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Energetikai korszerűsítés
Korábban beszámoltunk arról,
hogy 870 millió forintból újul
meg két év alatt a művelődési
központ egy-egy része, több különálló pályázatból.

Tízezer darab egyszer használatos egészségügyi maszkot
ajánlott fel a Hajdúböszörményben működő Wero Swiss
Med Kft.
A cég 2017 óta az Ipartelep utcán végzi tevékenységét, ma már
több mint 70 fővel kötszereket
és maszkokat gyártanak. A svájci
technikával dolgozó vállalkozás
egyetlen magyarországi üzeme
Hajdúböszörményben működik,
termékeiket a világ számos pontjára szállítják, az amerikai kontinensre és Ausztráliába is. A
maszkokat a koronavírus elleni
védekezés megsegítésére ajánlották fel a városnak, melyet Felix
Schönle vezérigazgató és Kerékgyártó Dávid igazgató adott át Kiss
Attila polgármesternek. Az át-

adást követően bemutatták a gyárat is a vendégeknek, akik a fejlett
technikai eszközökkel és a gyártás
folyamatával ismerkedtek meg. A
felajánlott maszkokat a napokban
a városi egészségügyi, oktatási és
nevelési intézményekbe juttatták
el. Az egyszer használatos védőeszközökből a teljesség igénye nélkül részesültek az önkormányzat
óvodáinak, a Városi Bölcsődének,
a könyvtárnak, a múzeumnak,
a HTE-nek, a Szabadhajdú Nonprofit Kft.-nek, a Fazekas Gábor
Idősek Otthonának és a Szociális
Szolgáltatási Központnak a munkatársai. A maszkokból elkülönítettek a koronavírus elleni védőoltás beadásához helyszínként
szolgáló, majdani oltópontokon
dolgozóknak is.
Sz.H.

Már hírt adtunk az elkészült színházteremről és a Bársony András
teremről, most pedig az energetikai
korszerűsítés részleteit osztjuk meg.
A Területi-és Településfejlesztési
Operatív Program forrásából – mintegy 300 millió forintból –, valamint
70 millió forint önerőből valósul meg
a művelődési központ energetikai
korszerűsítése. Az 1984-ben átadott,
mára korszerűtlen épület energetikai
hatékonyságának tudatos növelése
már időszerűvé vált, a fenntartható
üzemeltetés és feladatellátás érdekében. Január első napjaiban a szakemberek megkezdték az épület homlokzatának, valamint a lapos- és magas
tető szerkezetének utólagos hőszigetelését. Kicserélik a homlokzati nyílászárókat, majd az épület színezése
is megvalósul, törekedve arra, hogy
az impozáns Bocskai tér épületeihez

illeszkedjen a közösségi ház. Megújuló energetikai beruházásként – az
épület villamosenergia fogyasztásának csökkentésére – napelemes rendszert telepítenek az arra alkalmas
lapostetőre. Ezzel együtt megvalósul a színházterem és pódiumterem
légtechnikai gépészeti felújítása is.
Nyáron már megújult formájában vehetik birtokba a lakosok a város közösségi házát.
Sz.H.

Bagolyleltár

Idén február 1-én számlálták
meg a Zöld kör aktivistái az országos erdei fülesbagoly szinkronfelmérés keretében, a Hajdúböszörményben telelő baglyok
példányszámát.

között mozog a megszámlált telelő
baglyok száma. Ennek zöme, harmincnégy példány a Hajdúsági Múzeum udvarán, három a Mester utca
elején és egy a Péchy Simon utca elején került becserkészésre. A baglyok
zöme a múzeumudvar tujasövényéAz idei adatok alapján 38 példányt ben, egy-egy példány lucfenyőn és
számláltak össze, amely a korábbi egy példány fűzfán pihent az összeévekhez hasonló mutató.
írás alkalmával.
Évente harminc-negyven példány
Sz.H.
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Balogh Éva

A hét arca
Balogh Éva sokszínű egyéniség.
Többek között szeret fotózni,
táncolni, festeni és utazni. Tehetségének köszönhetően a közelmúltban, New Yorkban, az Agora Galleryben állították ki egy
alkotását.

binál kimondottan értékelem az extrém ötleteket is „bevetni”.
– Hogyan találja meg a témáit?
– Én azt gondolom, hogy a témák
körbevesznek bennünket. Egy asztallap is tud érdekes és izgalmas lenni, ha olyan szemmel nézi az ember.
Gyakorlatilag elég megfogni a gépet.
Persze van, amikor tudatosan keresem azt, hogy mit szeretnék fotózni.
A fejemben megszületik a kép. Ilyenkor addig megyek, míg meg nem találom az alkalmas közeget, tárgyat
vagy éppen személyt.
– Az emberábrázolásnál elengedhetetlen a kapcsolatteremtés?
– Fontos, hogy a megfelelő szintű
kommunikáció kialakuljon. A kép minőségén is látszik, ha sikerül oldani a
modell feszültségét. Így természetesebb képek tudnak születni.
– Hogyan születnek a kompozíciói?
– Azt mondják a szakemberek,
hogy nem megszokott módon működik nálam. Általában a fotósok a
gépen keresztül nézik a dolgokat.
Amikor úgy érzik, hogy megvan a
pillanat, lenyomják a gombot. Nálam
először a fejemben születik meg a
kép, magam előtt látom az alkotást.
Addig megyek, míg meg nem születik
az a fotó, amit kigondoltam.
– Nehéz mindig újat kitalálni?
– Fél éves fotózással a hátam mögött, azt tudom mondani, hogy nekem most minden új, izgalmas és
érdekes. Lehet, hogy húsz esztendő
múlva lehetnek majd olyan témák,
amelyek kicsit kopottabbak és üresebbek lesznek számomra. Bár én
mindenben fellelem az újdonságot.
– Milyen elvárásokkal áll magával
szemben a fotózás során?
– Nincsenek elvárásaim. Mindig
arra törekszem, hogy a fotózás során
létrejöjjön pár olyan kép, amire büszke tudok lenni. Amiben ott vannak
azok a számomra fontos tényezők,
ami miatt én kezembe veszem a gépet.
– Sok felvétele egyszereplős. Miért?
– Eleinte, mikor bontogattam a
szárnyaimat, úgy gondoltam, hogy
egy embert szeretnék fotózni. Rajta,

vele kipróbálni az addig megszerzett
tudást. Azt éreztem, hogy nála is anynyi mindenre kell odafigyelni, annyi
szögből megközelíteni, mintha többen lennének. Meggyőződésem volt,
hogy nincs szükségem több szereplőre, egy bőven elég. Ma már másképp
látom.
– Fekete-fehér vagy a színes kép áll
legközelebb a szívéhez?
– Rajongásig imádom a színeket.
Elsőre talán a színest mondanám hirtelen. Viszont a fotóknál a fekete-fehér is tud nagyon drámai vagy éppen
üres és minimalista lenni. Jól átgondolva, nem tudom, egyik mellett sem
letenni a voksomat. Mind a kettőben
ott van amitől „működnie” kell egy jó
képnek.
– Fontosnak tartja, hogy a fotók előhívott formában is megjelenjenek?
– Egyelőre még nem sok fotómat
hívattam elő. Viszont tervbe van
véve, hogy szeretném az otthonunk
falait is a képeimmel díszíteni, a saját
festményeim mellett. Ugyanis festeni szintén imádok. Terveim között
szerepel még egy önálló kiállítás létrehozása.
– Mi a véleménye a mobilos fotózásról?
– Manapság a legtöbb mobiltelefon
már olyan kamerával van felszerelve, amit ténylegesen lehet használni
fényképezésre. Nagyon szép pillanatokat lehet ezekkel is megörökíteni.
A legtöbb ember már kényelmi szempontból nem hord magával fényképezőgépet. Én profi kamerát használok.
– Egyébként a fotózás csak egy kattintás, vagy ennél több?
– Egy kattintásnál sokkal több. Ha
csak egy kattintásnak kezeli az ember, nem érdemes csinálni. A fotózás
művészet és alkotás, és nem csak egy
kattintás.
– A fotóin valamilyen formában önnek is meg kell jelennie. Milyen ember
Balogh Éva?
– Színes, mindig megújuló ember vagyok. Többségében törekszem
arra, hogy egy picit én is, és a munkám is egyedi legyen.
Bertalan Erzsébet

Emellett a világ több országában
bemutatkozott már képeivel. Gyakorlatilag két és fél éve kezdtem el
a fotózással foglalkozni. Azóta járok
iskolába is, ahol a hivatás csínját-bínját tanulom – kezdi bemutatkozását
az alkotó. Az első pár munkám után
megmutatkozott, hogy nem hagyományos szemmel látom a világot, és
nem a megszokott módon készítem
a képeimet. Nagyon szeretem a drámai hatást, a színekkel, fényekkel és
árnyékokkal kihozni a lehető legnagyobb élményt és érzelmet a képeimen. Próbáltam utat és platformot
keresni, hogy meg tudjam mutatni,
milyen vagyok, és az alkotásaim mit
képviselnek. A neten kezdtem keresgélni. Tapasztaltam, hogy elég sok lehetőség kínálkozik a különböző kiállításokra pályázni. Többek között így
bukkantam rá a New York-i kiírásra
is. Sokat gondolkodtam, hogy beadjam-e a pályázatomat, mert nagy
falatnak tartottam. Hiszen az év fotósát és fotóját keresték. Végül úgy
gondoltam, hogy nincs veszítenivalóm. Bár nem én nyertem el a díjakat,
de beválogattak a legjobbak közé. Ennek köszönhetően New Yorkban szerepel az egyik alkotásom.

– Ezt így nem lehet eldönteni.
Maga a fotózás nagyon régóta érdekel. Mindig kattintgattam, de sohasem tudatosan. Amikor eldöntöttem, hogy szeretném mélyebbre ásni
magam benne, akkor szembesültem
azzal, hogy mennyi minden van ebben a szakmában. Nekem nem is a
technika a fő motiváció, hanem az,
hogy olyan képet tudjak alkotni, ami

– Direktbe készíti pályázatokra az alkotásait?
– Soha nem történt eddig ilyen.
Alkotok, és keresem a lehetőségeket,
végignézem a pályázatokat. Amelyik
szimpatikus és úgy gondolom, hogy
illeszkedik a kiírás témájába a már
meglévő alkotásaim egyike, azt megpróbálom.
– Emlékszik az első fotójára?
– Igen. Ez egy tesztfotózáson született. Egy fiatal srácról készítettem
a képet. Ez a New Yorkban kiállított
munkám. Gyakorlatilag az történt,
hogy szemébe sütött a nap, és felemelte a kezét. Észrevettem, hogy
nagyon érdekes árnyjáték jött létre
az arcán. Ezt fotóztam le.
– Egyébként a kép vagy a technika
fogta meg először?

megfogja, néhány másodpercre megállítja az embert, ami érzelmet kelt,
gondolatot ébreszt, ami történetet
mesél.
– Hivatásként vagy hobbiként tekint
erre a munkára?
– Jelen pillanatban hobbifotósként
tekintek magamra. Később szeretnék
hivatásos fotóssá válni, szeretném,
hogy ez legyen a fő munkám.
– Milyen témákat szeret fotózni?
– Nincs kifejezetten kedvencem.
Ugyanakkor nagyon szeretem a mozgásos témákat, például a táncosokat
fotózni. Gyönyörű testek, mozdulatok, színek, fények és árnyékok jelennek meg egy-egy ilyen alkotáson.
Nem véletlen ez a választás, hiszen
Hajdúböszörményben is megkezdődött a regisztrált legidősebbek oltása a
tánctanár vagyok. De kedvelem a ter- koronavírus ellen. A város 13 orvosi praxisába, közel 100 szépkorú oltásához
mészet- és modellfotókat is. Ez utób- elegendő vakcina érkezett.

Idősek oltása
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Európai szabadalom Böszörményből
Az asztalosság egy hivatás- vallja Kunkli Imre, a Pannontherm
Kft. tulajdonosa, aki pozitív értelemben véve, munkája megszállottja. Tiszteli a dolgozóit,
megbecsüli a szakmáját, s a minőség és megbízhatóság elsődleges szempont tevékenységében.

– Nagyon szervesen illeszkedik
az építészethez. Amikor az ember
„felöltözteti” a házat a nyílászárókkal, akkor olyan, mintha meglenne
a szeme és szája az épületnek. Jóleső érzés, amikor elégedett a megrendelő. Legyen az egy iskola, egy
templom vagy egy családi ház.

Referenciamunka Ausztriában (Baden)

Családi vállalkozás
– Milyen múltra tekint vissza a cégük?
– A cégünket 1995-ben alapítottuk. Akkor három fővel indultunk,
de szakmai tudásunk 1963-ig nyúlik
vissza. Ekkor lett édesapám asztalos. Én építészmérnökként végeztem a tanulmányaimat, de mára otthon vagyok a szakmában. A forgács
között nőttem fel, és ott szerettem
meg ezt az anyagot. Kötelességemnek éreztem, hogy a családi vállalkozást továbbvigyem.
– Hogyan emlékszik vissza a kezdeti időszakra?
– A tanulmányaim befejezése után
először a szakmámban tevékenykedtem, társasházakat terveztem.
Majd megkértek, hogy dolgozzak
édesapámnál, a Faipari Vállalatnál.
Itt azt a bizonyos ranglétrát végigjártam, több szinten voltam vezető,
és az import ügyeket is kezeltem.
Ekkor Budapesten nyitottunk egy
nyílászáró üzletet. El lehet képzelni,
hogy milyen nehéz volt a kapcsolattartás, nem volt autópálya és mobiltelefon sem. Aztán önálló céget
hoztam létre, melyet édesapámmal
vezettünk. Családi vállalkozás maradtunk, mert a húgom is „beszállt”
hozzánk, mint könyvelő. Ma már
két cégünk van, és harminckét főt
foglalkoztatunk.
– Most mi a cége profilja?
– Három termékcsoportot gyártunk, korszerű kültéri nyílászárók,
illetve beltéri és kültéri ajtók gördülnek le gyártósorainkról. Szakképzett kollégákkal dolgozunk, akikre
nagyon büszke vagyok. Teljesen
számítógép-vezérlésű gépsoraink
termelnek. Üzleti partnereink száma, mind itthon, mind külföldön
folyamatosan növekszik. Sopronban, Budapesten és helyben is kialakítottunk egy-egy bemutatótermet.
– Mitől szép az asztalos szakma?

– Milyen a megbecsülése ennek a hivatásnak manapság?
– Azt tapasztalom, hogy az utóbbi
három évben nagyot nőtt a presztízse ennek a hívatásnak. Szükség van
a jó szakemberekre. A megbecsülés
tetten érhető a keresetekben is.
– Mennyire kap szerepet a fejlesztés, az innováció tevékenységükben?
– Nincs olyan év, hogy ne vegyünk
új gépeket, gépsorokat, és ne fejleszszünk új terméket. Fontos, hogy
amikor egy szakmai kiállításon
megjelenünk, mindig bemutassunk
valami újdonságot. Van egy európai
szabadalmunk, ami egy olyan nyílászáró, amelyen belül fa, kívül pedig üveg burkolat található. Nagyon
innovatív dolog, ráadásul nem igényel karbantartást sem.
Biztos háttér
– Elgondolkodott-e már azon, hogy
mitől sikeres a vállalkozása?
– A nagyon biztos és nyugodt családi hátterem nélkül nem boldogulnék. Az is fontos, hogy jó taníttatást kaptam, folyamatosan bővítem
a tudásomat. Kiváló, jó kollégákkal
veszem körül magam, akik mind
emberileg, mind szakmailag felnőnek a feladathoz. Legyen az Eszenyi
Tamás, az üzemvezetőnk vagy más
vezetőink, a kereskedőink, a szakmunkásaink, és az adminisztratív
dolgozóink.
– Mely eredményeire a legbüszkébb
cégvezetőként?
– A vevőinkre. Nem teszek különbséget a legkisebb és legnagyobb
vásárlónk között. Az európai szabadalommal védett termékünkre
is nagyon büszke vagyok, amely a
hazai piac mellett meghódította a
külföldit. Épületekben gondolkodva, a pusztavacsi és tiszajenői templomok nyílászáróit mondanám, melyek sok száz év múlva is ott fognak
állni.
bertalan
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Helyben tanulhatnak 3.
Sokaknak okoz komoly fejtörést a megfelelő középiskola kiválasztása a továbbtanuláshoz.
Hajdúböszörményben
három
intézmény is a diákok rendelkezésére áll. Kettőt már korábban
bemutattunk, most a Széchenyi –
középiskola igazgatóját, Kovács
Attilát kérdeztük az általuk kínált lehetőségekről.
– Milyen képzési formákra, szakokra
lehet önöknél jelentkezni?
– Az elmúlt év szeptembertől felmenő rendszerben először ágazatot
választ a tanuló, technikumban 2 évig
ismerkedik a szakmai alapokkal, illetve közismereti tárgyakat tanul, az első
két évfolyamon ágazati alapoktatást
kínálunk. A technikusképzés egyesíti
a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az itt végzettek szakirányú továbbtanulás esetén kedvező helyzetbe
kerülnek, az emelt vizsga pontszáma
beszámítható a felvételi pontokba.
A 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a
szakma-, vagy szakmairány választás.
A matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből
ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint a gimnáziumban. Ezekből
a tárgyakból érettségi vizsgával zárul
az oktatás, matematikából, magyar
nyelv és irodalomból, valamint történelemből előrehozott érettségi lehetőséggel. A szakmai vizsga az ötödik
érettségi tárgy, az idegen nyelvből 13.
évfolyamon tehet érettségi vizsgát a
tanuló. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, az öt
év elvégzése után a diák egyszerre kap
érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. A három éves szakképző
iskolai ágazatokban az első év ágazati
ismereteket adó képzés, az azt követő
két évben szakirányú oktatás folyik,
ami megvalósulhat szakképző iskolában, vagy duális képzőhelyen. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség a tanulók számára, az érettségi vagy akár a
technikusi képzettség megszerzésére. Mivel a szakképző iskolában és a
technikumban is ágazati alapoktatás
történik a képzés első szakaszában, a
9. évfolyam végén lehetséges az átjárhatóság a két iskolatípus között. Az
ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. Szakképző iskolában a kötelező foglalkozások megtartásához a
kilencedik-tizenegyedik évfolyamon,
együttesen rendelkezésre álló időkeret
harminchárom százaléka a közismereti kerettantervben meghatározottak
átadására szolgál, a többi tananyag a
szakmai tudást szolgálja.
10. és 11. évfolyam szakirányú oktatás szakképző iskolában vagy duális

képzőhelyen, gazdálkodószervezeteknél piaci körülmények, és az ott használt eszközök között zajlik.
A tanuló ösztöndíjat, vagy a duális
képzésben résztvevő, a szakképzési
munkaszerződés alapján munkabért
kap. A tanuló a sikeres vizsga után
szakmai bizonyítványt kap. Technikumunk 5 éves mezőgazdasági technikus, mezőgazdasági gépésztechnikus,
élelmiszeripari-ellenőrzési technikus,
környezetvédelmi technikus szakokra
van lehetőség jelentkezni a fiataloknak. A szakképző iskolai képzés 3 éves:
gazda, kertész, mezőgazdasági gépész,
hentes és húskészítmény készítő, pék,
pék-cukrász évfolyamokra lehet jelentkezni.
– Összességében mennyi diákot vesznek fel a jövő tanévre?
– Intézményünk 200 új tanuló felvételére képes. Azoknak a diákoknak
ajánljuk az intézményünket, akik a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar
iránt érdeklődnek. Akik a meglévő családi gazdálkodást, vállalkozást szeretnék továbbvinni.
– Milyen tanulmányi eredménnyel
érdemes az önök intézményébe jelentkezni?
– A felvételi pontszámot csak a
tanuló általános iskolai tanulmányi
eredménye határozza meg, a központi
írásbeli vizsgát nem követeljük meg az
iskolánkba jelentkező tanulóktól, a jegyek csak a felvételi rangsort határozzák meg. Tehát a felvételi pontszámot
a 7. tanév végi, és a 8. tanév félévi osztályzatok átlaga határozza meg.
– Miért érdemes az intézményüket
választani?
– Az iskolai gyakorlatok képzett
szakoktatókkal tanműhelyeinkben és
a 200 hektáros tangazdaságunkban,
kertészetünkben történnek. Valamint,
a modern technológiákkal rendelkező
vállalkozásokkal kötött együttműködési megállapodás és tanulószerződés
keretében szerveződnek. A gyakorlati képzés hatékonyságát jól felszerelt
tanműhelyek, modern eszközök és
géppark, valamint kertészet és labor
erősíti. Az általános műveltség, a közismereti tantárgyak elsajátításához,
felkészült oktatóink nyújtanak segítséget.
2014 július óta a Földművelésügyi
Minisztérium irányítása alatt, HajdúBihar megyében egyedüli középfokú
intézményként látjuk el a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzést.
A részletekről tájékozódhatnak még
az iskola honlapján hbmgi.hu, és a
Facebook oldalán, a Széchenyi iskolát
kell „Széchenyi a vidék iskolája” címen
keresni.
Bertalan Erzsébet
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„Egymástól is tanulunk, de egymást is tanuljuk”
A Házasság hete kezdeményezés több mint két évtizede Angliából érkezett hazánkba, amely egy
hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet.
Mára, négy kontinens huszonegy
országában ünneplik. Magyarországon 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. A Házasság
hete alkalmából Lomentné Szopkó
Tünde lelkipásztort, és Radácsi István
tanárt kérdeztük családról és házasságról.
– Miben látja a Házasság hete programsorozatának jelentőségét?
L. Sz. T. : Nagyon szeretem ezt a
programot. A mi gyülekezetünkben
egy évtizede mindig készülünk a Házasság hetéhez kapcsolódó rendezvénnyel. Fontosnak tartom, hogy
a témára újra és újra rávilágítsunk.
Segítve a családoknak abban, hogy
ápolni, gondozni és erőforrássá tudják
tenni a házasságukat. Ebben látom a
jelentőségét.

L. Sz. T. : Akikkel találkozom, azok
mernek beszélni róla. Igénylik is, hogy
szót ejtsünk erről. Ahol jól működik a
kapcsolat azért, ahol nem, pedig amiatt. Ez utóbbi esetében nehezebben
nyilatkoznak meg a párok. De odafigyeléssel és megfelelő kérdések feltevésével segíthetünk nekik.
R. I.: Egyre jobban védik az emberek az intim szférájukat. Így nehezebben lehet belelátni egy házasságba.
Pedagógusként a gyerekeken keresztül tapasztalom, hogy a mai családoknak mi a fontos. Ez a korosztály még
sokat kommunikál. Úgy látom azonban, ha őszintén fordul a másik felé az
ember, akkor az megnyílik. Ilyenkor a
pozitív és negatív dolgokról is szívesen beszélnek. Egyébként különböző személyiségek, különbözőképpen
nyílnak meg.
– Milyen a boldog házasság?
L. SZ. T. : A boldog családról beszélnék inkább, mert a jó házasságból
egészséges család lesz. A jó családban
a házasfelek tudnak egyszerre vezetni
és szolgálni. Ez látszólag két ellentétes

R. I.: Szeretnénk a jövő ifjúságának
valamit mutatni, ami fontos lehet. Értékeket próbálunk átadni, amit én is
megkaptam. Szeretném a következő
nemzedéknek megmutatni, továbbvinni ezeket a pozitív példákat. Az
egyik legfontosabb dolog számomra
mind a mai napig, a család. Ezt láttam
az én szüleimtől. Ez a hét erre emlékeztet bennünket.
– Mennyire kap fontos szerepet mai
életünkben a család?
L. Sz. T. : Minden korban fontos a
család szerepe. A társadalmunknak
és emberlétünknek ez alapvető kötődési formája. Egyrészt kívülről támadások érik ezt a köteléket, másrészt
már látjuk, hogy a koronavírus-járvány megtépázta, nagy teher alá tette
a házasságokat. Jelenleg segíteni kell
a családoknak, hogy visszataláljanak
a kapcsolatukhoz, mint erőforráshoz.
R. I.: Szerintem még mindig nagy
jelentőséget kap életünkben a család.
Igaz, ennek a szerepe sokszor átértékelődik koronként. Ez a legkisebb közösség, ahonnan táplálkozni tudunk,
amiben egymást segítjük. Személy
szerint azokat az értékeket, melyeket
szüleimtől kaptam, próbálom a mostani időkre formálni.
– Manapság mernek-e beszélgetni az
emberek szélesebb körben a házasságukról?

dolog. De szülőként és házastársként
is határozott döntéseket kell hoznunk, értéket felmutatnunk, szerveznünk, irányt mutatnunk egymásnak.
Ilyenkor vezetünk. A szolgálat pedig
az, hogy elérhető vagyok a másik számára, tudok a segítségére lenni, az ő
javát keresni a magamé helyett.
R. I.: Egy boldog házasságban nagyon fontos az őszinteség, egymás segítése, támogatása, a bizalom a másik
iránt. A szeretetteljes légkör is nagyon
lényeges. Ha ezek együtt vannak, akkor mind a két fél megtalálja a boldogságát, melynek gyümölcsei a gyermekek.
– A jó házasságban a szívére hallgat
az ember?
L. Sz. T. : A Házasság hetének van
egy nagyon jó mottója, mely úgy szól:
„Ezerszer is igen”. Ez nem mindig
könnyű, hiszen nehéz folyamatosan
a másik mellett döntenem. Ha a szívünkre hallgatnánk csak, akkor szinte
minden nap vita lenne a társak között.
Figyelnünk kell arra, hogy a mindennapos döntés, az ezerszer igen legyen.
R. I. : Az én életemben nagyon sokszor a szívemre próbáltam hallgatni.
De úgy gondolom, hogy a szívemet
egy föntebbvaló irányítja. Neveltetésemből adódóan, számomra az egyház
is utat mutat. Különösen segítenek
abban, hogy ebben a mostani, állan-

dóan változó világban tájékozódni
tudjak.
– Tanulniuk kell egymástól a házasságukban a pároknak?
L. Sz. T. : Egymástól is tanulunk, de
egymást is tanuljuk. Ez azért lényeges, mert a házasság is fejlődik, változik. Minden életszakaszban újabb
kihívások elé kerülünk. Más életfeladatok jönnek felénk. Ezeket csak úgy
tudjuk megoldani, ha folyamatosan
tanuljuk egymást.
R. I. : Szerintem mindig fejlődni
kell az egymástól történő kölcsönös
tanulásban. Nem maradhatunk meg
a kamaszkori szinten. Ahogy az évek
múlnak, úgy „érünk” mi is egymáshoz. Így próbálunk úgymond egyre
jobban kijönni egymással. Ez egy változó dolog.
– Ön szerint mi a tartós párkapcsolat
titka és ereje?
L. Sz. T: Azokat a házasságokat
látom erősnek, ahol tudtak, vagy
tudnak tartalékokat képezni a házaspárok. Ez sokféle dologból jöhet öszsze. Személy szerint, nekünk nagyon
komoly tartalékot jelent, hogy Jézus
Krisztus az életünk alapja. Hisszük,
hogy tőle kaptuk egymást. Ő, aki átsegít minket az esetleges viharokon. Ő
az aki, ha velünk van egy csónakban,
le tudja csendesíteni a tengert. Ott
megtartás van. Nemcsak az élet, hanem a kapcsolat is megtartatik.
R. I : Maga a szeretet. Megmagyarázhatatlan, hogy miért is vonzódunk

a másikhoz. Vannak bizonyos alap
dolgok, amiben mind a két fél meg tud
fogózkodni. Ha az értékek kölcsönösek, akkor ez a mi sokszínűségünket
is be tudja teljesíteni az életünkben.
– A fiataloknak, a most házasulóknak,
mit fogalmaznának meg?
L. Sz. T. : Nagyon komolyan készüljenek fel a házasságra. Magyarországon, ha valaki volán mögé akar ülni,
annak többszintű képzésen és vizsgán
kell részt vennie.
A házasságot pedig minden képzés
és feltétel nélkül lehet kötni. Ez nem
szerencsés. Ajánlom a fiataloknak a
nagyon sok jó példát és a nagyon sok
jó irodalmat. Így kialakulhat annak a
kultúrája, hogy a házasságról beszélni
tudjanak a párok. Mindig azt mondom, hogy nemcsak esküvőre, hanem
a házasságra is készülniük kell a jövendőbelieknek.
R. I. : Számomra a szüleim házassága a jó példa. Annak ellenére, hogy
nehézségeken is keresztülmentek,
mindig ott volt a mérhetetlen szeretet
a családban. Nekem ez az igazi érték.
Én úgy gondolom, hogy a házasságomban is meg tudom élni ezt a nagy
szeretetet. Bár, mi még fiatal házasok
vagyunk, de már látom, hogy nekem
sikerült megtalálnom a nagybetűs páromat.
Bertalan Erzsébet
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A kommunizmus emléknapja február 25. A málenkíj robotra elhurcoltaké, november 25. A
majd 800 ezer Gulágra hurcolt
honfitársunk, a kommunizmus
áldozatainak sokmilliós áldozatához tartoznak. Köztük majd
százezer német ajkú magyar, kiket a polgári lakosok közül, boszszúból hurcoltak el a szovjetek.
Reájuk néhány napja emlékezett
az ország.
Az elhurcoltakról az Országgyűlés
2012. május 21-én úgy határozott,
hogy a Szovjetunióba hurcolt magyar
politikai rabok és kényszermunkások
emléknapja is kerüljön parlamenti határozatba. Menczer Erzsébet fideszes
országgyűlési képviselő indítványát
elfogadva, kérte fel a törvényhozás
a nemzetet az emlékezésre. Arra, a
mintegy 800 ezer magyarra, akiket
1944 őszétől hadifogolyként vagy
internáltként a Szovjetunióba hurcoltak, többéves kényszermunkára.
Az elmúlt évben a Magyar Nemzeti
Levéltár gondozásába került 682.131
nyilvántartó karton másolata, amely
a második világháborúban és azt követően, a szovjet táborokba hurcolt
magyar elhurcoltak azonosítására
alkalmas. Ezek a kartonok kizárólag azoknak az adatait tartalmazzák,
akiket valamilyen formában szovjet munka- vagy gyűjtőtáborban regisztráltak. Tehát azok adatait, akik
ütközetben estek el, vagy még a regisztráció előtt elhunytak, azok nem
szerepelnek az adatok között.

A háború az háború
Magyarországon az elhurcolások
két hullámban történtek. Az első
közvetlenül a hadműveletek után.
Ekkor egy-egy település elfoglalása
után két-három nappal, a szovjetek
rendszerint romeltakarítás ürügyén
gyűjtötték össze és vitték el az embereket. A második, szervezettebb
hullám egy-két hónappal ezután kezdődött. A kollaboráns magyar kommunisták egyszerűen hadifoglyoknak
nevezték az elhurcoltakat, nem téve
különbséget civil és katona között.
És hogy mi volt a deportálások magyarázata? A „vájná az vájná” azaz a
„háború az háború” mondta Rákosi
Mátyás 1947-ben, a debreceni hadifogolytábor megtekintésekor. Tehát
a kommunista logika szerint ártatlan emberek munkatáborba vitele, a
háború természetes következményének számított. Hajdúböszörményben
kezdődött mindez, a Vörös Hadsereg
1944. október 22-i bevonulásával, a
város megszállásával. Ezzel együtt
megkezdődött a lakosság módszeres
deportálása is. Miközben asszonyokat és leányokat erőszakoltak meg,
családokat irtottak ki, loptak és raboltak, s embereket ejtettek túszul,
málenkíj robotra hurcolták el őket.

Kicsi munka – hosszú rabság
Gondoljuk végig azt a szürreális
szituációt, amikor a vétlen- és védtelen civilek közül találomra kiragadtak néhány embert! Szinte lehetetlen
beleélnünk magunkat e képtelen és
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Politikai rabok és kényszermunkások

Seilerné levele férje szabadon engedéséhez. A nyolcadik gyermekkel várandós édesanya ekkor még nem tudta, nem tudhatta, hogy férje már nem élt.

embertelen pillanatba. Pedig sok más
mellett ismerünk olyan esetet, amikor apát és gimnazista fiát id. Kéky
Gyulát és ifj. Kéky Gyulát hurcolták el
egyszerre, s ők soha nem tértek viszsza szeretteik körébe. A gimnazista
fiúról visszaemlékezésekből tudjuk,
hogy még út közben a marhavagonban, 1944. november 14-én vesztette
életét, s holtestét egyszerűen kidobták a katonák a szerelvényből. Az
édesanya, néhai Kéky Gyuláné, Eszter
néni visszaemlékezésében így idézte
fel a történteket: „Hiába sírtunk, könyörögtünk, csak terelték őket kifelé
puskával, kit a házból, kit az udvarból, egy szál ruhában, élelem nélkül,
úgy, ahogy éppen voltak... Vártuk
reszketve, mikor engedik őket haza,
de mondták az emberek, hogy nem
maradtak Böszörményben, kihajtották őket a városból másfelé.”

halva jött a világra, míg a második,
Erzsébetnek anyakönyvezett csecsemő 1945. december 3-án halt meg.
Az édesanya (szül: André Margit)
végül a szülők és rokonok támogatása mellett, tisztességben nevelte
fel gyermekeit. A történet magáért
beszél, s benne foglaltatik az akkori
korszak minden borzalma.
Végezetül a tisztelgés és főhajtás
okán álljon itt a böszörményi elhurcoltak rövid statisztikája. A városból 274 civilt hurcoltak el málenkíj
robotra. Közülük 219-en vesztették
életüket, és soha nem tértek vissza a
Gulágról szeretteikhez.
Akiket megérintett a halál
Azok, akiket a sors megkímélte a
legrosszabbtól, a haláltól, nem kímélte meg az emlékektől. A hazatérők-

nek tilos volt beszélni a velük történtekről. Amennyiben ezt megszegték,
a kommunista hatalom ígérete szerint azonnal visszaszállították volna
őket a Gulágra. Rettegtek és féltek,
s mint több visszaemlékezésből tudjuk, rémálmok gyötörték a hazatérőket. Visszatért Hajdúböszörménybe,
otthonába Ignáth Antal, aki a kényszermunkatáborban szerzett betegségeit élete végéig, 1989 januárjáig
türelemmel viselte. P. Nagy Antal is
hasonló megadással tűrte, hogy elhelyezkedni is alig tudott, s megbélyegzettként élt. Nikodémusz Etelka,
(az ő neve sajnos tévesen szerepel a
halottak között a második világháború áldozatok emlékparkjában) a
gimnáziumi tanár, Nikodémusz Antal leánya, a 19 éves hajadon is viszszatért szeretteihez, csak úgy, mint a
páratlan bátorságról tanulságot tevő
Varga Márton. Ő a debreceni Pavilonlaktanyából szökött meg 1944. november 18-a hajnalban, a csatornán és
a szögesdróton keresztül. Majd hetekig bujkált szülei tanyáján. Visszatért
Ungvári Zsigmond, Töviskes Péter,
Borsó Péter, Uzonyi Imre és még néhány „szerencsés” sorstársuk. Akikről az előbbiekben szót ejtettem, s
akikről most nem írtam, mind-mind
a kommunizmus áldozatai voltak.
Hétköznapi emberek. Nem követtek el bűnt, nem bántottak senkit.
Dolgoztak, szerettek, gyermeket neveltek, nevettek és sírtak, megélték
hitüket, s imáikba foglalták reményeiket. Egy dologgal nem számoltak. Rosszkor voltak rossz helyen.
Szolzsenyicin így fogalmazott róluk:
„Ha az embert mindenétől megfosztod, többé már nincs a hatalmadban.
Ismét szabad…”
Azt gondolom fontos, nagyon fontos, hogy beszéljünk róluk, személyes
történetükről, mert ők is nemzetünk
közös történetének részei. Ártatlan
áldozatok. Emlékezzünk tehát reájuk
is, és ne feledjünk!
Varjasi Imre
Felhívás

Németes hangzású név
Ha valakinek a szovjetek szerint
németes hangzású volt a neve, azonnal elhurcolták. Eleve bűnösnek kiáltották ki őket a katonák. Ilyen esetet
Hajdúböszörményben is ismerünk.
Történt, hogy Seiler Balázst és ikertestvérét, Imrét 1944. október 28-án
az oroszok a jószágok mellől elhurcolták. Az ok, hogy nevük hangzása
németes volt. Időközben az egyik fiút
elengedték, mondván ő szlovák nemzetiségű, ami igaz is volt. Igen ám,
de a testvért továbbra is fogva tartották! Vélt németsége miatt, előbb
a balmazújvárosi gyűjtőtáborba, onnan Debrecenbe, majd Máramaroson
át a Gulágra szállították, ahol 1945.
január 15-én Seiler Balázs meghalt. A
hétgyermekes édesapáért hiába próbált minden követ megmozgatni felesége, aki egyébként várandós volt,
eredménytelenül küldte kérvényeit. A család tragédiája azonban nem
ért véget az apa halálával. Időközben
1945. augusztus 12-én az édesanya
ikergyermekeket szült. Az első leány
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Álláshirdetés
A Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. felvételre keres

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

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

„Számítógépet
a tanulóknak”
Tisztelettel felhívom a cégek, vállalkozók, a különböző szervezetek
vezetőit és tagjait, a magánembereket, amennyiben tehetik és segíteni szeretnének, úgy használt vagy új
számitógépet adományozzanak a böszörményi iskolák arra rászoruló tanulóinak, segítve őket az iskolai feladatok teljesitésében; különös tekintettel
a koronavírus-betegség által okozott
helyzetre.
Az adományozás esetén – a tanuló kiválasztása céljából - vegyék fel a
kapcsolatot az iskola igazgatójával.
Örülnénk, ha erről az egyesületünk is
kapna tájékoztatást: imre.drnagy23@
gmail.com. Az egyesület azt is vállalja,
hogy átveszi a gépet és az iskola segítségével eljuttatja azt az arra rászoruló,
szorgalmas diáknak. (Ez ideig felajánlásból négy számitógépet adtunk át rászoruló 3-4-5 gyerekes családnak.)
Dr. Nagy Imre
Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke
0620/3150947
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Február 17-én, szerdán Koláné
Dr. Markó Judit jegyző asszony
tart telefonos ügyfélfogadást az
alábbi telefonszámon: 563-256.
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.)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Február 19. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Február 13-15. (reggel 6-tól reggel
6 óráig): dr. Nagy Anna (06-30-6622725).
HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
=
Tigáz:

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

„A sír csak üres doboz. Akit szeretek, él az emlékezetemben, egy széthajtogatott zsebkendőből felszálló
illatban, egy hangsúlyban, mely váratlanul eszembe
jut, és egy hosszú percre belefeledkezem, míg lehajtom a fejem.”

KÖZVILÁGÍTÁS
hétfő-csütörtök:

36-52-219-419,

A család és akik emlékeznek rá.

8-16.30-ig,

péntek:
8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.
VÉRADÁS
Február 12. (péntek) 11-16 óra,
a Tungsram Op. Kft. Oktató Központjában (lovaspálya mellett) a lakosság részére.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BORSÓ JÁNOSNÉ
(született Ludman Mária)

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra Te sohasem leszel halott, szívünkben
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
A gyászoló család.

LÉVAINÉ KISS ANDREA
halálának 2. évfordulójára
„Nem múlnak ők el,
Kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak Árnyak, álmok, évek.”

Családod.

Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00

Fájó szívvel emlékezünk

SÓVÁGÓ IMRE
halálának 8. évfordulójára

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

Megemlékezés

Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Tel.: 36 80/180-380

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

Lapzárta: hétfő 14 óra.
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Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00

Február 12. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Február 13-14. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Február 15. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Február 16. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Február 17. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)
Február 18. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel.: 372-302

BODNÁR IMRE
halálának 10. évfordulójára
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
megpihent drága apai szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Nehéz az életet élni nélküled,
feledni Téged soha nem lehet.”

Szerető felesége, lányai, vejei és unokái

Köszönetnyilvántás
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.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

SIPOS MIHÁLYNÉ
(született Varga Ildikó)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

PERGE ZOLTÁN
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

SITERI IMRE PÁLNÉ
(született Molnár Éva Katalin)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Jézus ekkor ezt mondta neki:
„Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, él”
Jn 11.25

A gyászoló család.

2021. FEBRUÁR 12.
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Születésnapi köszöntő
SÜTŐ SÁNDORNÉ
(született: Erdős Julianna)
január 30-án ünnepelte

90. születésnapját.
E szép, kerek évforduló
alkalmából kívánunk hosszú,
boldog életet és jó egészséget!
Gyermekei: Sanyi, párjával Katival,
Julika férjével, Istvánnal,
unokái: Edina, Zsolti feleségével,
Csillával, Tamás párjával, Ágival,
dédunokái: Zsófi és Ákos.

Házassági évforduló
LÁZÁR LÁSZLÓ és
LÁZÁR LÁSZLÓNÉ
január 30-án ünnepelte

50. házassági

évfordulóját
szűk családi körben.
Ezúton is kíván
a családja
sok boldog házassági
évfordulót.

06 20 435 6435

2021. február 15. – február 19.
HÉTFŐ
Pirított tésztaleves
Rántott halfilé kukoricás rizs tartármártás
KEDD
Sárgaborsó leves füstölt kolbásszal
Kapros tejföllel grillezett csirkemell petrezselymes burgonya
SZERDA
Sütőtök krémleves
Budapest sertésragu hasábburgonya
CSÜTÖRTÖK
Becsinált leves
Burgonyafőzelék sült debreceni
PÉNTEK
Palócleves
Bácskai rizses hús

7

8

VÁROSI HETILAP

Bajnok fogathajtó
A fogathajtás, mint versenyszám, már az ókori görög olimpiákon is szerepelt, s a kocsiversenysport a római császárok
korában is népszerű volt. Csak
úgy, mint manapság.
Hajdúböszörményben él egy fiatalember, Molnár Imre, aki e nemes
küzdelemnek szenteli életét. Lázár
Vilmos gondolatait vallja, miszerint:
„Nem tudok leszállni a bakról, mert
végtelenségig szeretem a fogathajtást, a versenyek hangulatát, a lovakat. Valamennyi az életem részévé
vált”.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Labdarúgás

Hajdúböszörményi TE–DEAC II. 0–10 (0–4)
Hajdúböszörményi TE: Czeglédi I. – Molnár T. (B. Varga F.), Andirkó N.
tusában állt össze. Az egyik régi kancám, Márka az egyik oszlopos tagja, (Fehér L.), Bagdi L., Rácz T. (Kiss B.), Hortó D., Menyhárt J. (Szűcs D.), Bíró
ő mellé sikerült párosítani egy 2004- B., Hajdu Á. (Lábas L.), Horváth J., Szabó Cs. Edző: Kiss Antal.
es születésű lipicai félvért, Öcsit. Elmondhatom, hogy kiemelkedő ered- Röplabda
ményeket értem már el velük.
– Milyen alaptermészetűek a lovai?
– Nagyon nyugodtak és a fogatsportban képzettek. Ez utóbbi nagyon lényeges, hogy mindegyik jár
módban jól teljesítenek, és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak.
– Mivel versenyeznek a lovai, speciális gondozást, felkészítést kapnak?
– A szezon elejétől, márciustól
hadra fogva dolgozunk. Tápokkal

A HTE U15-ös leány röplabda csapata ismét szép eredményeket ért el
a hétvégén. A bajnoki fordulót ezúttal Egerben játszották. A csapat három
mérkőzésből kettőt megnyert, és szettvesztés nélkül győzte le a Kispesti SE
és a Gödöllői Röplabda Club gárdáit. Az Egri Városi Sportiskola csapata a
hazai pálya adta előnyöket sikeresen használta ki, így ellenük szoros küzdelemben 2:1-es szettarány mellett, ezúttal vereséget szenvedtek. Szomorkodásra azonban semmi ok, hiszen a lányok csoportelsőként vezetik a tabellát
a középszakaszban, így az eredmények fényében büszkén mondhatjuk, hogy
sikerült bevenniük Eger várát is. A játékosoknak és edzőjüknek, Kiss Imrénének a szurkolók nevében is gratulálunk a teljesítményhez.

– Honnan a lovak szeretete?
– Már kisgyermekkoromban kialakult ez a szeretet, mivel nagyapám
a helyi termelőszövetkezetben volt
fuvaros. Így a családból származik a
lovak szeretete. A kétezres évek elején pedig édesapám is megvette első
lovát, így attól a naptól rendszeres
látogatója voltam az istállónak.
– Mikor kapta meg élete első lovát?
– Tizennégy éves koromban, egy
jegytelen fekete nóniusz mén volt,
Ördögnek neveztük el.
– Magával a fogathajtással, mikor
és milyen körülmények között ismerkedett meg?
– A helyi lovasemberek között,
Fróna Anti bácsinál és fiánál, továbbá Sőrés Gábornál kezdtem a lovassportot, mint segédhajtó, a kétezres
évek közepén. A saját fogatom 2012
tavaszán állt össze, két szürke lipicai
kancából, Ritából és Márkából. Még
ez év augusztusában a helyi lovas
egyesület, a Díjugratók, Hagyományőrzők és Fogathajtók Sportegyesületének képviseletében a böszörményi
pályán debütáltam. Ez volt az első
versenyem.
– Milyen előnyökkel jár az, hogy
egyesületi formában tud sportolni?
– A versenyzésnek alapfeltétele,
hogy egyesületi tagok legyünk. Szükséges hozzá egy rajtengedély-vizsga,
ami mindegyik kategóriában kötelező. Ez komoly erőpróba elé állítja a
hajtókat, elméleti és gyakorlati részből áll. Számot kell adni a fogatolás
szabályaiból, a lószerszámokból, és a
viseletekből. Ráadásul egy akadálypálya teljesítése is kötelező.
– Mit lehet tudni a fogatáról?
– A jelenlegi fogatom 2019 augusz-

kevert speciális takarmányt kapnak,
melynek köszönhetően jobban bírják a terhelést. A lovak munkája úgy
épül fel, hogy heti hét napból hatot
edzenek. Három-négy alkalommal
alapvetően a futószáras edzés, a jár
mód váltásokkal együtt, továbbá
heti kétszer fogatban dolgoznak.
– Ha nincs versenyszezon, akkor is
edzenek?
– Természetesen. Igaz, ilyenkor
visszaveszünk egy kicsit a tempóból.
Nagy mozgásigényű állatokról van
szó, ezért heti három-négy alkalommal ilyenkor is mozognak, könnyedebb formában. Egy karámunkban
egész nap elbóklásznak, illetve futószárazás is szerepel a tréningek sorában.
– Mit tart pályafutása legnagyobb
sikerének?
– A pályafutásom során eddig három alkalommal voltam megyei bajnok egyéniben és csapatban, de a legemlékezetesebb az a tavalyi verseny
volt, ahol mind egyéniben és mind
csapatban is a legjobbak lettünk Hajdú-Biharban. Egyre erősebb a mezőny, egyre többen fektetnek nagy
energiát és munkát ebbe a sportba.
Szeretném kiemelni, hogy a fogatom
fenntartása és támogatása családom
nélkül szinte elképzelhetetlen lenne.
Szakmai felkészülésemet Jáger Gábor segíti, mint személyes jó barátom.
– A bakon ülve, hogyan látja a világot?
– Ez a sport engem teljesen kikapcsol, a fogathajtás egy külön világ.
Azért is szeretem, mert a befektetett
munka mindig meghozza a gyümölcsét.
bertalan

Óvodai beiratkozás

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban
az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától, legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre
vonatkozik, akik 2018. szeptember 01.
előtt születtek, és még nem járnak
óvodába. A köznevelési törvény alapján
lehetőség van a két és fél éves gyermek
felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szülő
2021. május 25. napjáig kérheti gyermeke felmentését az óvodai foglalkozáson
való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A felmentést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai
tér 1.) adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek
a negyedik életévét betölti. Amennyiben
a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az
óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a
kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha
gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el. A
szabálysértés pénzbírsággal is büntethető,
melynek mértéke százötvenezer forintig
terjedhet.
Az óvodai jelentkezés, a felvételről

szóló döntés, beiratkozás
A köznevelési törvény szerint az óvodai
felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lap kitöltése szükséges, melyet bármelyik óvodában be lehet szerezni, vagy
letölthető a www.hajduboszormeny.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot 2021.
március 12-ig abban az intézményben
kell leadni vagy megküldeni (postai
úton vagy email-ben), ahová a szülő
gyermeke felvételét kéri.
Az önkormányzati fenntartású óvodák
körzetjegyzéke
megtekinthető
bármelyik óvodában, illetve a www.
hajduboszormeny.hu oldalról letölthető.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába
kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy, ahol szülője dolgozik. A
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2021. március 19ig, mely döntésről értesíti a szülőt.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a
gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). A beiratkozás időpontjáról
a fenntartó hirdetményt tesz közzé a
saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon. Beiratkozáskor abban az
óvodában kell a szülőnek megjelennie,
ahová felvételt nyert a gyermeke. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban
az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában
a tudomására jutásról számított tizenöt
napon belül eljárást indíthat. Az eljárást
megindító kérelmet Hajdúböszörmény
Város Jegyzőjének címezve, de a döntést
hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani. Az óvodába jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás
kérhető az óvodavezetőknél illetve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
Dr. Kovács Erzsébet osztályvezetőnél.
(Polgármesteri Hivatal, fsz. 24. iroda, tel:
52/563-224, email: Kovacs.Erzsebet@
hajduboszormeny.hu)
Koláné Dr. Markó Judit jegyző

