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Pünkösdölés

Százkét éve annak, hogy 
Versailles-ben, a Nagy Trianon 
kastélyban aláírták azt a béke-
diktátumot, amelynek következ-
tében Magyarország területének 
kétharmadát, míg lakosságának 
több mint felét veszítette el.

Az 1920-as trianoni békeszerződés 
aláírásának évfordulójára emlékező, 
június 4-ére eső nemzeti emléknap-
hoz kötődően, megemlékezés kezdő-
dött pénteken 14 órakor a Trianon 
emléktáblánál. 

Sőrés István alpolgármester mon-
dott beszédet. Az alpolgármester 
kiemelte, az évforduló 2010 óta em-

léknap Magyarországon. Hozzátet-
te, a megkérdezettek 66 százaléka 
tartotta egy felmérés szerint a leg-
súlyosabb történelmi eseménynek 
a békediktátum aláírását. A két év 
múlva megismételt kérdés során ez 
az arány 68 százalékra növekedett. 
Majd a Zeleméry László Általános 
Iskola tanulói adtak ünnepi műsort. 
Az emléktábla koszorúzása után Kiss 
Attila polgármester, Fórizs László és 
Sőrés István alpolgármester, Koláné 
dr. Markó Judit jegyző helyeztek el 
egy szál virágot a Testvérvárosi Sé-
tányon, Beregszász, Nagyszalonta és 
Gyergyóalfalu oszlopánál.

Szarvas-Szabó Katalin

Az összetartozás napjánAz összetartozás napján

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának év-
fordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 
2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az Országgyűlés a törvény 
elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államha-
tárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 
önazonosságának meghatározó eleme”.

A rendezvény az ünnepet megelő-
ző szombaton várta az érdeklődő-
ket a Tájházakban.

A látogatók ízelítőt kaphattak a pün-
kösdi ünnephez kapcsolódó szokások-
ból. A kézműves foglalkozáson többek 
között csutkaízikből lehetett lovacskát 
készíteni, a lányok pedig saját fejdíszü-
ket, pártájukat is megfonhatták. Ezek 

alapján kiválasztottuk és megkoronáz-
tuk a pünkösdi királyt és királyleányt is. 
A legügyesebb fiú lett a pünkösdi király, 
a legszebb pártát viselő lány pedig a ki-
rályleány. 

A frissen vágott zöld ágakkal díszített 
kaput, a teraszt a gyerekek színes sza-
lagokkal ékesíthettek, kedvük szerint. 
Azért, hogy a délutánra ütemezett báb-
színházat senki ne várja korgó gyomor-
ral, frissen sült kemencés pogácsát is fo-
gyaszthattak a rendezvényen résztvevők.

Lénárt-Varga Margit

Tizedik alkalommal rendezték meg 
a Hajdúböszörményi Gyermek és Ifjú-
sági Néptáncfesztivált a művelődési 
központ színháztermében, május 28-
án.

A rendezvényre a hajdúböszörményi 
fellépők mellett Hajdúnánásról, Debre-
cenből és Földesről is érkeztek táncosok. 
A több mint ötszázötven gyermek hu-
szonkét együttest alkotott, s ők huszon-
nyolc koreográfiával  léptek színpadra, 
kiket a Bakator zenekar kísért.  A feszti-
válon kiválóan szerepeltek a Bocskai Nép-
táncegyüttes csoportjai. Arany minősí-
tést érdemeltek a Jó Pásztor Református 

Néptáncfesztivál
Óvoda Csipkebokor, a Legkisebb Bocskai, 
valamint a Debreceni Egyetem Gyakor-
ló Óvoda Icinke-Picinke, az Apró Bocskai 
táncegyüttes, illetve az Ifjú Bocskai tánc-
együttes csoportjai.

Az igényes színpadi megjelenés külön-
díjában a böszörményi néptáncosok után-
pótláscsoportjai, illetve az eredményes 
nevelésért különdíjban Ráczné Bársony 
Judit és Teleki Mária részesültek.  A fesz-
tiváldíjat ebben az évben a Debreceni Népi 
Együttes ifjúsági csoportja érdemelte ki.

A böszörményi táncosokat Teleki Má-
ria, Ráczné Bársony Judit, Bíró Boglárka, 
Nagyné Töviskes Viktória Tünde, Kujbus 
Csaba és Varga József készítette fel.

Sz.H.
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            Balláné Bodai Judit         A hét arca

A városban sokan ismerik, tevé-
kenysége kapcsán többek elismeré-
sét vívta ki, amióta a pályán van. 
Elkötelezettségét és elhivatottsá-
gát mi sem bizonyítja jobban, hogy 
hűséges az intézménye közössé-
géhez és hivatásához. Beszélgető 
partnerünk ezúttal Balláné Bodai 
Judit, a Baltazár Dezső Reformá-
tus Általános Iskola igazgatónője.

– Rövidesen itt a nyári szünidő. Ho-
gyan tervezi ezeket a heteket?

– Az iskolában később ér véget a tan-
év a pedagógusoknak. Most a zárás idő-
szakát éljük. Ez a periódus rendkívül 
zsúfolt. Természetesen elkezdjük a jövő 
tanévet is tervezni. Táborok szintén 
lesznek az intézményben, ezeknek a 
szervezése folyamatban van. Mindnyá-
jan várjuk a vakációt, hiszen nagyon 
mozgalmas és élménydús hónapok áll-
nak a hátunk mögött. Időt szakítok a 
családi programokra ism ezek a feltöl-
tődést szolgálják. 

– Hogyan lett pedagógus, kinek a hatá-
sára választotta ezt a hivatást?

– Nagyon jó tanítóim voltak. A Beth-
len-iskolába jártam. Szeretettel és szí-
vesen emlékszem vissza Tóth Józsefné 
Zsuzsa nénire. Ő nagy hatással volt 
rám. A gyermekszeretetem irányított 
erre a pályára. Már kicsi korom óta sze-
rettem ezzel a korosztállyal foglalkoz-
ni. Alsós koromban döntöttem el, hogy 
ezt a hivatást fogom választani. Ez a 
lelkesedés továbbra sem lankadt. 

– Miért éppen a tanítói szakot válasz-
totta?

– Ez az életkor áll úgyszólván legkö-
zelebb hozzám. A gyerekek tisztasága, 
az érzelmi kötődése nagy feltöltődést 
jelent számomra a nehezebb hétköz-
napokban is. Természetesen a nagyobb 
korosztállyal is nagyon szívesen foglal-
kozom. 

– A családja hogyan fogadta a dönté-
sét?

– Anyukám jobban szerette volna, 
ha valamilyen irodai munkát vállalok. 
Féltettek, hiszen a pedagógushivatás 
embert próbáló pálya. De nekem ez so-
hasem volt kérdés. Bár gondolkodtam 
a magyar szakban is, amely szintén na-
gyon közel állt hozzám. Végül a tanítói 
maradt, amiben igazán kiteljesedhet-
tem. Sohasem bántam meg a döntése-
met. A tanításban mindig megtalálom 
az örömömet, igazgatóként is. Jelenleg 
is vannak óráim a második és harmadik 
osztályokban. Amikor bemegyek a tan-
terembe, a napom legjobb részeként 
élem meg, hogy a kicsik között vagyok. 

– A Bethlen-iskolában kezdte el pálya-
futását. Hogyan emlékszik vissza élete 
ezen időszakára?

– Nagy örömmel és hálával gondolok 
vissza azokra az évekre. Majdnem tíz 
évet dolgoztam ott. Külön ajándék volt 
számomra, hogy gyerekként ebbe az 
intézménybe jártam, és visszamehet-
tem oda, ahol nevelkedtem. Azokkal 
dolgozhattam együtt, akik engem is ta-

nítottak. Olyan feladatokat kaptam, és 
olyan kihívások elé állítottak, amelyek 
végzése során rendkívül sok tapaszta-
latot gyűjtöttem. Többek között osz-
tályfőnök voltam és a diákönkormány-
zatban is tevékenykedtem. Szerencsére 
volt kiktől tanulnom. Az itt szerzett 
kompetenciáimat az intézményvezetői 
munkámban is tudom kamatoztatni. 

– Milyen útja vezetett a református ál-
talános iskoláig?

– Kanyargós úton kerültem a refor-
mátus iskolába. Többszöri megkeresés 
után vállaltam el a feladatot. Eszenyi 
Balázs, a Baltazár akkori igazgatója 
biztatott a váltásra. Sokat hezitáltam, 
nem annyira láttam rá az intézmény 
munkájára. Ráadásul igaz, hogy meg 
vagyok keresztelve, de akkor még a hit-
életem nem volt aktív. Sokévi gondol-
kodást követően döntöttem amellett, 
hogy megpróbálom.  Egy kis iskola volt 
még akkor, ahol egy tanítói munkakört 
kaptam. Ami még a döntésem mellett 
szólt, hogy kihívásnak tekintettem a 
feladatot. 

– Kezdetben alsós tanítóként, osztály-
főnökként, munkaközösség-vezetőként, 
majd igazgatóhelyettesként tevékenyke-
dett, 2011 óta pedig igazgatóként vezeti 
az intézményt. Milyen egyedi arculata 
van manapság az iskolának?

– Nagyon sok év kellett ahhoz, hogy 
kialakuljon az egyedi arculatunk. Az 
egyik legfontosabb feladatunk a hit-
életi nevelés. Bár a többi iskolában is 
van lehetőség hittan órákra, de nálunk 
azért ez egészen más, mert az intéz-
mény egész légkörét áthatja. Leginkább 
a nevelésközpontú munkát szeretném 
hangsúlyozni, ami jellemez bennünket. 
Nagy hangsúlyt fordítunk a gyerekek 
erkölcsi nevelésére, személyes odafi-
gyeléssel és törődéssel foglalkozunk a 
neveltjeinkkel, iskolalelkész által segít-
jük az ő mindennapjaikat, lelki fejlődé-
süket. 

– Vezetői munkája során mire törek-
szik?

– Törekszem arra, hogy ne feledjük 
soha, hogy mire hivatott ez az intéz-
mény, mi a feladata és kikért vagyunk. 
Ne tévesszük azt szem elől, hogy a gye-
rekekért, a szülőkért a nevelésért, az 
egyházi oktatásért vagyunk. A minden-
napokban ezt a rendelt feladatot tudjuk 
betölteni. Hiszek abban, hogy ezt nem 

véletlenül kapják az egyházi iskolák. 
– Mit tart kiemelt feladatainak?
– Kiemelt feladatomnak tartom, 

hogy a gyerekek érdekeit tartsuk min-
dig szem előtt. Célom, hogy a szülőkkel 
is konstruktív kapcsolatot építsünk ki, 
és azt, hogy a hitéleti nevelés mellett 
egy nagyon korszerű, a mindennapi 
életre felkészítő tudást tudjunk a tanu-
lóinknak biztosítani. Ehhez megvan-
nak a személyi és tárgyi feltételeink az 
intézményben. 

– Az innováció mennyire kap szerepet a 
munkájában?

– Nagyon szeretem az újításokat. 
Gyakran próbálunk ki újszerű dolgo-
kat. Az informatika terén most például 
a robotikában akarunk fejlődni.  Ehhez 
megvannak az eszközeink. Ez most 
előrelépés nálunk. Szintén újfajta tevé-
kenység a Sakkpalota, mely a városban 
egyedüliként nálunk működik. Kiemelt 
szerepet szánunk a nyelvoktatásnak is. 
Ennek emeltszintű tanítását felső tago-
zatban 2016-ban vezettük be, angolból 
és németből.  

– Szakmai elhivatottságát tükrözi, 
hogy számos képzésben vett részt az el-
múlt években.

– Leginkább azokat a képzéseket 
emelném ki, amelyeket idehozunk az 
iskolába. A pedagógusok körében olyan 
szakmai napokat szoktunk szervezni, 
amik mindnyájunknak hasznára vál-
nak. Ezen programok mellett a hitéleti 
nevelés kapcsán is rendezünk Csen-
des Napokat a pedagógusoknak. Szá-
momra az egyik legkiemelkedőbb, az 
érzékenyítés volt. Ezen a Református 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai 
a tanulási nehézségekkel küzdő gyere-
kekről adtak tanácsokat a kollégáknak. 
Iskolánkban vannak sajátos nevelési 
igényű tanulók is. Fontos, hogy ezeket 
a gyerekeket tudjuk segíteni és támo-
gatni. 

– Mit tart munkája legnagyobb sikeré-
nek?

– Nekem a legnagyobb öröm a tor-
naterem átadása volt 2020-ban. Ezzel 
nagy álmunk teljesült. Hiszen indulá-
sunk óta nem rendelkeztünk vele. Sem-
milyen pályázati forrást nem sikerült 
erre szereznünk. Talán azért is örülünk 
ennyire neki, mert javarészt az iskola 
az önerejéből építette meg ezt a csar-
nokot. Igaz, nem túl nagy, de a mienk. 

Nem győzünk hálát adni, hogy végre a 
sajátunkban és kulturált körülmények 
között tudjuk a tanórákat tartani. 

– Tevékenységében mennyire kiemelt 
feladat a fenntartó egyházközség lelki-
pásztoraival való együttműködés?

– Nélkülözhetetlennek tartom azt, 
hogy a fenntartó egyházközség lel-
készeivel jó kapcsolatot ápoljunk. Ez 
nagyon fontos, mert ez az egy intéz-
ménye van a Bocskai téri Református 
Egyházközségnek. A lelkészek min-
dennapjaink részei. Hiszen a reggeli és 
hét eleji áhítatokon mindig együtt va-
gyunk. Az értekezleteken személyesen 
jelen vannak. Mindent együtt beszé-
lünk meg. Jó kapcsolat van közöttünk, 
és a presbitérium mindig támogatja az 
intézmény munkáját. Ettől nagyobb 
erő nem is kell a mindennapok szerve-
zéséhez. 

– A jövőt illetően, milyen terveik van-
nak az intézményben?

– Komoly terveink vannak. Hálásak 
lehetünk azért, hogy sok gyerekünk 
van. Négyszázhúsz jelenleg a tanulói 
létszámunk. Lassan „kinőjük” az isko-
lát. Szeretnénk beépíttetni a régi épü-
let tetőterét. Rendbe akarjuk az udvart 
is tenni, új játékokat szeretnénk telepí-
teni. A régi részen nagyon elavultak a 
kiszolgálóhelyiségek, a vizesblokkok. 
Rövidtávon szeretnénk ezeket is kor-
szerűsíteni. A szakmai munkát illető-
en, az előzőekhez hasonlóan akarjuk 
folytatni. Még nagyobb hangsúlyt for-
dítva az informatikai területre. További 
korszerű módszerek „becsempészése” 
a mindennapjainkba is elképzeléseink 
között szerepel. 

– Milyen útravalóval látják el növendé-
keiket?

– Nagyon bizakodóak vagyunk ab-
ban, hogy az a sok hittanóra, reggeli 
áhítat, osztályfőnöki óra és rengeteg 
beszélgetés nem hiábavaló. Reméljük, 
hogy sikerül a magot elvetni a gyere-
kekben arra vonatkozóan, hogy lelkileg 
épüljenek. Meggyőződésem az, hogy a 
tanulók kapaszkodót találnak az élet-
hez, nekünk köszönhetően. Mindig 
örül a szívem, ha az elballagott gyere-
kekről azt hallom, hogy jó magavisele-
tűek, megállják a helyüket. Hiszen er-
kölcsi téren itt az iskolában próbálunk 
példákat adni. Erre a hitoktatás nagyon 
jó lehetőség. 

– Felelősségteljes a munkája. Ebben 
mennyire tud támaszkodni a családjára?

– A család tolerálja a sok elfoglaltsá-
gomat. Támogatnak. Örülnek annak, 
hogy sikeres az intézmény, amelyet irá-
nyítok.

– Ha újrakezdené a pályáját, hasonló 
utat szeretne bejárni?

– Hálás vagyok a sorsnak, hogy eny-
nyi ajándékot kaptam ezen a pályán. 
A kezdetekben nem is reméltem, hogy 
valaha intézményvezető leszek. Nem 
tudnám elképzelni, hogy más munka-
körben dolgozzak. Hiszen a gyereke-
kért választottam ezt a hivatást. 

Bertalan Erzsébet
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Pedagógusok köszöntése Őrtűz
Az Összetartozás tüzét gyúj-

tották meg a hajdúböszörményi 
Polgári utcai római katolikus te-
metőben, június 4-én este. Az idei 
lángok azonban a béke tüzei is vol-
tak az Ukrajnában dúló háború mi-
att, annak mielőbbi befejezéséért.

A fellobbanó lángok mellett, előbb 
az első szikra fellobbanása után, a 
Székely Himnusz és a Boldogasszony 
Anyánk (régi magyar himnusz) ének 
sorai csendültek fel, majd Szenes Jó-
zsef atya gondolataiban felidézte Tri-
anon fájó eseményeit. „Mert nem kell 
beszélni róla sohasem, De mindig, 
mindig gondoljunk reá. Mert nem le-
het feledni, nem, soha, Amíg magyar 
lesz és emlékezet – idézte Juhász Gyu-
lát. Ehhez kapcsolódva hangzottak  el 
az egyházközség kérései Isten felé  a 
békéért, többek között Kalkuttai Te-
réz anya rövid kis imája is: ,,Te tudod, 

Emlékezés TrianonraEmlékezés Trianonra

A fürdőkerti szabadidőközpont 
megújult részén köszöntötték a 
hajdúböszörményi pedagóguso-
kat, a hagyományoknak megfe-
lelően a városi pedagógusnapon, 
június 2-án.

 Elsőként egyperces néma felállás-
sal tisztelegtek a megjelentek azon 
elhunyt pedagógusok emléke előtt, 
akik már nem lehetnek köztünk.  A 
polgármesteri hivatal szervezésében 
az önkormányzat, valamint Fórizs 
László, Sőrés István alpolgármeste-
rek és Koláné dr. Markó Judit jegyző  
nevében is köszöntőt mondott Kiss 
Attila polgármester. Az eseményen 
jelen volt Riczu Julianna, a Hajdúbö-
szörményi Tankerületi Központ igaz-
gatási vezetője és Harsányiné Reszegi 
Gabriella gazdasági vezető is. A ha-

gyományok szerint a pedagógusnap 
június első vasárnapja, ez alkalomból 
rendezték az összejövetelt, melyen 
a Bocskai Néptáncegyüttes táncosai 
adtak műsort. Lehetőség nyílt arra 
is, hogy vezetett sétán az érdeklődők 
megismerkedjenek a legújabb fürdő-
kerti fejlesztésekkel. 

Sz.Sz.K.

Kitüntetettek
Németi Tibor pedagógus a kö-

zelmúltban vehette át a Testne-
velési Főiskola aranydiplomáját, 
valamint a „Magyarország leg-
eredményesebb általános iskolai 
testnevelő tanára”, kiemelt ka-
tegóriában elismerés is dicséri 
munkáját. 

Mindezek mellett a Magyar Test-
nevelő Tanárok Országos Egyesülete 
is aranyérem kitüntetésben részesí-
tette kimagasló munkásságáért. Ko-
rábban a Zeleméry László Általános 
Iskola megkapta a „Magyarország 
legeredményesebb kisiskolája” elis-
merést, ami többek között szintén 
Németi Tibor, illetve Juhászné Ficzek 
Erika és Juhász László tevékenységé-
nek köszönhető.

Kiss Antal 30 éve vezeti az Eöt-
vös-iskolát – a napokban kapta 
meg az oktatási miniszter által 
adományozott Németh László-
díjat. 

Kiss Antal kiváló oktató-nevelő 
szakmai munkáján túl aktív tagja a 
városi sportéletnek is, és már a máso-
dik ciklusban segíti az önkormányzat 
munkáját a Pénzügyi, Ellenőrző és 
Mezőgazdasági Bizottság tagjaként.

Uram, hogy nem törődöm a fegyverek-
kel. Egyetlen vágyam: a világnak békét 
hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, 
ahol béke honol, a fegyverek fölösle-
gessé válnak. Ahol béke uralkodik, az 
emberek képesek egymást szeretni 
úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, 
Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvere-
ket e csodálatos világban. Ámen.”

Az emlékezés a pünkösd  előtti 
szombat esti vecsernye elmondásával 
folytatódott, majd a máglya melletti,  
késő estig tartó közös beszélgetéssel és 
a Csíksomlyói Mária – siralom dalának 
eléneklésével zárult, amelyet Bartók 
Béla jegyzett le egykor  a Csíki-meden-
cében: 

,,Ó, én édes jó Istenem,/ Oltalmazóm, 
segedelmem,/ Vándorlásban reménysé-
gem/Ínségemben lágy kenyerem.”

Hajdúböszörményi 
Római Katolikus Egyházközség

A vecsernyét követően az össze-
tartozás tüze lobogott a görög ka-
tolikus templom kertjében június 
4-én.  

Sőrés István alpolgármester emlé-
kezett, hogy 102 évvel ezelőtt a ma-

gyarság egyik legnagyobb tragédiája 
történt, amikor a trianoni szerződést 
aláírták.  Hozzátette, nemhogy a bé-
két nem hozta meg ez  a szerződés, 
hanem egy újabb háború előszeleként 
is értelmezhető.  Az emléknaphoz kö-
tődően kiemelte, a  határon kívül is 

Baltazár püspök bibliája

Kardos László, dr. Baltazár Dezső dédunokája adta át a néhai tiszántúli püs-
pök saját bibliáját a Kálvin téri Református Egyházközösség részére június 6-án. 
Az ünnepi esemény előtt dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházke-
rület püspöke hirdetett igét. Az eseményen jelen volt Baltazár Dezső unokája, a 
világhírű karmester, zongoraművész Vásáry Tamás is.

vannak testvéreink, ha az összefogást 
meg tudjuk valósítani velük, akkor a 
magyarság nem fog elveszni. 

Bodogán László görögkatolikus 
parochus kiemelte, ez a tűz a békéért is 
ég. Háború most is zajlik, sokan szen-
vednek. Ezt követően a megjelentek 

elénekelték a magyar és a székely him-
nuszt, ősi magyar énekeket és imádsá-
gokkal lelkükben, együttérezve, a béke 
jegyében a határokon túl élő magya-
rokkal, a csíksomlyói búcsú résztvevői-
vel, tizenötmillió magyarral.

Sz-Sz.K.
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Hétköznapi csodák megörökítője

Sillye Zsolt, a Bocskai István 
Gimnázium 12/C osztályos tanu-
lója a Diák- és Ifjúsági Újságírók 
Országos Egyesülete (DUE) idei 
Tehetségkutató Diákmédia Pá-
lyázatán, „Az év diákfotósa” ka-
tegóriában első helyezést ért el.

– Miért döntöttél úgy, hogy pályázol 
a kiírásra?

– Már több fotós pályázaton is részt 
vettem sikerrel. Úgy gondoltam, hogy 
veszteni úgysem veszíthetek a jelent-
kezéssel. Így megpróbáltam. Egyéb-
ként több területen próbáltam már ki 
magam. Például egy rallys oldalnál is 
dolgozom. Úgy három-négy éve van 
a fotózás komolyabban az életemben. 
Most már bátran megmutatom a ké-
peimet a családnak, a barátoknak és a 
nagyközönségnek. 

– Most mivel pályáztál?
– Tíz pályamunkát adtam be, há-

rom különböző kategóriában. Az 
eseményfotó kiírásra egy olyan so-
rozatot küldtem el, ami korábbi rally 
versenyeken készült képeimből állt. 
Emellett a termékfotó kategóriában 
is neveztem fotósorozattal. Ezek 
közül az egyikkel, a gyártó cég spa-
nyol versenyének a hónap fotóját is 
elnyertem. A harmadik kategóriába 
a kedvenc képeim közül válogathat-
tam. Ez egy kaméleonról készült al-
kotásom volt, amely a debreceni ál-
latkertben készült. 

– Milyen reményekkel vágtál bele a 
megmérettetésbe?

– Ez előtt is voltak különböző ver-
senyeken sikereim. De országos meg-

mérettetésen még nem vettem részt. 
Nem tudtam felmérni, hogy a többi 
fotóshoz képest hol „állok”. Nyilván 
reménykedtem a jó szereplésben. 
Arra viszont nem gondoltam, hogy 
az első háromban benne leszek. Fő-
leg, hogy az első helyet szerzem meg. 

– A környezeted mit szólt hozzá?
– Először a családommal, vala-

mint a barátnőmmel és barátaimmal 
osztottam meg a jó hírt, majd a fel-
készítő tanárommal, Papp Zsolttal. 
Mindenki nagyon örült és gratulált 
nekem az elért sikerhez. Számomra 
ezek a szavak emlékezetesek marad-
nak.

– Mióta fotózol?
– Három-négy évig csak telefonnal 

fotóztam. Két éve viszont megvet-
tem az első fényképezőgépemet. Ez 
utóbbi óta mutatom meg másoknak 
is a képeimet bátrabban. Hatodik-he-
tedik osztályban elkezdtem a telefo-
nommal fotózni. Szerencsére az isko-
lában indult egy ilyen jellegű szakkör. 
Ott derült ki, hogy a képek készítésé-
hez van látásom és tehetségem. 

– Milyen egy jó kép szerinted?
– Ez nagyon összetett dolog. Per-

sze minden embernek mást jelent, 
hogy egy kép jó-e. Sokat számít a 
kompozíció. A fényekre is ügyelni 
kell, de mindezek mellett az ISO és a 
záridő is nagyon sokat számít. A töb-
bi a látásmódon és a fényképezőgép 
„tudásán” múlik. 

– Vannak-e kedvenc témáid?
– Ez folyamatosan változik. Ami-

kor kezdtem, akkor a természet-
fotózás volt a kedvencem, majd az 
épületek kerültek előtérbe. Ezt a mai 
napig szeretem. Manapság a termék-
fotózás és a rally áll az első helyen. A 
portréfotózást is próbálom tanulni. 
Ez utóbbi nem egyszerű műfaj, véle-
ményem szerint.

– Továbbtanulás előtt állsz. Hova ad-
tad be a jelentkezési lapodat?

– A Debreceni Egyetemre, gépész-
mérnök, valamint műszaki mene-
dzser szakára adtam be a jelentkezé-
si lapomat. A fotózást sem hagyom 
abba a későbbiekben, hiszen az egye-
temi éveim alatt szeretnék elvégezni 
egy fotós tanfolyamot és továbbfej-
leszteni tudásomat . 

bertalan

Marjai Milán, a Bocskai István 
Gimnázium végzős tanulója a 
Diák- és Ifjúsági Újságírók Orszá-
gos Egyesülete (DUE) idei Tehet-
ségkutató Diákmédia Pályázatán 
szép sikert ért el. A szakmai zsű-
ri dicséretben részesítette. 

– Milyen pályamunkákat adtál be a 
kiírásra?

– Három képpel pályáztam. Egy 
szociofotóval, egy portréval és egy 
motorversenyessel. A kiírásban nem 
volt megadva konkrét témakör. Én 
úgy gondoltam, hogy különböző 
tematikákban adom be a szakmai 
anyagomat. Így sokrétűbben bemu-
tathattam a tudásomat. Az utcai 
kép elkészítése pár órát vett igény-
be, plusz az utómunka. A színházi 
előadásról alkotott munkám során 
kétszer néztem meg az előadást. A 
motorversenyen rengeteg fotót ké-
szítettem, hiszen a téma adta magát. 
Itt próbáltam az izgalmasabb pillana-
tokat elkapni, amiben mozgás van. 

– Miben erősít meg ez a dicséret?
– Abban, hogy érdemes fotózással 

foglalkoznom, mert jó képeket tudok 
készíteni. 

– Mióta foglalkozol fotózással?
– Lassan két éve van kamerám. Az-

előtt is fotóztam telefonnal. Bár ez 
nem volt annyira komoly. Egy-egy 
eseményről általában sok képet szok-
tam készíteni, majd ezek közül válo-
gatom ki a legjobbakat. 

– Mi a szép számodra ebben a tevé-
kenységben?

– Maga az alkotás folyamata. Sze-
retem, hogy meg tudom mutatni azt, 
hogy én miként látom a világot. A 
fotózást és az utómunkát is kedve-
lem. Változó időben, hogy mennyire 
hamar tudom „megragadni” a pilla-
natot.

– Hogyan gyűjtöd össze a témákat?
– Igen. Próbálom a fotózás szem-

pontjából különleges dolgokat felfe-
dezni. Ez lehet egy épület vagy egy 
érdekes ember. Leginkább az ese-
ményfotózást kedvelem. Nagyon 
szeretem az emberi arcokat is meg-
örökíteni. Bár ez utóbbi nem könnyű 
feladat. Sok tekintetben irányt kell 
mutatni a modelleknek, amihez sok-
sok tapasztalat szükséges. 

Fotósként szeretne boldogulni

– Kinek mutatod meg először a fotó-
idat?

– Elsősorban a családomnak muta-
tom meg a képeimet. De a közösségi 
médiában is megjelentetem alkal-
manként a fotóimat. Természetesen 
tanáromnak, Papp Zsoltnak a véle-
ményét is kikérem egy-egy alkotás-
sal kapcsolatban, a mostani pályázat 
előtt is így történt. Az ő segítségével 
egy kiállítást is rendeztünk a gimná-
ziumban. 

– Milyen visszajelzéseket szoktál 
kapni a fotóiddal kapcsolatban?

– Általában pozitív visszajelzése-
ket szoktam kapni. Gyakran a mun-
kában részt vesznek a barátaim is, 
akikkel mindig megbeszéljük a fotó-
zás tapasztalatait. Ez fontos vissza-

igazolás számomra. Az építő jellegű 
kritikákra is hallgatni szoktam.

– Kedvenc tantárgyad?
– A média. Azért, mert ezen a tan-

tárgyon belül nagyon sok minden-
nel foglakozunk. A filmektől kezdve, 
egyebek mellett az újságok és tele-
víziók működéséig mindenre rálátá-
sunk lesz. Ezek a dolgok engem na-
gyon érdekelnek és lekötnek. 

– Hol szeretnél továbbtanulni?
– A Metropolitan Egyetem foto-

gráfia szakára adtam be első helyen 
a jelentkezési lapomat. Másodiknak 
pedig a Debreceni Egyetem mozgó-
képkultúra, médiaismeret szakára. 
Én ezen a pályán szeretnék boldogul-
ni. 

bertalan
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Pályám kedves története

A Napsugár Óvoda Weszprémy 
utcai telephelyének pedagógusa 
Hajdu Mónika. Neve az elmúlt 
évtizedekben vitathatatlanul 
összeforrt az ovival. Mónika 
néni – ahogy a legtöbben ismerik 
– szívvel-lélekkel dolgozik a pá-
lyán. Minden egykori vagy mos-
tani kis ovisának szülei bizton 
állíthatják, hogy nem csupán a 
gyerekek életének a része, hanem 
szinte családtagként van jelen az 
ovisévek során. 

Hajdu Mónika szerető családban 
nevelkedett. Nagyon várták a szülei, 
hiszen majdnem tíz év házasság után 
született meg. Húga és ő mindent meg-
kaptak szüleiktől, amire szükségük volt 
a sikeres életpályájukhoz. Az édesapja 
rokonságában több pedagógus is volt. 
Csendes, szorgalmas, kötelességtudó 
kislányként jellemezné önmagát. Bér-
házban nevelkedett, ahol az utca többi 
gyerekével szervezték a nyári progra-
mokat. Szívesen emlékszik vissza élete 
ezen időszakára, mert rengeteg élmény 
érte édesapjának, édesanyjának és a ro-
konságnak köszönhetően. Sokáig nem 
az óvónői pályára készült. Arról álmo-
dozott, hogy lakberendező lesz. De a 
sors másképpen hozta. Alapfokú ta-
nulmányait a Bocskai-iskolában végez-
te, majd a helyi gimnázium diákja lett. 
A gyerekek szeretete mindig megvolt 
benne, így az akkori Óvónőképző Fő-
iskolára adta be jelentkezési lapját. En-
nek befejezése után a bodaszőlői óvodá-
ban helyezkedett el. Elmondása szerint 
ott „megtanult a mély vízben úszni”. 
Pályakezdőként nem volt könnyű hely-
zetben. Nehézségekkel és örömökkel 
tarkított időszak volt ez az életében. 
De az a szellemiség, ami akkor átjárta a 
bodaszőlői óvodát, meghatározó lett a 
pályája során. Családias és otthonos kis 
óvoda volt, ahol a munkatársai nagyon 
sokat segítettek neki a mindennapok-
ban. Máig hálás szívvel gondol az ottani 
évekre, élményekre.  

A bodaszőlői évek után került a Nap-
sugár Óvoda Polgári utcai székhelyé-
re. Egy nyolccsoportos intézménybe 
érkezett, amely új kihívásokat hozott 
számára. 2015-ben a Weszprémy utcai 
óvodában kapott lehetőséget. Az élet 
szépsége, hogy egykori óvónénije he-
lyére került. Hajdu Mónika minden nap 
talál munkájában csodákat. Vallja, hogy 
mindig meg kell találni azokat a kis apró 
örömöket a mindennapokban, amelyek 

Országos széchenyis siker

A Széchenyi-iskola négyfős 
csapata a Magyar Természetvé-
dők Szövetsége által szervezett, 
középiskolás tanulók számára 
meghirdetett „SZABADULÁSS” 
című környezetvédelmi vetélke-
dő kilencvenhárom csapatos me-
zőnyéből jutott a június 3-ai bu-
dapesti országos döntőbe. 

A klímaváltozás és fenntartható-

ság témakörében a lexikális tudás 
mellett kreativitást igénylő feladato-
kat kellett megoldani a kilenc, döntő-
be jutott csapatnak. 

A „Zöld gyíkok” nevű széchenyis 
diákok második helyezést értek el, 
amelynek tagjai: Bucskó Kristóf, Rá-
bai Attila, Szolnoki Ákos Egon, Vinc-
ze Koppány, felkészítő tanáruk Tatár 
Balázs. 

Tatár Antal

továbbviszik és lendületet adnak szá-
mára. Egy-egy csillogó szempárból vagy 
szülői visszajelzésből, a gyerekek érdek-
lődéséből és szeretetéből merítkezik. Ez 
évtizedek után is feltölti. Minden gye-
rekhez kellő figyelemmel fordul. Min-
den kicsi más és mindegyikhez más a 
hozzávezető út. A feltétel nélküli gyer-
mekszeretetet, az egyéni bánásmód ér-
vényesítését tartja munkája során a leg-
fontosabbnak. Ugyanilyen fontos, hogy 
megértő legyen és elfogadó. A visszajel-
zések tekintetében legelső a gyerek, az, 
hogy jól érezze magát és boldog legyen. 

– Rosszul vagyok, mindenem fáj – kezdte a panaszkodást.
– Alig kapok levegőt, beborítanak a fekélyek. Egyszer a hideg ráz, máskor 
meg verejtékezem. A látásom homályos, a hallásom a nagy zajtól egyre 
romlik.
– Az a baj, hogy nem segítenek rajtam, nem csillapítják a fájdalmamat. 
Nem hiszik, hogy beteg vagyok. Pedig nagyon szenvedek. Attól félek, nem 
bírom már sokáig.
– Meddig tűrjek még?! – sóhajt bánatosan a Föld.

Katonka Erzsébet

„Cirkuszoltak”

Azt is lényegesnek tartja Hajdu Móni-
ka, hogy folyamatosan képezze magát. 
Mesterpedagógusi végzettséget is szer-
zett, így szakértőként és tanfelügyelő-
ként is tevékenykedik Kelet-Magyaror-
szágon. Az óvodapedagógus nemrégen 
költözött kertes házba, ezzel teljesült 
egy álma. Rendkívül szívesen kertész-
kedik. Emellett rendszeresen kirándul 
családjával. Érdekli a gasztronómia. 
Gyerekei más hivatást választottak. A 
fia vegyészmérnök végzettséget szer-
zett, a lánya pedig fogorvosnak szeret-
ne tanulni. Hajdu Mónika első történe-
te a Polgári utcai óvodához fűződik.

– A farsang kapcsán meghirdettünk 
a szülők körében egy cirkuszi projek-
tet. Az volt a kérésünk, hogy gondol-
kozzanak el, hogy milyen műsorszámot 
mutatnának be a saját gyerekükkel. 
Először némi ellenállást éreztünk az 
apukák és anyukák részéről. Ezt leküzd-
ve, a végén olyan jó cirkuszi, mutatvá-
nyos előadás sikeredett, hogy többször 
elő kellett adnunk az oviban. Teljes volt 
a siker. Nagyon büszkék voltunk, hogy 
meg tudtuk mozgatni a családokat a 
jó cél érdekében. A második történet 
már a Weszprémy utcai óvodához kö-
tődik. Nyugdíjazás miatt csoportváltás 
történt az intézményben. Három évig 
voltam a csoport óvónénije. Nagy meg-
lepetésemre úgy búcsúztak el tőlem a 
szülők, a gyerekek és persze a kolléga-
nők és a dajka néni, hogy előtte nem 
sejtettem semmit. Akkor még aktívan 
jártam sportolni a futópályára. Egy va-
sárnap délután kimentem a férjemmel 
a pályára, és egyszer csak arra lettem 
figyelmes, hogy egyre többen jönnek. 
Minden óvodásom eljött a családjával 
és megtett velem egy búcsúkört. Én ek-
kor nagyon elérzékenyültem és a mai 
napig könnyes szemmel emlékszem 
vissza arra a délutánra.

bertalan 

Panasz

Ria! Ria! Hungária!
Kedveseim! Győzni fogunk az ola-

szok ellen. Hogy mennyire? Termé-
szetesen 5:0-ra! De nem most! Majd 
100 év múlva! Koponyacsontom ak-
korát fog röhögni ezen a győzelmen, 
hogy „még a Holdon is hallják” az oda 
költöztetett űr-farmerek, akik hold-
hagymát, hold-paprikát, hold-ubor-
kát és hold-dinnyét termelnek az itt 
ténfergő szegény földieknek.

Ezt csak úgy, téten kívül feltétele-
zem.

Mit mondjak? Azért most is ránk 
férne egy picike győzelem: vagy úgy, 
hogy öngólt rúgnak az olaszok a 
„nagy kapkodásuk közepette”, vagy 
Szoboszlai Dominik 35 méterről ak-
kora gólt rúg nekik, amilyet a világ-
egyetem eddig még sohasem látott, 
nemhogy az olaszok.

Na, akkor gyalog kirohannék – 
akár fél lábon is, váltva ugrándozva 
– Rómába és megcsókolnám Ferenc 
pápa mindkét lábát és mindkét kezét 
a Szent Péter téren. Sőt, merészen 
még a nyakába is ugranék. Mi az, 
hogy! Akár homlokon is csókolnám 
betyáros nagy örömömben.

Hajrá Magyarok! Ria, ria, Hungá-
ria! – még ezt is kiáltoznám, akkor is, 
ha teljesen őrültnek néznének.

Megjegyzem: most is ott fogok ülni 
a tv előtt és enni fogom a kefét, hogy 
miért nem az olaszok kapujába poty-
tyannak a gólok. Aztán kimegyek az 
udvarra a napokban éppen egyéves 
Barnuska nevű dédunokámmal és 
megmutatom neki, hogy kellett volna 
gólt rúgni a taljánoknak. Egyébként 
is tartozom nekik egy nagy rúgással 
anyai dédnagyapám hősi haláláért, 
akit persze a pofaszakállas paran-
csára masíroztattak az olasz frontra. 
Hogy hol érte a vég? Isonzónál vagy a 
Doberdói fennsíkon? Máig sem tudja 
a család. Dédnagymama három fiú és 
egy lány gyerekkel maradt özvegyen 
...  A történet máig szívfájdító és szív-
bemaró. Hát még 1920! De ez már 
eszement politika a javából! Úgyhogy 
hagyjuk is!

Nagy tisztelettel 
és baráti üdvözlettel:  

Balla Zoltán
 a 15.101.101-ik magyar szurkoló
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Közérdekű információk

Tel:                           06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

VÉDŐNŐI szolgálat: Ady tér 10.  (piac I. 
em.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Június 11-12. 
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Cs. Varga Sán-
dor (Tel: 06-30-965-4187). Az ellátásért 
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM  ügyfélszolgálat:                   229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  bejelen-
tése: Tel: 36 80/300-300

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-
219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Városi 
Piac felügyeleti irodájában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal                        563-200
Sürgősségi ügyelet:              0652/506-303

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) mun-
kaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra 
között nyitva tart. Balogh Gyula gyep-
mester: 06-20-313-4217.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Június 15-
én, szerdán Sőrés István alpolgármester 
tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra 
között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.
eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00

Gyógyszertári ügyelet

Jú
ni

us
 

10. (péntek) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

11-12. (szo-v) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

13. (hétfő) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

14. (kedd) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

15. (szerda Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

16. (csütörtök) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

17. (péntek) Arany sas Ady tér 11. Tel: 227-779

hétköznap: 19.00–22.00, szombaton: 13.00–22.00,  vasárnap, munkaszüneti nap:  8.00–22.00

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra

ebédidő:           12-13 óra

szombat:                 zárva

vasárnap:                zárva

 0652/220-159 

     0620-9708-032

 varjasine@vipmail.hu

Lapzárta: 
hétfő 16 óra

Főállású újságíró munkatársat 
keres a Szabadhajdú hetilap

Várjuk azon szakirányú végzettséggel rendelkező, az írás iránt elkötele-
zett, önállóan dolgozni tudók jelentkezését, akik szívesen részt vennének 
a helyi értékek, a helyi hírek, események megjelentetésében, megírásában.

A jelentkezőktől a következő anyagokat várjuk 
a szabadhajdu@hbcom.hu email címre:
 önéletrajz
 motivációs levél
 már megjelent, 
     vagy még nem publikált írás: 
     jegyzet, tudósítás, interjú műfajokban.

Beadási határidő: 2022. június 17. 16:00 óra
Bérezés megegyezés szerint, a hatályos jogszabályok alapján.

Érdeklődni a 20/3158115-ös
 telefonszámon lehet.

HÚZATÁSTHÚZATÁST  vállalok
 műtrágya kijuttatással és  műtrágya kijuttatással és 

BÁLASZÁLLÍTÁSTBÁLASZÁLLÍTÁST rakással együtt 
kis és nagy tételben.kis és nagy tételben.

MOLNÁR TAMÁS ev. Tel: 06-70/36-24-223

Fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünk

TAKÁCS ZSIGMOND 
közelgő 50. születésnapja és 
halálának 2. évfordulójára.

Megemlékezés

 „Múlik az idő, feledni nem lehet, 
az élet delén tört ketté az életed.
Hiányodat nem pótolja semmi, 
míg e Földön élünk, nem tudunk feledni.
Sírodhoz az út könnycseppel kirakva, 
Hozzád járunk rajta, bánatot hordozva.” 

Szüleid, lányod, párod, 
két testvéred családjukkal.

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

Megemlékezés

„Egy anya volt, csak Te voltál,
 egy életet nekünk áldoztál.” 

Fiad, Imre és családja.

MÁDI ANTALNÉ
(szül. Molnár Róza 

volt Külső-Újfehértói u. 17. sz. alatti lakos) 
halálának 9. évfordulójára, 

születésének 94. évfordulójára.

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 
meg a Hajdúsági Tükör című kultu-
rális és közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: Nemze-
ti Rehabilitációs Központ épül; A ma-
gyar szürke útja; Kihajtás; Vérzettek és 
elhulltak ők – egy kiállítás margójára> 
A Latabár sztori; Elfelejtett csapot, pa-
pot. Egy böszörményi anekdota hátte-
re; Elkésett elégtétel. Kampler Kálmán 
portréja; Kijárta az élet iskoláját. Vikár 
Csabáné Fölöp Gizella gimnáziumi ta-
nár; Krisztus képes keresztfák.
A magazin 500 Ft-os áron megvá-

sárolható, illetve 2.000 Ft-ért egész 
évre előfizethető a művelődési központ 
gazdasági irodájában.

Megvásárolható
Önnek lehetősége van örök-

befogadni egy intézményt. Hogyan? 
Vásároljon vagy fizessen elő, majd ajánl-
ja fel egy kiválasztott intézménynek a 
magazint. 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Vide-
otéka, Fürdőkerti Étterem, Bocskai 
Gyógyfürdő pénztára.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN működő csoportok 
programjai: 
Június 16., 16 óra: a Honisme-
reti Klub foglalkozása. Előadó: 
Varjasi Imre: A járványokról.
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KEDVES OLVASÓINK!

Amennyiben nem jutott el Önökhöz a Szabadhajdú ak-
tuális száma, kérjük, jelezzék a problémát a terjesztőnél a 
06-20-911-5006-os telefonszámon.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
115/2022. (IV.28.) Z. Önk. számú határozat 2. pontja értelmében 2022. 
június 1-től a lakosság és a kisállattartó telepek részére megszűnteti az álla-
ti hullák elhelyezését a Polgári utca végén lévő gyepmesteri telepen. A nem 
emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állat-
egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rende-
let 9. § (1) bekezdése alapján az állattartó ingatlanán, az elhullott lófélék 
hullájának kivételével, legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelhető az 
elhullott kedvtelésből tartott állatok hullája, melynek feltételeiről részlete-
sebben rendelkezik 10. § (2) bekezdése.

Az eddig a gyepmesteri telepre került állati hullák ártalmatlanítását az 
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. végezte, éppen ezért, akinek továbbra is 
szükséges az állati hulla elszállítása, akkor az ATEV-et kell hívni. További in-
formációkat az www.atev.hu/kapcsolat oldalon találnak ezzel kapcsolatban. 
A területileg illetékes személy elérhetősége: Szakajda Tímea (36-30-636-
0937, szakajdat@atev.hu) 

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2012. évi C. törvény a Büntető 
Törvénykönyvről 248. § (1) bekezdése szerint, aki arra a célra hatóság által 
nem engedélyezett helyen az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, 
a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyezteté-
sére alkalmas vagy jelentős mennyiségű hulladékot elhelyez, bűntett miatt 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy év-
től öt évig terjedő szabadságvesztés, ha veszélyes hulladékra követik el. 

A Mezőőri Szolgálat és a Közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzik a vá-
ros bel- és külterületét és amennyiben kihelyezett hulladékot – azon belül is 
állati tetemet – találnak, az elkövetővel szemben – a fenti jogszabály alapján 
– büntetőfeljelentést tesznek. 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Állattartók!

Idén is megrendezésre kerül a Hajdúhét! Igyekszünk ebben az évben is be-
mutatkozási lehetőséget biztosítani a helyi művészeti csoportoknak, a helyi 
tehetségeknek. Emellett ismét szeretnénk felejthetetlen élményt nyújtani az 
esti élő koncertekkel. Hamarosan kiderül, melyek azok a fellépők, akiket idén 
láthat a hajdúböszörményi közönség. Ehhez a különlges élményhez azonban 
minden évben nagy mértékben hozzájárulnak támogatóink, akik nélkül nem 
lenne teljes ez az élmény. Idén már biztosan számíthatunk Hajdúböszörmény 
Város Önkormányzatának támogatására. De biztosított bennünket támoga-
tásáról a Petrus Kft. és a Formula GP Kft. Támogatóink segítségét szeretnénk 
megköszönni azzal is, hogy a rendezvény reklámfelületein kiemelt helyet kap-
nak. Bízunk benne sokan segítenek bennünket, hogy 2022. legkülönlegesebb 
nyári élményét szervezhessük meg a hajdúböszörményieknek. Támogatóinkat 
folyamatosan keressük meg, köszönjük szépen segítségüket!

Köszönet a támogatásért!
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Sokan látják benne a tehetséget

Homen Péter, a Bocskai-gim-
názium végzős tanulója számos 
országos versenyen ért el ki-
emelkedő eredményt, dobogós 
helyezést ökölvívásban. Minden 
évben jeles tanulmányi ered-
ménnyel és példás szorgalommal 
zárta a tanévet. Ennek köszön-
hetően nyerte el a Magyarország 
Jó Tanulója, Jó Sportolója - 2021 
címet.

– Milyen érzéssel vetted kézbe a dí-
jat?

– Boldog voltam. Mindig is szeret-
tem volna megszerezni ezt az elisme-
rést. 4,75 feletti a tanulmányi ered-
ményem, illetve a sportban országos 
versenyen a dobogóra léphettem fel. 
Az elismerés egy pluszt ad. Nem sok 
ökölvívó birtokol ilyen díjat. Örülök, 
hogy olyan kivétel vagyok, akinek a 
tanulás is jól megy. Ez a díj azt bizo-
nyítja, hogy nemcsak a sportban, ha-
nem a tanulásban is bizonyítottam 
és folyamatosan bizonyítok. 

– A környezeted mit szólt az elisme-
réshez?

– A családom nagyon örült az elis-
merésnek, mindenki gratulált. Azért 
ebben nekik is jelentős részük van, 
hiszen mindent megteremtenek ah-
hoz, hogy jól sportoljak, és jól tanul-
jak. A gimnáziumban is örömmel fo-
gadták a hírt. Igazából ezek a szavak 
ösztönzőleg hatnak rám. 

– Mit lehet tudni a sportolói pályafu-
tásodról?

– Az életemet mindig is megha-
tározta a sport. Korábban egyebek 
mellett karatéztam, sakkoztam, fo-
ciztam, táncoltam. Édesapám ko-
rábban Bereczki Gabi bácsihoz járt 
bokszedzésre. Egyszer levitt a te-
rembe, és „ott ragadtam”. Bevonzott 
maga a mozgásforma. Gyakran vol-
tam ideges, nem tudtam levezetni 
a fölös energiáimat, túlzott mozgé-
konyság jellemzett. Az edzéseken jól 
ki tudom adni ezeket magamból. Az 
ökölvívás mozgáskultúrája nagyon 
szép számomra.  Jelenleg Hajdú-
hadházon sportolok, Salánki László 
irányításával. Előtte Bereczki Gabi 
bácsinál kezdtem, majd Szabó Sán-

dor edzett a DVSC-nél. Most, jelen-
leg a Kőbánya SC igazolt sportolója 
vagyok. 

– Sportolóként milyen elveket val-
lasz?

– Mindent meg lehet tenni a jó 
cél érdekében, az értékeket fel kell 
fedeznünk magunkban. Ezáltal még 
jobban tudunk teljesíteni a minden-
napokban.

– Mit könyvelsz el a legnagyobb sike-
rednek bokszolóként?

– Sikerként könyvelem el, hogy 
meg tudom állni a helyemet a felnőtt 
mezőnyben. Ez eléggé kemény, fej-
védő nélkül bokszolok a többiekkel, 
akik már erősek és tapasztaltak. Ők 
már hozzá vannak szokva az ilyen 
szintű versenyzéshez. Sikernek tar-
tom azt is, hogy ifjúsági korosztály-
ban második tudtam lenni a magyar 
bajnokságban. Az Énekes István Em-
lékversenyen pedig első. 

– A tanulmányaidról mit lehet tudni?
– Jelenleg a Bocskai István Gimná-

ziumba járok, és végzős diák vagyok. 
Most érettségizek. A továbbiakban 
Budapestre szeretnék menni a Mű-
szaki Egyetemre, biomérnöki szakra. 

– Hogyan tudod összeegyeztetni a 
sportot a tanulással?

– Igyekszem úgy beosztani az idő-
met, hogy mindkettőben jól teljesít-
sek. Nekem a tanulás a legfontosabb, 
utána a sport. Ha van egy kis szabad-
időm, mindig előveszem a tanköny-
veimet. Még a buszon is ezt szoktam 
tenni. A tanulásba szerencsére be-
lefér az ökölvívás is. Az egyetemen 
ugyanezt szeretném megvalósítani. 
Szerencsére több egyesület jelezte 
már, hogy szívesen várnak a csapa-
tukba. Örülök, hogy sokan látják 
bennem a tehetséget.

– Hogyan képzeled el az életed mond-
juk tíz év múlva?

– Valószínű, hogy ekkor már nem 
leszek a ringben, mert korosnak szá-
mítanék ebben a sportágban. Ez a 
mozgásforma embert próbáló. Azért 
hobbi szinten vagy edzőként fogom 
folytatni. De elsősorban a tanulásra 
akarok koncentrálni, és biomérnök 
leszek reményeim szerint. 

bertalan

Uralni a testet és a lelket
Összetartó közösség, elkötele-

zett sportolók járnak Kyokushin 
karate edzésekre – fogalmaz a 
„Kelemen-team” trénere, Ke-
lemen Máté, aki segített köze-
lebbről is megismerni a sportág 
világát, és a hajdúböszörményi 
csapatot. 

Kelemen Máté 1 danos, fekete öves 
karatéka, aki versenyzőként több 
nemzetközi megmérettetésen is sike-
resen szerepelt. Világ Kupán harma-
dik, míg Európa-bajnokságon ötödik 
helyezést ért el, s tagja volt a magyar 
válogatottnak is. Edzőként fiatalok 
felkészítését segítette és irányította. 
Ez a harcművészeti forma nemcsak 
egy sport, a test, a szellem és a lélek 
egyaránt szerepet kap – mondta az 
edző. 

 – „Nem csupán fizikális tréning, ha-
nem törekvés olyan harcossá válni, aki 
képes a testét és lelkét egyaránt uralni” 
- olvasható a Magyar Karate Szövetség 
honlapján. Egyetért ezzel?

– Igen. Ez egyben művészet is. Na-
gyon összetett, hiszen itt a jellem tö-
kéletesítése a cél. Az edzések során 
nemcsak fizikális mozgást végzünk, 
de önismeretre is szert tehetünk. A 
karate szó hallatán a filmekből látott 
verekedés, esetleg cseréptörés jut az 
eszünkbe. Pedig itt nem csak erről 
van szó. A jellem és az akarat is ren-
geteget tud fejlődni, befolyással van a 
gondolkodásunkra és viselkedésünk-
re is. Segít például a gyerekeknek a 
mozgáskoordinációban, megtanul-
nak beilleszkedni egy közösségbe, 
együttműködni, és jelentősen javul a 
fegyelmük is.

– Kiknek ajánlja a sportágat?
– A sokéves tapasztalat alapján 

a legjobb, ha már gyermekkorban 
elkezdik gyakorolni, hisz olyan ké-
pességekre és alapelvekre tehetnek 
szert, amely a kortársakhoz képest 
egyedüli. Alapokat tud biztosítani 
más sportágak későbbiekben való 
könnyed elsajátítására. Továbbá, 
csökkennek a tanulási nehézségek is.

– Mesélne nekünk az övekről, színei-
ről és annak jelentéseiről?

– A karatéban a megszerezhető 
öveket két részre oszthatjuk, vannak 
a tanuló fokozatok, amelyeket kyu 
szóval illetünk 10-től 1-ig, és utá-
na következnek a mesterfokozatok. 
Gyerekkorban, és míg az ember el 

nem mélyül a harcművészetben, ad-
dig nagyon fontos szerepet tölt be és 
kap az övek megszerzése, de idővel 
ráébredünk, hogy olykor a szín, nem 
a megszerzett tudást szimbolizálja. A 
karateöv azért van, hogy összefogja 
a ruhát rajtunk. A tanuló fokozat-
ban megkülönböztetünk, fehér-kék-
sárga-zöld-barna öveket. Az első öv, 
amit megszerzünk, a fehér, amely a 
tisztaságot jelképezi. Utána követ-
kezik a kék, amely derengést, majd 
a sárga, amely a napfelkeltét, a zöld 
a kinyílást, a barna az érést szimbo-
lizálja. Ugyanaz a körforgás, mint a 
természetben. A tanulófokozat után 
következik a mesterfokozat, ahol 
danok következnek. Ahogy szokás 
mondani a mi sportunkban, a fekete 
öv egy koszos fehér, aki nem adta fel.

– Kik tartoznak a csapathoz?
– A közösségünket legfőképpen 

gyerekek alkotják, a legkisebb négy-
éves, de emellett természetesen fia-
tal felnőttek és szeniorok is tagjai az 
egyesületnek. A közösségünk egy éve 
alakult, ahol nagyszerű a társaság, 
köszönhető a szülőknek és gyerekek-
nek egyaránt, akik mindenben segí-
tenek, és támogatnak. Az egyesület 
nagyon családias és befogadó az új ta-
gok iránt, rengeteg közös programot 
szervezünk, például gyerek-szülő na-
pot. Ezek mellett nem elfelejtendő az 
oktatás, az életre nevelés, a második 
otthon megteremtése, a sport iránti 
szeretet kialakítása a gyerekekben, 
valamint azok a fontos dolgok, ame-
lyek csak a sport által tanulhatóak 
meg. A kitartás, az alázat és a tisz-
telet. Mi az életre neveljük a leendő 
karatékákat.

fr. (Fotó: Facebook)


