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„Emlékezetünkből soha nem Megrázó és felemelő történet
töröljük ki a vértanúkat”
Könyvbemutatót rendeztek a városi könyvtárban október 6-án, ahol
a „Most élsz! – Máté Péter és egy igaz
szerelem története” című regénnyel
ismerkedhettek meg az olvasók.

A könyvtári hét keretében a szerző Bauer Barbarával, Szarvas-Szabó Katalin, a
Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője beszélgetett. A szerző hoszszú éveken át volt légiutas-kísérő, miközben kommunikáció és PR diplomát
is szerzett. Dolgozott újságíróként és
televíziós szerkesztő-műsorvezetőként.
2012-ben jelent meg az első kötete, a Légikisasszonyok, majd a sorozat további
részei is napvilágot láttak. Történelmi
alkotásai szintén nagyon népszerűek az
érdeklődők körében. Az október 6-án bemutatott könyvvel kapcsolatban az íróMegemlékezést tartottak az nap reggel hét órakor Ernst hadbíró nőt mi is megkérdeztük. Bauer Barbara

Aradi Vértanúk Emlékparkjában
a múlt hét szerdán, ahol Fórizs
László alpolgármester mondott
beszédet.

Az alpolgármester elmondta, hogy
a város képviselő-testülete 2005.
szeptember 9-ei ülésén döntött az
aradi vértanúk tiszteletére emlékhely
kialakításáról, ahol azóta méltóképpen gondolhatunk mártírjainkra.
Hozzátette, így törleszthetünk azoknak az elődeinknek, akik példát adtak
nekünk életútjukkal, eszméikkel, hazaszeretetükkel és sorsukkal. A példák rendkívüliségét és időállóságát
mi sem bizonyítja jobban, mint az a
tény, hogy a magyar nemzet emlékezetéből sohasem lehetett kitörölni az
1848. március 15-ei szabadságharc
jelképeit, céljait, cselekedeteit és személyiségeit. A szónok a forradalom
és szabadságharc helyi vonatkozásairól is szólt, kiemelve Sillye Gábor
hajdúkerületi biztos, országgyűlési
képviselő szerepét. Majd felidézte
a történelmi eseményeket is, külön
kitérve az 1849. augusztus 13-ai világosi fegyverletétel utáni időszakra, mikor megkezdődött a kegyetlen
megtorlás. Fórizs László elmondta,
az aradi foglyok még reménykedtek
abban, hogy október 4-én, az uralkodó névnapján amnesztiát kapnak, de
minden remény szertefoszlott azon
a napon, mert a felmentés helyett
Haynau végzése érkezett meg. Más-

felsorakoztatta a tábornokokat, s kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték, majd visszavezették őket
a cellájukba, megtagadva tőlük, hogy
együtt tölthessék az utolsó napot. Fél
hatkor, először a golyó általi halálra,
majd az akasztófára ítélt tábornokok élete ért véget. Ugyancsak kivégezték Pesten Batthyány Lajos volt
miniszterelnököt, és a nemzetközi
tiltakozás ellenére, később még körülbelül száz embert. Az aradi vértanúk kultuszának történetét mindjárt
a kivégzés napjával megkezdődött,
mondta az alpolgármester. Szemtanúk elbeszélése alapján egy-két órával a megtorlást követően, a nép roppant tömegekben zarándokolt arra a
helyre, melyet a zsarnokság „Golgotává avatott”. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot, nyilvános helyiséget bezártak. A
szónok megemlékezése végén kitért
arra, kívánja, hogy mindig találjuk
meg a helyes utat magunk, városunk,
és a magyar nemzet boldogulására.
Ezzel is bizonyítva, hogy méltó örökösei vagyunk vértanúinknak.
A megemlékezés további részében
a Középkerti-iskola diákjainak műsorát tekinthették meg a jelenlévők,
majd az önkormányzat és a műsort
adó intézmény képviselői helyeztek
el koszorút az emlékmű talapzatán.
B.E.

archív anyagokból, családtagok, ismerősök, egykori zenésztársak visszaemlékezéseiből, mindenekelőtt magukból,
a Máté Péter-dalokból építkező regénye
egy fájdalmasan rövid életút és egy öröklétbe vezető művészi pálya egyszerre
megrázó, felemelő története.
– Nagyon szeretem Máté Péter művészetét. Először egy forgatókönyv készült el az énekes életéből, amit közösen
írtunk Herendi Gáborral. A filmkészítés
egy rögös pálya, idő kell hozzá, hogy a
történet megelevenedjen. Úgy gondoltuk, hogy a regény előbb megjelenhet.
– Ez a kötet már a tizenötödik alkotása.
A Máté Péterről írott, milyen helyet foglal
el a sorban?
– Életregény, melyet valós személyről írtam, de fiktív elemekkel. Sokan
mondják, hogy ez egy teljesen új stílus.
Én azt gondolom, hogy nem, mert csak
a valósággal és a fikcióval játszom. Itt

nem a történelmi háttér a valós, hanem
a személy. Amitől regényessé válik, nem
száraz dokumentarista történet. Ettől
hasonlít a históriás munkáimhoz.
– Gyűjtőmunkája során milyen embernek ismerte meg az énekest? Változott-e a
róla kialakult képe a kezdetekhez képest?
–
Igen,
változott.
Sokkal
emberközelibbé vált számomra. Egy
olyan apukával, férjjel és baráttal találkoztam, akit korábban nem képzeltem
magam elé, amikor a dalait hallgattam.
Pont a kutatómunka mutatta meg ezt a
képet is róla.
– Az énekes titka a dalokban rejlik. Ezek
mennyire tükröződnek könyvében?
Gyakorlatilag a dalok mentén írtam
meg a történetet, azokra fűztem fel.
Ezek megjelennek a könyvben. Gyakran
idézetekként, vagy időnként párbeszéddé alakítva, illetve ajánlásokkal, hogy

mit érdemes olvasás közben hallgatni. A
dalszövegeken keresztül tudtam legjobban megtalálni az ő érzelmi világát.
– Több könyvbemutatón vett már részt.
Ezek az alkalmak milyen visszajelzéseket
jelentenek Önnek?
– Én magam is olvasó vagyok. Az emberektől olyan többletet kapok, amit
otthon, az íróasztal mellett nem találnék meg. Az ő gondolataik irányítják egy
picit az enyémet. Levelek útján is kapok
visszajelzéseket. Ma is kettőt vettem
kézbe. Nagyon inspiráló, amikor megtudom, hogy valaki magára ismer, amikor
saját élettörténetének egy-egy darabját
véli felfedezni a könyvemben. Nekem ez
bizonyíték arra, hogy mikor hétköznapi
emberekről írok a történelmi regényeimben, akkor valóban olyan családokról
szólók, akik közülünk valók.
Zsike
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A képviselő-testület „Somossy
Béla” – díjat adományozott a Város napja alkalmából dr. Balogh
Andrea Éva, járási tiszti főorvos
részére kimagasló szakmai munkájáért, a pandémia idején nyújtott áldozatos tevékenysége elismeréseként.
– Nagy megtiszteltetésként éltem meg a díjat. A névadó, Somossy
Béla hosszú évtizedekig dolgozott
a városért polgármesterként. Ezért
is különösen értékes az elismerés.
2014-ben már átvehettem a Kövér
Sándor – díjat, amelyet az orvosi,
közegészségügyi tevékenységemért
kaptam. Most a közigazgatásban
végzett ténykedésemet jutalmazták.
Ez a két kitüntetés is mutatja munkánk kettőségét. Hiszen ez egyrészt
orvosi, közegészségügyi, másrészt
közszolgálati hivatás. Melegséggel
töltötte el a szívemet, hogy olyan emberek is értesültek az elismerésemről
és gratuláltak, akikkel évek óta nem
volt kapcsolatom, vagy az ország másik részén élnek. A díj és a gratulációk
megerősítettek abban, hogy jó úton
járok. Természetesen kollégáimmal
egy csapatban végezzük a napi teendőinket, ezért őket is illeti a dicséret.
– Volt orvos a családjukban?
– Nem volt. Ennek ellenére kötődtem az egészségügyhöz, hiszen édesapám a berettyóújfalui kórház gazdasági osztályvezetője volt. Sok időt
töltöttem a munkahelyén. Így beleláttam az ott végzett tevékenységbe.
– Mikor kezdte az orvosi pályát, és
milyen indíttatásból választotta ezt a
hivatást?
– A Debreceni Orvostudományi
Egyetemen 1992-ben végeztem. Miért választottam a hivatást? Azért,
mert mindig segítséggel fordultam
az elesettek irányába. Valószínű,
hogy ez az empátia vezetett erre a pályára. Gyógyító orvosként kezdtem, a
Kenézy Kórház reumatológiai osztályán. Hat évig voltam állományban,
majd megszülettek a gyermekeim.
– A Kenézy kórházat követően, milyen útja vezetett a járási tisztifőorvos
megbízatásig és Hajdúböszörményig?
– Hétköznapi oka volt, hogy én a
gyógyító munkát otthagytam. Három gyermekem született, köztük
egy ikerpár. Velük már nem tudtam
vállalni tovább az osztályos munkát,
és az azzal járó ügyeleti feladatokat.
Így választottam a közegészségügyet.
1998-ban még Hagymási József főorvos úr vett fel tisztiorvosnak. Később
leszakvizsgáztam. Közben új főorvosunk lett, Pásti Gabriella személyében. Ő nagyban segítette a szakmai fejlődésemet. Amikor a megyei
tiszti főorvosi kinevezést megkapta,
én lettem a városi intézet vezetője,
2002-ben. A helyi ÁNTSZ-nél töltött
éveimből öt év volt az, amikor nem
Böszörményben végeztem a munkámat. Nem távolodtam el ekkor sem a
szakmától, mert Pásti Gabriella mun-

káját segítettem helyettesként, illetve két évig Debrecen tisztifőorvosa
voltam.
– Mit tart eddigi szakmai élete legfontosabb és legemlékezetesebb pontjának?
– A mi szakmánk eléggé összetett. Az élet valamennyi szegmensét
érinti. Míg a gyógyító munka a beteg
ember szolgálatában áll, addig mi, az
egészséges embereket segítjük. Munkánk fő célja, hogy a megbetegedéseket megelőzzük. Véleményem szerint
akkor látjuk el jól a feladatainkat, ha
a területen nem alakulnak ki környezeti tényezőkre visszavezethető megbetegedések, járványok.
– Az elmúlt évtizedekben mennyit
változott a szakterület?
– Amikor a szolgálathoz kerültem,
nagyon nehéz volt ezt a munkát úgy
elfogadnom, hogy az jogszabályi keretek között történik. Ez határozza
meg tevékenységünk fő vezérvonalát. Ezek több évtized alatt változtak
is, illetve a munkánk összetétele is átalakult. A tudomány előrehaladtával
vannak olyan szakterületek, amelyek
újként kerültek be a feladataink közé.
Ilyen például a kéménybiztonság, de
vannak olyanok is, amik elkerültek
a hatóságunktól. Itt említeném az
élelmiszerbiztonságot vagy a munkaegészségügyet. Most a járványügy
határozza meg a mindennapjainkat.
Ez a pandémia egy új kihívás.
– A pandémia milyen plusz feladtok
elé állította?
– Feszesebb lett a munkarendünk.
Megnőtt a járványügyi intézkedéseink száma. A járványügyi vizsgálatok
végzése, és az oltások szervezése elég
időigényes. Mivel sok embert érintettek a korlátozó intézkedések, nyílván
ez nagyobb terhet rótt az osztályunkra is. Összesen hét fővel dolgozunk a
Népegészségügyi Osztályon. A járványhullámok csúcsán, osztályunk
munkájához a Járási Hivataltól kaptunk segítséget.
– Mi a feladata manapság egy járási
tisztifőorvosnak?
– A munkánk összetettsége tette
számomra vonzóvá ezt a pályát. Egyáltalán nem bántam meg, hogy feladtam a gyógyító munkát. A legrégebbi
szakterületünk a járványügy. Ez mindig a népegészségügy feladata volt.

Itt a prevenció a lényeg, és a kialakult járványok kezelése. Ide tartozik
a kötelező oltások szervezése is. Hatóságunk felügyeli a település-egészségügyet is, amelyen belül az ivó-és
fürdővíz biztonsága kiemelt terület.
Fontos szakterületnek tartom még
az élelmezés-egészségügyet, és ezen
belül a közétkeztetést. Az egészségügyi igazgatás terület végzése szintén hozzánk tartozik. Ennek keretében az egészségügyi szolgáltatók,
alapellátók és járóbeteg ellátók működését engedélyezzük, ellenőrizzük. Kicsit háttérbe került szakterületünk az egészségfejlesztés. Ennek
részeként egészségnapok megrendezését, életmód klub működtetését és a lakossági szűrővizsgálatok
szervezését vállaltuk, vállaljuk fel. A
közegészségügyi, népegészségügyi
munka egy preventív munka.
– Ön sokat dolgozik, hogyan tudja
beosztani az idejét?
– Amikor a gyerekek kisebbek
voltak, ez nehezebb volt. Most már,
hogy felnőttek, a koronavírus járvány kezeléséből adódó többletmunkát már könnyebben tudtam vállalni.
Nagy segítségemre volt a férjem, aki
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a három gyermek neveléséből is kivette a részét. Illetve a nagyszülők is
ott voltak a háttérben, mindig lehetett rájuk számítani.
– Személy szerint, mivel tölti a szabadidejét?
– Leginkább a túrázást szeretem.
Számomra az igazi kikapcsolódás a
természetben lenni a családdal vagy
ismerősökkel. De szívesen olvasok,
és sportolok is, kerékpározok, vagy a
régi kollégákkal együtt tornázunk.
– Mit jelent a családja és barátai támogatása a pályája szempontjából?
– A családi támogatás nélkül nem
tudtam volna és nem is tudnám ezt
a munkát végezni. Biztosították számomra a folyamatos tanulás lehetőségét, így több szakvizsgát letehettem.
– A családban van-e utánpótlása a hivatásának?
– Három lányom van, de egyik
sem választotta az orvosi hivatást.
Az egyikőjük gyógyszerészként dolgozik. Neki van talán a legközelebbi
kapcsolata az egészségüggyel.
– Hogyan győzne meg egy orvostanhallgatót, hogy az Ön szakterületét válassza?
– Ebben a hivatásban a munkánk
összetettsége a szép. Lehetőségünk
van helyi szinten hozott, az emberi
egészségre kihatással levő döntésekben szakmai véleményt adni. Munkám során sokakkal találkoztam, és
sok, értéket hordozó embert ismerhettem meg. Úgy gondolom, hogy
ezek a kapcsolatok útmutatóak.
Kollégáimmal mindig úgy végezzük a munkánkat, hogy az előremutató legyen, mindig segítőkészen
állunk a hozzánk fordulókhoz. Természetesen ez a hivatás nagy felelősséggel jár, de megéri az emberek szolgálatában állni.
Bertalan Erzsébet

Bemutatták a látványterveket

A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. szakemberei október 11-én mutatták
be azokat a látványterveket, amelyek a város két új tervezett körforgalmát ábrázolták. Az egyik a 35-ös főút és a Baltazár Dezső utca csatalakozásánál, míg
a másik az Újvárosi utca és a 35-ös találkozásánál valósulna meg. A tervezők és
a város vezetői egyetértettek abban, hogy a két új létesítmény jelentős mértékben megkönnyíti a közlekedést, és biztonságossá teszi a csomópontokat.
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Gyógyászat és rehabilitáció Összetett művészeti nevelés
Egészségügyi fejlesztésekkel
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Kiss Attila polgármester és Erdős András, az ESZ-V
Nonprofit Kft. ügyvezetője október 5-én, a gyógyfürdőben.
Elhangzott, a rendelőkben végzett
gyógyításhoz szükséges fogászati
székeket, valamint gyógyászati és
rehabilitációs eszközöket vásárolhat
a pályázati forrásból az önkormányzat. A projekt kiemelt célja a műszerek beszerzése mellett, a magas
gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára történő figyelemfelkeltés és
tájékoztatás. A közbeszerzési eljárás
eredményeként, első lépésben megérkezett a fürdőbe öt masszázságy,
egy mágnesterápiás, két lézerterápiás készülék, két TENS UH, egy
tangentorkád, valamint két iszapste-

rilizáló szekrény. Ugyancsak ebből a
beszerzésből egy úszómedence tisztítására alkalmas víz alatti porszívót,
továbbá négy defibrillátort is megvásároltak. A későbbiekben további
eszközök érkezése is várható.
Kiss Attila polgármester elmondta még, hogy a megvalósítására 90
millió forintot nyert a város. Örülök
annak, hogy az egészségügyön keresztül, akár az idősebb embereket
is tudjuk ezzel támogatni – fogalmazott a városvezető.
Erdős András ügyvezető hangsúlyozta, hogy többek között a mozgásszervi betegeknek kívánnak
minőségibb életet biztosítani. A projektnek köszönhetően megvásárolt
A Debreceni Egyetem Gyermekeszközök nagy segítséget nyújtanak
nevelési és Gyógypedagógiai Kaa gyógyászati, fizikoterápiás ellátásrán október 8- án átadták a Buboban, valamint a fogászati kezelések- rék játszóházat és alkotóműhelyt.
ben is.
bertalan
A kar dékánja, Gortka- Rákó Erzsébet elmondta, hogy korábban is használták oktatási célokra az épületet,
de a felújítás által újfajta, megújult
környezetet teremtettek, amelyben
a hallgatók és a gyerekek komplex
művészeti nevelését szeretnék megvalósítani. Egyben megköszönte a
komplex művészeti nevelést oktató
kollégáinak a kitartó munkájukat,
amelynek eredményeként létrejöhetett a játszóház és alkotóműhely.
Ezt követően Bujdosóné Papp Andrea tanszékvezető elmondta, hogy a
Komplex Művészeti Nevelés Szakcsoport 2018- ban alakult meg. Céljuk a
különféle művészeti területen dolgozó és alkotó kollégák összefogása, valamint az együttműködésük segítése,
ösztönzése. A művészetek személyiségre gyakorolt, összetett hatásának
szemléltetése. A szakcsoport másik
fontos célja, hogy az esztétikai értéket, mint kritériumot közvetítsék a
világról kaphatnak betekintést a kiál- hallgatóknak, a kollégáknak és nem
lításon, mint a népi csillagászat vagy utolsó sorban az óvodásoknak is. A
a pásztorélet.
komplex művészeti nevelés szemléleTasi Sándor hozzátette, hogy az ide tében a világot összefüggéseiben, holátogatók megtekinthetik nemcsak a lisztikusan szeretnék láttatni. Vallják,
megye, hanem a világörökség egy ré- hogy a művészeti tevékenység örömszét, a Hortobágyot, és az égboltról
készült felvételeket, amelyek nem hasonlíthatók semmi máshoz. Az érdeklődők számára október 15- én délelőtt
10 órától tárlatvezetést is tartanak.
Czeglédi István

Hortobágyi csillagos ég
„Ember - táj - csillagok” címmel
vándorkiállítás tekinthető meg
október 10. és 18. között, a megyei önkormányzat szervezésében.
A Hajdúsági Galériában látható
fotókiállítás „A hajdú hagyományok
nyomában” elnevezésű pályázat kereteiben valósult meg, és többek között
a hortobágyi égboltról készített felvételeket, illetve asztro tájképeket mutatja be. A szervezők szándéka, hogy
minél több emberrel ismertessék meg
a megye értékeit, felhívják a figyelmet
a Hortobágy értékes élővilágának védelmére, valamint a fényszennyezésmentes környezet megóvására. Emellett a pásztorkultúra is nagyon fontos,
amelynek lényeges része napjainkban
is a gazdag égismeret. A Hortobágyi
Nemzeti Park felkerült az UNESCO
Csillagászat és Világörökség tematikus programjába. A vándorkiállításról
a galériában tartott sajtótájékoztatót
október 11- én Kiss Attila polgármester és Tasi Sándor, a megyei közgyűlés
alelnöke.
Kiss Attila elmondta, hogy az érdeklődők olyan érdekes és izgalmas

Útfelújítások

Az elmúlt hónapokban a város
több pontján is útfelújítási munkálatokat végeztek a szakemberek.
Az Árpád utcát már birtokba vehették a közlekedők, és hamarosan befejeződik az Újvárosi és a Hajdúkerület
utcák teljes, úgynevezett faltól falig
felújítása is. S azok, akik a városban
a Középkert irányába közlekednek,
tapasztalhatják, hogy a Debreceni
utcán és a Nagy István utca környékén is aszfaltozási munkálatokat
végeznek. Kiss Attila polgármester
és Czeglédi János képviselő október
12-én sajtótájékzotató keretében is-

forrás, középpontjában a játékosság,
az együttműködés, a részvétel, illetve
a bevonás és bevonódás áll. A tanszékvezető hozzátette, hogy a Buborékban
sikerülhet kilépni a hétköznapok sodrásából. Az épület élményteli bázisa
lesz a pedagógushallgatók szakmai
képzésének, óvodásaik művészetalapú nevelésének, és teret ad az önkifejezésnek. Szeretnének otthont
adni tanórákon kívüli különböző alkotóműhelyeknek, játszó- és táncházaknak, művészeti tréningeknek,
továbbképzéseknek. Láposi Terka, a
Vojtina Bábszínház művészeti vezetője elmondta, hogy az épület kétharmada már telítődött lelkiséggel, szellemiséggel, és bár a külső területének
munkálatai még nem fejeződtek be,
egy nagyon színes, játékokkal beépített, alakítható szabad tér készül el.
Belül a szobákat átalakították úgynevezett fiktív terekké, amelyekbe belevetítették irodalmárok, vizuális- és
képzőművészek, zenészek olyan írott
szövegeit, képeit és hangjait, amivel
szeretnék megmutatni, hogy a művészet a legnagyobb bátorságot kellene
előhívja mindenkiből. Mert iszonyúan
szabad, autonóm tevékenység. A hallgatóiknak és felnőtteiknek ezt a teret
és alkotóműhelyt kívánják biztosítani munkájukhoz, amely a tréningeik
helyszínéül is szolgál a későbbiekben.
Czeglédi István

mertette a térségben folyó munkálatok tartalmi megvalósítását. Így két
útszakaszt újraaszfaltoznak. Közülük az egyik a Debreceni utca-Vásár
tér és Corvin János körúti rész. Míg
a másik, a Nagy István utca-Vásár tér
és Bercsényi utca nyomvonalon újul
meg.
A beruházás összköltsége 21 millió forintból valósul meg, melynek
túlnyomó részét pályázati forrásból
finanszírozza a város. Czeglédi János
mindehhez hozzáfűzte, hogy az érintett szakaszok felújítására a közlekedés biztonsága, illetve a szülők jelzése alapján is szükség volt. Elhangzott
az is, hogy a kivitelezők vállalták,
hogy a csapadékos hideg beállta előtt
befejezik a beruházást.
Cz.I.
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Az állattenyésztést nem munkának, hanem életformának
tartja Balogh Attiláné Zabos Erzsike, a Béke Mezőgazdasági Kft.
agrármérnöke. Sertéstörzstelepvezetőként már reggel öt órakor
szemlét tart a jószágok között.
A törékeny hölgy napi tizennyolc
órát van talpon. Mindenre jut ideje,
mindenben megtalálja a maga örömét. Kiválóan boldogul az inkább férfiakra jellemző hivatásában.
– Gyermekkorában milyen állataik
voltak?
– Tanyán nőttem fel, szüleim tartottak állatokat. Volt szarvasmarhánk, pulykánk, lovunk, sertésünk,
libánk, tyúkunk, kacsánk, birkánk,
kutyánk, macskánk, vagyis minden,
ami egy tanyán lehet. Már nagyon
apró gyermekkoromban bevontak
minket az állatok gondozásába. Ezt a
bátyámmal teljesen természetesnek
tartottuk.
– Gondolta, hogy később az állattenyésztés mellett kötelezi el magát?
– Azt tudtam, hogy természetközeli
munkát kell választanom. Nekem az
is törés volt, amikor beköltöztünk
a városba. Mezőgazdasági középiskolát végeztem, így maradtam az álmaim mellett. Apukám nagyon korán meghalt, édesanyám bekerült a
Béke téeszbe. Az akkori vezetés arra
biztatott, hogy helyem lesz a cégnél,
amennyiben szakmát szerzek. Így kerültem a mezőgazdasági szakközépiskolába. Ekkor dőlt el, hogy ezt a pályát választom. Tudtam, hogy nekem
diplomát kell szereznem ahhoz, hogy
érvényesülni tudjak ezen a pályán.
Később jeles eredménnyel Hódmezővásárhelyen végeztem agrármérnökként. Ott egy országos tudományos
diákköri versenyen nívó-díjat kaptam. Ekkor már biztosan éreztem,
hogy ez az én utam.
– A tanulás most is jelen van az életében?
– A biológia, a genetika is folyamatosan fejlődik. Vele együtt a számítástechnika is. Ahhoz, hogy versenyképesek, gazdaságosabbak maradjunk,
haladnunk kell a korral. A magyar
szakemberek tudása nem marad el a
nyugatiaktól. Folyamatosan tanulni
kell az új fajtákkal való munkát, a genetika modern eredményeit és a számítástechnikai korszerű vívmányait.
Vannak továbbképzések, fórumaink
és tanulmányi útjaink. Volt lehetőségem tapasztalatcserére Csehországban és Franciaországban, Német- és
Lengyelországban. Lenyűgöz az, hogy
ezen a területen is mekkora a fejlődés,
érdekelnek az újabb lehetőségek.
– Nőként lehetett volna mondjuk tanár vagy fodrász.
– Igen, de engem mindig vonzott
az, hogy kicsit más legyek, és a megszokottnál több feladat is vonzott.
Máig szeretem a kihívásokat. Tisztában voltam vele, hogy ez olyan pálya,
ahol kevés nő dolgozik. Tudtam azt is,
hogy a természet közelében kell maradnom, mert ott vagyok otthon, ott
érzem szabadnak magam. Mindig is
éreztem a férfi kollégáim tiszteletét,
megbecsülését. Anyaként nehezebb
ez a hivatás, mert nálunk nincs hétvé-
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Mindenben megtalálja
a szépséget

ge, ünnepnap, se munkaidő vége. De
nem nehézségként éltem meg ezeket
sem, hanem feladatként. Anyaként és
hivatásomban is „csak” száz százalékot tudok teljesíteni. Nem éreztem
soha hátrányát, hogy nőként vagyok
a pályán.
– Hogyan sikerült érvényesülnie?
– Kétkedők mindig voltak, eleinte
valóban bizonyítanom kellett, hogy
helyem van a szakmában. Amikor
kezdtem, láttam a tekintetekben,
hogy „nem sokáig fogod te ezt bírni”.
De tudtam, hogy nem így lesz. Amit
én akarok, azt véghez is viszem.
– A Béke Mezőgazdasági Kft. sertés
törzstelepének a vezetője. Milyen út vezetett idáig?
– Hódmezővásárhelyen én már
ösztöndíjasként tanultam, így viszszavártak a Békébe. Először biológus
voltam a halászati ágazatban. Elmentem GYES-re, de visszahívtak az
egyik törzstelepünknek a vezetésére.
Ez nagyon megtisztelő feladat volt.
Tenyészkan süldőket tartottunk, értékesítettünk országon belül és kívül.
Ezt a telepet vezettem tizennégy évig,
majd a kocákat tartó törzstelepre kerültem, ahol a cég vezetője lettem,
ebben az időben a kft. tenyészkantelepét is irányítottam, majd pályázatok keretében lehetőséget kaptunk
a megújulásra. Három fázisban valósult meg a rekonstrukció. Közben
2018-ban kiürítettük a telepeinket,
és ezt követően francia állományt állítottunk be. Rendszeres kontrollra
jár hozzánk a külföldi partner. Heti
gyakorisággal küldöm ki az adatokat
Franciaországba. Velük működünk
most együtt.
– Mekkora állománnyal dolgoznak?
– A törzstelepen 400 kocát, és annak szaporulatát, 6500 darab sertést
tartunk.
– Miből áll a napi munkája a sertéstelepen?
– Öt óra körül általában kint vagyok a telepen. Először bejárom, megnézem az állományt, hogy minden
rendben van-e, majd a kollégáimmal
megbeszéljük a napi teendőket. A feladataim közzé tartozik többek között
az aktuális napi munkák szervezése,
hogy az ott tartott állatok igényei
maximálisan ki legyenek szolgálva.
Sokat dolgozok számítógépen. Maga

a tenyésztési rész ezt is igényli. Délután pedig a telepen nem végezhető
ügyeket intézem. Hetente egyszer
vezetői megbeszélést tartunk a központban. Ezen mindig részt veszek.
Fontos, hogy megbeszéljük a megoldandó feladatokat, mindig újabb, és
újabb kihívás elé kell néznünk. Például a mostani jelentős takarmányár- és
energiaár-emelkedés egy nagy feladat.
Emiatt nagyon nehéz a gazdaságos
működést biztosítani. Ez mindennapi
gondolkodást, megbeszélést igényel.
Látható, hogy problémamegoldásból
és szervezésből áll az egész napom.
– Manapság minden területen fontos
szerepet kap az innováció.
– Ez valóban így igaz. Nem is lehet
kimaradni belőle, teljesen természetes, hogy híve vagyok ennek. Nagyon
kíváncsi ember vagyok, minden újdonság érdekel. Szeretek utánajárni a
dolgoknak.
– A kft.-ben folyó nemesítő tevékenységben is elévülhetetlen érdemei vannak.
Ebben a munkájában, mi motiválja?
– A tenyésztői munka a legszebb
rész, amiben csak hosszútávon várható eredmény. Ez a szakmánk csúcsa. Amíg a magyar fajtával dolgoztunk, addig lehetőségem is volt erre
a tevékenységre, mintegy két évvel
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ezelőttig. Részt vettünk állattenyésztési kiállításokon, ahol rendszeresen első és második díjat érdemeltek
ki az általunk tenyésztett állatok. A
legnagyobb elismerést, a tenyésztési nagydíjat is elhoztuk. Ez nem egy
egyszemélyes munka, a siker minden
ott dolgozó ember érdeme.
– Sokat és sokfélét dolgozik. Hogyan
lehet ezt fizikálisan és pszichésen bírni?
– A huszonnégy órából tizennyolcat talpon vagyok. Ebbe bele kell férnie a családnak is, és mindig ők voltak az első helyen. Négy gyerekem
született, már csak a legkisebb van
otthon. Fizikálisan és pszichésen is
úgy bírom, hogy sportolok. Amikor
a gyerekek kicsik voltak, kezdtem a
futással, heti háromszor-négyszer
tíz-tíz kilométert futottam. Indultam
egy-egy versenyen is. Közben egy ideig úsztam, és ezt követően kerékpároztam. A Balatont, a Tisza tavat minden évben körbebiciklizzük, a Passau
és Bécs közötti távot is teljesítettük.
Igazi családépítő tréning volt. Most
már jut időm arra is, hogy közösségben sportoljak. Így jött a Zumba és
a Jump, négyszer egy héten. Ezen a
nyáron Zumba tábort szerveztünk a
Balatonnál, ami nagyon jól sikerült.
Szeretek sütni és főzni, kedvelem a
kertészkedést, a rendet és a tisztaságot. Sokat olvasok, gobelint varrok és
kötök, szeretek színházba, koncertre
járni, zenei mindenevő vagyok, megnézni egy-egy jó filmet, szabadidőmből amennyit csak lehet, a természetben töltök.
– Milyen útravalóval látta el a gyerekeit?
– Nagyon büszke vagyok rájuk, ők
az én igazi sikereim. Szorgalmasak, és
kitartóak, és emellett szerények tudtak maradni. A munka iránti alázat
jellemzi őket. Tisztelik a családjukat,
a barátaikat és a kollégáikat. Nevelésük során mindig szem előtt tartottam, amit az egyik nagyrabecsült tanárom mondott nekünk: „mindegy,
hogy mi leszel. Ha utcaseprő, akkor
is a te utcád legyen a legszebb. Bármit
végzel, abban találd meg a szépséget”.
Én így élek, és azt látom, hogy akarva
akaratlanul ők ezt átvették.
Bertalan Erzsébet

Környezetünk védelmében

Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban látni, hogy hulladékgyűjtők mellé közterületeken szemetet, egyéb műanyag tárgyakat dobnak el ismeretlen személyek. A
közterület-felügyelet munkatársai nyomatékosan kérik, hogy a szabályokat betartva,
valóban szelektíven gyűjtsük a kommunális hulladékot, s azt ne dobjuk a kukák mellé!
Ártunk a környezetünknek, szennyezzük a talajt. Ezek elkerülése érdekében, használjuk az erre a célra kialakított gyűjtőedényeket!
Közterület-felügyelet
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A városban működő közművelődéssel -és (sport és tánc) kultúrával foglalkozó szervezeteket
bemutató sorozatunkban ezúttal
a Black Time Hip-hop Táncisko- felnőtt csoportot hirdettünk meg itt.
la civil szervezet tevékenységét
– Kik jelentkezhetnek a tánciskolába?
mutatjuk be. Munkájukról Hor– Bárki jelentkezhet, aki szeret tánváth Zoltán, a stúdió egyik veze- colni. Ez hobbinak is teljesen jó. Ha
tője beszélt.
valaki fellépni szeretne, annak szintén lehetőséget kínálunk. De ajánlom
a versenyezni vágyóknak is. Mind a
három opcióra van lehetőség, kortól
függetlenül. Hat éves kortól kezdve
javasolom, a határ pedig a csillagos
ég.
– Milyen előnyökkel jár, ha valaki
táncol?
– Egyértelműen hozzájárul az
egészség megőrzéséhet, mint minden mozgásforma. Én ezt is sportnak
tekintem, annak ellenére, hogy máig
nem tisztázódott, hogy mi is a tánc.
Sport vagy művészet? Én evezős élsportoló voltam, így kerültem bele a
tánc világába. De nekem is feladta a
leckét az erősítés. Bárki, aki fogyni
vagy izmot építeni szeretne, hajlékonyabb akar lenni, nyugodtan vágjon
– Mikor, és milyen körülmények kö- bele. A tánc segít kiszakadni a hétzött alapították meg a tánciskolát?
köznapokból, így mentálisan is segít
– Budapesten 1999-ben Hartman az embereknek. Stresszmentesítésre
Gábor nevéhez fűződik az alapítás. kiválóan alkalmas.
Évekig üzemeltette, úgy negyven-öt– Mindenki képes a koreográfiákat
ven fővel a művészeti csoportot. Én elsajátítani?
2001-ben csatlakoztam a társaság– Ez szerintem az oktatótól függ.
hoz. Ekkor még csak táncos voltam. Ha jó a tanár, felméri, hogy ki, milyen
Jó pár évre rá, amikor elértem a hala- szinten áll. Általában mi úgy indítjuk
dó szintet, akkor fogalmazódott meg az órát, hogy van egy húsz perces bebennünk, hogy ketten vigyük tovább melegítés, ezt követi az erősítés, majd
a munkát. A társam előtt adódott egy a tánctanulás. A bemelegítésben pélkülföldi munka, és akkor átvettem a dául a koordinációs dolgoknak már
csoportot egy évre. Amikor visszajött benne kell lennie, apróbb tánclépé2004-ben Magyarországra, akkor sek is színesítik ezt. Úgy, hogy szinte
dőlt el véglegesen, hogy ketten épít- észre sem lehet venni.
jük tovább a tánciskolát.
– Az életvitelt is a tánchoz kell igazí– A Black Time miben különbözik taniuk a tanároknak és a növendékekmás tánciskoláktól?
nek?
– Nagyrészt abban, hogy majdnem
– Úgy a táplálkozásra, mint az időminden tánciskola főnöke nálunk beosztásra oda kell figyelni. Persze ez
tanult a hip-hop műfajban. Mi ver- attól is függ, hogy valaki hobbi vagy
senyeztünk elsőként, és ők is tagjai versenytáncos. Mindenesetre javavoltak a csapatnak. Ha manapság az soljuk a helyes étkezést. De egyikünk
emberek megnézik a televízióban a sem profi tanácsadó. Én például véháttér-koreográfusokat, azok jelen- kony, izmos alkat vagyok. Nálam az
tős része is nálunk tanult. Az ötven- étkezés nem annyira számít. Minfős gárdából, akikkel kezdett az is- denevő vagyok. De ehhez rengetekola, majdnem mindenki versenyző get mozgok. Vannak azonban olyan
lett.
oktatóink, akik hízékonyak. Nekik
– A tánc oktatásán túlmenően milyen nagyon oda kell figyelniük arra, hogy
célokat valósítanak még meg?
mit esznek. Nekünk alkatilag is sugá– A táncoktatáson kívül amatőr roznunk kell azt, hogy egészségesek
és profi csapatokat is versenyezte- vagyunk. Mi is keményen edzünk. A
tünk. Az évek alatt kiépült nálunk versenyzőknél szintén elvárás, hogy
egy olyan oktatói gárda, akik taníta- ne legyen túlsúlyuk és megfelelőnak az iskolában. A karantén előtti en izmosak legyenek. Volt, hogy túl
régi csapat műsorszámokat is adott sokat erősítettem és rám jött öt kiló
elő rendezvényeken. Külföldi, híre- izom, nehezebben mozogtam. Lényesebb előadóknak is koreografáltunk. ges hogy megtaláljuk az ideális testEzen túl közreműködünk a szórakoz- súlyt, izmot és zsírtömeget.
tató iparban, önálló műsorokkal is.
– Milyen a kapcsolatuk a szülőkkel,
Hajdúböszörménybe úgy érkeztünk, kell-e egy biztos családi háttér a tánchogy megkerestek az egyesülettől. hoz?
Elek László akarta, hogy dolgozzunk
– Ez a gyerekcsoportoknál lényeegyütt. De mivel ő most külföldön él, ges. Itt szorosan tartjuk a kapcsolami járunk a városba oktatni.
tot a szülőkkel. Általában ők hozzák
– Böszörményben hány fiatalt taní- el a lurkókat az órákra, és ilyenkor
tanak táncolni?
lehetőségünk van a személyes beszél– A covid, és Elek László külföld- getésekre is. Én nem úgy tekintem
re távozása miatt, most szinte újra ezt, hogy egy nagycsalád vagyunk. Ez
kezdjük az oktatást. Egy gyerek és művészet és sport, amiben teljesíteni
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Táncművészet másként
kell. Tehát ez a lényeges. Szerintem
nekünk az a feladatunk, hogy azt az
alapot teremtsük meg, hogy minőségi oktatást tudjunk biztosítani a neveltjeinknek. Minden gyereket arra
nevelek, hogy majd színpadra kell állnia, vagy versenyeznie kell. Ez felülírja a családias légkört. A szülőkkel
való kapcsolattartás a serdülőkorban
azért már megcsappan, ott már kevesebb az igény erre. De természetesen
itt is létezik még.
– Honlapjukon olvasható, hogy a je-

lennel, és főképp a jövővel foglalkoztok.
Mi a jövő útja?
– Fő célunk, hogy az elmúlt másfél
évet visszaépítsük három esztendő
alatt. Bőven elég, ha ezt meglépjük.
Próbálkoztunk online oktatással, de
ez nem igazán volt hatékony. Itt kell
a személyes jelenlét, az ingerekben
gazdag közeg. Ebben az időszakban
sok oktató is abbahagyta a tanítást,
máshol kereste a boldogulását. A diákállományunk mintegy harminc
százalékára csökkent, az oktatói pedig, mintegy hetven százalékra. Ezt
akarjuk a régi szintre visszaállítani.
Három év alatt szeretnénk elérni újra
a három-négyszáz főt.
Zsike

Nyavalya törjön, guta üssön!

Hajdúböszörményben az elmúlt évszázadokban több rettegett betegség is pusztított a lakosok
soraiban. Ilyen volt a pestis, a kolera, a spanyolnátha, a tífusz, vagy a világszerte magyar betegségként ismert tuberkulózis, azaz az TBC. Ezekről, és gyógyításukról láthatnak kiállítást az
érdeklődők a Maghy-házban. A tárlaton korabeli eszközök, gyógyító növények, és a betegséggel
küzdő orvosok munkássága is megtekinthető. A kiállítás naponta 8-15 óráig látogatható. a
Maghy-házban. A szervezők vállalják – előre egyeztetett időpontban - a tárlatvezetést is. Érdeklődni a 20/350-8761-es telefonszámon lehet.

Kirándulási lehetőség időskorúaknak
Az Idősek Hónapja programsorozat keretében az önkormányzat Idősügyi Tanácsa
térítésmentes kirándulást szervez október 24-én (vasárnap) Hortobágyra, a Szent Dömötör – napi Behajtási ünnepre és darufesztiválra. Az autóbuszok 10 órakor indulnak
a Kálvin téri zöldséges elől (igény esetén a felszállás az Újvárosi utcán, a körúton kívül
lévő buszmegállóban is megoldható). Védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek
részt a programon és a buszon kötelező lesz a maszkviselés! A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: jelentkezni október 18-án (hétfő) 9-12 óráig, illetve 14-17 óráig
lehet, a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház előterében.

Bursa Hungarica pályázat
Hajdúböszörmény Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve önként vállalt feladatként
2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot.
Az „A” típusú ösztöndíjra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat folytató
felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be pályázatot. A „B” típusú ösztöndíj az önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás,
illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) pályázóknak szól, akik
a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. Támogatásra jogosult az, akinek
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,- Ft-ot, és
vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs, kivéve az életvitelszerű
lakhatást szolgáló ingatlant. (Háztartás: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.) Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak az
elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat. A pályázat beadásához a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPERBursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva
egy példányban a Polgármesteri Hivatal 28as irodájába kell eljuttatni. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben
igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5. A pályázatokat a Népjóléti, Ifjúsági és
Sport Bizottság bírálja el a 2021. decemberében tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos
ügyintézés a Polgármesteri Hivatal földszint
28-as irodájában Pruma Noémi Klára ügyintézőnél történik, felvilágosítás az 52/563228-as telefonszámon kérhető. A pályázati
kiírás letölthető a város honlapjáról a www.
hajduboszormeny.hu Pályázatok címszó alatt.
Kiss Attila polgármester
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Születésnapi köszöntő

D. NAGY JÁNOSNÉ

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

(szül. Sóvágó Eszter)

október 4-én
ünnepelte
90. születésnapját
szűk családi körben.

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

Születésnapodon
nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet
kísérje szeretet.
Szívedben béke,
lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog
ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
a legtöbb mit adhatunk.
A családi szeretet.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Október 20. szerda 9-12 óra: dr. Szathmári
Anita aljegyző tart ügyfélfogadást.
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:

HBCOM ügyfélszolgálat:
HBTV:
Tigáz:

229-190
Tel.: 52/219-999

A MAGYAR
FESTÉSZET NAPJA
Hajdúböszörményben
Szabadtéri festés a város
különböző helyszínein
helyi alkotók, műkedvelők,
diákok részvételével.
Kisebb festővásznat, papírt
a szervezők ingyen biztosítanak.
Az anyagok átvehetők
október 20-án és 21-én
a művelődési központban.

ŐSZI TÁJKÉP

Osztálytalálkozó

Az elkészült munkákból az akciót
követően alkalmi kiállítás nyílik
17 órától a művelődési
központ konferenciatermében.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Október 15. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Október 16-17. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Október 18. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Október 19. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Október 20. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Október 21. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Október 22. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN működő
közösségek programjai:
Október 18. 17 óra: a Dóry József Nótaklub
foglalkozása.
Október 20.15 óra: az Aranykor Nyugdíjas
Klub foglalkozása.
Október 21. 16 óra: a Honismereti Klub foglalkozása.

A Szabadhajdú Közhasznú
Nonprofit Kft. szervezésében
2021. október 21-én
(csütörtökön) 9-17 óráig

A festés, rajzolás témája:

Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 16-18. (reggel 6-tól másnap reggel
6 óráig): dr. Nagy Ferenc (06-70-376-1138)
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Jelentkezni és érdeklődni lehet
Kupás Csillánál a
+36/20-560-33-32-es
telefonszámon.
Várjuk az érdeklődőket!

45 éves találkozóra gyűltek össze az egykori Eötvös József Általános Iskola 8. a osztályos diákjai október 9-én. A közös élmények felidézése mellett
megemlékeztek egykori kedves osztályfőnökükről, Kiss László tanár úrról
is.

SZÍNHÁZI ÉVAD
2021/2022 • HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
BOCSKAI TÉR 4.
SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

HOLDMEGFIGYELÉSre várják az
érdekődőket október 16-án, szombaton 18
óra 30 perctől a művelődési központ előtt, a
Terminus Ismeretterjesztő Egyesület szakemberei. A rendezvény része a NASA nemzetközi holdészlelő programjának, melynek
keretében a résztvevők megismerkedhetnek
az ötvenkét évvel ezelőtti Apollo-11 expedíció holdutazásával. A program időjárásfüggő,
csak derült és felhőmentes időben valósul
meg.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk férjem,

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.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.
www.hajduboszormeny.hu
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS
Szerkesztőség:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Nyomdai munkák:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős kiadó:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
ISSN 0866-6660
Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

1. ELŐADÁS
2021. október 25. (hétfő)
MÓRICZ ZSIGMOND:

„NEM ÉLHETEK
MUZSIKASZÓ NÉLKÜL”
zenés vígjáték
Zenthe Ferenc Színház
Könnyed, léha világ komédiája,
amiben semmi sem visszafordíthatatlan, semmi sem végzetes.
Tükröt tart egy letűnt kor, a boldog jólét vidám, ám könnyelmű
kora elé.

SILLYE-BÉRLET
Az előadások
19 órakor kezdődnek

KOMOR SÁNDOR ISTVÁN
halálának 10. évfordulójára

Az előadásokra
váltható
jegyek ára: 3.800Ft.

Megemlékezés

Felesége, fia, menye,
három unokája családjával,
három dédunokája.

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

A bérletek ára: 16.000 Ft
(az ár az áfát tartalmazza).
A jegyigénylés:
tel: 06-20-560-4383,
e-mailben:
gazdasagi@hbcom.hu.

Bérletvásárlás
és információ:

Sillye Gábor Művelődési
Központ gazdasági iroda.

BARKÓ SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára
„Minden elmúlik, mint az álom.
Elröpül, mint a vándormadár,
csak az emlék marad szívünkben,
halványan, mint a holdsugár.”
A gyászoló családja.

2021. OKTÓBER 15.
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Hajdúböszörmény, Mester u. 2.
15 lakás

Smart

home

Teret adunk a valódi örömnek

Innovatív technológia
Alacsony fenntartási költség
Hajdúböszörmény, Kossuth Residence
8 lakás

Teret adunk a valódi örömnek

+36707708830
dryvitprofi.hu
hirdetes@dryvitprofi.hu

Kiváló minőség
Nyugalom a központban

+36707708830
dryvitprofi.hu
hirdetes@dryvitprofi.hu
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Céltudatosan a győzelem felé
A Hajdúböszörményi TE csapatának élére új edző került, Kaszás János Zsolt személyében. A külföldön
is légióskodó egykori játékos UEFA
edzői licensszel is rendelkezik. A
szakember terveiről, benyomásairól beszélt lapunknak.
– Hogyan ismerkedett meg a sportággal?
– Gyerekkoromban ismerkedtem meg
a sporttal, mint mindenki. Debrecenben
a Petőfi Sándor Általános Iskolába jártam, ahol az akkori tanrend szerint egy
hónapig délelőtt, egy hónapig délután
volt oktatás. Ekkor próbáltam ki számos
sportágat, atletizáltam és kézilabdáztam
is. Majd 14 évesen a Kinizsi SE serdülő
és ifi csapataiban kezdtem futballozni.
Itt lettem NB2-es játékos. A megye több
csapatában is játszottam, többek között
Hajdúszoboszlón Herczeg Andrással, a
Honvéd Asztalos SE Kaba és Berettyóújfalu együtteseiben is. Utóbbiból elvitt
a Diósgyőr, majd onnan a Kecskemét.
Végül visszakerültem Szoboszlóra, ahol
az NB III-ban folytattam pályafutásomat. Ezután külföldre kerültem, a francia, illetve a belga harmadosztályban
szerepeltem. Az évek során többször
megsérültem, ezért az élsporttal fel kellett hagynom. Hazatérve elvégeztem az
edző képzést, 2002-ben megszereztem
az UEFA B licenszet. A DVSC utánpótláscsapatait edzettem 16 éven keresztül.
Majd 2017-ben a Monostorpályi csapata
keresett meg, ahol a felnőtt csapatnak
négy éven át voltam az edzője, és 2020ban bajnokként zártuk az évet.
Papp Ferenc felkérésére jöttem Hajdúböszörménybe. Arról beszélgettünk,
hogyan lehetne egy olyan csapatot öszszeállítani, amely az előző évnél jobban
teljesít. Végül Gyarmati Zoltán kollégámmal kezdtünk hozzá a munkához.
– Mik a tapasztalatai, hogyan vélekedik
a csapatról?
– Úgy gondolom, hogy a HTE egy
remek klub, remek lehetőségekkel és
adottságokkal. Sok fiatal, tehetséges
játékost sikerült idecsábítani, akik éhesek a sikerre, és keményen dolgoznak az
edzéseken. Remélem, a munkánk hozzájárul ahhoz, hogy a klub visszatérjen a

2021. október 18. - október 22.
HÉTFŐ
Sütőtök krémleves
Rántott sajt párolt rizs tartár

2021. október 18. - október 22.
Sárgabarack
HÉTFŐleves
Sütőtök
krémleves
Lecsós tokány
tarhonya
vegyes vágott
Rántott sajt párolt rizs tartár
KEDD

Zöldborsóleves
galuskával
Sárgabarack
leves
Óvári
sertésszelet
burgonyapüré
Lecsós
tokány tarhonya
vegyes vágott

labdarúgás palettájára.
– Mennyire volt nehéz a beilleszkedés?
– A csapat új játékosai közül sokakkal
találkoztam az akkori Loki Focisuliban
vagy az utánpótlás akadémián. Vannak,
akiket még gyerekként én vittem el Debrecenbe. Közülük Szabó Bence most a
Honvédnál játszik, Gergely Erik pedig
jelenleg is a HTE csapatában focizik. A
helyi körülményeket már az idekerülésem előtt is ismertem, mert ellenfélként
korábban is találkoztunk a csapattal.
– Hogyan végzik a felkészülést?
– Jelenleg heti három edzést tartunk,
ehhez jön még hozzá a bajnoki mérkőzés. Így heti négy alkalommal találkozunk. A felnőtt csapat edzője vagyok, de
az U19 csapatát is figyelemmel kísérem,
hiszen oda irányítjuk azokat, akik a felnőtt csapatból kimaradnak.
– Milyen tervekkel kezdték a bajnokságot?
– Egyelőre szeretnénk a középmezőnyben végezni. Majd, ha megszereztük a tapasztalatokat, ezekből levonjuk
a kellő tanulságot. Szeretnénk a böszörményi csapat régi hagyományait, jó szereplését visszahozni.
– Edzőként hogyan éli meg a csapat sikerét?
– Már fiatal koromban megtanultam
a győzni akarást, ezt szeretném a játékosoknak átadni. Az én sikerem a HTE sikere, és a csapat sikere az én sikerem is.
Czeglédi István

Labdarúgás
Megye, felnőtt: BUSE- HTE 2- 3. A gólokat Bányász Alex Attila (2) és Kocsis László Roland szerezték. Kaszás János edző: Adtunk egy félidő előnyt ellenfelünknek. A
másodikban már végig uraltuk a mérkőzést, egy megingástól eltekintve. Sok helyzetet
kidolgozva, a magunk javára fordítottuk a találkozót.
Ifjúsági: BUSE- HTE 1- 2. A gólokat Gergely Erik és Kálmán Patrik László szerezték.

SZERDA
Zöldborsóleves galuskával
Hamis
legényfogó
leves
Óvári
sertésszelet
burgonyapüré

Cigánypecsenye hasábburgonya
CSÜTÖRTÖK
Hamis legényfogó leves
Cigánypecsenye hasábburgonya

Májgombócleves
Rántott csirkemell
zöldséges rizs
PÉNTEK
Májgombócleves
Rántott csirkemell zöldséges rizs

LISZTÉRZÉKENYEKNEK
A Civilek a Lakóhelyért Egyesület lisztérzéke
nyek számára sütési bemutatót szervez a Tájhá
zakban süteménykészítéssel és kóstoltatással.
• Október 19-én (kedd) 16.30 órától, arany
galuska és kenyérlángos bemutatóval. A fog
lalkozást vezeti: a Tiszaújvárosi Lisztérzéke
nyek Egyesülete.
Szilváslepény készül
• Október 26-án (kedd) 16.30 órától, köles
málé baracklekvárral bemutató. A foglalkozást vezeti: a Civilek a Lakó
helyért Egyesület két tagja.
Kapcsolódóan beszélgetés a lisztérzékenységről.
A foglalkozást vezeti: dr. Erdős András főorvos.

