HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA

A hét arca

A magyar kultúra napján

Több mint három évtizede ünnepeljük a magyar kultúra napját január 22-én annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban, ezen a
napon fejezte be a Himnusz kéziratát Szatmárcsekén.
Hajdúböszörményben
rendhagyó
módon emlékezett meg a város közössége a jeles eseményről január 21-én.
Online térben ünnepelhettünk közösen a Bocskai Néptáncegyüttessel és a
Bürkös zenekarral, amit a lakosság élőben, a Szabadhajdú Facebook oldalán
láthatott.
A gálán Kiss Attila polgármester mondott köszöntőt. A polgármester többek
között reményét fejezte ki, hogy minél
többen megnézik élőben, majd később
a városi televízió csatornáján a műsort.
Majd díszpolgárunk, Kertész László
1969-ben megfogalmazott gondolatait
idézte, miszerint: „Azt biztosan tudjuk,
hogy egy közösség már akkor is jó szolgálatot tesz az országnak és saját magá-

nak, ha csupán befogadja, asszimilálja
az értéket. Böszörmény a jó föld szomjúságával cselekedte ezt. Ez a kisváros
az elmúlt évtizedben körülbelül száz
írót, irodalomkritikust és hatvan képzőművészt, műtörténészt látott vendégül kisebb, nagyobb nyilvánosság előtt.
Olyanokat, akiknek nevük, helyük van
az egész kulturális életünkben. Valószínűleg példátlan ez egész honunkban”.
Ezek a gondolatok aktuálisak ma is –
tette hozzá Kiss Attila. Ezt követően
arról is szólt, hogy napjaink egyik legnagyobb kulturális beruházását végzik
a szakemberek a művelődési központban, ami országosan is ritka. Mintegy
1 milliárd forintból újul meg az épület.
A hatvankilenc esztendős Bocskai
Néptáncegyüttes táncosai hónapokat
vártak arra, hogy színpadon lehessenek, és hogy újra becsempésszék a
nézők életébe a magyar nép hagyományait. Az esten rábaközi, gömöri,
és hajdúsági táncokat lehetett látni a
felnőttektől, míg az Apró Bocskai Nép-
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Sakk

táncegyüttes csallóközi polgári játékokat adott elő.
Rendhagyó módon köszöntötték január 22-én Kiss Attila polgármester,
Fórizs László és Sőrés István alpolgármesterek a kulturális, közművelődési,
közgyűjteményi intézmények vezetőit
és közvetve a szakterületen dolgozó
munkatársaikat a polgármesteri hivatalban. A város vezetői a múzeum, a
könyvtár, a művelődési központ és a
helyi levéltár kollektíváját képviselő
vezetők előtt hangsúlyozták azt a megtartó erőt, amelyet a helyi kulturális
életben az intézmények szakmai munkája képvisel. A köszöntőket mondók
külön-külön is kitértek arra, hogy a város közössége nemcsak az elmúlt évszázadokban, de a jelenben, s szándékuk
szerint a jövőben is kiemelt figyelmet
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fordítottak és fordítanak a művelődés,
a művészet, a kultúra sokszínű területeinek támogatására, a jó értelemben
vett mecenatúrára. A városban mindig
is meghatározó volt az értékek iránti elkötelezettség –hangzott el a találkozón.
S ez a jelenen túl a jövőben is így lesz,
mert ez a város közösségének érdeke,
s megmaradásának egyik fontos pillére. Fontos tehát megfontolni Kölcsey
Ferencbek, a nemzeti Himnusz írójának máig ható gondolatait is, amelyben
így fogalmazott: „Messze jövendővel
komolyan vess öszve jelenkort; Hass,
alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”
A Bocskai Néptáncegyüttes január 21-i online műsora visszanézhető a
Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.
facebook oldalán.
– bertalan –

Büszke emelkedettség
A magyar Himnusz regényes
története, a költemény, majd
az ének keletkezése óta, mind a
mai napig folyamatosan íródik,
„nemzeti imánknak” sorsa van.
Ami nem változik, az a hozzá fűződő
érzelmi viszonyulás, a meghatottság
zenekari előjátékának első hangjainál,
a dallam fohász-jellegű felsóhajtása,
majd büszke emelkedettsége: „Megbűnhődte már e nép...” Különleges helyet foglal el a világ himnuszai között
is: sem császár, sem király előtt nem
késztet főhajtásra, ellentétben híres
elődjeivel, az angol királyi (God save
the King/Queen) vagy a régi osztrák
császári (Gott erhalte) himnusszal, és
nem is gyújtó hangú induló, mint az
emblematikus Marseillaise, hanem egy
sokat próbált nép mélyből jövő segélykiáltása: „Szánd meg Isten a magyart...”
Aligha írhatta volna Kölcsey Ferencnél alkalmasabb költő a Himnuszt.
Nem azért, mert a nagyok között ő
volt a legnagyobb, hanem azért, mert
ő volt a legesendőbb. A Himnusz
ugyanis borús ének („Vár állott, most
kőhalom”), amelyre az átokkal terhelt
magyar sors vet árnyékot („S ah, szabadság nem virúl / A holtnak véréből”), s
marad a könyörgés: „Isten, áldd meg a
magyart”. Mintha Kölcsey – ősi családja révén, amelyet a Honfoglalásig vezetett vissza – csekei magányában maga
élte volna meg a „magyar nép zivataros
századait”. Magyarsága Debrecenben
pallérozódott református tudattal,

örökös magányát a korai árvaság tragédiája alapozta meg, amihez maradandó nyomot hagyó gyerekkori betegség
társult. Kölcsey nem volt hősi alkat.
De a hatalom rá is gyanakodott, mert
a gondolat veszélyes fegyverét forgatta az irodalom csataterén. Pajzsán a
magyar nyelv nemzetformáló angyalát
hordta. – Kölcsey munkájáról a fenti
gondolatokat Batta András zenetörténésztől idéztük, míg a verset megzenésítő alkotó munkájáról Gárdonyi Géza
egykoron így írt: „Erkel Ferenc, amikor
a Himnusz megzenésítésén dolgozott egy
feljegyzés szerint így emlékezett viszsza arra az időszakra: „Csend van. Ülök
és gondolkodok: hát hogy is kellene azt
a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a
szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok.
És amint így elgondolkozom, eszembe
jut az én első mesteremnek a szava, aki
Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam,
mikor valami szent zenét komponálsz,
mindig a harangok szava jusson először
eszedbe. És ott a szoba csöndességében
megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem és hang-hang
után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz…”
V.I.
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Kujbus Csaba

A hét arca
A képviselő-testület a város
napja alkalmából „Hajdúböszörmény Ifjú Művésze” – díjat adományozott Kujbus Csaba táncos
részére, a táncművészet terén elért kiemelkedő sikereiért, a Bocskai Néptáncegyüttesben nyújtott
kiváló teljesítményéért.
Nagy dolognak tartom, hogy megkaptam ezt a díjat – kezdi beszélgetésünket a fiatal táncos. – Felemelő
érzés volt, amikor átvehettem az
elismerést. Különösen azért, mert
előttem példaképem, Varga József,
a Bocskai Néptáncegyüttes vezetője
érdemelte ezt ki. Vele hosszú ideje
barátok vagyunk. Ez egy plusz érzelmi töltést adott.
– Elevenítsük fel a kezdeteket. Hogyan lett táncos?
– Az óvodában népi játék foglalkozás volt, ahova édesanyámék beírattak. Majd ezután jöttem a Bocskai Néptáncegyüttesbe. Ennek már
közel tizenhárom éve. A családom
teljes mértékben támogatott, nélkülük nem jutottam volna el eddig a
táncban. Máig egyengetik az utamat.
A kezdetek kezdetén a nagyszüleim
is itt táncoltak a Bocskaiban. Ez egy
plusz motiváció volt számomra. Szerintem minden szülő és nagyszülő
örül annak, ha a gyereke és unokája
olyan elfoglaltságot választ magának, amit szeret.
– Hogyan járta végig a ranglétrát az
együttesben?
– A gyerekek, amikor idejönnek,
az Apró Bocskaiban kezdik a táncot.
Ezt követi az ifjú, és a felnőtt együttes. Csoporton belül is megvan a
ranglétra. A hátsóból mindig előrébb
kerülünk egy sorral. Például az elsőt
követi a szólótánc. Én személy szerint tizennégy évesen kerültem el a
nagyok közé. Előnyöm volt, hogy elmentem Nyíregyházára, művészeti
szakgimnáziumba. Ez azért volt jó,
mert plusz rutint szereztem. Gyorsabban tudtam fejlődni.
– Mitől jó a Bocskai Néptáncegyüttes? Mi a varázsa?
– A közösség, a vezetőség, maga
a környezet, mind ideális. Állandóan új dolgokon „törjük” a fejünket,
az innováció fontos szerepet kap az
életünkben. Elmondható, hogy a viselettárunk a környéken egyedülálló.
Többször, úgynevezett külsős szakemberek vagy vendégkoreográfusok
is segítik munkánkat.
– A Bocskai Néptáncegyüttesben kit
tartott és tart mesterének?
– Elsősorban Szűcs Jánost, a Bocskai Néptáncegyüttes korábbi művészeti vezetőjét. Ő ismertette meg velem komolyan a néptáncot. Teljesen a
nyíregyházi szakgimnáziumban történő végzésemig kísért. Tőle nagyon
sok mindent tanultam. A másik mesterem Varga József, a csoport jelenlegi vezetője, aki fiatalos lendületet
hozott az együttes életébe. Sokat köszönhetek még mostani főnökömnek
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is, Bíróné Marsi Andreának. Ő szintén kiváló szakember és pedagógus.
– A Táncművészeti Egyetemre jár.
Mi mindent lehetett megtanulni ott annak, aki előtte már táncolt?
– Nagyon sokat. Minden mesternek vagy pedagógusnak más a
szemlélete. Egyébként a tánc tanítása szubjektív dolog. Az egyetemen a
gyakorlati oktatás mellett, elméleti
képzés is folyik. Vannak olyan tantárgyak, amelyeket egy táncegyüttesben, a hétköznapokban nem tanulunk meg. Például azt, hogyan lehet
egy próbát vezetni. A táncjel-írás is
fontos tudnivaló. Emellett zenei oktatást szintén kapunk. De tanulunk
pszichológiát, nevelés- és tánctörténetet. Eléggé komplex ez a dolog.
– Hajdúböszörményben, és már
Nyíregyházán is tartott próbákat. Szigorú pedagógusnak tartja magát?
– Igen. Nyíregyházán, az utolsó évemben kaptam egy középkorú
csoportot. Ők kértek fel a munkára.
Böszörményben pedig a pénteki próbák egy részébe segítettem be, amikor nem ért rá az együttes vezetője.
Ezen alkalmakkor elvárom azt, hogy
csak a feladatra koncentráljanak a
táncosok. Vallom, hogy mindennek
megvan a maga helye. Ezen túl, nem
szeretem a próbateremben a csúnya
szavakat és a kifogások keresését. A
szigor mindenképpen szükséges ehhez a feladathoz.
– Sok díjat kapott már eddigi pályafutása során, amit táncosként érdemelt
ki. Melyekre a legbüszkébb?
– Nem tudok és nem is akarok különbséget tenni. Mindre büszke vagyok. Nincs olyan elismerés, aminek
ne örülne az ember. Mindegyikre úgy
nézek, hogy nagy dolgot vittem véghez. Van egy felvételem, amit rendszeresen szeretek visszanézni. Ez
a gömöri férfitánc. Még végzős középiskolásként adtam elő. Félévente
legalább kétszer előkerül a rögzített
anyag.
– Van-e nagyon erős élménye, ami a
tánchoz köti?
– Ha bajom van, jó táncolni, ha
nincs, akkor is. Az egész mozgásforma felemelő számomra, ez az életem.
Rengeteg pozitív élményem van, ami
a tánchoz köt. A próbák, a fellépések,

a versenyek, mind ebbe a körbe tartoznak.
– Melyik a kedvenc viselete?
– A Kárpát-medence minden viseletének megvan a maga pompája.
Az egyik kedvencem a magyarvistai
öltözet. Magával a táncanyagukkal is
nagyon sokat foglalkozunk az együttesben. Magyarvistai legényessel már
két díjat is nyertem eddigi pályafutásom során. Közel áll hozzám. Szintén tetszik a hajdúsági viselet is. Viszonylag egyszerűbb, de ez is nagyon
szép. Saját öltözetem még nincs, csak
ruházatdarabjaim vannak inkább.
Ezeket vásárokon veszem meg, vagy
csináltatom magamnak.
– Szokott-e koreográfiát készíteni?
– Nem próbálkoztam még vele. Inkább táncanyagokat tanítok vagy felzárkóztatok. A koreográfia készítése
egy hosszú folyamat, kellő tapasztalat kell hozzá.
– A Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház

profi táncosa is volt. Milyen egy ideális
hivatásos művész manapság?
– Az egyik legfontosabb, hogy jó
kiállású, ápolt legyen, hiszen meg kell
jelennie a színpadon. A kinézet tehát az első, mert ez a nézőknek szól.
Ezen túl a felkészültség is számít, jól
kell, hogy táncoljon. Technikailag pedig mindig fejlődnie kell.
– Mennyire szigorú magával?
– A jelenlegi körülmények nem
engedik azt, hogy úgy dolgozzunk az
együttessel, mint korábban. Ugyanakkor, ha a feladatok hozzák, képes
vagyok reggel hattól este nyolcig a
próbateremben dolgozni. Tehát szigorú vagyok magammal, nagy az elhívatottságom. Persze huszonévesen
kell az embernek egy kis engedékenység magával szemben, hiszen más
dolgok is léteznek a táncon kívül az
életben.
– Meddig lehet táncolni?
– Ezt egyéne válogatja, amíg bírja
az ember. Láthatjuk jubileumi gálákon, hogy a szeniorok még táncolnak
a színpadon. Le a kalappal előttük,
hogy ezt bevállalják. Köztudott, hogy
az aktív táncosnak megvan a „végórája”. Ez függ a fizikumától és az ízületi
állapotától. Mindenesetre a táncosnak vannak korosztályos korlátai.
– Tervek a közeljövőre?
– Versenyeken szeretnék indulni,
folyamatosan meg akarom mérettetni magam. A műsorok is hiányoznak.
Jó lenne, ha ezek is rendszeresek lennének. Nyitott vagyok arra is, hogy
újra elmenjek hivatásos táncosnak.
Az sem idegen tőlem, hogy később
egy saját táncegyüttest alapítsak.
Bertalan Erzsébet

Megújulhat a tájház
A magyarországi népi épített
örökség megóvását célzó „Népi
építészeti” program keretére sikeresen pályázott a város.
Az évi 1,5 milliárd forintos Népi
Építészeti Programot a kormány hozta létre, melynek célja, hogy vissza
nem térítendő támogatást nyújtson
olyan védett épületek tulajdonosainak, amelyek népi építészeti értékeket képviselnek. Az elnyert támogatásból a Polgári utca 92-100. szám

alatt található, öt tájházból a négy
leromlottabb állapotú épület helyreállítását megelőző és megalapozó
szakmai előkészítő dokumentációk,
kutatások készülhetnek el. Az így
elkészült dokumentációk és tervek
alapján, önkormányzatunknak lehetősége nyílik – tekintettel a Népi Építészeti Program folytonosságára – a
következő években konkrét felújítási
támogatásokra is pályázni, a tájházak
épületeinek helyreállítását illetően.
Sz.H.
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Közös sikerek mentén

A választókerület és Hajdúböszörmény szempontjából milyen
volt 2020-as év? Többek között
erről kérdeztük Tiba István or- bejelentése lenne, ami szerintem óriási jelentőségű térségünk számára.
szággyűlési képviselőt.
– Sikerült-e előrelépni az utak felújí– Hajdúböszörmény és a hozzá tar- tása ügyében?
– Az útfelújítások kérdése szintozó választókerület életére is, ahogy
Magyarország és az egész világ életé- te mindig a legfontosabb igény, és
re és működésére, rányomta a bélye- tegyük hozzá jogos igény, az adott
gét a Covid 19 vírus megjelenése, és településen élők részéről. Az elmúlt
az ennek következtében kialakított években nem volt olyan település,
járványhelyzeti védekezés. Gyakorla- ahol valamilyen mértékű útfelújítás
tilag a települések költségvetésének ne valósult volna meg. Azonban még
elfogadását követően mindent újra nagyon sok megújításra váró beltekellett gondolni, mivel a védekezés- rületi út van. A források tekintetéből az önkormányzatoknak egy bi- ben talán mindig erre a legnehezebb
zonyos szinten ki kellett venni a ré- forrást találni. A településeket összeszüket. Emellett a mindennapi élet kötő négy számjegyű utak felújítása
eddig megszokott rendje is teljesen tekintetében is volt előrelépés, azonmegváltozott, és mindent a vírussal ban itt is van még feladatom!
– Milyennek látja Hajdúböszörmény
szembeni védekezésnek kellett alárendelni. A választókerület települési fejlődését?
– Az, hogy én milyennek látom
vezetőinek döntő többsége felelősen
végrehajtotta a védekezésre vonat- Hajdúböszörmény fejlődését, az egy
kozó előírásokat, és mindent elkö- másodlagos szempont, a legfontovetett annak érdekében, hogy minél sabb az, hogy a böszörményiek mikevésbé sújtsa a lakosokat a járvány. lyennek látják. Az én kötelességem,

Köszönet ezeknek a polgármestereknek, intézményvezetőknek.
– Uniós és hazai pályázatok tekintetében, megközelítőleg mekkora összeg
jutott a térségbe?
– A körzetben, az elmúlt időszakban, 2020-szal bezárólag, közel 20
milliárd forint fejlesztési forrás érkezett, ebben nincsenek benne a vállalkozók, a civil szervezetek, az egyházak által elnyert pályázati összegek.
– Milyen beruházások valósultak
meg a településeken?
– Arra, hogy a településeken megvalósuló beruházásokat felsoroljam
hiánytalanul, egy külön mellékletet
kellene csatolni az újsághoz, hiszen
a legkisebb településtől, Folyástól a
legnagyobb településig, a választókerület központjáig, Hajdúböszörményig számtalan sikeres pályázatot
kellene említenem. Természetesen az
arányok a települések nagyságához
mérten eltérőek.
– A böszörményiek közül melyeket
emelné ki?
– Egyetlen település esetében sem
tartom helyesnek azt, hogy bármelyiket kiemeljem. Azért nem, mert egy
néhány milliós járdaépítés az ott élő
lakosok számára ugyanolyan fontos,
sőt, lehet, hogy számukra kedvesebb,
mint egy félmilliárdos ipari park fejlesztése. Ha egy beruházást kiemelhetek, akkor az, az egész választókerületet érintő MotoGP beruházás
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fejlesztésekről polgármester úr tájékoztatott, és ezek ismeretében
célunk az, hogy a lehető legtöbbet
megvalósítsunk ezek közül. Ennek
első lépése a pályázatok elkészítése
és benyújtása. Természetesen az új
források nem csak az önkormányzat

tetlen, hogy minél többen vegyék
igénybe az oltás adta védettséget.
Így a képviselői munkámban is, még
a vírushelyzet előtti időszak gyakorlatának megfelelően, visszatérhetek
a személyes találkozásokhoz. Újra
részt vehetünk közösségi rendezvényeken. Ez nem jelenti azt, hogy az
egyéb kapcsolattartási lehetőségekkel (online) ne élnék a továbbiakban

esetében elérhetőek, hisz ha belegondolunk, hogy soha nem látott nagyságrendű forrás áll rendelkezésre, pl.
a mezőgazdaságban tevékenykedők
részére is.
– Képviselői munkájában mire fekteti a legnagyobb hangsúlyt az idei esztendőben? Milyen évre számít?
– Elsősorban az idén arra számítok és őszintén remélem is, hogy a
Covid-19 elleni védőoltások hatására a veszélyhelyzet és a vírusfenyegetettség megszűnik. Az élet
visszatérhet a régi kerékvágásba.
Ehhez természetesen elengedhe-

is. Hisz vannak, akik ezt igénylik.
– Most, a járványidőszakban hogyan
tudta és tudja tartani a kapcsolatot a
választópolgárokkal?
– Jóleső érzés az, hogy a járványidőszakban is sokan keresnek problémáikkal, javaslataikkal. Köszönöm
mindenkinek a felelős magatartást,
amit a vírushelyzetben tanúsított!
Együttérzek azokkal, akik szeretteiket veszítették el a járvány következtében.
Jó egészséget és boldog új évet kívánok mindnyájuknak!
Bertalan Erzsébet

Közösségfejlesztés,
családtámogatás, felzárkóztatás

és ezt örömmel teszem, hogy mindent megtegyek annak érdekében,
hogy a Kiss Attila polgármester úrtól, a képviselő-testülettől, a városTöbb Hajdú-Bihar megyei teleban tevékenykedő vállalkozóktól, a pülés, köztük Hajdúböszörmény
is sikeresen pályázott és nyert
több százmillió forintos támogatást komplex fejlesztésre, az elmúlt napokban.

civil szervezetektől, az egyházaktól
érkező kéréseket segítsem. Addig
egyébként sem lehetünk elégedettek,
amíg minden az előbbiekben felsorolt szervezetektől hozzám érkező
elképzelést közösen nem sikerült
megvalósítanunk. Ezért dolgoztunk
eddig is, és ezért dolgozunk a jövőben is. Mindig lesznek újabb és újabb
tervek, elképzelések, hisz ez a folyamatos fejlődés kulcsa.
– Az idei évben a fejlesztések terén
mire lehet számítani?
– Az idei évben kezdődnek a 20212027-es uniós ciklus fejlesztései. Az
önkormányzat részéről tervbe vett

Az elnyert támogatás leromlott
városi területek rehabilitációját teszi
lehetővé, illetve az azon a részeken
lakóknak a település fejlődő egységébe való integrálásához, a szociális
problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatásához járul hozzá. Hajdúböszörmény a két támogatásból összesen 650 millió forinthoz
jut hozzá. A foglalkoztatást, társadal-

mi integrációt, közösségfejlesztést,
iskolai felzárkózást, családsegítést,
egyéni fejlesztést és szociális munkát
biztosító komplex programok megvalósítására három másik település
is nyert forrást: Hadház 650 milliót,
Biharkeresztes 100 milliót, Hajdúdorog pedig 150 millió forintot. Ennek
alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat koordinálásával benyújtott
pályázatok keretében, a napokban
összesen 1 milliárd 550 millió forint
érkezik a megyébe. A témáról és a további részletekről, lapunk következő
számában olvashatnak írást.
Sz.H.

Képünk illusztráció
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Tanácsok állattartóknak
A téli időszakban odafigyelést
igényel, hogy megóvjuk házi kedvenceinket a fagyos idő ártalmaitól. Tacsi Sándor állatorvost
arról kérdeztük, hogy milyen teendői vannak a gazdáknak ebben
az évszakban.
– Milyen legyen az a kutyaház, amely
védi az állatokat a hidegtől?
– A kutya méretéhez igazodjon, ne
a földön legyen, hanem picit magasabban. Ha rövidszőrű a kutya, akkor
szigetelt, duplafalú legyen a ház. Lehetőleg szélvédett helyen helyezkedjen el, bejárata dél felé mutasson, az
északi szél elkerülése miatt.
- Az etetésnél és itatásnál mire kell
odafigyelni a kinti kutyáknál?
– Adjunk neki meleg kaját. Kétszer
etessük egy nap és figyeljük meg,
hogy megeszi-e. A kihűlő kutya nem
eszik, így nem is lesz, ami belülről
fűtse. A víz befagyására is vigyázzunk. Kevesebb folyadékot fog inni,
de ne a hó legyen az.

– A mancsok védelme ilyenkor kiemelt szerepet kell, hogy kapjon?
– Léteznek mancsvédő zoknik,
amit, ha a kutya tolerál, praktikus lehet. Ölebeknél jobban oda kell figyelni. Séta után mindig töröljük meg a
lábukat, esetleg meleg vízben mossuk
meg, hogy hamarabb átmelegedjen.
– A lakásban élő kutyáknál sétáltatás
közben mire kell tekintettel lenni?
– A lakásban élő kutyák nincsenek
hozzászokva a folyamatos hideghez,
ezért nekik érdemes kiskabátot, akár
mancsvédő zoknit adni. Már egy
10-15 perces séta is elég lehet a téli
hidegben, a friss levegő a gazdának
sem árt. Ha lehetőség adódik, inkább
a déli órákban vigyük ki az állatot,
amikor a körülményekhez képest a
„legmelegebb” van.
– A macskák mennyire igénylik ilyenkor a törődést?
– Ők nem igénylik jobban a törődést, mint máskor. Bundájuk alkalmazkodik a hideg időjáráshoz,
és hamarabb, könnyebben találnak
maguknak szélvédett helyet ólakban,
padlásokon.
– A lakásban tartott kisállatok (hörcsög, tengerimalac és egyéb egzotikus
állatok) igénylik-e ilyenkor a külön fáradozást?

– Az apró rágcsálók, nyulak, sünök nem igényelnek más bánásmódot a téli hónapokban, mint máskor.
A teknősöknél létezik teleltetés, de
az megfelelő előkészületet igényel.
Egyébként hasonló, mint a melegebb
időszakokban. A hüllőknél ilyenkor
a fűtés miatti páratartalom esése
okozhat olyan problémákat, mint a
dehidráció. A terrárium párásítása, a
közvetlen itatás nagyobb hangsúlyt
kap.
– Előfordulhat-e meghűlés az állatoknál?
– A kertben tartott kutyákat a
meghűlés helyett inkább a kihűlés fenyegeti. Egy bent tartott kiskedvenc
a fél-egy órás sétától, kertben játszástól nem fog meghűlni.
– A madaraknál mire figyeljünk oda
télen?
– A téli madáretetés során az első
nagyobb fagyok beköszöntétől, azok
tartós megszűnéséig törődhetünk a
városba behúzódó apró énekesmadarakkal – mondta el Molnár Antal a

Zöld Kör elnöke. – Mindegyik madár
más-más eledelt kedvel. A verebek és
cinegék elsősorban az olajos magvakat, míg a rigók az almát, a pintyek a
gabonafélék magjait.
– Mivel etessünk?
– Búza, köles, muhar, fekete napraforgó, fénymag, darált kukorica, sótlan dió, mogyoró, cinkegolyó, alma,
körte, sótlan szalonna.
– Mi az, amivel ne próbálkozzunk,
mert árthat a madarak aprócska gyomrának?
– Ilyen a kenyér és egyéb péksütemények, romlott, avas magok, sós
vagy paprikás szalonna, sós sajt,
csontkukac, kolbász, csipsz, zsemlemorzsa. Fontos, különösen erős hidegben, hogy ha egyszer elkezdtük
az etetést, ne hagyjuk abba. Továbbá adjunk vizet is, ha lehet a madaraknak, hiszen fagyos időkben azt
sem találnak maguknak. Az etető
elhelyezésénél pedig ügyeljünk arra,
hogy a madarak annak használatakor biztonságban érezhessék magukat. Azaz, olyan helyre helyezzük
azt, ahonnan jó kilátás nyílik minden
irányba.
B.E.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Helyben tanulhatnak
Sokaknak nehézséget okoz az,
hogyan válasszanak középiskolát
a továbbtanulás előtt. Hajdúböszörményben három intézmény
is a diákok rendelkezésére áll.

része hét végén már lezajlott az intézményünkben. Matematikából és
magyarból adtak számot írásban tudásukról a felvételezők. Elvárásunk,
hogy legyen általánosan jó tanuló a

Közülük most a Bocskai István Gimnázium intézményvezetőjét, Gyulai
Sándort kérdeztük az általuk kínált
lehetőségekről.
– Milyen képzési formákra, szakokra
lehet önöknél jelentkezni?
– Két nagy irányra, korra lehet jelentkezni. A negyedikesek a nyolc
évfolyamos, a nyolcadikosok pedig
a gimnáziumi képzésre adhatják be
felvételi kérelmüket. Utóbbi tanulók
részére három osztályt indítunk. Az
„A” a nyelvi előkészítős csoport. Ez a
képzés ötéves. A „B” a humán jellegű,
a „C” kimondottan reál irányultságú.
Az egyes osztályokban több tantárgyat is tanulhatnak emelt óraszámban a diákok. Ilyen tantárgyak például az angol, a német, az informatika,
a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a kommunikáció, a matematika, a biológia és kémia.
– Összességében mennyi diákot vesznek fel a jövő tanévre?
– Összesen 120 körüli diákot veszünk fel évente.
– Kinek ajánlják az iskolatípusukat?
– Két végletet szoktunk emlegetni.
Az egyik az a diák, aki nagyon tudja,
hogy mit szeretne. Felsőoktatásban
kíván továbbtanulni. Például tanár,
jogász, orvos vagy mérnök akar lenni. A másik véglet az a tanuló, akinek
általánosan jó képességei vannak, de
még nem döntötte el, hogyan tovább.
Tulajdonképpen mindenkinek ajánlani tudom az intézményünket, mivel
később szakképzési irányba is mehet
a növendék, vagy a felsőoktatásba is
szabad utat kap. Hozzátenném, hogy
sokan vannak, akik a szakképzésre
történő jelentkezésnél az egészségügyi vizsgálaton nem „mennek át”.
Őket is várjuk a gimnáziumba, mert
itt nincs ilyen feltétel. Fel vagyunk
készülve a sajátos igényű tanulók fogadására is.
– Milyen tanulmányi eredménnyel
érdemes az önök intézményébe jelentkezni?
– Két dologhoz kötjük a felvételt.
A hetedikes és nyolcadikos tanulmányi eredmények lényegesek, valamint a felvételi vizsga. Ez utóbbi egy

diák. Ha néhány négyes vagy egy-két
hármas becsúszik a bizonyítványba,
attól még jelentkezhet a gyerek hozzánk. A versenyt persze azok bírják
majd, akik jól tanulnak és szeretnek
és tudnak is ismeretanyagot elsajátítani.
– Miért érdemes az intézményüket
választani? Milyen erősségei vannak?
– Az egyik legerősebb kínálata az
intézményünknek a nyelvtanulás, illetve az emeltszintű képzés, ami az
érettségire készít fel. Ezekhez kapcsolódóan több tehetséggondozó
programunk is van. Ilyen projektek
egyebek mellett a „Jövő Tehetségei”, a Robotika vagy a Disputa. Ezek
mind olyan pluszok, amik többet adnak a diákoknak. A másik előnye az
iskolánknak, hogy kis gimnázium vagyunk. Ennek köszönhetően egyénileg is nagyon oda tudunk figyelni a tanulókra. Ami még erősségünk, hogy
azt a gyereket, aki tanulni szeretne,
és átgondolt célja van a továbbtanuláshoz, felkészítjük az egyetemre. Az
is előnyünk, hogy helyben vagyunk,
így nem kell utazniuk a diákoknak.
Egyébként az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy a környező településekről is szívesen választják az intézményünket a továbbtanulók.
– Hol nézhetnek utána az önök által
kínált lehetőségnek a fiatalok?
– Van Facebook oldalunk és
Youtube csatornánk. Honlapunk
címe pedig a www.bighb.hu. Ezeken
a helyeken ott vannak a személyes
elérhetőségeink is, a felvételi tájékoztatóban.
A Széchenyi-középiskola és a Veress Ferenc-középiskola lehetőségeit
a későbbi számunkban mutatjuk be.
bertalan
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A napokban emlékezett az ország a második világháború áldozataira, a doni katonákra, az
elhurcolt civilekre, az elhunytakra.
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Aki a pokolból is visszatért

Harckocsizók a Donnál 1943 januárjában
Városunkban, több más sorstársa mellett élt egy ember, aki beszélt a
harctéri emlékeiről, azokról a borzalmakról, amelyeket átéltek. Halálról,
életről, hóról, fagyról, a harckocsik
tüzéről, emberekről az embertelenségben. 1945 februárjában többedmagával alakította meg a kisgazdapárt
ifjúsági szervezetét. 1956 után koholt
vádak alapján, a forradalomban való
részvételéért börtönbüntetésre ítélték. A rendszerváltás pillanatában,
1990-ben ismét a helyi kisgazda szervezet létrehozásánál tevékenykedett.
S ő volt az is, aki 1942-től a 2. magyar
hadseregben, mint páncélos tizedes

29-én a bekerített Osztvogoszknál,
augusztus 11-én Urivnál, augusztus
27-től Storosevóje előtt, ismeretlen
sík területen voltunk. Több napon át,
kb. 30-40 km-re az utóbb említett városhoz, lőttük egymást az orosszal.
Szeptember 5-én, virradatkor elértük
a város nyugati szélét, naplementekor
értünk a város központjába. Az éj leple
alatt, napfeljöttére értünk túl a keleti oldalra, az oroszok közben visszahúzódtak 4-5 km-re az erdőbe. Ott is
maradtunk november 4-ig. November
6-án érkeztünk Daktijánára, téli szállásra, ahol két nap alatt a havas jégeső mindenre ráfagyott. Ordító volt a
hideg, elérte a minusz 30 fokot is. Itt

szolgált. Részt vett a doni csatákban, s
a visszavonulásnál az egyik utolsó magyar katona volt. Ó. Szabó Zsigmond
2006-ban csendben ment el közülünk
úgy, ahogyan élt. Szerényen és tisztességben. Vele egészséges életében többször is találkoztam. Most ezekből a beszélgetésekből olvashatnak részletet.
– Mikor és hogyan került a frontra Zsiga bácsi?
– Nyolchónapos katonák voltunk,
amikor 1942. június 14-én búcsúztattak bennünket a budapesti kisrákosi
gyakorló téren: bevagoníroztunk, s
elindult a vonat. Célja a doni front.
Galántánál hagytuk el a magyar határt, majd Varsó, Königsberg, FehérOroszország, Orel, Kurszk következett. Szvobodán, a Don túlsó partján
vagoníroztunk ki, emlékezetem szerint július 9-én, nagy esőben, sárban.
Amerre jártunk, mindenütt füstölgő
városrészek, s rengeteg halott látványa
fogadott.
– Milyen harcokban vett részt?
– 1942. július 23-án Korotolyaknál,

ért a karácsony, és az otthonról érkező
üdvözlő levél. Bőgtünk – mondta Zsiga
bácsi, s közben könny csordult a szeméből, s hangja is elgyengült. „Merre
van a magyar hazánk, látlak még, édesem”– folytatta, ekkor már jól láthatóan elérzékenyülve.
Elérkezett a szilveszter is, házibulikat rendeztünk, – s hirtelen mosolyra vált tekintete, majd az emlékek súlya alatt ismét elkomorul. Éjféltájban
váratlan meglepetés ért bennünket.
Riadó, riadó, riadó! S talán észre sem
vette, de maga is megemelte a hangját,
mint ahogy 1943 január első napjának
éjjelén az ügyeletes ordíthatott a katonák felé. Riadókészültséget és menetkészültséget rendeltek el. A riadalmat
a szovjet oldalon észlelt csapatmozgás
váltotta ki. Egy-két helyen át is szivárogtak, de a mieink visszafordították
őket. Én ezekben a napokban enyhébb
lábfagyás miatt gyengélkedőn voltam,
s az anyagraktárba helyeztek. 1943. január 11-én este aztán egy újabb, még
komolyabb riadó volt.

Az egész helyőrséget Márkiba irányították, a 200 km-es magyar arcvonal déli, olasz-magyar csatlakozásához. Mi ide éjfél körül érkeztünk,
mínusz húsz fokban, 50-70 km-es
óriási hófúvásban. Borzalmas látvány
tárult elénk. Emberek minden irányból, a város napnál világosabb a millió Sztálin-gyertyától, égő házsorok,
járművek. Az úton két német Kramer-harckocsi volt, amiket nekünk
követni kellett a város központjába.
Világos volt mire bejutottunk, majd
a németek otthagytak bennünket, elmentek. Feladatunk volt a mások által
visszamaradt, hasznavehető anyagok
megsemmisítése, a partizánok tűzfészkeinek, járműveinek, épületeinek
felrobbantása. Éjfél előtt hagytuk el a
várost. Majd Osztrogoszban egy bekerített csapat kiszabadítását kellett támogatnunk. Itt újra kaptunk Kramerharckocsit. Meg kell jegyeznem, hogy
a nyári hadjáratokban is legtöbbször
őket kísértük, de akkor nem tudtuk,
hogy miért. Ma már tudom, hogy részben hozzájuk voltunk beosztva. Ezeket a szörnyetegeket mi biztosítottuk.
Kamenka, Krasznoje-Kamenka, Jilink,
Bugyenoje, Mihajlovka – ezekben a
városokban már nem láttuk a németeket, teljesen magunkra maradtunk.
Korocsa volt a magyar hadsereg utolsó
védőállása. Úgy tudtuk, hogy ezután
már nem is volt kit bevetni, majd egy
ismeretlen kis faluban maradtunk,
mint utóvéd, s a visszavonulást biztosítottuk két Nimróddal. Visszatekintve, a hótengerben, a szovjetektől
feketélettek az utak. Magyar bajtársaink könyörögtek segítségért: ne hagyjatok itt, mi lesz velünk. Most is magam előtt látom egyikőjüket, ahogy
hason csúszva, keze, lába elfagyva, az
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orrával, arcával, fejével túrta a havat.
„Segítsetek bajtársak!” – ordította,
majd félrebillent, s az utolsó leheletébe
fulladt bele. Szoborként fagytak meg
az emberek, a harckocsik vagy más járművek elé bukva. A végtelen hosszú
sorok torlódása miatt sokszor félórákat, órákat kellett várni. A gyalogosok leszorultak a járművek által kivert
utakról, vagy eltaposták őket, de több
esetben láttunk olyat, akik kimerültségükben, elkeseredésükben magukat a
járművek elé vetették. A járműveken
– amennyien csak elfértek – csüngtek, kapaszkodtak, de le is hullottak,
hiszen a kezük már elfagyott. A harckocsi tornyában is csüngtek, de ha a
tornyot fordítani kellett, lesodródtak.
Visszatérve az utolsó faluhoz, itt másfél napig vártunk a lemaradottakra.
Két nap után rendeltek vissza minket.
A hold a napnál világosabban világított, a hósivatag úgy fénylett, hogy
bántotta a szemünket, a szél hordta
a havat. Belgorod nagy tűzcsóvaként
égett. A Sztálin-gyertyák ezrei fényesen világítottak. A faluból nézve a
pokolba indultunk, de menni kellett,
hiszen utánunk már két napja senki
sem érkezett. Mi voltunk az utolsó katonák. Csak a varjúkat láttuk a halottak testén és a lóhullákon. Borzalmas
látvány volt, ahogy a halottak szemét
vájták. Ahogy haladtunk, úgy repültek
utánunk, és egyre csak mondták: kár,
kár, kár!
– Hogyan jutott haza?
– Borzalmas körülmények között. A
németek elvették a járművünket. Gyalog tettünk meg több száz kilométert.
Elszántak voltunk, de elfásultak. Sok
esetben egymást húztuk, vonszoltuk.
Egy dologra gondoltunk. Csak haza,
csak haza! A szenvedéseink során előfordult az is, hogy egy kis faluban beszállásoltuk magunkat egy házba, és
innen a németek erőszakkal zavartak
el minket. Végül a zsidó munkaszolgálatosok adtak helyet. Ilyen időket
éltünk. Ekkor már fegyvereinket is
eldobva gyalogoltunk éjjel-nappal. A
hőmérséklet mínusz 20 és 40 fok között mozgott. A tetvek ellepték a katonákat, kínozták az ember testét.
Enni-inni alig volt mit. Megfagyott
emberhullák ezreit láttuk. Aki elesett,
s lerogyott, az meghalt. Kijevbe érve
összegyűjtöttek minket, majd két hét
után bevagonoztak. Végre hazafelé indultunk. Április 27-én indultunk el, és
május 2-án léptük át a magyar határt.
Azt elmondani nem lehet, mit éreztünk. Sírtunk, örültünk.
Megjártuk a poklot, és hazaérkeztünk.
Varjasi Imre
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Január 30-február 1. (reggel 6-tól
reggel 6 óráig): dr. Kecskés Lajos
(0620-9455-846).
HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
Tigáz:

Tel.: 36 80/180-380
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Ezúton értesítjük az érintetteket, hogy január 18 -február 10. között
folytatódik a 45 - 65 éves hölgyek EMLŐSZŰRŐ VIZSGÁLATA Debrecenben A vizsgálat térítésmentes, minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap pontos időpontmegjelöléssel. Az Emlőcentrum jelenleg nem tud
csoportot fogadni a szűrésre, csak egyéni utazás lehetséges.
Kérjük, figyelje a meghívólevél további információit és érkezzen pontosan a vizsgálatra! Amennyiben Ön nem kapna meghívót, vagy kérdése van,
érdeklődjön háziorvosánál.
HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Február 3: Sőrés István alpolgármester tart ügyfélfogadást az
563-255-ös telefonszámon.
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.)
GYEREKÜGYELET:
Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg
megszüntetésre kerül. Szükség
esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet látja el.

=
GÁZSZIVÁRGÁS
és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300

KÖZVILÁGÍTÁS
hibabejelentő:
hétfő-csütörtök:

36-52-219-419,
8-16.30-ig,

péntek:
8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

Megemlékezés

Lapzárta: hétfő 14 óra.

www.hajduboszormeny.hu oldalon
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
Lapterv és nyomdai munkák:
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.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

özv. TÖRÖK IMRÉNÉ
(volt Gönczy P. utcai lakos)
halálának 15. évfordulója alkalmából
„A mosoly az arcodon örök emlék,
Még akkor is, ha örökre elmentél!”
Gyermekeid

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk

Hirdetésfeladás:
20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
Január 29. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Január 30-31. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Február 1. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)
Február 2. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel.: 372-302)
Február 3. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Február 4. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Február 5. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy
azok, akik nem kapnak újságot,
(hozzátartozó, ismerős, szomszéd,
stb.) és azt jelzik szerkesztőségünkbe, eljuttatjuk hozzájuk a Szabadhajdút.
Tel: 0620-560-4282,
e-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

BŐDI ANTAL
(gépkocsivezető)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.

KOVÁCS SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Megpihent drága apai szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, nem jössz, de olyan jó várni
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Nehéz az életet élni Nélküled
Feledni téged soha nem lehet.”
Felesége, gyermekei párjaikkal,
unokái, dédunokái.

Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

FEKETE IMRÉNÉ
(a Magyar Posta nyugdíjasa)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretetet,
amit tőlünk senki el nem vehet.”

A gyászoló család.

„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.”
Szerető felesége és családja

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk gyermekünk,

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél
Egy reményünk van, ami éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”
A gyászoló család.

ZSUPOS ANTAL
halálának 6. évfordulójára
név- és 75. születésnapjára.

IFJ. BÁCSMEGI FERENC
(volt hajdúvidi lakos) 2002. február 1-jén

KRETZ ANDRÁS

történt tragikus halálának

halálának 1. évfordulója alkalmából

19. évfordulójára

„Váratlan percében az életed véget ért,
Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
az élet csendesen megy tovább,
fájó emléked elkísér egy életen át.”
Szerető gyerekeid: Péter és Flóra,
Édesanyád, Testvéred és családja,
mindazok, akik nagyon szerettek Téged.

„Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég,
egy fénykép, mely őrzi emléked,
egy út, mely elvitte az életed!
A bánat, a fájdalom örökké megmarad,
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad!”
Szerető szüleid.
Nővéred és családja.

2021. JANUÁR 29.
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2021. február 1. – február 5.

06 80 900 368

HÉTFŐ
Zöldbableves
Paprikás csirkefalatok főtt tészta

Születésnapi köszöntő

KEDD
Paradicsomleves
Szezámmagos bundában sült jércemell zöldséges párolt rizs

TÖVISKES MIHÁLYNÉ
(Tóth Mária)

SZERDA
Májgaluska leves
Marhapörkölt pirított tarhonya vegyes vágott

január 24-én ünnepelte

CSÜTÖRTÖK
Fahéjas szilvaleves
Paradicsommal-sajttal grillezett csirkemell hasábburgonya

80. születésnapját.
E szép, kerek évforduló
alkalmából kívánunk hosszú,
boldog életet és jó egészséget!

PÉNTEK
Karalábé leves
Lasagne

Fia és lánya családjukkal együtt.

„Számítógépet a tanulóknak!”
Tisztelettel felhívom a cégek, vállalkozók, a különböző szervezetek
vezetőit és tagjait, a magánembereket, amennyiben tehetik és segíteni szeretnének, úgy számítógépet
adományozzanak a böszörményi
iskolák arra rászoruló tanulóinak,
segítve őket az iskolai feladatok
teljesitésében; különös tekintettel a
koronavírus-betegség által okozott
helyzetre. Az adományozás esetén – a tanuló kiválasztása céljából

– vegyék fel a kapcsolatot az iskola
igazgatójával. Örülnénk, ha erről az
egyesületünk is kapna tájékoztatást: imre.drnagy23@gmail.com,tel:
0620/3150947.
Az egyesület azt is vállalja, hogy
átveszi a gépet, és az iskola segítségével eljuttatja azt, az arra rászoruló,
szorgalmas diáknak.
Dr. Nagy Imre
Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke

2021-ben a Hajdúsági Tükör negyedévente, összesen négy alkalommal jelenik meg.
A lapszámok külön is megvásárolhatóak lesznek. 3200 forintos áron fizethetnek
elő a négy lapszámra. Kérjük, amennyiben megrendelik a kiadványt, az igénylőlapot juttassák el a Szabadhajdú szerkesztőségébe.

Igénylőlap
Alulírott nyilatkozom, hogy a 3200 Ft-os előfizetési díjat vállalom, és a Hajdúsági
Tükröt kérem a postaládámba elhelyezni.
(Kérjük az adatokat olvasható, nyomtatott betűkkel kitölteni!)
Név:................................................................................................................................................
Kézbesítési cím:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Telefon:...........................................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................................................................................
......................................................................
aláírás

7

8

VÁROSI HETILAP

Feketén, fehéren
Nem mindennapos dolog egy
olyan fiatallal beszélgetni, aki
tizenkét esztendeje sakkozik.
Venter Máté most tizenkilenc
éves. Ráadásul négy éve a böszörményi NB II-es csapat állandó játékosa. Sikeres a sportban és a
tanulásban is.

– Mikor kezdtél el sakkozni és kinél?
– Elsős korom óta sakkozom, Gál
Józsefnél a böszörményi sakkcsapat
vezetőjénél. Ő az edzőm már tizenkét
éve. Máig rendszeresen járok hozzá
tréningekre, mivel sokat tanulhatok
a megye egyik legjobbjától.
– Miért ezt a sportot választottad?
– Több sportágat is kipróbáltam.
Többek között úsztam, vívtam, asztaliteniszeztem és vízilabdáztam.
Mégis a sakk maradt meg, mert itt
nagyon sokat kell gondolkodni. Számomra ez volt a vonzó.
– Milyen szintre jutottál el az elmúlt
évek során?
– Az NB II-ben játszó csapatunk állandó tagja vagyok. Az a jó, hogy az
idősebb játékosok örülnek a fiataloknak, segítik őket. Jónak tartják, hogy
érkezik az utánpótlás. Így teljesen kiváló a hangulat a csapaton belül.
– A nemzeti bajnokság másodosztályában játszol, milyen erős a mezőny?
– Erős. Több olyan egyesület is

van, amelyben mindenki 2 000 körüli
élőpontszámmal rendelkezik. Nekem
ez körülbelül 1 750. Mindenesetre a
csapatunk jól helytáll, mindig a dobogón végzünk.
– Mely eredményedre vagy a legbüszkébb?
– Egy nemzetközi verseny B cso-

portjában hatodik lettem. Többször
vettem részt országos egyéni és csapatversenyen. Ezen túl a másodosztályban sok esetben lettünk érmesek, amihez én is hozzátettem, amit
tudok.
– Milyen személyiségjegyekkel kell
bírni egy sakkozónak?

– Szerintem mindenképpen türelmesnek és nyugodtnak kell lennie.
Hozzátenném, szeretni kell gondolkodnia is. Szükség van néha a jó reflexekre egy-egy parti végén.
– Egy jó sakkozó matematikából is
kitűnik?
– Jelentős segítség a sakk a matematikában, és fordítva is így van. Nekem sokat segített a sport a tantárgy
tanulása során. Matematikaversenyeken is jó eredményeket értem
el, megyei és országos szinten. Szerintem ennek köszönhetően a versenyhelyzeteket is jobban kezelem.
Középiskolában, a debreceni Fazekas
Mihály Gimnáziumban speciális matematika tagozaton tanultam. A matematika tanárom Mester Gyula volt,
aki kiváló sakkozó. Tőle sokat tanultam a matek és a sakk terén egyaránt.
– Gondolom a tehetségeden túl, a
szorgalmadnak is szerepe van a sikereidben.
– Mint minden sportágban, itt is
sok jó eredményt hoz a szorgalom.
Szerintem, aki nem tesz a munkához
pluszt, az nem érhet el kiemelkedő
teljesítményt.
– Mennyit edzel?
– Legtöbbször heti két-három órát
edzek. Természetesen a versenyek
előtt jelentősen többet. Néha érkeznek felkért trénerek is. Az edzés
elején partikat elemzünk és megfigyeljük a taktikákat. A végén ezt próbáljuk alkalmazni a játékban.
– Elgondolkoztál már azon, hogy mit
szeretnél elérni a sportban?
– Szeretnék 2000-2250 közötti
élőpontszámot elérni.
– Hogyan képzeled el a jövődet?
– Villamosmérnöknek tanulok a
Budapesti Műszaki Egyetemen. Szeretnék ezen a pályán elhelyezkedni.
Természetesen a sakk is marad az
életemben, még sokáig szeretnék
versenyezni.
bertalan
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Súlykorlátozás a kiskörúton belül
Hajdúböszörmény
közigazgatási területén több olyan útszakasz is található, amelynek
teherbírását forgalomtechnikai
és szabályozási szempontból, átlagos lakossági használatra tervezték.
A városban az elmúlt években
növekedett az építkezések száma,
amellyel egyidejűleg jelentősen
megnőtt a fuvarozási, szállítási tevékenység. Ennek során az utakat,
útszakaszokat 7,5 tonnát, vagy azt
meghaladó össztömegű gépjárművek, teherautók is használják. A
közúti közlekedés szabályairól szóló
rendelet lehetővé teszi, hogy azt az
utat, amely nem bírja a súlyterhelést,
a tulajdonos súlykorlátozással védje.
A súlykorlátozó intézkedéseket az
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak szükséges meghoznia. A jogszabály lehetőséget ad a súlykorlátozás
oly módon történő alkalmazására
is, hogy az érintett utakra engedélylyel lehessen behajtani. A jogszabályi
felhatalmazás alapján, 2021. január
1-től Hajdúböszörményben az alábbi
utak esetében, a 7,5 tonna – 20 tonna közötti össztömegű gépjárművek
a közútra történő behajtásához, behajtási engedély szükséges: Arany János utca, Jókai Mór utca, Weszprémy
Gáspár utca, Csomaközy András
utca, Petőfi Sándor utca, Deák Ferenc
utca, Szondi György utca, Madách
Imre utca, Cserna utca, Tátra utca,
Dorogi utca (kiskörúton belüli szakasza), Kossuth Lajos utca, Keresztesi
József utca, Diószegi Sámuel utca,
Iskola utca, Kassa utca, Benedek János utca, Káplár Miklós utca, Gönczy
Pál utca, Újvárosi utca, Hajdúkerület utca, Lévay Márton utca, Péchi
Simon utca, Mester utca, Munkácsy
Mihály utca, Bocskai István tér.

Kutat lopott
A mezőőrökhöz érkezett jelzés január 21-én délelőtt, hogy
egy személy kerékpáron fém kutat szállít a Külső-Hadházi úton,
a Nagy-Bocskaiszőlőskert felől, a
város irányába.
A mezőőri szolgálat tagjai a helyszínre érkeztek s megállapították,
hogy R.L. a fémkúttal kapcsolatban
nem tudott hitelt érdemlően elszámolni. A mezőőrök értesítették a rendőr-

A behajtási engedélyt a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán lehet kérelmezni.
A korlátozással terhelt utakra érvényes behajtási engedély, kérelemre
az alábbi célok érvényesülése érdekében kérhető:

a) az ingatlan megközelítése,
amelyhez, amelytől árut szállítanak
és az áru szállítása másként nem oldható meg,
b) a korlátozással terhelt út mellett
folyó építési tevékenység helyszínére, illetve építési tevékenység helyszínéről való szállítás, a szükséges
legkisebb megengedett össztömegű
járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,
c) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű telephelye, illetve igazolható
tárolóhelye a korlátozással terhelt út
mellett, vagy korlátozott forgalmú
övezetben van,
d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű
korlátozással terhelt útra való behajtásához közérdek fűződik.
Az év első 2 hónapja türelmi időszak, ezt követően a rendőri szervek
és a közterület-felügyelői ellenőrzik a
súlykorlátozó intézkedés betartását.
Polgármesteri Hivatal
séget, akiknek a kiérkezéséig feltartották a lopás elkövetésével gyanúsítható
személyt, akivel szemben a rendőrség
vizsgálatot indított. Az azonnali adatgyűjtésnek köszönhetően megállapították, hogy a lopással gyanúsítható
személy a nála lévő fém kutat a KisBocskai-szőlőskert I. dűlőjéről tulajdonította el. R.L. a helyszíni szembesítéskor beismerő vallomást tett. Ezek után
az intézkedő rendőrök előállították az
elkövetőt, és a lopás miatt eljárást kezdeményeztek vele szemben.
Sz.H.

