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Illegális szemetelők kilétére
derült fény
Két illegális szemetelőt is sikerült januárban azonosítani. A mezőőri szolgálat január 25-én Hajdúböszörményben a Külső-Dorogi út 24-es kilométerszelvényénél illegális hulladék lerakást észlelt.
A hulladék átvizsgálása során a zsákokban kommunális hulladékot találtak, a benne lévő hivatalos iratok alapján megtalálták az elkövetőt.
Az elkövetővel szemben a hajdúböszörményi önkormányzat megtette a
szükséges jogi lépéseket.
Szintén ez történt annak a szemetelőnek az esetében, akit január 29-én a
Külső-Újvárosi úton talált szemete alapján azonosítottak.

Az emberi segítség szép példájának lehettek részesei a
bodaszőlői lakosok, miután a
helybéli Oláh István háza lakhatatlanná vált.
Többek között az épület tetőszerkezete megrogyott, a tűzfal és
a kémény életveszélyessé vált. A
probléma megoldása érdekében
összefogás bontakozott ki, melynek keretében egyebek mellett a
debreceni Református Szeretetszolgálat jelentős pénzösszeggel
járult hozzá a ház felújításához.
A szervezet egyébként már
többször támogatott egy-egy
bodai lakost, családot. Emellett a
Bodaszőlőért Egyesület is kivette
a részét a segítségből. Anyagi felajánlásukon túl, munkásokkal és
munkával segítették a kivitelezést.

Oláh István, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta,
hogy a helyi önkormányzati képviselő, Dombi Imre kereste meg
őket. Elmondta, hogy nagyon nehéz helyzetben él a család, anyagilag nem tudják megoldani a ház
rendbetételét. Úgy döntöttünk,
hogy támogatjuk az épület rendbehozatalát.
A Szeretetszolgálat adománya
önmagában nem lett volna elegendő. Ez a munka összefogással
valósult meg. Közösen a helyi emberekkel, önkéntesekkel együtt
sikerült a problémát orvosolni –
zárta gondolatait a kurátor.
B.E.

Közösségünk fontos színterei

Korábban már beszámoltunk
arról, hogy 870 millió forintból
újul meg két év alatt a művelődési központ egy-egy része, több
különálló pályázatból.
A színház- és a Bársony András
terem már elkészült, az energetikai
korszerűsítést, a Hajdúsági Galéria
kialakítását, az öltözők, előadóterem
és folyosók felújítását a napokban
kezdték el a kivitelezők. Talán nincs
is olyan hajdúböszörményi lakos, aki
ne járt volna valaha a színházteremben, illetve a Bársony András teremben, vagy ahogyan sokan ismerik,
a „pódiumteremben”. A ’84-ben átadott közösségi ház szinte valamenynyi generációnak nyújtott közösségi

élményt. A pódiumterem felújítása
2019. végén fejeződött be, azonban
a koronavírus járvány megfékezése
érdekében hozott intézkedések miatt, még igen kevesen láthatták az
esztétikus termet. 80 millió forint
támogatást biztosított az Innovációs
és Technológiai Minisztérium erre a
projektre: megújultak a burkolatok többek között a fűtés burkolatának
cseréje is megtörtént - új álmennyezetet, világítást és drapériát kapott a
terem, az elektromos és gyengeáramú rendszert felújították, új hang- és
kivetítőrendszer került kiépítésre,
valamint 150 konferencia szék beszerzése is megvalósult.
Sz.H.
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Varga Lászlóné

A képviselő-testület a város
napja alkalmából „Hajdúböszörmény Gyermekeiért” Emlékérmet adományozott Varga
Lászlóné, a Napsugár Óvoda óvodapedagógusa és intézményvezetője részére, a kisgyermekek
nevelésében példaértékű elhivatottsággal végzett eredményes
munkájáért.
A több mint huszonöt éves munkámnak az elismerése ez a díj. Nagyon jólesik az, hogy nemcsak a szülők, a gyerekek, a kollégák értékelik
tevékenységemet, hanem tágabb
környezetemben is elismerést vált ki
– kezdi beszélgetésünket a kitüntetett.
– Honnan a szakmája iránti elhivatottság?
– Gyermekkoromban egy borsodi kis faluban éltem, ahol mindenki
mindenkit ismert. Az emberek figyeltek egymásra, törődtek egymással. Már ekkor megfogalmazódott
bennem, hogy emberekkel szeretnék
foglalkozni. Középiskolásként a tanáraim már hamarabb felfedezték
bennem a pedagógusi vénát, mint azt
én magam, hisz gyakran kértek meg,
hogy vigyázzak a gyermekekre. Ők
segítettek megtalálnom az utamat,
mikor pályát kellett választanom. Így
jelentkeztem a böszörményi főiskolára.
– Önnek vannak-e élményei az óvodáskorából?
– Igen. Olyan szerencsés voltam,
hogy a legjobb barátnőm édesanyja
volt az óvónénim, akivel így nagyon
sok időt tölthettem együtt. Mindig
felnéztem rá. Felnőttként megmaradt ez a tisztelet, és a későbbiekben
is tartottam a kapcsolatot az egykori
óvónénikkel.
– Az idő bebizonyította, jó döntés
volt, hogy ezt a hivatást választotta?
– Mindenképpen. A saját gyermekeimnek is mindig azt mondom,
hogy olyan hivatást válasszanak,
amiben majd boldogok lesznek. Nekem sikerült, ki tudtam és ki tudok
teljesedni a munkámban. Nap mint
nap nagy örömet ad, hogy a pályán
lehetek. Úgy gondolom, hogy a pedagógusok között mi kapjuk a legtöbb
pozitív visszajelzést és megerősítést.
A három-hatéves korú gyermekek
még őszinték és elfogulatlanok, rengeteg szeretet árad belőlük. Ebből lehet „táplálkozni” a hétköznapokban.
– Emlékszik az első munkanapjára,
mik voltak a benyomásai?
– A szakmai életemben is mindig
jókor, jó helyen voltam, jó emberekkel körbevéve. 1994. szeptember
1-jén kerültem a Weszprémy utcai
Óvodába, ott kezdtem a munkámat.
Arra emlékszem, hogy mindenki
nagy-nagy szeretettel és elfogadással
várt engem, kedvesek voltak velem.
Ahogyan néztem a gyerekeket, kicsit
féltem, hogy mit fogok itt csinálni.
De a félelmem hamar elszállt, mert
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akkor egy tapasztalt, nagy tudású
párom volt, Bertalanné Anikó személyében. Ő volt az, aki minden nehézségen átvezetett engem. Látható,
hogy már ekkor is csak pozitív érzéseim voltak az intézménnyel kapcsolatban. Ez azóta sem változott.
– Az évek múlásával szép ívet járt be
a pályáján. Eddig melyek voltak hivatása legfontosabb állomásai?
– Elmondhatom, hogy egy intézményen belül volt ez az ív. Amikor
idekerültem, Mike Jánosné Erzsike
néni volt a vezető. Ő fantasztikusan
jó ember. Az óvodát azzal a szellemiséggel irányította, hogy az első
a gyermek, a második a gyermek, a
harmadik a gyermek, minden más
csak utána jön. Ez volt a kezdet.
Ugyanebben az időben, az óvodapedagógiában nagy változások voltak. Ez a fajta új irányzat közel állt
a szívemhez. Nem volt annyi kötött
szabály, a gyermek személyiségének
kibontakoztatása nagyobb hangsúlyt
kapott. Az új szellemiséget, amit elsajátítottam a főiskolán, az óvodában
tovább tudtam vinni a gyakorlatban.
Most végiggondolva, mindig az
óvoda életében történő változások
hoztak újabb fordulópontot az életemben. Több mint húsz évvel ezelőtt Göröghné Bocskai Éva lett az
intézmény irányítója. A szellemiség
megmaradt, de az innováció előtérbe
került. Éva ezt nagyon nagy lelkesedéssel és szaktudással tudta képviselni. Szakmai tudását átadta nekünk,
„húzott” magával minket. Ebben az
időszakban Bertalanné Anikóval rengeteg új dolgot valósítottunk meg.
Szakmai fejlődésem ekkor nagy lendületet vett.
2008-ban megalakult a Napsugár
Óvoda, mint óvodai egység. Ekkor
ismét jött egy hatalmas mérföldkő
az életemben. A Weszprémy utcai
óvoda telephelyvezetője lettem. Ez
nagy megtiszteltetés volt számomra, hiszen abban az időben én voltam a legfiatalabb a közösségben.
Nagy kihívás volt számomra, hogy a
magasan kvalifikált, tapasztalt kolléganőim elfogadtak vezetőjüknek és
társaim voltak ebben a munkában.
Életem egyik legsikeresebb időszakának könyvelem el ezeket az éveket.

A következő fontos állomás, a
Weszprémy utcai óvoda épületének
a megújulása volt. Szívügyemnek tekintettem az építkezést, a tervezéstől a kivitelezésig minden fázisban
jelen voltam. Büszkén mondom el,
hogy szinte minden egyes téglát tudok, hol van az épületben.
És most egy újabb állomás következett be az életemben. Tavaly, mikor
nyugdíjba vonult Göröghné Bocskai
Éva, én lettem az utódja. December
28-tól kinevezett vezetője vagyok a
Napsugár Óvodának.
– Hűséges típus, hiszen máig élete
első munkahelyén dolgozik. Mi az, ami
megtartja a Napsugár Óvodában?
– A közösség és az emberi kapcsolatok, valamint a gyerekek szeretete.
Pályám során sok fantasztikus családdal találkozhattam, egy kis időre
egymás „családtagjai” lettünk. Ezáltal lettem én gazdagabb.
– Miből áll manapság a munkája?
– A három óvodai egység irányításának a feladatai mellett, egy gazdasági egység is hozzánk tartozik.
Össze kell hangolni a munkát. Most
tanulom a csínját-bínját a vezetésnek. Célom, hogy jó közösség legyen
körülöttem. Nagyon fontos számomra, hogy a három egységünk, amely
mind más-más arculatú, egyenlő
partnerként, egy úton járjon. Ezért
most nagyon sokat teszek.
– A világ és a gyerekek is folyamatosan változnak. Ez feladja a leckét a
szakembernek?
– Alkalmazkodni kell az új elvárásokhoz. Ehhez rugalmasság kell. Kiégünk, ha nem tudjuk a világ változását követni. Én mindig szerettem a
kihívásokat és az innovációt. Hiszem,
hogy az újból, nagyon sok jó dolog
születik. Ezt nagyon sok plusz munkával, önképzéssel lehet véghez vinni. Nyilván a gyerekek is változnak
a korral. Más módszereket alkalma-

zunk nevelésük során. Ugyanakkor
ők továbbra is azok a kis csodalények,
mint a harminc évvel ezelőttiek.
– Az ovisok rajzolnak, tornáznak,
énekelnek, sőt nyelveket is tanulnak.
Önöknek mindenhez érteni kell?
– Egy kicsit igen. Azt szokták
mondani, hogy az óvodapedagógusok polihisztorok. A maximumot adjuk magunkból. Egy kerek világot tárunk a gyerekek elé, amiben minden
területből kaphatnak egy kis ízelítőt
az apróságok.
– Mi kell ahhoz, hogy a gyermek
örömmel menjen óvodába?
– Fontos, hogy a gyermek az óvodában szeretetben és biztonságban
érezze magát. A szeretet át kell, hogy
hassa az egész intézmény légkörét.
Minden óvodapedagógus legfontosabb tulajdonsága kell, hogy legyen
a gyermekszeretet, az elfogadás, az
empátia, a segíteni akarás. Ha ezek
megvannak, akkor a kicsik is szívesen
mennek nap mint nap az óvodába.
– Ormosbányán töltötte gyermekéveit, de évtizedek óta itt él Böszörményben.
– Nagyon szeretem ezt a várost.
Sokan szokták kérdezni, hogy van-e
honvágyam. A válaszom általában,
hogy nincs. Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy jó itt Böszörményben élni, gyermeket nevelni. A családom által nagyon sok barátunk van a
településen. Itt ismernek és szeretnek az emberek. Ez mindennél fontosabb. De a korábbi kapcsolataimat
sem szakítottam meg, rendszeresen
hazajárok gyermekkorom színhelyére, és a szüleim is meglátogatnak
Hajdúböszörményben.
– Önről köztudott, hogy rajong a családjáért. Hogyan tudja önmagát megosztani a családja és hivatása között?
– Szerencsére mindig sikerült a
megfelelő arányt megtalálnom a család és a hivatás között.
Minden feladat jókor talált meg.
Amikor óvodapedagógusként dolgoztam, kicsik voltak a gyermekeim.
Többet tudtam velük lenni. Amikor
ők már nőttek, akkor kerültem vezető beosztásba. Most, hogy felnőtt
gyermekeim vannak, még inkább
meg tudom élni a mostani szakmai
kiteljesedésemet. Nagyon összetartó, támogató családom van. Sokat
köszönhetek a szüleimnek, akik máig
mindenben segítenek. A férjem és a
gyermekeim, és most már a kis unokám is, adják a biztos, szeretetteljes
hátteret az életemhez, a munkámhoz. Igazán boldog embernek tartom
magam.
Bertalan Erzsébet
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Helyben tanulhatnak 2.
Sokaknak nehézséget okoz az,
hogyan válasszanak középiskolát
a továbbtanulás előtt. Hajdúböszörményben három intézmény is
a diákok rendelkezésére áll. Mai
lapszámunkban a Berettyóújfalui
Szakképzési Centrum Veress Ferenc Szakképző Iskola vezetőjét,
Rózsáné Ócsai Editet kérdeztük
az általuk kínált lehetőségekről.
– Milyen képzési formákra, szakokra
lehet önöknél jelentkezni?
– Technikumba és szakképző iskolába lehet nálunk jelentkezni. A technikum ötesztendős képzést foglal
magában. Az első két évben ágazati
alapoktatás folyik intézményünkben, ezt követi egy ágazati alapvizsga. Miután ezt teljesítették a tanulók,
választhatnak, hogy az ágazatukhoz tartozó szakmák közül melyiket
szeretnék tanulni. A jövő évben két
nagy területet tervezünk technikumi
szinten indítani. Ezek a szépészeti
(fodrász, kéz- és lábápoló) és a kereskedelmi (kereskedő és webáruházi
technikus) ágazatok és szakmák.
A másik iskolatípus, amit kínálunk,
az a hároméves szakképző iskolai oktatás. Itt az első évben folyik az ágazati alapoktatás. Ennek végén van az
ágazati alapvizsga. Ezután választhatnak szakmát a diákok. Elképzelésünk
szerint ezek: az építőipar (kőműves),
a kereskedelem (kereskedelmi értékesítő), a turizmus-vendéglátás (pincér- vendégtéri szakember, szakács),
a szociális ágazat (szociális ápoló és
gondozó), valamint a fa- és bútoripar
ágazat (asztalos) lennének. A felvételi
lapon több szakmát is be lehet jelölni,
amelyeknek a képzése iskolánkban
folyik. Így nagyobb az esély a bejutásra.
– Összességében mennyi diákot vesznek fel a jövő tanévre?
– Közel száz diák felvételére van lehetőségünk.
– Kinek ajánlják az iskolatípusukat?
– Akinek konkrét elképzelései vannak a továbbtanulást illetően. Tudja,
hogy mely ágazatban kíván a későbbiek során továbbtanulni, annak a technikumi formát javaslom. Akik még
nem tudtak dönteni, azoknak sem
zsákutca egy jó ágazatot választani,
mert a továbbtanulás lehetősége nekik is adott. A szakképző iskolai kép-

zést azoknak a gyerekeknek ajánlom,
akik kicsit nehezebben tanulnak és
jobban érdekli őket a gyakorlatiasabb
oktatás. Jó kézügyességűek, hamar a
saját lábukra szeretnének állni, és egy
jövedelmező állást akarnak. Ez sem
zsákutca, mert az iskola segíti őket az
érettségire való felkészülésben is.
– Milyen tanulmányi eredménnyel
érdemes az önök intézményébe jelentkezni?
– Nálunk nincs felvételi vizsga, az
általános iskolai felsős jegyek alapján
döntünk. Aki technikumba szeretne
jelentkezni, annak a közepesnél jobb
bizonyítvány szükséges, hogy legyen.
Szakképző iskolába valószínű, hogy
bejut az a diák, aki közepes eredményt ér el az alapfokú intézményben.
– Miért érdemes az intézményüket
választani? Milyen erősségei vannak?
– Az elmúlt évben, években nagyon sokat változott az iskola. A belső tereink megújultak,megszépült az
egész intézmény bútorzata, valamint
a mellékhelyiségek is. Korszerűsödött a fűtési rendszer és a világítás,
valamint egy új informatikai termet
is sikerült kialakítanunk. Szakmai
eszközeinket is modernizáltuk. Hátra
van még az iskola külső rekonstrukciója. Ami előny még, hogy helyben
vagyunk. Nem kell utazniuk a gyerekeknek. Ráadásul az alapoktatás után
kimehetnek a diákok a duális oktatás keretében partnerekhez, szakmai
gyakorlatra. A szakma alapjait ezeken
a helyszíneken el tudják sajátítani.
Aki jól megállja a helyét, azt később
alkalmazhatják is ezeken a helyeken.
Továbbá minden tanuló alanyi jogon szakképzési ösztöndíjat kap. Ez
az alapoktatás során mindenkinek
jár, a szakirányú oktatás során pedig
szakképzési munkaszerződés alapján
munkabért, vagy a tanulmányi eredménye alapján szakképzési ösztöndíjat kap a tanuló. Ha vége van a képzésnek, akkor egyszeri pályakezdési
juttatás illeti meg a tanulókat.
– Hol nézhetnek utána az önök által
kínált lehetőségnek a tanulók?
– A http://www.veressf-hbosz.
sulinet.hu/honlapunkon. De ajánlom
az Innovatív Képzéstámogató Központ (www.ikk.hu ) honlapját is. A
Széchenyi-középiskola lehetőségeit
későbbi számunkban mutatjuk be.
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Komplex fejlesztés
A Szabadhajdú előző számában
már beszámoltunk arról, hogy 650
millió forintot nyert Hajdúböszörmény a leromlott városrészek rehabilitációjára és a szegregált területek komplex programmal való
felzárkóztatására.
A projekt átfogó célja a leszakadó,
vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi - gazdasági problémák
komplex módon való kezelése, a területen élők integrációjának elősegítése.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Konkrétan azt jelenti, hogy a megvalósítás során a szociális indíttatású városrehabilitációt olyan településrészeken kell megvalósítani, ahol
alacsony az iskolázottság és foglalkoztatottság. Városunkban a Déli -Lucernás településrészre, mint szociális városrehabilitációs akcióterületre
esett a választás.
Cél a hátrányokkal küzdő családok,
valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan fejlesztésekkel,
amelyek kompenzálják a hátrányaikat,
csökkentik a devianciáikat, segítik a
megfelelő társadalmi minták elsajátítását, a munka világára való felkészü-

lésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket. A gyakorlatban a következő
konkrét beruházások is megvalósulnak majd, így a projekt elsődleges célja
az érintett városrész lakófunkciójának
erősítése: a Martinovics Ignác utcán 1,
míg a Bolyai János utcán 17 szociális
bérlakás felújítása, bővítése valósul
meg. Az Esze Tamás utcán lévő Tanoda elektromos hálózatának részleges
felújítása is szerepel a programban,
valamint 10 db kamera és wifipont kiépítése, ezen a városrészen. Közösségi
terek kialakítására is sor kerül a Liszt
Ferenc és Martinovics Ignác utcákon.
Salakos futballpálya és kondipark szolgálja majd a szabadidő hasznos eltöltését. Útfejlesztés is megvalósul a pályázat keretében: az Esze Tamás utca
felújítása, bővítése aszfalt burkolattal,
a Fazekas Mihály utca szélesítése, aszfaltozása, és a Bél Mátyás utca felújítása, stabilizálása 800 m hosszúságban
zúzottkővel és járdafelújítás.
Ezeken túlmenően a programban
szerepel még a gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás,
egészségfejlesztés, szolgáltatásokhoz
való hozzáférés, bűnmegelőzés és a
közbiztonság javítását elősegítő programok.
Sz.H.

Krízishelyzet esetén
A hideg téli napokon fokozott sért felelős államtitkár akkor ad ki,
figyelmet kell fordítanunk a köz- ha a hőmérséklet – 10 0C, vagy annál
vetlen környezetükben élő em- alacsonyabb.
bertársainkra.
Amennyiben tüzelő hiányában
krízishelyzetbe kerül egy család,
Ha tudunk olyan személyről, aki la- úgy a Polgármesteri Hivatal Hatókóhelyét képtelen fűteni, esetlegesen sági Osztályán rendkívüli települési
éjszakára nem tudja szállását meg- támogatás keretében pénzbeli, vagy
oldani, vagy elesettnek, betegnek természetbeni támogatást biztosít
látjuk, akkor munkaidőben hívják a az önkormányzat. A szociálisan ráSzociális Szolgáltatási Központ tele- szorultak pénzbeli támogatás esetén
fonszámát: +36-52-228-115, munka- – a családgondozók közbenjárásával
időn túl pedig a szolgálat készenléti – vásárolhatnak a támogatásból tűziügyelet telefonszámát: +36 20/271- fát. Akinek segítséget jelent, igény40-96. A 112-es segélyhívó telefon- be veheti akár a népkonyha szolgálszámot is tárcsázhatják, amennyiben tatást is, ahol egy tál meleg étel várja
segítségre szoruló emberrel találkoz- az ügyfeleket, munkanapokon 14-16
nak. Vörös Kód riasztást a szociális óra között.
ügyekért és a társadalmi felzárkózáSz.H.

Segítség a tanuláshoz
A Civilek a Lakóhelyért Egyesület közreműködésével az elmúlt héten két
család is számítógéphez juthatott. Köztük Kacsó Magdolna Tímea két gyermeke vehette át a szervezet felhívására adományozott eszközt. A böszörményi szervezet eddig négy családon segített. Másik szép példáról is be tudunk
számolni. Adományozóknak köszönhetően, az önkormányzat közreműködésével a bodaszőlői Havasi Ágnes, továbbtanulás előtt álló, kitűnő tanuló is
vehetett át számítógépet a napokban. Sőrés István alpolgármester Hajdúböszörmény önkormányzatának nevében egy asztali számítógépet adományozott a Hajdúviden élő Kovács Elizabet részére. A karácsonyi ajándék jó helyre
került, hiszen az nélkülözhetetlen eszköz a gyermekek sikeres tanulmányi
előmeneteléhez.
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Az árképzésben a kereskedelem a meghatározó
Bizonyára Önök is tapasztalták
az elmúlt hetekben, hogy emelkedett a kenyér és péksütemények
ára. Fülep Zsoltot, a Magyar Pékszövetség alelnökét, cégvezetőt
egyebek mellett ennek okairól és
az ágazat, a kis- és középüzemek
helyzetéről kérdeztük.
– Milyen volt tavaly a búzatermés?
Hogyan alakultak az árak?
– A tavalyi évben mintegy 900 ezer
hektáron termeltek őszi búzát Magyarországon. Szűk ötmillió tonna
össztermést regisztráltak. Egyébként
ezt nehéz pontosan megmondani,
hogy mennyi, mert sokat tábláról
visznek ki Olaszországba vagy máshová. Ez a statisztikában nem is jelenik meg. A tavalyi év egy különleges
esztendő volt. Száraz tavasz után, egy
nedves nyár következett. Ez alapvetően átrendezte a búza mennyiségét és
minőségét. Ebből a szempontból az
ország területe megoszlott. Az északi
területen nehezen tudtak aratni, míg
délen ez könnyebben ment. A várt

minőség elmaradt az átlagtól. Egy
gyengébb sikérállományú, energiatartalmú termést tapasztalhattunk.
Meglepő módon ehhez megfelelő vízfelvétel társult. Ha a búza sütőipari
értékszámát nézzük, akkor viszonylag alacsony képet mutat. Ez alapvetően a piacot is átrendezte. 48 forinttal
indult a búzának a kilogrammonkénti
ára, ez most 73,50 forint az étkezési
gabonát nézve.
– Mit mutat a piaci helyzet?
– Elsősorban a jó minőségű terményt keresik a piacon. Aki berendezkedett a tárolásra, megpróbálja
piacra „tenni” a mostani áron. Annak,
hogy ez így alakulhatott, sok tényezője van. Egyrészt a forint és deviza
aránya nagyon magas, a másik, hogy
több országban gyengébb minőségű
termések voltak. Ezért megindult egy
intenzív export. Ez mind árfelhajtó
hatással bír. Illetve a malmok kezdetben megvették az éves készletük
hatvan-nyolcvan százalékát. Most a
megmaradt áru jelentős része a kereskedőknél van. Ez szintén árfelhajtó
hatású. A malomipar a változásokat
megpróbálja a piacon érvényesíteni.
Már a második lépcsőben jelentettek
be lisztáremelést. Az áremelés alapvetően a sütőipari árakat is befolyá-

solja, de az árképzésben a kereskedelem a meghatározó.
– Milyen mértékben emelkedtek az
árak?
– A Magyarországon értékesített
pékáruk jelentős része a multi rendszeren keresztül jut el a vásárlókig. Ez
a rendszer egyéves árat köt ki. Alapvetően az ő árképzésük határozza meg,
hogy a fogyasztók mennyit fizetnek.
Nagyon jó vevőcsalogató például az
olcsó kenyér. Jelen pillanatban 8-10
százalékos áremelkedést látunk. Ennek összetevője az energiaárak növekedése, a bérköltségek és a korszerű
munkahelyi környezet kialakítása. Ez
a növekedés összességében 2 forint
naponta, egy főre átlagosan. Ha ezt
egy hónapra kivetítjük, az 60 forint
fejenként. A sütőiparnak erre az öszszegre rettentően szüksége van.
– Tudnak-e fejleszteni a mostani időszakban?
– A sütőipar több olyan uniós pályázatokban tud részt venni, amik a
technológiai és környezeti fejlesztéseket teszik lehetővé. Magának a pék

ágazatnak a termelőképessége nem
teszi azt lehetővé, hogy a mostani
kornak megfelelő környezetet alakítsunk ki önerőből. Ehhez kellenek az
uniós és hazai projektek, melyekkel
élnek is a vállalkozások, még ebben
a nehéz pandémiás időszakban is. Ez
utóbbi hatással volt a termelésünkre,
hiszen áprilisban, májusban jelentősen csökkent a forgalmunk, mintegy
25-27 százalékkal. Később vissza tudtunk zárni egy 7-8 százalékra. Jelenleg is ezt tartjuk.
– Hol tart most a pékágazat?
– A hazai sütőipar átlagos jövedelemtermelő-képessége másfél, két
százalék országos átlagban. Kilencszáz cég van, amely regisztrálva van
és termel is. Tizennyolcezer főt foglalkoztat az ágazat. Hiány van szakemberből, a képzés nem tudja követni
az igényeket. Azért is jó lenne minél
több szorgos kéz, mert a közép és
kisüzemek termékei sok kézimunkát
igényelnek. Így lehet többféle terméket kínálni, amit a vásárló igényel is.
Saját cégemről tudom, hogy naponta
85 féle pékáru, 25 féle cukrásztermék
és 12 féle szendvics kerül ki a polcainkra. Például ez az osztrák piacon
jóval kevesebb. Érdemes a szakboltokat fenntartani. A kis- és középvál-

lalkozásoknak, akik a saját útjukat
járják, nagyon oda kell figyelniük a jó
minőségű alapanyag használatára is.
Mi, többek között a vásárlók bizalmára támaszkodunk. Ezzel tudjuk ezt a
hátteret biztosítani.
– Mi a jövő útja az ágazatban?
– A jövő útja a hűtéstechnológiáról
szól. Mindent el kell kezdeni hűteni.
A hétvégi és éjszakai munkát ezzel
ki lehet váltani. A sütőipar elkezdett
afelé menni, hogy nappal termeljen,
éjszaka pedig hűtsön. Tapasztalható, hogy a termékek egyre nagyobb
mennyiségben, fagyasztottan jutnak
el a boltokba, helyben sütésre. Ezt ma
már széles körben alkalmazzák. Ez a
jövő útja.
bertalan

Meleg étel minden nap
Az Önkormányzat támogatásával a Cívis Szociális Étkeztetési
Központ az elmúlt év őszén kezdte meg népkonyha szolgáltatását
a lakosoknak.
A szolgáltatás keretében napi rendszerességgel, tíz osztóponton, egy tál
meleg ételt kapnak az igénylők munkanapokon 14-16 óra között (ettől
csak a II. Rákóczi Ferenc utca 42.
szám alatti osztóhely tér el. Ők 16-18
óra között végezhetik az osztást.) A
térítésmentes szolgáltatást minden
18. életévét betöltött lakos igénybe
veheti, rászorultságtól függetlenül.
Folyamatosan lehet csatlakozni a
programhoz. Népkonyha szolgáltatás iránti igényt leadni, valamint az
adatkezelési nyilatkozatot kitölteni a
lakóhelyéhez legközelebb eső osztóponton lehetséges. Későbbiekben ide
kell az ételért is jönni. A középkerti
városrész ez idáig nem rendelkezett
népkonyha osztóhellyel, azonban a
hatósági engedélyek megléte után reményeink szerint hamarosan - az
Erdély utcán is megnyithatja kapuit
az új osztóhely. A nyitás időpontjáról
és a teendőkről külön értesítjük a lakosságot. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kizárólag a 18. életévét
betöltött személy veheti igénybe, aki
más –törvényben meghatározott –
étkezési formát nem vesz igénybe
(szociális étkeztetés, gyermekjóléti
alapellátás – kivétel a családok átmeneti otthona, gyermekvédelmi
szakellátás, szociális szakosított ellátás). A szolgáltatás igénybevételéhez
a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében, szükség van a szolgáltatást igénybevevő személy személyes adataira (név, születési név,
anyja neve, születési hely és idő, TAJ
szám, lakcím és tartózkodási hely).
Az igénybevevőnek ki kell tölteni a
szolgáltató által biztosított adatvédelmi nyilatkozatot, mellyel hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az igénybevétel tényét aláírással kell igazolni
minden alkalommal.
A Népkonyha szolgáltatást az alábbi helyszíneken vehetik igénybe:
• Szociális Szolgáltatási Központ,
II. Rákóczi F. utca 42. (ezen az egy
osztóhelyen 16-18 óra között történik az étel kiosztása)
• Vöröskereszt Helyi Szervezete, II.
Rákóczi F. utca 22.
• Győrössy kert 20. (egykori Turmix Presszó)
• Kincskereső Óvoda, Esze Tamás
utca 2-4.
• Városüzemeltetési Intézmény
üzeme, Városkert utca 38/A.
• Tavaszkert Közösségi Ház, Kert
utca 24.
• Bodaszőlői Művelődési Központ
Bodaszőlő, Boda Katalin utca 28.
• Hajdúvidi Művelődési Ház Hajdúböszörmény – Vid, Krúdy Gy. utca 9.
• Pródi Művelődési Központ Hajdúböszörmény – Pród, Rókahát utca
2.
• Magyar Pünkösdi Egyház
Szabadkeresztény Körzet Hajdúböszörmény, Nagy-Bocskai szőlőskert
4. dűlő
Hajdúböszörmény Önkormányzata
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Az időjárás gyakori beszédtéma az emberek között. Ez az,
amihez mindenki ért egy kicsit.
Kathy István ettől jóval többet
tud a szakterületről. A böszörményi fiatalember meteorológus
lesz, végzős hallgatója az ELTE
Természettudományi Karának.
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Záporok, zivatarok bűvöletében

Megvalósult álom
Olvasmányosan és pontosan megfogalmazott előrejelzéseit, már jó
ideje megtalálhatjuk az egyik legnagyobb közösségi portálon.
– Kiskorom óta meteorológus akarok lenni. Kicsiként áhítattal néztem
a televízióban az időjárás jelentést mondja mosolyogva a leendő időjós.
– Már általános iskolás koromban komolyabban foglalkoztam a témával.
Hetedik-nyolcadikban, amikor biztonságosan mozogtam az egyenletek
világában, többek között hőmérsékletet, légnyomást és szélsebességet
mértem. Meteorológiai paramétereket rögzítő versenyen is részt vettem. A nyolcadikos pályaválasztásnál
nem volt kérdés, mi szeretnék lenni.
Ezért a Bocskai -gimnáziumba jelentkeztem, ahol földrajzból emeltszintű
érettségit tettem. Majd a Debreceni
Egyetem következett. Most az ELTE
–re járok és meteorológusnak tanulok. Tehát mindezekből kiderül, hogy
soha nem akartam más lenni, sikerül
megvalósítani a gyermekkori álmomat.
– Mi fogta meg ebben a pályában?
– Mindig nagyon érdekelt a légkör,
az összetétele, az, hogy hogyan alakulnak ki a különböző meteorológiai folyamatok. Nagyon érdekesnek
találom a felhő és a különböző csapadékformák kialakulását, továbbá
a légkörben fellépő áramlások kialakulását. Gyakorlatilag az az érdekes
ebben a tudományban, hogy minden,
mindennel összefügg. Egy nagyon
összetett és bonyolult rendszerről
beszélünk, amelynek a fizikai leírása
és megértése egy meglehetősen nehéz és komplex feladat.
– Egyébként hol képzik a meteorológusokat, milyen tárgyakkal lehet erre a
szakra jelentkezni?
– A meteorológiáról tudni kell,
hogy egy természettudományi tárgy.
Kőkemény matematika és fizika kell
hozzá. A légkörben végbemenő folyamatokat ugyanis egyenletrendszer segítségével lehet leírni, amelyet
nagy teljesítményű, úgynevezett szuperszámítógépek segítségével oldhatunk meg, így az informatika világa
is nagyon szorosan kapcsolódik a tudományterülethez.
Nem árt, ha a földrajz iránt is érdeklődik az ember, mert az említett
folyamatokat tudni kell térben is elhelyezni. Magyarországon a hivatást
csak az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen lehet tanulni, itt folyik a
mesterképzés. Ehhez földtudományi
alapszak elvégzése szükséges, amit
én Debrecenben végeztem el.
Évente nagyjából 10-15 szakember
kerül ki az ELTE-ről. Nem egy tömegképzés.

Potyognak, mint a záporeső
– Konkrétan mi a feladata a meteorológusnak?
– Az első számú feladatunk az időjárás jelentések elkészítése. Ez két
részre osztható, a rövid és a hosszú
távú előrejelzésekre. Ezen kívül fontos hatáskörünk a pontos veszélyjelzés „kiadása”. Ez utóbbi a rendezvények megtartásánál különösen
lényeges. Az emberi test is reagál az
időjárási frontokra. Ezeknek a reakcióknak a vizsgálata az orvosmeteorológia tárgykörébe tartozik. Például,
ha valaki ki van írva egy adott napra a
szülésre, és előtte jön egy hidegfront,
valószínűleg hamarabb megszületik a
gyerek. Azt szokták mondani, hogy
„hidegfront esetén a babák potyognak, mint a záporeső”. Napjainkban
különösen fontos a levegő minősége,
amelyre főleg a nagyvárosok esetében
kell odafigyelni. Ennek a vizsgálata,
előrejelzése szintén a meteorológus
feladata. Napjainkban ez a klasszikus
időjárás jelentésekben még kevésbé
jelenik meg, így ezzel általában én is
kevesebbet foglalkozom. És végül az
éghajlatváltozás vizsgálata is a meteorológus dolga.
– Ön személy szerint milyen időtávra
tudja biztonságosan előre jelezni az időjárás alakulását?
– Pontos időjárás előrejelzést
egy hétre tudunk adni. De az idő
előrehaladtával, a hét vége felé már
folyamatosan növekszik az előrejelzés bizonytalansága. A hosszú távú
„jóslatokat” fenntartással kell kezelni, azok inkább tájékoztató jellegűek.
– Megszokta már, hogy öntől gyakran
az időjárás alakulását kérdezik?
– Igen. Ezzel jár a szakma, hogy
ilyen kérésekkel megkeresnek.
– Esetleg számon is szokták kérni?
– Nálam még nem volt példa rá. Ismerőseimtől, csoporttársaimtól már
hallottam, hogy őket számonkérték.
A meteorológusoknál ez előfordul.
Például ezzel kapcsolatban gyakran
hallunk vicceket is. Nálam sokkal inkább jellemző, hogy megdicsérnek,
ha bejön egy-egy előrejelzés.
– Gyakran halljuk azt, hogy az időjárás szélsőségessé vált. Ön egyetért
ezzel?
– Igen. Mindenki láthatja és érezheti, hogy más lett a tél, és más lett a
nyár. Nyáron egyre szélsőségesebbek

a hőhullámok és egyre hosszabb ideig tartanak. Télen pedig az enyheség,
ami szembetűnő. Egyre több eső esik
ekkor. Amikor meg hideg van, akkor
csakúgy röpködnek a kemény mínuszok. Ami még negatív, hogy nagyon
nagy területen jelentkezik az aszály.
Ez Magyarországra alapvetően kihat,
mert jelentősen a mezőgazdaságra
épülünk. Ezt kezelni kellene, de erre
még kevés figyelmet fordítanak. Pedig víznagyhatalom vagyunk. Az ország egy medence közepén terül el,
gyakorlatilag a környező területekről
minden víz idefolyik. Jobban ki kellene használni az adottságainkat, többet kellene öntözni.
A felmelegedés veszélyei
– Ön szerint a globális felmelegedés
létező probléma manapság?
– Magával a témával nagyon sokat
foglalkozom. A Debreceni Egyetemen
ebből írtam a szakdolgozatomat, de
a mostani diplomamunkám is ezzel
kapcsolatos. A globális felmelegedés létezik, és egy vitathatatlan tény
napjainkban. Már tapasztalhatjuk az
éghajlatváltozás jeleit. A legaggasztóbb az, hogy pontosan nem tudjuk,
hogyan fognak hatni a bekövetkező
változások a légkörben kialakuló folyamatokra. Például a sarki jégtakarók elolvadásával kapcsolatban kiszámíthatatlan mindaz, hogy ennek
hatására milyen fordulatot vesz majd
a légkör áramlási rendszere.
Az, hogy az emberiség szerepe akkora-e az éghajlatváltozásban, mint
ahogy ezt a médiában sulykolják?
Véleményem szerint nem teljesen
biztos. Ugyanakkor az vitathatatlan,
hogy az emberi tevékenység nagyban
hozzátesz ehhez.
De nem szabad elfelejtenünk, hogy
a Föld éghajlata nem egy statikus dolog, ami változatlan évszázadokon és
évezredeken át. Egyfolytában átalakul. Valamilyen szinten ezt mi is befolyásoljuk, meggyorsítjuk. Kérdés,
hogy tudunk-e lépést tartani és folyamatosan választ adni erre a problémára, amit megfordítani és megállítani véleményem szerint nem lehet.
– Egyébként Önnek, melyik a legkedvesebb évszaka?
– A tél nagyon szép évszak. Szeretem a havas karácsonyt. Bár ez manapság ritkán fordul elő. Régen ez
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nem így volt. Ilyenkor gyakran megenyhül az idő, nem tudom, miért. Meteorológiai szempontból is nagyon
változatos a tél. A csapadék minden
formája előfordul, és ez izgalmas.
– Lesz még az idén tél?
– Lesz. Azért még január végén járunk. A február egy téli hónap. Még
lehet számítani arra, hogy téltábornok megtámadja a térségünket. De
akár nagyobb, hidegebb betörések is
lehetnek az idén. Azt szoktam mondani, hogy mindennek megvan a
maga ideje, ne márciusban, hanem
most legyen tél.
– A hétköznapi életét hozzá szokta
igazítani az előrejelzéseihez?
– Oda szoktam figyelni. De a meteorológussal is előfordul néha, hogy
megtréfálja az időjárás, és megázik
vagy fázik. Ez azért velem többnyire
ritkán fordul elő. Akárhová megyek,
tudom, hogy milyen lesz az időjárás.
– Találkozott-e már valamilyen különleges természeti jelenséggel munkája során?
– Nagyon szeretem a zivatarokat,
amelynek kialakulása, dinamikája, szakmailag véleményem szerint
rendkívül érdekes. Az egyes hevesebb zivatarokat kísérő tornádók és a
havas táj is a kedvenceim közzé tartozik. Tornádóval még szerencsére
nem találkoztam közelről. Nagyon
szép természeti jelenségnek tartom
még a szivárványt, amely szintén egy
érdekes légköri jelenség. De ha végiggondolom, minden légköri jelenség a
szívemhez közel áll. Ezért is választottam ezt a hivatást.
– Még fél éve van az egyetemen. Hogyan tovább?
– A mesterképzés elvégzését követően, elsősorban repülőtéren szeretnék elhelyezkedni. Akár Debrecenben, vagy a szolnoki katonai bázison.
Ezek viszonylag közel vannak Hajdúböszörményhez. Nem akarok elmenni a városból és a környékről, inkább
vállalnám az utazást. De ha ezeken a
helyeken nem sikerül munkát találnom, úgy az Országos Meteorológiai
Szolgálatnál is szívesen dolgoznék,
vagy pedig a médiában.
Bertalan Erzsébet
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Közérdekű

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Február 12. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)

Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Február 6-8. (reggel 6-tól reggel 6
óráig): dr. Komáromi Márton ( 0620-9-339-458).

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS

Tigáz:

Február 10: dr. Szathmári Anita aljegyző asszony tart telefonos ügyfélfogadást az alábbi telefonszámon: 563-223.

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

HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999

KÖZVILÁGÍTÁS
36-52-219-419,

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:

hétfő-csütörtök:

560-130 www.eszv.hu

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

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.)

8-16.30-ig,

VÉRADÁS
Február 12. (péntek) 11-16 óra, a
Tungsram Op. Kft. Oktató Központjában (lovaspálya mellett) a lakosság részére.

GYEREKÜGYELET:
Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg
megszüntetésre kerül. Szükség
esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet látja el.

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

Lapzárta: hétfő 14 óra.
Hirdetésfeladás:
20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu

Eladó 2002-es gyártású ICC 567
frsz-ú OPEL ASTRA G.1,6-os személygépkocsi.
Irányár: 250.000 Ft.
Érdeklődni: 0620/4953220.

Álláshirdetés
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
felvételre keres

autószerelő vagy
gépszerelő,
géplakatos
szakmunkást
Jelentkezni telefonon a
0620/936-5335-ös
telefonszámon,
titkarsag@hhgkft.hu e-mail címen
vagy személyesen
a Kft. székhelyén:

vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00

4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti u. 1. sz. alatt.

A Szabadhajdú hetilapban
• a Megemlékezés és
• Köszönetnyilvánítás
hirdetése 3600- 4600 Ft-ig adható fel.
Hirdetéseiket a szabadhajdu@hbcom.hu
címre várjuk.

Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Tisztelt Szülők!
Tekintettel a bölcsődei férőhelyek iránti növekvő
érdeklődésre, tájékoztatjuk a városban élő
kisgyermeket nevelő családokat,
hogy szeretnénk a
2021/2022-es nevelési évre szóló
bölcsődei ellátást igénylőket előzetesen felmérni.
Szándékukat a www.varosibolcsode.hu és a
www.hajduboszormeny.hu oldalakról letölthető
„SZÁNDÉKNYILATKOZAT”
formanyomtatványon jelezhetik.
Bodó Erzsébet intézményvezető

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
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.

HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

hosszú távra,
jó kereseti lehetőséggel.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
Február 5. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Február 6-7. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Február 8. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Február 9. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)
Február 10. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel.: 372-302)
Február 11. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)

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.

Tel.: 36 80/180-380

=

hibabejelentő:

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
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BODNÁR IMRE
( BOCI )
(volt árufuvarozó)
gyászszertartásán 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.

2021. FEBRUÁR 5.
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2021. február 8. – február 12.

06 20 276 4903

KEDD
Füstölt húsos lencseleves
Cornflakes bundás jércemell burgonyapüré

Házassági évforduló
TÖRÖK IMRE
és felesége,

TÖRÖK IMRÉNÉ
(szül. Szolnoki Margit)
január 30-án ünnepelte
50. házassági évfordulóját
szűk családi körben.
Ez alkalomból sok boldogságot,
jó egészséget kívánnak
gyermekeik és unokáik.

Károlyné Kozma Ibolyára emlékezve…
Nem találkozunk egy ideig. Ibolya
jellegzetes kacagását, széles mosolyát, állandó optimizmusát – nem lehet elfeledni.
Diákként, majd munkatársként
mindig csodáltam gyors észjárását,
remek problémamegoldó képességét,
gyönyörű énekhangját, a gyerekekhez való szeretetteljes, magabiztos
odafordulását, valamint példamutatóan türelmes családanya voltát.
Rengeteget tanulhattunk Tőle mindannyian, akik a közelében tartózkodtunk, főiskolai csoporttársként, kollégaként, szomszédként, barátként,
családtagként. Sokdiplomás, agilis
emberként, tudatosan élte mindennapjait. Mindig új terveket szőtt,
friss ötletekkel állt elő, amelyeket
meg is valósított. Kiváló humora, remek előadásmódja lehetővé tette számára, hogy a társaság középpontjává

HÉTFŐ
Őszibarack krémleves
Rántott sajt párolt rizs tartármártás

váljon, hiszen választékos beszédét
mindenki örömmel hallgatta. Megszámlálhatatlanul sok kedves emlék
kavarog a fejemben, amelyeket közösen éltünk meg az elmúlt harminc
esztendőben. Sajnos most már „csupán” ezek a lenyűgöző pillanatok maradnak meg az elmémben, de azért
még hallom azt a jellegzetes „Ibolyakacagást” is, ha jól fülelek.
„Az Isten elvette, az Isten vissza
fogja adni… Némelyek előremennek,
és várják azokat, akiknek dolguk van
még a földön. Néha a gyermek megy
előre, néha a szülő. De a Teremtő
úgy osztotta be, hogy aki a csillagok
fölé kerül, legyen, aki várja őt ottan.”
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)
Drága Ibolya! Voltak, akik vártak
Téged odafent, s ha majd az idelentieknek is menniük kell, akkor újra
találkozhatunk.
Forgácsné Molnár Éva

Játékra invitáljuk a lakosokat!
Ebben az évben, minden hónap elején városunk múltjához, történelméhez és
életéhez kapcsolódó kérdéseket teszünk fel, majd a helyes választ adók között
az alábbi nyereményt sorsoljuk ki: az ÉremVerde Iparművészeti és Kereskedelmi Kft. által készített egyedi tervezésű, 60 mm-es bronzérem, melynek egyik
oldalán a város címere, a másikon a nyertes neve és az évszám látható. Február havi kérdés Hajdúböszörmény sajtótörténetére vonatkozik: soroljon fel
legalább hat – városunkban megjelentetett – nyomtatott sajtóanyagot, újságot
az első megjelenés dátumával. A válaszokat február 28-ig várjuk az alábbi
e-mail címre: berta.istvan@hajduboszormeny.hu. A nyereményjáték nyertesének nevét minden esetben nyilvánosságra hozzuk!

SZERDA
Zöldborsóleves galuskával
Óvári sertésszelet vegyes köret
CSÜTÖRTÖK
Zöldségleves daragaluskával
Cigánypecsenye hasábburgonya
PÉNTEK
Jókai bableves
Rakott karfiol
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A siker útján
A tizenöt éves hajdúböszörményi Szabó Benedek, a Bocskai-gimnázium diákja, a Debreceni Kosárlabda Akadémia
korosztályos kadett csapatának játékosa.
A fiatal tehetségről hamar kiderült, hogy érzéke van a sporthoz.
Édesapja, Szabó Tibor testnevelő
által került közel a sportághoz, még
hatéves korában. – Apukámnak volt
egy csapata, akikhez eljártam edzésekre – mondja a fiatal sportoló.
– Úgy gondoltam, hogy ez lesz az a
sport, ahol én igazán otthon érzem
majd magam. Jó labdaérzékem volt,
ezért hétéves koromban a városi kosárlabdacsapat utánpótlás korosztályába kerültem. Ez a csapat nyolc
évig játszott együtt. Sok kiváló eredményt értünk el, sikeresek voltunk.
– Ha nem jön ez a sport, akkor melyiket választottad volna?
– A labdarúgással kezdtem sportolni. Óvodában és az általános iskola első osztályában még fociztam
is. Végül a kosárlabda sokkal jobban
tetszett, így maradtam a palánk
alatt.
– Hogyan emlékszel vissza a böszörményi évekre, a csapatra?
– Nagyon jó éveim voltak itt Böszörményben. A csapat összetartott,
sokukkal máig tartom a kapcsolatot.
Amire nagyon büszke vagyok, hogy
több diákolimpián is sikerrel szerepeltünk az iskolai csapattal. Itt megkaptam az alapokat, és a fejlődés lehetőségét is.
– Böszörmény után miért pont a debreceni akadémiát választottad?
– Itt nagyon komoly személyi és
tárgyi feltételek vannak. Az országban négy kiemelt akadémia működik, köztük van a debreceni. Két
edzővel dolgozunk együtt, de van
erőnléti trénerünk és gyógytornászunk is. A mesterem bolgár, ezért
a tréningek angolul folynak. Az a jó,
hogy így a nyelvet is tudom gyakorolni.
– Hogyan érzed magad a mostani
csapatodnál, milyen a légkör?
– A kezdetekben meg kellett szoknom az új csapattársakat. Nagyon
befogadóak voltak, így hamar beilleszkedtem. Igaz, hogy engem már
ismertek, mert több meccset vívtunk egymás ellen, amikor én még
böszörményi színekben játszottam.
– Mennyire erős játékerőt képvisel ez
a csapat?
– Nagyon erős játékerőt képvisel.
Három csapattársam is a kadett válogatottban játszik. Az ország legjobb
nyolc együttese között vagyunk. A
bajnokság végén célunk, hogy odaérjünk az első helyre.
– Milyen poszton játszol és mennyire
találtad meg a helyed itt?
– Én most bedobó poszton játszok. Legnagyobb erőségemnek a védekezést és a három pontos dobást
tartom. Amiben fejlődnöm kell, az a
védelem megbontása betörésekkel.

Böszörményben egyébként irányító
voltam. Nem volt könnyű az átállás,
de ma már otthon érzem magam a jelenlegi helyemen.
– Mennyit edzel egy héten és mennyi
mérkőzésetek van?

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Labdarúgás
Kabai Meteorit SE – Hajdúböszörményi TE 4–1 (1–1)Zártkapus
mérkőzés. Vezette: Orosz J. (Pintér
Á., Malmos N.) Gól: Erdős B., Kovács M., Oláh Z., Czidor R., illetve
Andirkó N. Jók: Erdős B., Márton D.,
Németi M., Ale M., Lakatos K.,illetve
mindenki.
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Kiss Antal: Nagyszerűen küzdő
csapatunk az utolsó 20 percben kissé
elfáradt, és ez hozzátett ahhoz, hogy
kaptunk 3 gólt a második félidőben,
de nagyszerű hozzáállást és biztató
teljesítményt láttam ma a pályán.
Végre nagyon közel álltunk az egy
pont megszerzéséhez.
Ifjúság mérkőzés: Kabai Meteorit SE – Hajdúböszörményi TE
1–4.

Röplabda
Február 1-jén a Városi Sport- és Rendezvényközpont adott otthont az országos utánpótlás bajnokság soron következő fordulójának. A hazai rendezésű tornán a HTE U15-ös röplabdás lányai hozták a formát, és valamennyi
mérkőzésüket megnyerték, legyőzve a Kispest SE, a Gödöllői Röplabda Club
és az Egri Városi Sportiskola csapatait.

Tervezik a körforgalmakat
Körforgalom kialakításának előkészítését, tervezését végzik a szakemberek. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. tájékoztatása szerint, Hajdúböszörményben két körforgalom kiépítését tervezik: az egyiket a Baltazár
Dezső utca 35-ös számú főút találkozásánál, másikat pedig az Újvárosi utca
35. számú csomópontjánál kívánják kialakítani.

– Hat edzésem van egy héten. Ha
úgy alakul, akkor még vasárnap is
van egy tréning. A mérkőzések általában hétvégére esnek. Ez a „menetelés” megterhelő, járjuk az egész
országot. Néha nagyon elfáradok,
szerencsére nem vagyok sérülékeny.
Ezt valószínű apától örököltem. Komolyabb problémám még nem volt
ezen a téren.
– Van-e példaképed a kosárlabdában,
akire igazán felnézel?
– Az első számú példaképem, az
édesapám. Amit elért a kosárlabdában, az tiszteletreméltó. Egyébként
ő a másodosztályig vitte, az én célom
az NBI. Szívesen játszanék a DEAC
csapatában.
– Mi az, amire a legbüszkébb vagy,
az eddigi pályafutásod során elértek
közül?
– Böszörményiként, a regionális
csoportgyőzelemre és a diákolimpiákon elért eredményekre. Arra is
büszke vagyok, hogy bekerültem az
akadémia csapatába, s most itt bizonyíthatok.
– Mennyi volt az a legtöbb kosár,
amit egy mérkőzésen dobtál?
– A megyeszékhelyen volt egy torna, ahol böszörményiként negyven
pontot dobtam. Ez volt a csúcsom.
– Kosárlabdázóként milyen célokat
tűztél ki magad elé?
– Természetesen fő célom a profi
karrier itthon, majd külföldön. Ami
a legnagyobb álmom, az a korosztályos és felnőtt válogatottság.
– És ha nem kosárlabda. Mivel foglalkozol?
– A kosárlabda mellett a tanulást
is előtérbe helyezem. Nagyon fontos számomra. A tanulásban inkább
a humán területen érzem magam
otthon. Később is mindenképpen
a sporton belül szeretnék maradni,
mint apa. Akár edzőként. De érdekel
a sportriporteri és az újságíró hivatás is.
bertalan

