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A hét arca

Egy vérből valók vagyunk

A székely autonómia iránti elkötelezettségre, a magyarság együvé tartozására, a 17 évvel ezelőtti
népszavazásra is emlékezhettünk
december 5-én, a trianoni emléktáblánál.
A Himnuszt éneklését követően Bodnár Margit önkormányzati képviselő
beszélt a 17 évvel ezelőtt, december
5-én tartott sikertelen népszavazásról. Akkor arról is kérdezték a polgáro-

kat, hogy a magukat magyarnak valló
külhoniaknak lehetővé tegyék-e az
állampolgárság megszerzését. A referendum végül eredménytelenül zárult
az alacsony részvétel miatt, de az igen
szavazatok voltak többségben. Bodnár
Margit kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP
parlamenti képviselői a baloldal ellenében, 2010. május 26-án megszavazták
a kettős állampolgárság megkönnyítéséről szóló törvényt, amely 2011. január 1-jén lépett hatályba. A bizottsági
elnök hangsúlyozta, hogy mára több
mint 1 millió 100 ezer az új magyar
állampolgárok száma. Magyarország
csak akkor lehet sikeres, ha az emberek
kiállnak a nemzeti egység mellett, nem
tagadják meg történelmüket-fogalmazott a szónok. A beszédet követően az
emlékezők mécseseket helyeztek el az
emléktábla előtt. A Szózat után a jelenlévők a Táncoló hajdúk szoborcsoport
elé sétáltak, ahol őrtüzet gyújtottak
a székely autonómia iránti elkötelezettségüket kifejezve, majd a Székely
himnusz hangjaival zárult a megemlékezés.
Czeglédi

A remény gyertyái
Advent második gyertyáját gyújtották a főtéren elhelyezett koszorún, december 5-én. A remény gyertyájának meggyújtása előtt beszédet
mondott Sőrés István alpolgármester, majd Hasulyó János római katolikus plébános hirdetett igét.
Az alpolgármester beszéde a karácsonyi ünnep történelméről szólt, az elkülönüléséről a pogány szokásoktól a téli
napforduló idején, illetve arról, hogyan
honosodott meg a karácsonyfa a világban és Magyarországon. Hasulyó János
Lukács Evangéliumának 3. fejezetéből az
1-6. verset olvasta fel. A plébános az idő
fogalmáról beszélt, amely napjainkban
jelentősen átalakult, eltér az Evangélium
írásának idejében élő emberek időfogalmától. Elmondta, úgy látja, mintha a mai
emberek nem lennének képesek a jelenben élni, mert a fiatalok a jövőben élnek,
az idősek pedig a múltból, emlékeikből.
Miközben a jelen pillanatának feladatára,
örömére, a napi teendőkre, lehetőségekre
kellene figyelni, és arra, hogy az emberek segítsenek egymáson. Az igehirdetés
imával zárult. A második adventi gyertyát közösen gyújtotta meg Tiba István
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Eredményes évtized
Minisztériumi elismerő oklevelet kapott az önkormányzat a
közfoglalkoztatási programok
megvalósulásában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért.
A szaktárca az elmúlt tíz esztendő
munkáját ismerte el. A kitüntetéssel
10 millió forintot kapott a város. Az
összeget közfoglalkoztatási programok fejlesztésére fordíthatja a település. A díjat ünnepélyes keretek
között, december 1-jén vette át Kiss
Attila polgármester Nagy András és
Törökné Ivicz Ágnes szakmai főtanácsadóktól a Városházán.
A rendezvényen a városvezető elmondta, hogy csökken a közfoglalkoztatottak száma országos és helyi
szinten is. Ez örömteli tény, mert azt
jelzi, hogy egyre többen visszatértek
az elsődleges munkaerőpiacra. Ezt
követően Nagy András főtanácsadó
kiemelte, hogy a belügyminiszter
minden évben elismeri azokat az önkormányzatokat, melyek kiemelkedő
szakmai munkát végeznek a közfoglalkoztatás terén. A mostani kitüntetés más, mint a korábbiak. Nem az
aktuális évről szól, hanem az elmúlt
tíz év tapasztalatai alapján adományozták Hajdúböszörménynek. Majd
hozzátette, hogy a rendszer az elmúlt
egy évtizedben nagyon sok embert
szólított meg, biztosított munkalehetőséget számukra. Így történt ez
Böszörményben is. Az idő, a programok megvalósítása során a város vezetőinek elképzelését igazolta.

A továbbiakban Tiba István országgyűlési képviselő emlékeztetett arra,
hogy a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozókra is jelentős feladat
hárult és hárul. Példaértékű, hogy a
kezdeti állapotból eljutott a város a
mostani szintig. Döntő dolog, hogy
Hajdúböszörményben száz százalékról tizennégy százalékra csökkent az
ilyen formán foglalkoztatottak száma. Az ünnepségen Fórizs László, a
közfoglalkoztatásért felelős alpolgármester hangsúlyozta, hogy kezdetben nehéz feladat elé állította a
program az önkormányzatot, hiszen
újdonságról volt szó. Komoly kihívás
volt az elindítása. A közfoglalkoztatási projektek rengeteget adtak a településnek, és azoknak az embereknek, akik részt vettek benne. Segély
helyett munkát kaptak az érintettek.
– A város nevében nagyon-nagy
örömmel vettem át az elismerést
– mondta el kérdésünkre Kiss Attila polgármester. – Ez több ezer ember munkájának a jutalma. Tízéves
a közfoglalkoztatás Hajdúböszörményben. Ezen idő alatt messzire jutottunk a Belügyminisztérium támogatásával. Olyan maradandó értékek
valósultak meg a városban, mint többek között a vágóhíd, a Hajdú tanya,
a húsfeldolgozó. Több mint ötven
faházat készítettünk, rengeteg utat
és járdát javítottak a közfoglalkoztatottak. Fel sem lehet sorolni, hogy
mi minden valósult meg a kezük nyomán – fogalmazott a polgármester.
bertalan

Adventi gyertyagyújtás
december 12. 16 óra
országgyűlési képviselő; Sőrés István és
Fórizs László alpolgármesterek; Szenes
József és Hasulyó János, római katolikus
plébánosok.
A rendezvényt követően a művelődési
központ színháztermében Szalonna és
Bandája adott az adventhez kapcsolódó
népzenei műsort.
cz

Ünnepi
gondolatokat mond:
Fórizs László
alpolgármester

Bodogán László
görög katolikus parochus

2

A hét arca

VÁROSI HETILAP

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Gacsó Tamásné Gellén Anikó

A Város napja alkalmából „Polgármesteri Elismerő Oklevelet”
vehetett át Gacsó Tamásné Gellén
Anikó óvodapedagógus, terápiás
munkatárs, a fogyatékosok nappali ellátása területén, 17 éven át
végzett példaértékű és áldozatos
munkájáért.
– Annak idején milyen indítatásból választotta az óvodapedagógus hivatást?
– Különösképpen nem volt indíttatásom az óvodapedagógia felé. Édesapám több mint negyven évig tanított
a Széchenyi-középiskolában. Az öcsém
is ezen a pályán dolgozik, a Bethleniskolában. Én egy nagyon kedves gimnáziumi tanáromnak köszönhetően,
magyar-német szakra jelentkeztem
az érettségi után. Papp Béla bácsitól
nagyon sokat kaptam emberileg és a
nyelvtanulás területén is. Szerettem
mind a két tantárgyat, a magyart, volt
osztályfőnökömnek, Gyulai Editnek
köszönhetően, a németet pedig Béla
bácsinak. Nem vettek fel a nyíregyházi
főiskolára, ezért egy óvodában helyezkedtem el. A Kölcsey utcai intézményben gondozónő lettem négy órában,
alig tizennyolc évesen. Igazából ott
szerettem meg a hivatást, az ottani
miliőnek és kollégáknak köszönhetően. Ezután már eleve a helyi főiskolára
felvételiztem, ahol nagyon szép három
évet töltöttem el nappali tagozaton.
– Milyen alapot adott a főiskola a későbbi boldogulásodhoz?
– Nagyon jó tanáraim voltak, kiváló
szakmai alapot adott a főiskola.
– Melyek voltak pályája legfontosabb
állomásai?
– A diploma megszerzése után a 10es számú óvodában kezdtem dolgozni.
Mivel akkoriban nagyon telítve volt
ez a pálya, mindig csak megbízással
dolgoztam. Ezután kerültem a Radnóti utcai intézménybe, majd a lányom
születése után a Kincskereső Óvodába. Később jött a terápiás munkatársi
hivatás. Itt először részmunkaidőben
kezdtem el dolgozni a fogyatékkal élő
fiatalok között. Az intézmény akkor
még a Petőfi utcán működött. Nagyon
megszerettem őket, nekem természetes volt velük foglalkozni. Bennem
nagy az elfogadás bármilyen mássággal élő ember iránt, senkit nem tartok
csodabogárnak, hiszen „mindannyian
mások vagyunk”. Lehet, hogy ezért
volt könnyű velük dolgozni. A közel
tizenhét évből kilencet szakmai egységvezetőként töltöttem, immár teljes
munkaidőben, illetve három évig intézményvezető-helyettesi feladatokat
láttam el. Ekkor már több időt töltöttem az íróasztal mellett, de mindig azt
szerettem jobban, ha a fiatalokkal közvetlenül foglalkozhatok. Munka mellett szereztem meg a szociális menedzser diplomámat, majd a pedagógus
szakvizsga mellé szociális szakvizsgát
is tettem, fogyatékkal élők rehabilitációjából.
– Mely volt a munkája legszebb része?
– A munkám legszebb része az volt,
amikor a fiatalok számára programot
szervezhettem. Ezen túl koordináltam
a különböző terápiás foglalkozásokat,
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segítettem a szülőket az ügyintézésekben, vezettem az intézményi dokumentációt. De a velük töltött közvetlen időt tartom a legértékesebbnek.
A munkám mottója az volt, hogy őket
boldognak lássam, biztosítva azt, hogy
a lehető legteljesebb életet élhessék.
Sok szép élményt sikerült együtt átélnünk: rendszeresen jártunk könyvtárba, kiállításokra, színházba, kirándultunk, táboroztunk vagy uszodába és
strandra mentünk. Főiskolai hallgatókat fogadtunk gyakorlatra, akik közül
kiváló szakemberek kerültek ki az évek
során.
– Ebben a munkájában mire fektette a
hangsúlyt?
– Arra, hogy ne csak a hozzánk járó
fiatalok, hanem az ő családtagjaik,
munkatársaink, támogatóink is jól
érezzék magukat. Mindig azt mondtam, ha boldog emberek járnak be a
munkahelyre, akkor tudunk mi is jókedvet átadni és sugározni. Szerettük
volna könnyebbé tenni az ő, sokszor
nem egyszerű életüket.
– A nevelési év kezdetétől váltott. Miért döntött úgy, hogy ismét óvodapedagógus lesz?
– Kevés ideig dolgoztam az eredeti szakmámban, mindössze négy-öt
évet. Mindig volt bennem egy hiányérzet, hogy szinte soha nem kísértem
végig három-négy évig egy csoportot,
ahogyan az természetes folyamat egy
óvodában. Másrészről kapcsolatba
kerültem a volt munkatársaimmal a
Kincskereső Óvodában, ahol szeretettel vártak vissza ennyi év után is. Hónapokon át játszottam a gondolattal,
hogy mi lenne, ha váltanék. Nyilván
új kihívásokat kerestem, úgy éreztem, hogy lezárult egy nagyon fontos
életszakaszom. Ebben sok mindent
oldottam meg, de azt éreztem, hogy
ideje átadni a stafétabotot másnak.
Olyan embernek, aki lehet, hogy más
lendülettel, más szemlélettel lát munkához, de ugyanazokra az értékekre
épít, mint én. Nagyon boldog vagyok,
hogy ez így történt. Isteni gondviselés volt, hogy a Szociális Szolgáltatási
Központból egy olyan kolléga került a
helyemre, aki már dolgozott korábban
segítőként a csoportban. Nehéz volt
eljönni, de nagyon-nagyon szépen búcsúztunk el egymástól. Mind a munkatársaktól, a fiataloktól és a szülőktől.
Tudva azt, hogy ez nem végleges elköszönés, hiszen bármikor bemehetek az

intézménybe, szeretettel látnak. Most
már, hogy három hónapot dolgoztam
az óvodában, a régi-új szakmámban,
jó döntésnek tartom, hogy a szívemre
hallgattam. Annak ellenére, hogy manapság nem igazán részesülnek sem
megfelelő erkölcsi, sem anyagi elismerésben a pedagógusok. Fontosnak
tartom elmondani, hogy újra egy hátrányos helyzetű csoporttal, roma gyerekekkel, gyerekekért dolgozom, és a
nehézségek ellenére is nagy örömmel,
lelkesedéssel foglalkozom velük.
– A családja mennyire támogatja a
munkájában?
– Nagyon jó, szerető, támogató családban élek, sok olyan pozitív dolog
megadatott az életemben, ami talán
másnak nem. Ebből töltekezni tudok,
másoknak is adni belőle. Mindig a saját
életemből, energiámból és örömömből

juttatok másnak, ez a legcsodálatosabb dolog, szeretve lenni és szeretni.
– Valaki folytatja a családjában a hivatást?
– Igen. Úgy tűnik, hogy a harmadik
generáció is elindul a pályán. A lányom
is hasonló végzettséget szerzett, hiszen gyógypedagógus, logopédus lett.
Igaz, ő a klinikai szakterületet választotta, egy fővárosi kórházban dolgozik. A fiam idén érettségizett, testnevelő tanárnak készült, hiszen a sport,
születése óta az élete, de végül óvodapedagógusnak tanul itt, Hajdúböszörményben, egyedüli fiúként az évfolyamában.
– Mivel tud lazítani?
– Nagyon szeretek olvasni, sportolni, ez családi hagyomány nálunk.
Kimondottan szeretek sütni házikenyeret, különböző pékárukat, kelt
tésztákat. Az sem kizárt, hogy egyszer
ebből is lesz egy új hivatás. Ezzel mindennap foglalkozom, hiszen a kovászt
táplálni kell, gondozni, mint egy kisgyereket.
– Boldog ember?
– Én nagyon boldog embernek tartom magam. Szerencsés vagyok, hiszen olyan területeken dolgozhattam
és dolgozhatok, amire születtem. Arra,
hogy másoknak adni tudjak: jó szót,
szeretetet, figyelmet, törődést. Édesanyám, aki már nem él, biztosan büszke lenne rám, hiszen mindig támogatott a munkámban, segítette azt. A
szűk családomon kívül a nővérem az,
aki csodálattal és elismeréssel tekint a
munkámra, ő kísért el az ünnepségre
is.
Bertalan Erzsébet

Az ikreket ünnepelték
Az idei évben már a 13. Böszörményi Ikertalálkozót tartotta
meg a Keleti Főcsatorna Egyesület december 3-án, a művelődési
központ Bársony András termében.
A rendezvényen Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, hogy a
tavalyi találkozó óta tizenegy ikerpár
született Hajdúböszörményben. Végezetül áldott karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag új évet kívánt. Fórizs László alpolgármester hozzátette,
jelenleg a városban 93 ikergyermek él,
akik 18 éven aluliak. Az alpolgármester elmondta még, hogy az elmúlt évek
tapasztalatai alapján megállapítható,
a városban élő családok egyre több

ikergyermekkel gyarapodnak. Hangsúlyozta, hogy a szülők már tudják,
milyen kincs egy gyermek, de már a
társadalom is felismerte ezt. Fórizs
László arra kérte a jelenlévő szülőket,
hogy ki-ki a hite szerint gondoljon
Nagy Zsomborra és családjára, mert az
Eötvös József Általános Iskola 14 éves
tanulója azon a napon esett át szívátültetésen. A beszédek és az adventi
gyertya meggyújtása után a Csillagvár Óvoda interaktív családi előadása
keretében bemutatták Lázár Ervin „A
kék meg a sárga” című meséjét, amit
zenés-táncos műsor követett. Végezetül ajándékcsomagokat adtak át az
ikergyerekeknek. A rendezvény tombolasorsolással záródott.
CzI
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Útátadás
Újabb, teljes egészében felújított útszakasszal lett gazdagabb
Hajdúböszörmény
közössége.
December első napján ünnepélyes keretek között adták át a II.
Rákóczi Ferenc utca felújított útszakaszát, valamint az út- és járdaburkolatában megújult Baross
Gábor teret.

Kiss Attila polgármester elmondta,
hogy ebben az évben ez a nyolcadik
belterületi út, amelyet teljesen felújítatott a város. Elmondta, új burkola-

tot kapott a meglehetősen forgalmas
Árpád és Újvárosi utca, elkészült a
Hajdúkerület utca is, s a közeli napokban vehették birtokba a közlekedők a Debreceni és Nagy István utca
egy-egy szakaszát, továbbá megújult
a Vásár tér immár a Baltazár Dezső
utcáig. Így ez a szakasz az Erdély ut-

cáig vezeti át az út használóit. Hajdúböszörményben majd 200 utat használhatnak a lakosok. Ezek állapota
változó. Egy ekkora méretű városban
komoly anyagi, de ugyanakkor szervezési, kivitelezési kihívást jelent a
karbantartásuk – folytatta a polgármester. A most átadott beruházás
60 millió forintba került, melyből 20
milliót a város biztosított, vagyis a
böszörményi adófizetők, melyért beszédében köszönetét fejezte ki a polgármester a település lakosságának.
Már ismert, hogy a TOP Plusz 20212027 programban nagy hangsúlyt
kapnak a bel- és külterületi utak, így
tovább folytatódhat a városban található közutak javítása, karbantartása. Ezután Tiba István országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy egy
ekkora lakosságszámú és kiterjedésű
városban több a megoldandó feladat,
jelentős költségekkel jár többek között az utak felújítása is, melyekhez pályázati források szükségesek.
Hajdúböszörmény szépen halad, lehetőségeit kihasználva, a lakosság
hasznára fordítva fejleszt a városban.
– zárta gondolatait Tiba István.

A beruházást Czeglédi János önkormányzati képviselő vette át, aki
megelégedettségét fejezte ki, mert
mára elmondható, hogy a középkerti városrész jó minőségi utakon, biztonságosan megközelíthető.
I. Sz.

Karácsonyfát díszítettek
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Temetőfejlesztés
Az idei évben több jelentősebb
fejlesztés valósult meg a köztemetőben. Ezekről a tulajdonos
református egyházak képviseletében, Loment Péter lelkipásztort kérdeztük.

kaszát javították ki a munkatársaink.
– Ezek a fejlesztések mekkora nagyságrendet képviselnek?
– Meghaladják a húsz millió forintot. A temetőt működtető saját nonprofit kft.-nek minden nyereséget

– Az elmúlt hónapokban milyen fejlesztések valósultak meg a köztemetőben?
– Nagy örömünkre szolgál, hogy
több mint tíz év után komoly fejlesztések valósulhattak meg a temetőben.
Ami legtöbb embert érint, és talán a
leglátványosabb, az út egy részének
rendbetétele. A gépkocsibejárattól kezdődően, a kapun belüli területen mintegy 750-800 négyzetméteres felületet
leaszfaltoztunk. Nagyon fontos az is,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan
több útszakaszt zúzottkővel sikerült
rendbe tenni. Így a sáros részek hossza
jelentősen csökkent. Ezen túl a vízvételi lehetőségeket bővítettük. Több mint
háromszáz folyóméter csövet sikerült
lefektetni. Öt új kutat alakítottunk ki.
A ravatalozón belül a hűtőhelyiséget
átépítettük és bővítettük. Továbbá az
öt virágpavilon melletti kerítést kicseréltük. A belső parkoló korszerűsítése
is hamarosan megvalósul. Gyakorlatilag használhatatlanná vált az a kis
teherautónk, amelyet több mint tíz
éve használunk. Helyette egy másikat
vásároltunk. Nem újat szereztünk be,
hanem egy jó állapotú használtat, ami
nélkülözhetetlen a temetőben végzett
munkákhoz.
– Bodaszőlőn és Viden történt-e fejlesztés?
– A bodaszőlői köztemetőben a ravatalozó környezetében zúzott követ
terítettünk le. A harang körüli betonozási munkák szintén befejeződtek.
Emellett a ravatalozó ülőhelyeinek
számát is bővítettük, illetve egy új
kerti mellékhelyiséget helyeztünk el.
Ez utóbbi gyakorlatilag Hajdúviden is
megtörtént. Itt még a kerítés egy sza-

vissza kell fordítania, többek között
az üzemeltetésre vagy fejlesztésre. Az
önkormányzat évek óta a fenntartási
tevékenységünket támogatja. Ebbe állami forrást vonhatnak be. Az összeget
kilencven százalékban visszakapják.
De ezt csak a működésre lehet fordítani. Ami ebből a feladatból felszabadul,
azt fordítjuk fejlesztésre. Ha nem kapnánk meg a támogatást, akkor kevesebb lehetőségünk lenne a fejlesztésre.
Az idei évben az önkormányzat 20 millió forintot szavazott meg erre a célra,
aminek a kilencven százalékát visszakapja az államtól.
– Milyen terv alapján történik a fejlesztés?
– A leginkább igénybe vett, elhasználódott területek korszerűsítése, az
úthálózat korszerűsítése mindig elsőbbséget élvez. Már most tudjuk,
hogy jövőre mely útszakaszokat teszszük rendbe.
– A jövőt illetően még milyen terveket
fogalmaztak meg?
– Hosszú évek óta tervezzük, hogy
a temető területét növeljük. Az önkormányzattal szoros együttműködésben
már több tárgyalást folytattunk az
ügyben, hogy állami földterületeket
igényeljünk. Sajnos a temető szolgáltatásait nem lehet nélkülözni. Ezért
előre kell gondolkodnunk abban, hogy
legyen elegendő sírhely a jövőben. Nagyon szeretnénk még, hogy a hetvenes
években épült ravatalozó épületén a
nyílászárókat kicseréljük. Ennek már
megkezdődtek a tervezési munkálatai.
Ez mintegy 120 négyzetméter felületet érint. Reményeink szerint a fejlesztés már a jövő évben megvalósul.
B.E.

Szakmai találkozó
A megyei Pedagógiai Szakszolgálat hajdúböszörményi tagintézménye a közelmúltban nyerte el a
„Bázisintézmény” címet.
Programsorozatuk részeként szerveztek „Betekintő” címmel szakmai
A közelmúltban lapunk hírt adott róla, hogy a főtéren felállították a város délutánt a járás pedagógusainak. Az
karácsonyfáját. A fenyőt december 3-án délután díszítették a Napsugár- és érdeklődő partnerek a logopédia, a
a Csillagvár Óvodák óvodásai által készített díszekkel. A gyerekek a helyszí- fejlesztő pedagógia, a mozgásteránen adták át alkotásaikat a díszítőknek, akik fel is helyezték azokat.
pia és a gyógytestnevelés területéről

láthattak gyakorlati bemutatókat. A
program célja – a szakmai kommunikáción túl – olyan gyakorlati ismeretek
átadása volt, melyeket a pedagógusok
a mindennapi nevelésben-oktatásban
hasznosítani tudnak, a gyermekek fejlesztése során. Az interaktív, sokszínű
bemutatókkal tarkított délután szakmai értéket közvetített minden résztvevőnek.
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Az egyik legősibb kézműves
mesterség a varrás. Szépsége az
alkotás folyamatában rejlik. Az
általunk megkérdezett Kovácsné
Rácz Gabriella és Vitányiné Szabó Tünde mesterei hivatásuknak.
Ők gyorsjavítással foglalkoznak,
melyre napjainkban nagy igény
mutatkozik az ügyfelek részéről.
– Mikor dőlt el, hogy varrónő lesz?
Kné. R. G.: Általános iskolában a
pályaválasztás során, édesanyám tanácsára választottam ezt a hivatást.
Vné. Sz. T.: Már gyermekkoromban szerettem a kreatív tevékenységeket. Ez „terelt” a varrónői szakma
felé.
– Hol végezte az iskoláit?
Kné. R. G.: A püspökladányi ruhaipari szakközépiskolában végeztem.
Vné. Sz. T.: A helyi szakképző iskolájában folytattam tanulmányaimat,
majd később mestervizsgát tettem a
szakmából.
– A vállalkozása megkezdéséig hol
dolgozott?
Kné. R. G.: Debrecenben dolgoztam egy esküvőiruha-kölcsönzőben.
Ott alakítani és igazítani kellett a
menyasszonyi ruhákat.
Vné. Sz. T.: Varrodában dolgoztam
1994 és 1998 között. A napi rutint, a
monoton munkát kevésnek éreztem.
– Miért döntött a vállalkozása beindítása mellett?
Kné. R. G.: Varrodában nem akartam dolgozni. Szeretem a változatos,
kreatív munkát. Szükségét láttam a
városban ennek a szolgáltatásnak.
Vné. Sz. T.: Szerettem volna a saját
lábamra állni. Anyukám biztatására
1999-ben lettem vállalkozó.
– Vállalkozóként milyen elveket vall?
Kné. R. G.: Számomra nagyon fontos a hitelesség, a megbízhatóság, az,
hogy szép és igényes munkát adjak ki
a kezemből. A határidő betartása is
nélkülözhetetlen.
Vné. Sz. T.: Mindenekelőtt a legfontosabb az alázat a szakma iránt.
Emellett lényeges a száz százalékos
kiszolgálás, a kreatív gondolkodás, és
a jó problémamegoldó képesség is.
– Rögtön gyorsjavítással kezdett el
foglalkozni?
Kné. R. G.: Igen. Mellette menyasszonyi ruha varrásával is foglalkoztam. Ma már inkább igazítással állok
a menyasszonyok rendelkezésére. Aljazás, uszály gombolása, patentozása
is szerepel a feladataim között.
Vné. Sz. T.: A főtevékenységem a
gyorsjavítás volt, de mindig kapcsolódott egy hozzáillő kereskedelmi tevékenység is.
– Mi a feladata manapság a gyorsjavítónak?
Kné. R. G.: Nagyon sokrétű. Szinte
minden javítás más és más. Van, hogy
meg kell „menteni” egy ruhadarabot.
Most, a covid idején maszkokat varrunk. Télen a kerékpárra nyeregsapkára van szükség. Nyáron hintaágyra
tetőt készítünk és sorolhatnám a szezonális munkákat.
Vné. Sz. T.: A mai rohanó világban
a segítségnyújtás. A lakosság igénye
mindig más és más.
– Melyek a leggyakoribb igények?
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Kreatívak, gyorsak és ügyesek

Kné. R. G.: A leggyakoribb javítások az aljazás, a cipzárazás, munkásnadrágok javítása. Emellett gyakran
kérik a függönyvarrást és a gyerekruhák térdfoltozását is.
Vné. Sz. T.: A kisebb varrásoktól a
patentozáson át, a teljes átalakításig
minden javítás és varrás ide tartozik.
– Melyik a legigényesebb munka?
Kné. R. G.: Számomra a legigényesebb a mennyasszonyi ruha igazítása
és javítása. Egy-egy ruha elkészítése
sokszor napokat is igénybe vesz.
Vné. Sz. T.: Minden munkában ott
az igényesség, nem teszünk különbséget két ruhadarab között. Szakemberhez hozzák, fizetnek érte, nem is
tehetnénk meg.
– Milyen az igény manapság összességében a tevékenységükre?
Kné. R. G.: Úgy látom, hogy hatalmas igény van rá, mivel már nem
képeznek varrónőket. Ugyanakkor az
emberek megbecsülik a ruhaneműiket. Nem dobják ki, hanem megjavíttatják, átalakíttatják.
Vné. Sz. T.: Nagy igény van a szolgáltatásokra. Ami nagy változás huszonkét év távlatában, az az, hogy
nagyobb arányban hoznak hozzánk
újszerű, keveset használt ruhákat,
pontosan a túlkínálat hozta változó
minőség miatt. Az internetes rendeléseket is megemlíteném itt.
– Tapasztalatuk szerint mennyire
időtállóak a mai ruhák?
Kné. R. G.: Sajnos azt tapasztalom,
hogy sok esetben a márkás, drága ruhadarabok sem garantálják a minőséget. Kifakulnak, kibolyhosodnak,
megnyúlnak azok is.
Vné. Sz. T.: A túlkínálattal a minőség is felhígult. Fogyóeszközzé váltak
a ruhák.
– Sokan otthon is megpróbálkoznak
egy-egy művelet elvégzésével. Szerencsés ez?
Kné. R. G.: Igen. A hobbivarrók
otthon egyszerű műveleteket elvégeznek. Viszont az összetettebb és
bonyolultabb munkákat inkább szakemberekre bízzák.
Vné. Sz. T.: Nagyon. Fontos az alkotás, a teremtés. Környezetvédelem
szempontjából is jó, mert újrahasznosítunk egy-egy darab megmentése
által. Sokan, ha otthon elakadnak,
vagy nincs egyfajta elképzelésük, se-

gítséget szoktak kérni tőlünk. Csak
támogatni tudom ezt a hozzáállást.
– Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy gyorsjavítónak?
Kné. R. G.: Kreatívnak, ügyesnek
kell lennie. Fontos, hogy tele legyen
ötletekkel, és pontos, valamint szép
legyen a munkája.
Vné. Sz. T.: A megbízhatóság, a
gyors és precíz munka elengedhetetlen. Szívvel-lélekkel érdemes csinálni, mint mindent.
– Nap mint nap személyesen találkoznak az ügyfelekkel. Ehhez a munkához szükséges a jó kommunikációs
készség?
Kné. R. G.: Ez is nagyon fontos.
Sok esetben alaposan át kell beszélni
egy-egy igazítást, azt, hogy hogyan
kivitelezhető a javítás, hogyan lesz
esztétikus a ruhadarab.
Vné. Sz. T.: Nálunk a megrendelők
70 százaléka azonos. Évek alatt megismertük a megrendelők igényeit, az
elvárásaikat. Kellemes, nyugodt környezetben állunk a lakosság szolgálatában. Fontos, hogy érezzük, mindent megtettünk.
– Magának szokott-e ruhát varrni
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vagy javítani?
Kné. R. G.: Varrni kevésbé, javítani
viszont szoktam a család részére.
Vné. Sz. T.: Nem jellemző.
– A jövőt illetően milyen elképzelései
vannak?
Kné. R. G.: Egy vágyam van, hogy
jó erőben és egészségben tudjam tovább folytatni ezt a munkát, még
sok-sok évig.
Vné. Sz. T.: A változásokkal haladni kell. Ezt tartom megoldásnak a
mai világunkban.
bertalan

Új eszköz a Nap megfigyelésére
Sajtótájékoztató keretében mutatta be legújabb eszközét, a LUNT
H alfa elnevezésű naptávcsővet a
Terminus Ismeretterjesztő Egyesület december 3-án, a Hajdúsági
Galériában.
Az eseményen Tiba István országgyűlési képviselő gratulált az egyesület
tevékenységéhez, a naptávcső beszerzéséhez. Elmondta, örül, hogy segíthetett a pályázat benyújtásában, és ilyen
módon is hozzájárulhatott a Terminus
Egyesület munkájához. Sőrés István
alpolgármester kiemelte, az egyesület
aktív az események és kiállítások szervezésében. Sőt az iskolákban tartanak
előadásokat, rendezvényeken is részt
vesznek az eszközeikkel, ahol még
több emberrel ismertetik meg munkájukat. Az alpolgármester kiemelte, sok
felfedezés és új megfigyelés köszönhető amatőr csillagászoknak. A Terminus Egyesület munkájához további
sikereket kívánt.
Varjasi Gergely ügyvezető helyettes
tájékoztatott, hogy a naptávcső be-

szerzése a Terminus Ismeretterjesztő
Egyesület és a Szabadhajdú Nonprofit Kft. között már a második sikeres,
közös pályázat volt. Az első közös pályázatuknak volt köszönhető például
a szeptemberben megtartott országos csillagászati-űrkutatási találkozó.
Emellett hangsúlyozta, hogy mindig
örülnek, ha egy civil szervezetnek segíteni tudnak, akár egy pályázat megírásában, akár annak beadásában. Arra
bátorítja a város civil szervezeteit,
hogy nyugodtan forduljanak hozzájuk
segítségért.
A Terminus Ismeretterjesztő Egyesület elnöke, Marjai Zsolt elmondta, az egyesületük célja, hogy minél
szélesebb körben megismertessék az
emberekkel munkájukat, az eszközöket, amiket használnak. Így a speciális
naptávcsővel is igyekeznek minél több
alkalmon részt venni. A jó időre való
tekintettel a távcsövet a művelődési
központ előtti téren ki is próbálták.
Czeglédi István

Mikulás-nap

Hajdúböszörményben több intézményben is járt a Mikulás december 6-án. A dr.
Molnár István Gyógypedagógiai Intézményben a város díszpolgárának, Nagy Antal Jánosnak, a Nagév Kft. tulajdonosának jóvoltából, a gyerekek ajándékcsomagokat vehettek át a nagyszakállútól.
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A jó házasság egy életre köttetik jóban-rosszban, tudomásul
véve, hogy nem mindig az örömről szól. Azonban minden rossz
elmúlik. A szerelem azt jelenti,
hogy túléljük a viharokat, és erősebben kerülünk ki belőlük.
Ilyen boldog házasságban él Nagy
Lajosné Rózsa Marika néni és férje,
Lajos bácsi, már több mint hatvan
éve. Ismeretségük a középiskolás időszakukra nyúlik vissza, amikor Marika néni kereskedőnek, Lajos bácsi pedig kovácsnak tanult. Az egész életre
szóló titkos receptjük a kölcsönös
szeretet és megbecsülés, valamint a
tisztelet. Vallják, hogy a boldog házassághoz nem csak az kell, hogy
megtaláljuk a megfelelő társat. Az is
szükséges, hogy magunk is megfelelő társak legyünk. Lajos bácsi 1958ban lett szakmunkás. Elkezdődött
az élet útja számára. Mesterénél,
Gajdán Márton kovácsnál kezdett el
dolgozni, majd elszegődött bányásznak Dorogra, ahol négy és fél évet
húzott le. Közben, 1961. november
11-én összeházasodtak Marika nénivel, aki kereskedőként helyezkedett
el. Nehéz volt számukra a különélés,
a nagy távolság. De ők hűségesen kitartottak egymás mellett. Miután a
férj hazakerült Hajdúböszörménybe,

Kéz a kézben

1962-ben a gépgyárban állt munkába. Bejárt Debrecenbe. Nagy boldogságukra 1963-ban megszületett Lajos fiuk, és 1968-ban Ottilia lányuk.
1966-ban beköltöztek a saját családi
házukba, ahol máig élnek. Közben
Lajos bácsi a Vegyesipari Szövetkezetben töltött két évet, ezt követően
pedig belépett a Bocskai termelőszövetkezetbe. Tisztességes munkájáért
gyakran megjutalmazták, még egy
nyolc napos utat is kapott Finnországba. Nyugdíjba 1997-ben vonult.

Szelektív szállítási időpontok 2022.
Hajdúböszörmény
hétfő

kedd

szelektív
sárga fedelű
edényzet
01.24.
02.21.

hétfő

kedd

bio
barna fedelű
edényzet

hétfő

kedd

üveg
Piros fedelű
edényzet

01.25.
02.22.
03.07.

03.21.

03.22.

04.16.

04.19.

05.16.

05.17.

06.13.

06.14.

07.11.

07.12.

08.08.

08.09.

09.05.

09.06.

10.03.

10.04.

10.29.

10.31.

11.28.

11.29.

12.24.

12.27.

03.21.
04.04.
04.16.
05.02.
05.16.
05.30.
06.13.
06.27.
07.11.
07.25.
08.08.
08.22.
09.05.
09.19.
10.03.
10.17.
10.29.
11.14.
11.28.
12.12.

03.22.
04.05.
04.19.
05.03.
05.17.
05.31.
06.14.
06.28.
07.12.
07.26.
08.09.
08.23.
09.06.
09.20.
10.04.
10.18.
10.31.
11.15.
11.29.
12.13.

05.30.

03.08.

05.31.

Marika néni pedig az ÁFÉSZ-nél töltötte munkás éveit. A Hajdú Áruházban először az élelmiszer osztályon
pénztárosként, aztán a papír és porcelán részlegen dolgozott, végül a játék- és illatszer osztály vezetőjeként
ment nyugdíjba.
A házaspár a gyermekeit nagy
boldogságban nevelte. Máig szoros,
elszakíthatatlan szálak fűzik őket
egymáshoz. Mind a kettőjüket kitaníttatták, diplomát adtak a kezükbe.
Mindig azt mondták nekik, hogy „a

Tájékoztatjuk
olvasóinkat,
hogy lapunk utolsó száma
december 17-én jelenik meg.
Hirdetéseiket, közleményeiket
december 13-án, hétfőn 14
óráig juttathatják el a szerkesztőségünkbe.
A Szabadhajdú legközelebb
2022. január 14-én jelenik
meg.

tudást nem veszik el tőletek”. Ők is
tanultak, 1981-ben együtt, munka
mellett érettségiztek le. Ma már hat
unoka és egy dédunoka aranyozza be
életüket. Számukra a család a legfontosabb. Útravalóként sok jó tanácscsal látták el utódaikat. Tisztességre,
igazmondásra, a munka és a család
szeretetére, szorgalomra nevelték
gyermekeiket.
Marika néni és Lajos bácsi szerint
a jó házasság titka a tolerancia. Véleményük szerint az a frigy még nem
köttetet meg, ahol néha nincs tányértörés. De ezeken a helyzeteken
felül kell kerekedni, s engedni kell a
másik irányába. Nagyon oda kell figyelni arra is, hogy ne sértse senki
a másik önérzetét. A férj szerint felesége legjobb tulajdonsága az, hogy
nagyon-nagyon előrelátó, szorgalmas, hallatlanul szerethető. Marika
néni szerint Lajos bácsi végtelen türelmes, becsületes, családcentrikus.
A házaspár boldognak tartja magát.
Vallják, hogy ők megtalálták az igazit
egymásban. A beszélgetés alatt végig
kéz a kézben ültek velem szemben, és
egy-egy leheletnyi simogatás jelezte
a kölcsönös szeretetet és tiszteletet.
Életük úgy egész, ahogyan van.
Bertalan Erzsébet

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben nem jutott el
Önökhöz (ismerősükhöz, rokonukhoz...) a Szabadhajdú
aktuális száma, kérjük, jelezzék a problémát a terjesztőnél
a 06-20-911-5006-os telefonszámon.

Az Orfeoszínház
Hajdúböszörményért Egyesület
bemutatja a
Sillye Gábor Művelődési Központ
előadótermében

december 16-án 19 órai kezdettel
Szakonyi Károly:

Váróterem

08.22.

08.23.

11.14.

11.15.

Áthelyezett munkanapok 2022-ben:
március 15.
április 18. (húsvét)
június 6. (pünkösd)
november 1.
december 26.
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március 12.
április 16.
június 4.
október 29.
december 24.

Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük kihelyezni a közterületre!
Hajdúsági Hzulladékgazdálkodási Kft.

című monodrámáját egy képben,
Alvo Pärt zenéjével,
Olasz Szabó Soma
előadásában
Jegyek foglalhatók
és megvásárolhatók
a művelődési központ
gazdasági irodájában,
munkaidőben, 1500 Ft-os áron.
Tel: 06-20-560-43-83.
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:
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Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

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

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

OLÁH LAJOS
halálának 1. évfordulójára.

KÁLVIN téri RENDELŐ: 560-130
www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
December 10. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
December 11-12. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
December 13. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
December 14. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
December 15. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
December 16. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
December 17. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 11-13. (reggel 6-tól másnap reggel 6 óráig): dr. Nagy Ferenc (06-70-3761138).
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380

Színházi időpontváltozás
Tájékoztatjuk színházba járó közönségünket és a Sillye-bérlettel rendelkezőket, hogy a december 15-ére meghirdett Sóska, sültkrumpli című előadás
elmarad.
Az előadásra szóló jegyek egy későbbi időpontban használhatók fel ugyanerre a darabra, melynek várható időpontja 2022. májusa.
Szabadhajdú Nonprofit Kft.

„Már egy éve, hogy itthagytál,
elbúcsúzni nem tudtál.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért drága jó apai szíved.
Szerető férj voltál, drága jó Édesapa,
mindannyiunk őrző angyala.”
Szerető feleséged,
gyermekeid családjukkal.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Pályázati felhívás
A Szociális Szolgáltatási Központ (4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.)
pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2022. január 1-től teljes munkaidőben,
határozatlan időre szól (4 hónap próbaidő kikötéssel). Illetmény és juttatás a Kjt.
szerint.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.
Ellátandó feladatok: A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján óvodai és iskolai
szociális segítői feladatok közoktatási, köznevelési intézményekben.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, szakirányú
felsőfokú végzettség.
Csatolandó okiratok: önéletrajz, képesítéseket tanúsító okiratok másolatai,
erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatokat 2021. december 22-ig lehet benyújtani a Szociális Szolgáltatási
Központhoz (4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42., tel: 52/371-066), ill.
elektronikusan az szszk.titkarsag@gmail.com e-mail címre.
A pályázatok elbírálása 2021. december 23-ig megtörténik, a pályázókat írásban
értesítjük.
Az intézmény fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

KAPUSI JÓZSEFNÉ
(szül. Ungvári Katalin)
halálának 1. évfordulójára.
„Csak egy nap még, Hogyha ennyit kérhetnék,
ha ezt megadná az ég, arra minden álmom
elcserélném.”

Unokája, Eszti és családja.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.
VÉRADÁS
December 17. (péntek) 12 - 17 óra, Sillye Gábor Művelődési Központ.

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.

SÜTŐ ANTAL
(a volt Mezőgép nyugdíjasa)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni,
odalent már nem fáj semmi!”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

HORVÁTH FERENCNÉ
(született Galaczi Juliánna)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó szíved nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

2021. DECEMBER 10.
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Találja meg otthonát
32 lakásos LÉVAY LAKÓPARKUNKBAN!
Lévay Márton u. 7.
Élvezze a kiemelkedően magas műszaki tartalmat,
a zárt, zöldövezetes belső udvart,
az ingatlan kivételes elhelyezkedésének előnyeit!
– belvárosi, mégis csendes, nyugalmas
– iskola, óvoda, okmányiroda, főtér
néhány száz méteren belül

46 m2 88 m2

További jellemzők:
– okos otthon kisforgalmú utcában
– rendezvényterem
– játszótér, főzőhelyiség az udvaron belül
– három utca felőli kijárat
– 4 lépcsőház
– 46 m2 – 88 m2 méretű modern lakások
Hajdúböszörményben
A főtér mellett, közvetlenül a város szívében,
csendes zöldövezetben.

19 lakásos CSALÁDBARÁT LAKÓPARK
Debreceni utca 3-5.

2

45 m 80 m2

5 épületben 19 lakás már szerkezetkész állapotban, nyár végi
beköltözési lehetőséggel
– családbarát lakópark belső magánúttal, zárt udvarral
– magas műszaki tartalommal,
hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel

– 45 m2 – 80 m2 méretű, élhető elrendezésű lakások
Hajdúböszörmény központjában.

Kösse le otthonát
idén 600. 000 Ft/m2 áron,
jövőre már 700.000 Ft/m2-ért.

Keressen minket a még elérhető lakásokért!

+36 30 684 0014

Áraink nettó árak.

5 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 15 GARÁZZSAL
Gombos András utca 50.
– Kis lakásszámú társasház egy lakószintű családi sorház jelleggel
– átmenő forgalomtól mentes, csendes utcában
– kerti főzőhelyiség, játszótér zárt udvaron belül
– 44 m2 – 64 m2 méretű erkélyes lakások
– kiváló energetikai besorolással,
energiahatékony gépészeti rendszerrel

Kösse le otthonát
idén
650. 000 Ft/m2 áron,
jövőre már
700.000 Ft/m2-ért.
Áraink nettó árak.

Keressen minket a még elérhető lakásokért!

+36 30 684 0014
44 m2 64 m2
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Biztonság, pontosság, gyorsaság
Új szakosztály kezdte meg működését a HTE keretein belül.
Rövidesen a lövészek birtokba
vehetik azt a „terepet”, ahol az
edzéseket tartják. Leendő működésükről Vezendi Krisztián technikai vezetőt kérdeztük.
– Mikor vetődött fel az ötlet, hogy
megalakítsák a lövészszakosztályt?
– A kezdő lépések Komáromi Imre
által már tavasszal elindultak, majd a
HTE közgyűlése nyáron megszavazta
a Magyar Sportlövők Szövetségébe és

tekig tartjuk majd, délutánonként.
Egy alkalommal húsz és ötven közötti lövedéket tud majd a sportoló
ellőni. Arra összpontosítunk, hogy a
precíz, kidolgozott célbalövés legyen
a fontos, nem a mennyiség. Ezért egy
lövészre húsz, harminc percet szánunk.
– Mennyibe kerül a tagság?
– A foglalkozásoknak nincs díja,
a járványhelyzetre tekintettel a
2021/22-es szezonban a HTE vezetősége a többi szakosztályhoz hasonlóan, térítésmentesen biztosítja a rész-

FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata
VACSORAMENÜ

SZOMBATI EBÉDMENÜ
2021. DECEMBER 18.

2021. DECEMBER 13-16.

fürdőkert óráig,
HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK: 15.00-20.00
házhozszállítással és elvitelre

11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

Levesek (1 választható)

Levesek (1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

• Húsleves
• Meggyleves

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)
• Cigánypecsenye
• Rántott karfiol
• Párizsi csirkemell

• Cigánypecsenye
• Rántott karfiol
• Párizsi csirkemell

Köretek(1 választható)

Köretek (1 választható)

• Párolt rizs
• Édesburgonya + 400 Ft
• Grill zöldség + 400 Ft
• Steakburgonya

• Párolt rizs
• Édesburgonya +400 Ft
• Grill zöldség +400 Ft
• Steakburgonya
A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

1.790 Ft
1.490 Ft

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

RENDELJ A’LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL
házhozszállítással és elvitelre!

a Honvédelmi Sportszövetségbe való
felvételét az egyesületnek. Ezt követően szeptemberben megbeszéltük
a HTE vezetőivel, hogy szeretnénk
egy új szakosztályt indítani. Ezzel
egy időben felkértek, hogy legyek a
technikai vezető. Ugyancsak ezt a feladatot látja el Tóth Mihály, felkérés
alapján. A szakosztály vezetője pedig
ifj. Fórizs László lett, szintén felkérés
alapján.
– Milyen hagyományai vannak ennek
a sportágnak Hajdúböszörményben?
– Korábban is volt légpuskalövészet a városban, csak nem szakosztályi szinten. Ezért is gondoltunk rá,
hogy jó lenne egy lövészszakosztályt
indítani. A lakosok igénylik ezt a
sportot.
– Hol tart most a szervezőmunka?
– Az alakuló ülésünkön vázoltuk
fel a HTE vezetőinek, hogyan képzeljük el a működésünket. A szakosztály a Városi Sportcsarnokban kapott
otthont. Decemberben nyitjuk meg
kapuinkat a lakosok előtt. A terem
kialakítása megkezdődött, már csak
apróbb finomítási munkálatokat végeznek a szakemberek. Hat lőállást
terveztünk, célmozgató berendezéssel. A lövedékfogó fal tíz méterre fog
elhelyezkedni a lőállástól. Így a lövészek hivatalos olimpiai távon lőhetnek. Hat légpuskát és két légpisztolyt
szereztünk be. Célunk az, hogy akár
rangosabb nemzetközi versenyekre
is kijuthassunk. Első aktív versenyzőnk, Tóth Mihály, a technikai vezetőnk, aki nem mellesleg nemzetközi
és hazai sikerekkel is büszkélkedhet.
Mellette már huszonöten jelentkeztek hozzánk. De még további tagokat
is várunk. Az oktatást hétfőtől pén-

vételt. A lövedékekért viszont fizetni
kell.
– Ki lehet a tagja a szakosztálynak?
– Tízéves kortól veszünk fel tagokat, felső korhatár nincs. Fontos,
hogy a biztonsági rendszabályokat
mindenki elsajátítsa, lényeges a helyes fegyverkezelés. Ebben a sportágban a hiba nem megengedett a
biztonság szempontjából. Mottónk
a ,,biztonság, pontosság, gyorsaság”.
– Lehet-e majd éles fegyverrel lőni az
edzéseken?
– Nem. Az oktatás kizárólag légfegyveres, légpisztolyos képzésre
épül és az alapok megismerésével
kezdődik.
– Az érdeklődők hol kaphatnak bővebb tájékoztatást?
– Tervezzük egy nyílt nap szervezését, ahol mindenki bepillantást
nyerhet hétköznapjainkba. Továbbá
a titkarsag@htesport.hu e-mail címen lehet információt kérni. Engem
elérnek az érdeklődők a 0670/4206395-ös telefonszámon, és a
vezendikrisztian@gmail.com e-mail
címen. Ezen felül Tóth Mihály technikai vezetőnél a 0620/921-1326-os
telefonszámon lehet tájékozódni.
bertalan

2021. december 13 - december 16.
HÉTFŐ
Tarhonyaleves
Rántott sajt, párolt rizs, tartármártás
KEDD
Hamis legényfogóleves
Sült csirkecomb, hagymás törtburgonya
SZERDA
Húsleves csigatésztával
Székelykáposzta
CSÜTÖRTÖK
Karfiolleves
Lecsós szelet, hasábburgonya

