétezres évek eleje, Kőszeg. Lányom gyümölcsöse. Meleg júniusi reggel, a gyümölcsszedéshez érkezett dolgozók adminisztrációs ügyeit rendeztem.
Mögöttük állt egy 18 év körüli lány, akit még nem ismertem. Jó alakú, jó kinézetű. Mikor
végeztem, mindenki fogta a motyóját, amiben a napi élelme és itala volt, és elment dolgozni, odajött hozzám és mondja, hogy szeretne dolgozni, kell neki a pénz. Nem volt szükség
új munkásra, de szimpatikus volt, ezért mondom neki, hogy rendben, holnap jöhet. Elsorolom, mit hozzon magával, személyi igazolvány, taj kártya, orvosi igazolás.
Mondja, hogy nem dolgozhatna ma? Végül beleegyeztem.
– Mondom neki: enni - innivalót hozott? Válasz:
– Ettem, ittam reggel. Azzal elment dolgozni. Végigdolgozta a napot a kegyetlen melegben, a fák között, ahol megállt a levegő és még melegebb volt.
Másnap reggel jött, hozta a papírjait. Írom le az adatait. Név, majd születési hely. „Hajdúböszörmény” Meleg büszkeség öntötte el a szívemet. Még mindig él Böszörményben a
régi idők nevelése, a hajdú vitalitás. Mert én is így nőttem fel. Reggel ettünk ittunk, aztán
neki a világnak. Néha este kerültünk elő.
Például kihajtottunk 20-30 libát a szoboszlói úton a búzatáblákra, 7-8 éves korunktól
már sok hasonló gyerek jött a libáival. Elvoltunk délutánig. Akkor már a libák szomjasak
voltak. Elindultunk hazafelé. Furcsa módon a libák egész nap együtt voltak, de amikor magam elé vettem 1-2 jelesebb, általam felismert saját libánkat, a többi is kivált a nagy csapatból és jött hazafelé. Amikor hazaértünk megitattuk a libákat, aztán mi is jót ittunk. Egész
nap nem volt nálunk se enni-, se innivaló. Ez volt a természetes.
Mai napig büszke vagyok rá és örömmel tölt el, hogy böszörményi hajdú ivadék vagyok,
és hogy ott nőttem fel.
Dr Asztalos Péter
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:
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107
104/112
105
112
563-200
0652/506-303

Apróhirdetés

80. születésnapja alkalmából

köszöntjük drága édesanyánkat,
kedves nagymamánkat,
dédmamánkat

SZABÓ GÁBORNÉT

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

(Tarcsai Máriát).
Három lánya férjükkel,
6 unokájuk párjukkal,
9 dédunkája.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Szeptember 8. szerda 9-12 óra, Polgármesteri Hivatal.
KÁLVIN téri RENDELŐ: 560-130
www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Szeptember 3. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Szeptember 4-5. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Szeptember 6. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Szeptember 7. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Szeptember 8. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel:372-302)
Szeptember 9. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Szeptember 10. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 11-13. (reggel 6-tól másnap
reggel 6 óráig): dr. Cs. Varga Sándor (06-30965-4187).
HBCOM ügyfélszolgálat:
HBTV:
Tigáz:

Veszély az utakon
A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban több
olyan baleset is történt, melynek
oka a kanyarodás és az előzés
szabályainak megsértése volt.
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hirtelen fékezésre! Szintén fontos a
megfelelő oldaltávolság megtartása
is.
A közlekedési baleseteket követően a rendőrség vizsgálja, hogy a baleset bekövetkezéséért melyik jármű
vezetőjét terheli felelősség.
Hajdúböszörményi
Nagyon fontos, hogy mielőtt a járRendőrkapitányság
művezető irányt változtat, manővere
előtt meg kell győződnie arról, hogy
gépkocsija előzésébe nem kezdett-e
bele más jármű, illetve elsőbbséget
KEDVES OLVASÓINK!
kell adnia a szemből érkezőknek.
Ugyanígy az előzés során is na- Amennyiben nem jutott el
gyon körültekintően kell eljárni. Még Önökhöz (ismerősükhöz, rokoannak megkezdése előtt meg kell binukhoz...) a Szabadhajdú akzonyosodni arról, hogy más nem előtuális száma, kérjük, jelezzék a
zi-e már a járművét, az előtte haladó
problémát a terjesztőnél a 06ilyen szándékot nem jelzett-e, van-e
20-911-5006-os
telefonszáelegendő út a manőverhez, illetve ezzel más járművezetőt nem késztet-e mon.

Kerékpárral rendelkező munkatársat keresünk napilap kézbesítésére
Hajdúböszörményben. Érdeklődni
hétköznap 9-16 óra között az alábbi
telefonszámon lehet: 0630/6308433.
Az ökölvívó egyesület megkezdi edzéseit
szeptember 1-jétől a Bethlen-iskolában,
hétfőn, szerdán, pénteken 18 órától.
Verseny- és önvédelmi boksz oktatásával várjuk a
lányokat és fiúkat, tízéves kortól.
Korcsoport nem számít.
Bereczki Gábor edző (70/500-6083)

Kiállításhoz keresünk régi orvosi eszközt, sztetoszkópot, köpenyt, védőnői
kötényt, fejkendőt. Ajánlatot hétköznap
a 20/350-8761-es telefonszámon várunk.

Konfirmáció
Konfirmációs felkészítés indul
nyolcadikosoknak és felnőtteknek is
a Kálvin téri református gyülekezetben.
Mindkét csoport az emberi élet
alapvető és legfontosabb kérdéseit tekinti át, az ifjaknál szeptember
9-én 17 órától csütörtökönként, a
felnőttek esetében szeptember 27én 18 órától, hétfőnként a Kálvin tér
19. szám alatt. Minden érdeklődőt
szeretettel hív és vár Somogyi László
lelkipásztor.
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünk,

229-190
Tel.: 52/219-999
Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.
VÉRADÁS szeptember 6. (hétfő) 11.30 -16.30
óra, Sillye Gábor Művelődési Központban a
lakosság részére.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.
www.hajduboszormeny.hu
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVASSZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVASSZABÓ 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
Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

KONYÁRI IMRÉNÉ
(Farkas Zsuzsánna,
volt Nagy Sándor J. u. lakos)
halálának 1. évfordulójára
„Hozzád, már csak a temetőbe mehetünk
Virágot, csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
azért van, mert hiányzol nagyon.”
Szeretteid.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk aki felejthetetlen
szerettünk,

ANTAL ANDRÁS
(a Béke Tsz. nyugdíjasa)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

A gyászoló család.

2021. SZEPTEMBER 3.
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VACSORAMENÜ



Ȃ



2021. szeptember
26 –\szeptember 10.
Ú×
HÉTFŐ
±ò
×
Tejes zöldborsóleves
galuskával
Egészben sült tarja lecsós ragu párolt rizs


±
KEDD
ÚÚ±
Sárgabarack krémleves
Sajttal töltött sertésborda petrezselymes burgonya
SZERDA
Frankfurti
leves 
±
Hagymás gombaraguval grillezett jércemell hasábburgonya

oYY

CSÜTÖRTÖK
Daragaluska leves
òÚÚÚÀï
Csülökpörkölt pirított tarhonya savanyú káposzta

2
PÉNTEK
Ú±À± 
Köménymagleves pirított kenyérkocka
Lasagne


SZOMBATI EBÉDMENÜ

2021. SZEPTEMBER 6-10.

2021. SZEPTEMBER 11.
11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

hétfő-péntek: 15.00-20.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

Levesek (1 választható)

Levesek (1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

• Húsleves
• Meggyleves

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)

• Szezámmagos bundában sült csirkefalatok
• Lecsós csirkeragu
• Cigánypecsenye

• Szezámmagos bundában sült csirkefalatok
• Lecsós csirkeragu
• Cigánypecsenye

Köretek (1 választható)

Köretek(1 választható)
• Párolt rizs
• Édesburgonya + 300 Ft
• Grill zöldség + 300 Ft
• Hasábburgonya

• Párolt rizs
• Édesburgonya + 300 Ft
• Grill zöldség + 300 Ft
• Hasábburgonya

A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

1.790 Ft
1.490 Ft

Az ebédmenü ára levessel:
1.790 Ft
Az ebédmenü ára csak főétel: 1.490 Ft

RENDELJ A’LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL
házhozszállítással és elvitelre!

ORGONAHANGVERSENY

Szeretettel meghívjuk a

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
orgonatanszak mesterkurzusának

ZÁRÓHANGVERSENYÉRE.
Közreműködnek: a Zeneakadémia tanárai és diákjai dr. Fassang László vezetésével

2021. szeptember 08. 18 óra
Kálvin téri református
templom
A BELÉPÉS DÍJTALAN
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A birkózás során a versenyzők
eszköz nélkül, test-test elleni
küzdelemben törekszenek arra,
hogy az ellenfelet két vállra fektessék.
Nagyobb értékű dobásokkal, fogásokkal, több pontot szerezve is lehet
győzni. Ennek az érzésnek az ízét
a tizenöt éves Horváth Csaba már
többször megérezte, hiszen több hazai és nemzetközi versenyen is képviselte egyesületét és a várost.
– Hogyan lettél birkózó?
– A Középkerti-iskolában, 2016ban volt egy családi nap, melyre
Kathi Sanyi bácsiék kihoztak egy
birkózó szőnyeget és szumóruhákat.
Nekem megtetszett, hogy ebben az
öltözetben egymást tolják az emberek. Ekkor kérdeztem meg, hogy eljárhatok-e edzésekre. Igen volt a válasz.
– Környezeted hogyan fogadta, hogy
ezt a sportágat választottad?
– Eleinte féltettek, aggódtak amiatt, hogy meggyűrődik a fülem. Szerencsére semmi bajom nem történt
eddig. Így megbékéltek azzal, hogy
ezt a sportágat választottam.
– Hol és kinek a keze alatt kezdtél el
birkózni?
– Kathi Sándor, idősebb Szolnoki Imre és Szolnoki Imre kezei alatt
kezdtem sportolni, a helyi Kincses
Sándor Birkózó SE színeiben. Máig
ők az edzőim, nagyon sokat köszönhetek nekik.
– Milyen szintre jutottál el a birkózásban?
– Súlycsoportomban általában a
jobbak között szerepelek. Dobogón

VÁROSI HETILAP
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Válldobás a szőnyegen

és pontszerző helyen szoktam végezni.
– Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
– Büszke vagyok arra, amikor pár
éve bejutottam az első országos versenyemre. Itt ezüstérmet szereztem.
Ugyancsak kiemelkedő eredménynek könyvelem el azt, hogy egy nemzetközi tornán a dobogó harmadik
fokára állhattam fel.
– A testalkatod változott a sporttól?
– Rengeteget változott. Ennek a
sportnak köszönhetem a jelenlegi
formámat. A súlyom a kezdetek óta
szinte semmit nem változott, ellentétben a magasságommal. Olyan
szerencsés vagyok, hogy soha sem
lépem túl a súlyhatárom. Így nem
kell fogyasztanom. Most hetvenegy

kilogrammban versenyzek, a korábbi hetvenöttel szemben. Eszem, ami
jól esik, csak mértékkel. Az alvásigényem pedig átlagos.
– Mennyi munka van a siker mögött?
– Nagyon sok munka van a siker
mögött. Mindig száztíz százalékon
kell pörögni. Ha valamit el akar érni
az ember, az edzésen is maximálist
kell nyújtani. Minél jobban formában kell lenni.
– Pszichésen és fizikálisan mennyire
megterhelőek az edzések?
– Öt éve birkózom, de még nem
volt sérülésem. Van, amikor egy kicsit visszább kell venni a tempóból.
Néha fizikálisan túlhajtom magam.
Pszichésen viszont remekül kezelem
a terhelést.
– Mi a szép ebben a sportágban?
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– Az a szép, hogy rengeteg különböző fogás, más-más akcióhelyzet
és versenyszituáció alakul ki egyegy mérkőzésen. A szép dobások is
rendkívül látványosak. Taktikailag
szintén otthon kell lenni. Ez egy látványos sportág. Ezt szeretem benne.
Nekem taktikai elemek közül a válldobás a kedvencem.
– Vannak-e példaképeid a sportban?
– Lőrincz Tamás olimpiai bajnok.
Az összes tokiói meccsét végignéztem a televízióban, nagyon drukkoltam neki. Örülök, hogy felért a csúcsra.
– Nagyon jó tanuló vagy. Hogyan tudod megosztani magad a két tevékenység között?
– Nem okoz gondot, mivel tanulási
problémáim nincsenek. Könnyen sajátítom el a tananyagot. Nagyon jó a
megfigyelőkészségem. Szinte az iskolában elsajátítok mindent, így tudok
menni az edzésekre.
– Ha nem tanulsz, és nem sportolsz,
mivel foglalkozol?
– Szabadidőmben szívesen biciklizek, találkozom a barátaimmal, vagy
a kiskutyámmal játszom. De szívesen
segítek otthon a szüleimnek is.
– Sportolóként és magánemberként
milyen céljaid vannak?
– Sportolóként, minél rangosabb
országos helyezések megszerzése szerepel a céljaim között. Persze
nemzetközi versenyeken is szeretnék
részt venni. Magánemberként pedig
a mérnöki diploma megszerzését szeretném megvalósítani.
bertalan

Gól: Somogyi M., illetve Kovács M., Bajnók I. (2). Jók: mindenki, de Bajnók
Imre a csapat legjobbja.
Ifjúságiak: HTE-Kabai Meteorit SE: 7–0
Felnőttek: HTE – Kabai Meteorit SE 1–3 (0–1)
Gól: Kálmán Patrik László (2), Kovács Bence Ákos, Sajtos Zoltán, Kovács
HTE: Tóth Cs., Csirkés I., Dénes S. (Molnár T.), Máthé G., Somogyi M. (Mi- Ádám Bendegúz, Valentin Zsombor János, Szekeres Ákos.
zsei Sz.), Forgó P. (Németi P.), Borsi L., Gyarmati Z., Szanyi D. (Gergely E.),
Kocsis L., Bányász K. (Lakatos A.). Edző: Kiss Antal
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