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A hét arca

Új bölcsőde – az alapkő már a helyén

Új bölcsőde épül Hajdúbö- sze esik, ezért is szükség van az itteni
szörmény Vénkert városrészén, intézményre.
melynek alapkövét ünnepélyesen
Leleszné Sveda Klára intézményvehelyezték el június 10-én.
zető kiemelte, hogy van érdeklődés,
keresik folyamatosan, mikor indul a
Az ünnepi rendezvényen az óvo- bölcsőde. A Vénkert is fejlődik ezáldások adtak műsort, ők így várják a tal, az óvodának is nagyon jó alap.
legkisebbeket. Az eseményen Fórizs Hiszen már a bölcsődés kortól kezdLászló alpolgármester kiemelte, ak- ve tudja a szülő is, hogy jó helyen van
kor építünk bölcsődét, amikor a kö- a gyerek, tiszta, nyugodt környezetzösség jövőjében bízunk. Hozzátette, ben majd az óvodában folytatódik toa megszületendő gyermekek arányát vább a nevelés, gondozás. Buzdítja a
tekintve, a mélypont után majdnem szülőkkel, éljenek a lehetőséggel.
százzal több gyermek születik. Ez
Hozzátette, hogy jó ütemben zajlik
nemcsak az önkormányzat támoga- a beruházás, a falazás elindult. Bíztó hozzáállásának köszönhető, ha- nak benne, hogy januárban birtokba
nem a komoly állami segítségnek is, vehetik az új épületet.
amely a házasulóknak, a családoknak
Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar megyei
jár. Fórizs László hozzátette, számos Önkormányzat alelnöke az eseméfejlesztés zajlik, így az Arad, Petőfi nyen hangsúlyozta, a megye lakói
utcákon, a Fürdőkertben pedig sza- érdekében, az ő boldogulásukért dolbadtéri színpad épül. Kiemelte, nem- goznak. Soha nem látott mértékű
régiben 24 útszakasz megújult, tízen együttműködés van a megyében.
felüli útszakasz újítására is adott be
A bölcsődefejlesztés a Csillagvár
pályázatot az önkormányzat.
Óvoda Dobó István úti telephelyén
Tiba István országgyűlési képvise- valósul meg. A bölcsőde épülete az
lő hangsúlyozta, minden szülőnek a ingatlanon a meglévő óvoda épülelegnagyobb kincse a gyermek, nagy- téhez déli irányban kapcsolódóan,
szülőnek pedig az unoka. A világ ko- szabadon álló beépítési móddal kemoly kihívások elé néz, az anyukák- rül megépítésre. Egy átjáró biztosítja
nak vissza kell menni dolgozni, hogy majd a két épület összekapcsolását.
a családnak mindene meglegyen. Az új épület földszintes, magastetős,
Ezért is fontos, hogy szakemberek részben emeletes épület, az utcára
között, optimális körülmények kö- merőleges, uralkodó gerincvonallal,
zött fejlődjön a gyermek, míg a szülő beépítetlen padlástérrel kerül kivitedolgozik.
lezésre.
Molnár Imre, a körzet önkormányA földszinten kerülnek kialakításra
zati képviselője is jelen volt az alap- a bölcsőde azon helyiségei, melyek a
kőletételen. Elmondta, hogy az itt gyermekellátást hivatottak kiszolgálélő családok közül egyre többen vál- ni. Az emeleten pedig a személyzet
lalnak gyereket, fiatalodik a város- kiszolgáló helyiségei kapnak helyet.
rész, és mivel a városi bölcsőde mesz- A földszint alapterülete összesen
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214,66 m2, a csoportszoba mérete:
52,54 m2, valamint helyet kapott egy
25,67 m2-es fedett terasz is. Az emelet alapterülete: 52,03 m2, itt többek
között vezetői, gondozónői szoba,
mellékhelyiség, öltöző kapott helyet.
Az építésen túl eszközbeszerzés
is része a projektnek, melyre bruttó
16,5 millió Ft lett elkülönítve a pályázat költségvetésében.
100%-os támogatási intenzitás
mellett a projekt teljes költségvetése bruttó 170 millió Ft volt. A nyílt
közbeszerzési eljárás keretében, a
legalacsonyabb ajánlat összege is
bruttó 48.596.120 Ft-tal meghaladta
a pályázat költségvetésében építésre
rendelkezésre álló költségkeretet. A
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közbeszerzési eljárás eredményesen
került lezárásra, azzal a feltétellel,
hogy az eljárás eredményeként bruttó 187.269.120 Ft összegű szerződéses díjjal megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba, hogyha a
szükséges 48.596.120 Ft, hiányzó
összegre a fedezet rendelkezésre áll.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata többlettámogatási igénynyel élt az Irányító hatóságnál, mely
2022. március 17-én pozitív elbírálásban részesült.
A munkaterület átadására 2022.
március 30-án került sor. Szerződés
szerint a kivitelezési munkák elvégzésére 11 hónapja van a kivitelezőnek.
Szarvas-Szabó Katalin

Értékmentés a Tájházakban
Sajtónyilvános bejáráson tájékoztatott a Tájházakban elkezdődött értékmentési munkálatokról
Kiss Attila polgármester, Fórizs
László és Sőrés István alpolgármesterek, Harangi Sándor osztályvezető és az üzemeltető Hajdú7 Kft
ügyvezetője, Varjasi Gergely.
Kiss Attila polgármester kiemelte,
olyan kétszáz éves épületek állagmegóvásáról kell gondoskodni, melyek az
országban egyedülálló módon, eredeti
helyükön állnak. Ez az épületegyüttes
népi műemlék, nagy értéket képvisel.
Varjasi Gergely ügyvezető összefoglalta 2022. január elsejétől a Hajdú7
Kft-hez került át a Tájházak és a Népi
Mesterségek házának üzemeltetése.
A működést nem zavarja a felújítás,
hiszen két ház és a Népi Mesterségek
Háza jelenleg is látogatható. Ez azért
is fontos, mert rendszeresen érkeznek ide óvodai, iskolai csoportok, de

rendszeresek a családi, céges rendezvények is. A működtetésben a cél a
hagyományőrzés, így például az újra
megrendezésre kerülő nyári táborban
is lesz kézműves foglalkozás, népi játékok, kemencében készül majd a pogácsa és a kenyérlángos is, ami nagy
élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Tájházakba egyébként a megye más településeiről is érkeznek, de
rendszeresek itt a kézműves foglalkozások, az ünnepkörökhöz kapcsolódó
rendezvények, és a bábszínházak. A
bejáráson megtudtuk, a Népi Építészeti Program 2020 folytatásaként
– amely keretében műemlékvédelmi
szakértői vélemények készültek el a
Hajdúböszörményi Tájházak épületeinek felújításával kapcsolatban – 2021.
évben lehetőség nyílt megpályázni az
épületek felújítását célzó támogatást.
Az elkészült tervek és tervezői költségvetések alapján 3 épületre – a 92; 98;
(folytatás a 3. oldalon)
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Rozsné Fekete Csilla

„Az éneklés, a hangszeres játék, a tánc meghatározó szerepet
töltött be az életemben és ma is
ez a vezérfonalam. Úgy gondoltam, ezek a számomra kedves
tevékenységek akkor maradnak
örökre részesei életemnek, ha
olyan pályát választok, ahol a
zene a mindennapok része” – vallja Rozsné Fekete Csilla zenepedagógus.
A Bethlen-iskola énektanára a zeneiskolában népzenét tanít, aki, mint
fogalmazott, szereti a munkáját, s
megnyugvást és sok örömöt adnak
neki tanítványai.
– Mikor és milyen indíttatásból esett
a választása az énekre és a népzenére?
– Az éneklés és a hangszeres játék,
valamint a tánc mindig meghatározó
volt az életemben. Úgy gondoltam,
hogy ezek a kedves tevékenységek akkor maradnak részesei az életpályámnak, hogyha ezt a hivatást választom.
A nagyapám citerázott, nagyanyám
nagyon sokat énekelt nekünk, és
édesanyám is tanult hangszeren. Az
öcsém szintén tanult zenét, és én is
óvodáskorom óta zeneiskolába jártam. Zongoráztam. Harsányiné Timi
néni leánykarában ismerkedtem meg
a kórusénekléssel, később a gimnáziumi énekkar is meghatározó volt számomra.
– A szülők mennyire támogatták döntését?
– Anyukám irányított a pálya felé.
Tehát maximálisan támogatták ezt a
választásomat.
– Pedagógusként hogyan alakult a pályája?
– Amikor végeztem Nyíregyházán,
a Bartók Béla Zeneiskolában helyezkedtem el. Itt népzenetanárként dolgoztam. Népi éneket és népi furulyát
tanítottam. Mellette egy alapítványi
intézményben a zongora és a szolfézs világába vezettem be a gyerekeket. Utána volt egy kis szünet, jött a
családalapítás. Majd a Veress Ferenc
Szakképző Iskolában kezdtem el énekzenét oktatni, óraadóként. 2008-tól
pedig a Bethlen-iskolában dolgozom.
Én itt nagyon jól érzem magam, nagyon jó a tantestület. Mindig elismerték és elismerik a munkámat.
– A Bethlen-iskola mellett a Bartók
Béla Zeneiskolában is tanít. Hogyan
tudja megosztani az idejét a két intézmény között?
– A Bethlen-iskolában úgy alakulnak az óráim, hogy van, amikor nincs
elfoglaltságom. Ilyenkor szoktam a
zeneiskolában tanítani. Ott délután
történik oktatás. Nem egyszerű mindenütt időben ott lennem, de megoldható. Meg tudom úgy osztani a
feladatokat, hogy jól menjen mind a
kettő.
– Pályakezdőként hogyan fogadták a
gyerekek?
– Nem volt egyszerű. Amikor a
Bethlen-iskolába kerültem, akkor
egyből kaptam egy hetedik osztályt.
Osztályfőnök lettem. Meg kellett küz-

XXXII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM

denem a gyerekek figyelméért. Igyekeztem a hozzájuk közelálló dolgokat
közvetíteni feléjük. Még könnyűzenét
is csempésztem az órákba, és olyan
feladatokat adtam nekik, amik sejtésem szerint érdekelhették őket. Azt
gondolom, hogy a gyerekek jellemformálásában napjainkban még nagyobb
szerepe van az iskolának. A művészeti tantárgyak heti egy órában, szinte
csak népművelésként vannak jelen.
Tapasztalatom szerint minden gyerek
más és más. Ehhez mindig igyekszem
alkalmazkodni.
– Mióta a pályán van változtak-e a generációk?
– Igen. Mindenképpen változtak.
Közben mi is mások vagyunk. Én rengeteg új dologgal ismerkedtem meg.
Több képzésen vettem részt, melyek a
napi munkámban segítenek. Többek
között a Kodály Intézet oktatásaira is
nagy örömmel mentem. Sok új módszert sajátítottam el. Bejött a digitális
világ, ma már van, amikor tabletekkel
dolgoznak a gyerekek. Vannak
okostábláink is. A tanulók várják az
ilyen jellegű feladatokat, érdeklődők.
A régi hagyományos módszerekkel
már nem tudnánk a figyelmüket lekötni, mint régebben.
– Milyen kihívásokban van része a
népzene tanításában?
– Külön kell kezelni az ének-zene
és a népzenei oktatást. Ez utóbbira a
zeneiskolában azok járnak, akik tudnak énekelni, és szeretnek is. Őket
továbbfejlesztjük és megmutatjuk nekik a titkokat. A gyűjtéseket, azokat
a finom dolgokat, amiket az általános
iskolában nem tudnának megtanulni. Egyéni és csoportos óráik is vannak, az Apró Locsi-fecsi énekegyüttes igazán jó kis közösséggé alakult.
A Bethlen-iskolában is van népdalos
szakköröm. A népdalköröm kifejezetten a versenyzésről szól. Kis Boróka
az együttes neve. Velük már nagyon
sok szép eredményt értem el. Szintén
kihívás az, hogy a gyerekeket kiválogassam, és megmutassam nekik, milyen jó együtt énekelni egy közösségben. Kihívás a figyelem koncentráció
fejlesztése is. Erre rengeteg feladatot
készítek. Büszkén mondhatom, hogy
vannak olyan csoportjaim, akik önállóan képesek énekelni.
– Napi munkájában mi az, amit mindig szem előtt tart?
– Osztályfőnök is vagyok. Most ép-

pen nyolcadik osztályom van, akik ballagnak. A gyerekekkel való kommunikációt tartom elsősorban szem előtt.
Nagyon szeretem tudni, hogy lelkileg
is hogyan vannak ők. A közösségfejlesztést kifejezetten fontosnak tartom, ezért viszonylag sok programot
szervezek az aktuális osztályomnak,
a kirándulásoktól a gyárlátogatásokon
keresztül a különféle délutáni osztályprogramokig. Fontos, hogy a kollégákkal nagyon jó kapcsolatot ápoljunk,
mert a munkahelyi légkör meghatározó az életünkben. Én minden tanórámra készülök. Sokszor még éjfélkor
is a számítógép előtt ülök. Pedig „csak”
ének-zenét tanítok, nem matematikát
és magyart. Úgy érzem, lelkiismeretesen végzem a munkámat.
– A hivatásában az igazán nagy eredmények lehet, hogy csak később érnek
be. Figyelemmel tudja-e diákjai későbbi
sorsát követni?
– Mindenképpen figyelemmel kísérem. Most a harmadik osztályom
ballag el. Mindig vannak visszajelzéseim a gyerekeket illetően. Főleg az
énekesek szoktak később is megkeresni. Sokakkal a mai napig tartom
a kapcsolatot. Közülük van, aki már
gyereket szült. Esküvőkön is énekelek
több mint harminc éve. Volt, aki külön felkért, hogy én adjak műsort nekik a jeles nap alkalmából. Ezek mind
feltöltenek.
– Hálás feladat manapság éneket és
népzenét tanítani?
– Minket, pedagógusokat többek
között a csillogó szemek motiválnak.
Van olyan gyerek, aki öleléssel szokta
kimutatni szeretetét. Ezek mindenképpen jó dolgok. Én nagyon szeretek
gyerekekkel dolgozni. Nem lennék
képes élettelen dolgokkal foglalkozni.
Nekem kell a folyamatos kihívás és az
újdonság. Ezeket a pedagógushivatás
mind biztosítja. A magyar népdalkincs olyan gazdag, hogy töredékét
sem ismerjük igazán, ma már könynyebben hozzájuthatunk a gyűjtésekhez, táborokban is tanulhatunk és a
zeneiskolában is rendszeresen vannak népzenei kurzusok, ahol a mesterek és tanítványok egy közös cél
érdekében találkozhatnak. Mindenképpen hálás vagyok, hogy értéket
közvetíthetek.
– Mennyire tartja fontosnak, hogy a
diákok felé mindig szeretettel és tisztelettel forduljon?

– Ez az egyik legfontosabb a mi pályánkon. Nagyon-nagy feladat és kihívás. Ahhoz, hogy elvárásaink legyenek a gyerekekkel szemben, nekünk
is példát kell mutatni. Igyekszem a tőlem telhető módon mindig szeretettel
és tisztelettel fordulni a diákok felé.
Ahogy haladok a korral előre, sokkal
megfontoltabban kommunikálok a
tanulókkal. Visszafogottabb lettem.
De szerintem ez mindenkire jellemző.
– Mit tart a legnagyobb eredményének pályafutása során?
– A legnagyobb eredményemnek azt
tartom, hogy az általános iskolánkban a népdalkör töretlenül működik.
Szinte minden évben volt országos
eredményünk is. Ezen kívül 2 énekkar is van nálunk, a gyerekek nagyon
szeretik ezeket a foglalkozásokat. Sikernek tartom azt is, hogy öt éve már
kapcsolatot ápolok a Debreceni Filharmóniával, akiknek közreműködésével komolyzenei hangversenyeket
ajánlok városi szinten a fiataloknak.
A különböző intézményekben tanító
ének-zene tanárokkal így sikerül szorosabb együttműködésre lépni, egy
nemes cél érdekében. Nagy örömmel
tölt el, hogy visszamehettem a zeneiskolába tanítani. Büszke vagyok
arra, hogy lehetőséget kaptam a Magyar Művészeti Akadémia „Mester és
tanítványa” pályázatának keretében,
egy képzésen részt venni. És arra is
büszke vagyok, hogy a városi Daróci Bárdos Tamás Kórus tagja vagyok
hosszú évek óta. Az iskolavezetés,
a tankerület és az önkormányzat is
többször elismerte a munkámat, ami
visszajelzés számomra, hogy jó utat
választottam.
– A családja mennyire támogatja
munkájában?
– Teljes mértékben támogatnak. A
férjemnek nagyon sokat köszönhetek, hiszen tudja, hogy amikor éjszakázom, akkor nagyon fontos dolgom
van. Sokszor saját autónkkal viszem
a gyerekeket a versenyekre. Ő ezt is
tolerálja. Sőt, ebbe a tevékenységbe
ő maga ugyancsak bekapcsolódik. De
ugyanígy a gyerekeim és a szüleim
is segítenek. Keresztanyám varrta a
gyerekek fellépő ruháit.
– A család és a tanítás mellett, mi tölti
még ki az életét?
– Szépítgetem a kertünket, segítek
a szüleimnek is az ilyen jellegű munkákban. Szeretek kézműveskedni,
csak nagyon kevés időm van rá. Emellett nagyon szeretek olvasni és koncertekre járni. Az élőzene varázsa nagyon fontos számomra.
– Jön a nyári szünidő. Munkával vagy
pihenéssel fogja eltölteni ezt az időszakot?
– A pihenés mellett az iskolában
mindig vállalok táboroztatást. Most
is lesz két turnusom, illetve augusztusban a zeneiskola csapatával Szegeden, egy moldvai kurzuson tervezek
részt venni. Szeretném a hangszeres
tudásomat is egy kicsit „leporolni”.
Bertalan Erzsébet
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Határjáráson
Esőre állt az idő június 10-én,
délután, amikor is a Hajdú Gazdakör szervezésében elindultunk a határszemlére. A tomboló
szélben a mezőgazdaságban tapasztalatlan újságíró száján kiszaladt, csak nehogy eső legyen.
Rögtön válaszként érkezett, ebben a körben ilyet ne mondjak.

és 100 szám alatt lévő lakóház részekre
- lett beadva pályázat. A megítélt részleges támogatás tükrében, valamint
szakértői vélemény alapján az a döntés
született, hogy a 92 és a 98 szám alatti
lakóház kerüljön felújításra a 2021-es
program keretében. Az elnyert támogatás összesen 24.500.000 Ft, amelyhez 19.856.060 Ft önerő szükséges. A
jelenleg zajló felújítási munkálatok a
Teleki Alapítvány - mint közreműködő
szervezet - szakemberének felügyelete
mellett folynak. A 92. szám alatt lévő
lakóház épületen az első ütemben az
alábbi munkálatok kerültek elvégzésre: a faszerkezet megerősítése során a
csavarozások, fapótlások mellett a rovarrágott, gombásodással fertőzött felületek eltávolításra kerültek a meglévő
tetőszerkezeti elemekről csiszolással,
bárdolással. A beépített és meglévő
faanyag többrétegű védelmi felületkezelést kapott, megelőzve az ilyen jellegű károsodás későbbi kialakulását.
A meglévő nádfedés - letakarítását, a
töredezett, kiálló nádvégek eltávolítását követően - a szükséges részeken
tűzdelésre, felverésre került. Az így kapott alap felületre került felhelyezésre
az új többlet nádfedés, melyhez szükségszerűen magasított oromdeszkázat
is készült. A már sérült és elöregedett
gerincfedés lebontását követően, új
nádpadlós fedés és kupás gerinc került
kialakításra. A fedés kialakítása során
került a kéményszegély bádogozása
is elkészítésre. A 98. szám alatt lévő
lakóház épületen az első ütemben az
alábbi munkálatok kerültek elvégzésre: a faszerkezet megerősítése során a

beépített és kiváltott szarufa és gerenda megerősítések, fapótlások mellett a
rovarrágott, gombásodással fertőzött
felületek eltávolításra kerültek a meglévő tetőszerkezeti elemekről csiszolással, bárdolással. Minden beépített
és meglévő faanyag többrétegű védelmi felületkezelést kapott, megelőzve
az ilyen jellegű károsodás későbbi kialakulását. A meglévő nádfedés - letakarítását, a töredezett, kiálló nádvégek
eltávolítását követően - a szükséges
részeken tűzdelésre, felverésre került.
A már sérült és elöregedett gerincfedés lebontását követően, új nádpadlós
fedés és kupás gerinc került kialakításra. A fedés kialakítása során került
a kéményszegély bádogozása is elkészítésre. Az épület alapozásának megerősítési munkálatai a tartószerkezeti
szakvélemény megállapítása és a szakkivitelező cég javaslata alapján, talajszilárdítással került elvégzésre. Ezen
munkálatok során az épület körül 30
cm-ként szondák kerültek lehelyezésre, egymást követően 1, 2, és 3 méteres mélységekbe. Injektálásuk a méret
növekedést követően az 1 m-es szondákkal kezdődött. Az elkövetkezőkben a vakolatok, a nyílászárók és más
fa elemek felújítása valósul meg, majd
a belső burkolatok (hajópadló és téglaburkolat) készülnek el. A falak megerősítését acélösszehúzó szerkezettel
fogják elkészíteni a szakemberek. A
legvégén természetesen tiszta fehér
meszelés készül. A munkálatok folyamatáról képes beszámoló jelenik meg
a város és a Tájházak facebook oldalán.
Sz.Sz.K.

Ökoskodók

A Széchenyi-iskola immár hatodik alkalommal rendezte meg az
„Ökoskodó komplex vetélkedő a fenntartható fejlődésért” elnevezésű levelezős versenyét.
A versenyre húsz négyfős csapat jelentkezett és több mint 100 diák és
pedagógus vett részt a hat hónapon át tartó megmérettetésen. Az első négy
forduló feladatainak anyaga felölelte a természettudományos ismeretanyag
számos területét, illetve más tudományterületekkel való kapcsolatát. A vetélkedő során az általános iskolák megismerték iskolánkat, képzési kínálatunkat. A döntőbe jutott csapatoknak június 2-án személyesen kellett
számot adniuk a természetismereti, környezetvédelmi tudásukról és a csapaton belüli együttműködés készségéről iskolánkban.
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Kilenc helyszín szerepelt a határszemle állomásai között. Növénytermesztő és állattenyésztő kultúrákat
szemléztek és a gazdálkodók elmondták tapasztalataikat. Elsőként Balogh Gábor búzaföldjét nézték meg
a résztvevők. A gazdálkodási technológia iránt nagy volt az érdeklődés,
hiszen szép termőföld előtt álltunk.
Mint megtudtuk, az elővetemény
csemegekukorica volt, majd a föld-

ban a Larix vetőmag. A helyszínen jól
látszott már, hogy közepes méretű,
édes szemű termés ígérkezik. Amely
előveteménynek kiváló, hiszen jövőre csemegekukorica kerül mély fekvésű termőföldbe. Fekete Zsigmond
és felesége 2000 óta gazdálkodik,
összesen 200 hektár saját és bérelt
fölterületen dolgoznak. A családi gazdálkodásban zöldborsót, csemegekukoricát, búzát és napraforgót termelnek.
Szabó Sándor, a határszemlét
szervező Hajdú Gazdakör elnöke elmondta, a cél az, hogy a tapasztalatokon keresztül tanuljanak egymástól, elmondják saját véleményüket, jó
tanácsokkal segítik egymást. A búza
és borsóföld után Csóka Pál legelő
marhatartását szemlézték a gazdatársak. Majd szintén Pródon Szabó

kezelési eljárások után, októberben
volt a vetés. A tavaszi munkálatok a
Nádor nevű vetőmag elvetése után
szilárd trágyázással kezdődtek, majd
áprilisban követte a gyomirtás és
a gombaölőzés, amely májusban is
folytatódott. Az 5 hektárnyi területen szép kerekszemű búza nőtt, jelenleg 60-70 mázsára saccolható a
hozam. Az eső viszont nagyon kell
még, hangsúlyozta Balogh Gábor, aki
1993 óta gazdálkodik. Saját és bérelt
területen mintegy 140-150 hektáron
búzát, takarmánykukoricát, csemegekukoricát és napraforgót termel.
A második állomáson fiatal gazdálkodó, Fekete Zsigmond öntözés
nélküli borsóföldjénél kaphattunk
tájékoztatást. A gazdatársak a 4,3
hektáros terület közepében szemlélték meg a termést, amely körülbelül
egy héttel a betakarítás előtt várta a
mezőgazdászokat. A borsó területét
ősszel átforgatták, majd tavasszal a
simítás után került a földbe, április-

Sándor mutatta be öntözött hagyma és krumpli termesztését. Csatári
Imre gazdálkodó marhatelepének látogatása után, Rab Márton mutatta
be hobby kertészetét. Ezután ellátogattak Pécsi Lajos Hajdúhadházi gazdaköri elnök napraforgó és kukorica
táblájához. Szabó Sándor gazdaköri
elnök is vendégül látta a gazdatársakat napraforgó és búzatáblájánál. A
közös értékelésre és tapasztalatcserére Dancsi Imre hajdúhadházi gazdálkodó jóvoltából, a Czégényi úti
egykori tanyasi iskola területén került sor. A határszemlézőkkel tartott
Sőrés István alpolgármester, aki kiemelte, a város közigazgatási területéhez tartozó 37 ezer hektár terület
nagy része mezőgazdasági terület.
Megállapította, nagy érdeklődés volt
a határszemle iránt, és a gazdák viszonylag jó termésben bíznak. Reméljük, az időjárás is a gazdálkodók
segítségére lesz.
Szarvas-Szabó Katalin

Kitüntetések
Az Agrárminisztérium Pro Silva
Hungariae díját vehette át Gencsi
Zoltán címzetes egyetemi docenst,
a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt.
szakreferense az erdők természeti
értékeinek megőrzésében, a kíméletes erdőfelújítási módok kialakításában végzett kiemelkedő munkájáért,

szakírói tevékenységéért június 8-án,
a budapesti Vajdahunyad várában.
Ugyancsak itt kapta meg előző
nap az agrárminiszter emlékplakettjét Tatár Antal középiskolai tanár, a
helyi Zöld Kör alelnöke, a környezetünkért és a fenntartható fejlődésért
végzett kimagasló tevékenységéért.
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A Hajdúböszörményi Tájházak
a népi építészet emlékeit őrzi,
az öt alföldi lakóházból álló épületegyüttesnek köszönhetően. A
házak a 18. század vége és a 19.
század közepe között épültek és
napjainkban is hűen reprezentálják a korabeli életmódot és a népi
építészet szerves összetartozását.
A népi építészet emlékeit őrzi a
Polgári utca egyik zugának öt paraszti porta alkotta épületegyüttese,
mely egyszerű, alföldi típusú lakóházakból és gazdasági épületekből áll.
A házak a 18. század vége és a 19.
század közepe között épültek és napjainkban is hűen reprezentálják a korabeli életmódod és a népi építészet
szerves összetartozását.
Az épületegyüttes nyitott a nagyközönség felé. Évente több ezren
látogatják az itt szervezett programokat és magát az épületegyüttest.
A Hajdú7 Kft. jó gazda módjára fejleszti és üzemelteti a tájházakat.
Interjúk elkészítése után érkezett a
friss és örömteli hír, pályázati forrásból több épület teljesen megújulhat.
(Erről szóló írásunk a lap 1-3. oldalán
található. A szerk.) Többek között
ezekről kérdeztük az kft. ügyvezetőjét, Varjasi Gergelyt és Lénárt-Varga
Margit művelődésszervezőt.
Családok, fiatalok kedvelt helye
– Milyen feladatokat vállal fel a Hajdúböszörményi Tájházak napjainkban?
V. G.: Év elejétől változás történt
a tájházak működtetésében. Ekkor
vette át a Hajdú7 Kft. A létesítmények hétköznap is nyitott kapukkal
várják az érdeklődőket. Ekkor a házakat mindenki megtekintheti. Most
két épület felújítása van folyamatban
egy pályázatnak köszönhetően. A
Népi Építészeti Program keretében
történik a renoválás. Ezen kívül sok
programot kínálunk az ideérkezőknek, főként az ünnepekhez kapcsolódóan, így a Húsvét, a Pünkösd, a
Márton-nap mindig sok látogatót
vonz. Emellett családi napok, céges
rendezvények, az iskolai csoportoknak foglalkozások biztosítása is a
hétköznapi munkánkhoz tartozik.
Nem is gondolnánk, milyen sokan
veszik igénybe szolgáltatásainkat.
Továbbá szakkörök és kézműves foglalkozások is színesítik a kínálatot.
– Milyen személyi és tárgyi feltételek
között várják a vendégeiket?
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Hagyományőrzés a kor
színvonalán

V. G.: Két főállású kolléga dolgozik
a helyszínen. Egy művelődésszervező
és egy karbantartó. A tárgyi feltételek adottak. Gondoljunk csak a régi
házakra és az új Norvég Alapból létrehozott épületre. Ezek teljes mértékben a látogatók rendelkezésére
állnak. Harminc-negyven főig minden lehetőséget tudunk biztosítani.
Például étkészletet is. Kapcsolatban
vagyunk a szintén Hajdú7 Kft égisze
alatt működő Fürdőkerti étteremmel, akik segíteni szoktak a programok megvalósításában. Így, bármilyen rendezvénynek otthont tudunk
adni. A feltételek javításához tartozik
még az is, hogy az önkormányzattal kötött közművelődési szerződés
alapján támogatást kapunk. Ez az
épületegyüttes fenntartását szolgálja.
– Mennyire figyelnek oda az épületegyüttes népszerűsítésére?
V. G.: Most főként a céges és családi rendezvények kiajánlása történt
meg. Ennek érdekében megkerestük
a városban működő intézményeket is.
Emellett sok cégnek küldtünk el ajánlókat. Egyébként a Tájházszövetség
tagjai vagyunk, ahol szintén megjelenünk. Egy online rendszer részeként
folyamatosan olvasható a hirdetésünk. Igazán ez akkor teljesedik ki,
ha a rekonstrukció alatt álló két épület is megújul.
– Milyen a kapcsolatuk a város szervezeteivel, a civil szférával?
V. G.: Nagyon sok civil és egyéb
szervezet él az általunk nyújtott lehetőségekkel. Néhányat említve, a
Civilek a Lakóhelyért Egyesület, a

Szociális Szolgáltatási Központ, a néptáncegyüttes vagy a nótaklub. Mindenben segítjük a hozzánk érkezőket.
Hagyományőrzés felsőfokon
– Hogyan készülnek fel egy-egy szezonra?
V. G.: Áttekintjük az aktuális feladatokat. Például az idén nagyon
népszerűek voltak a népi játékok.
Azt tűztük ki célul, hogy ezt önerőből fejlesztjük. Ennek egy része már
megvalósult. Ezzel a városi rendezvényeket is színesíteni tudjuk. Egy-egy
népi játszóházat, ha szolgáltatótól
vennénk igénybe, nagyon drága lenne. Az aktualitásokat mindig szem
előtt tartjuk. Odafigyelünk a karbantartásra, a zöldfelület-kezelésre is.
Az idén a kerítés javítását, valamint
villanyszerelési munkákat valósítunk
meg önerőből. Ami még a felkészüléshez tartozik, az udvaron található vizesblokk fejlesztése. Ezt szeretnénk
a jövőben megoldani. A mostani felújításból kimaradt házakat is szeretnénk rendbe tenni.
– Milyen szempontok szerint szervezik meg a programokat?
L. V. M.: Vannak saját rendezvényeink, amik az aktuális ünnepkörökhöz kapcsolódnak. Ilyen volt
legutóbb a pünkösdi program. A jó
idő beköszöntével szívesen látjuk az
iskolai csoportokat. A Csodaszarvas
Program keretein belül is érkeznek
majd hozzánk gyerekek. Az idő az
meghatározza, hogy mennyire tudjuk használni a külső tereket.
– Milyen visszajelzéseik vannak a látogatóktól a programokat illetően?
L. V. M.: Nagyon fontosak a visszajelzések. Előremutatóak a következő
időszakra és programokra nézve. Eddig pozitív visszajelzéseink vannak.
Örülnek az emberek, ha a város már
meglévő kínálatát tovább tudjuk színesíteni. Mi elsősorban a gyermekprogramokra helyezzük a hangsúlyt.
Ezekhez például kemencés sütést is
szoktunk kapcsolni.
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L. V. M.: A Csoóri Sándor Program keretein belül három különböző foglalkozásunk kezdődött.
Ennek részeként az érdeklődők
bőrműveskedhettek, részt vehettek a Civilek a Lakóhelyért Egyesület Sütő-sulijában, illetve volt egy
hagyományőrző foglalkozássorozat
gyermekeknek. A Szakkör Program
keretein belül a nemezelés világába
is bepillanthattak az érdeklődők. Ezt
a Nemzeti Művelődési Intézet támogatta. Online történtek a foglalkozások, heti egyszeri alkalommal. Ehhez
a támogató eszközt biztosított. Az
elkészült munkákból a nyáron kiállítást is rendezünk.
– A nyári szezonra mit terveznek?
– Július 4-től indulna a nyári táborunk, heti váltásokkal. Egészen
július 29-ig. Erre még mindig várjuk
az érdeklődő gyerekek jelentkezését.
Legalább tíz fő szükséges a heti turnusok indulásához. A nyáron továbbra is lesznek családi programjaink,
osztálylátogatásaink, és már több cég
jelezte kérését rendezvényük megvalósításával kapcsolatban.
– Mennyire kap szerepet a hagyományőrzés a programokban?
L. V. M.: Ez a fő szempontunk, a
vezérfonalunk. Ha már ilyen szép és

autentikus helyszínünk van, ki kell
használnunk. A hagyományőrzést
szolgálja a tárlatvezetésünk, a tájházak bemutatása. Ennek segítségével
visszatekintünk a régi időkbe. Beszélünk az akkori életről, megnézzük az
ebben az időben használt eszközöket.
A kézműves foglalkozásaink is ezt a
célt szolgálják. Itt említeném még a
kemencés sütéseket is, a népi játékok
használatával pedig parasztolimpiát
szoktunk rendezni.
– Milyen szezonra számít?
L. V. M.: Az eddigi programjaink
látogatottabbak voltak, mint a korábbiak. A bejelentkezések alapján
kimondottan jó szezonra számítok.
Ősztől reményeink szerint folytatni
tudjuk a Csoóri Sándor Programot,
melynek köszönhetően több új foglalkozást tudunk indítani majd.
V. G.: Erős szezonra, nagy érdeklődésre számítok. Ehhez minden adott
Kiállítás és nyári táborok
a programok és tárgyi feltételek te– Az elmúlt szezon ajánlatából miket kintetében is.
bertalan
emelne ki?
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Az együttes tagjain sok múlik

A Locsi-Fecsi énekegyüttes a
Bartók Béla Zeneiskola növendékeiből állt össze. Az együttes a
sokéves közös munka során jó baráti társasággá vált, azonban az
őket összekötő, még ettől is szorosabb kapocs a magyar népzene
szeretete. Legfőbb céljuk a tiszta
forrásból származó énekek továbbéltetése.
Szakmai vezetőjük, Törökné Marosvölgyi Ágnes az együttessel kapcsolatban elmondta, hogy korábban
két énekes csoport működött intézményükben, az egyik Cserfes, a másik
Locsi-Fecsi néven volt. Mivel a létszámot tekintve egy csoport folytatta a
munkát, végül az utóbbi maradt a nevünk, mert ez valahogy illett is reájuk.
– Milyen korosztályok énekelnek az
együttesben?
– Mikor átvettem az együttest, általános iskolás korú gyerekekből állt.
Mivel évek óta együtt dolgozunk, mára
minden tag középiskolás. A zeneiskolának lett egy Apró Locsi- Fecsije is. Őket
Rozsné Fekete Csilla kolléganőm tanítja. Ezt a csoportot zömében alsósok
alkotják. A tagok az intézményünkből
kerülnek ki, népi énekes szakos növendékek közül szoktak jelentkezni az
énekegyüttesbe.
– Milyen versenyeken szokták megmérettetni magukat?
– Népzene szempontjából kettősség
jellemzi a tanulmányi versenyeket. A
minisztérium által meghirdetett országos népzenei verseny több évente
egyszer kerül meghirdetésre. Csak háromévente van, egyetlen minisztérium
által meghirdetett országos verseny.
Ezen tavalyelőtt bejutottunk a döntőbe, de a pandémia miatt nem lett
megtartva. Szerencsére azonban több
olyan népzenei szervezet van, amely
rendszeresen hirdet meg minősítő
fesztivált, versenyt a gyerekek számára. Az egyik a Vass Lajos Népzenei Szövetség, amelynek most „futott ki” egy
kétéves felmenő rendszerű minősítője.
Itt is bejutottunk az országos döntőbe,
és a Kárpát-medencei nagy döntőbe
is. Három egyéni és egy csoportos kategóriában is kiemelt nívódíjat értünk
el. A nyíregyházi Vécsey-Vásárhelyi
Országos Kamara Népdaléneklési versenyre évek óta járunk. Két éve kettő
első helyet, valamint a megmérettetés
vándordíját érdemeltük ki. Az idén három kategóriában szintén első helyezést értünk el ezen a versenyen. Idén a
zsűri tanári különdíjjal értékelte meg-

tartó pedagógiai munkámat. Én azt látom, hogy a gyerekek nagyon szeretik
a színpadot. Nekik mindegy, hogy fellépés vagy verseny, igyekeznek a maximumot nyújtani.
– A fiatal közösség mennyire segíti a
népi kultúra népszerűsítését?
– A gyerekeken is sok múlik, de
alapvetően a család és a pedagógus a
meghatározó ebből a szempontból.
Fontos, hogy milyen értékrendet közvetítenek a fiatalok számára. Melyek
azok a hagyományok, melyeket tényleg megélhetnek az adott közösségen
belül. Ezeknek a növendékeknek a
napi életükben benne van a hagyományőrzés és a folklór szeretete. Többen néptáncolnak közülük. Így itt is
megmutathatják azokat az értékeket,
melyek számukra fontosak. Ezt akkor
tudják közvetíteni, ha életük része a
folklór és tele vannak érzelemmel és
élménnyel.
– Repertoárjuk hogyan áll össze?
– A korábbi vezető, Bárdosi Ildikó gazdag és értékes anyagot adott
át. Igyekszünk minden tanévben különböző tájegységek dalait, stílusát
megismertetni velük. Nyílván, ha egy
versenykiíráson van kötelező anyag,
akkor ez kap prioritást. Tehát repertoárunk folyamatosan bővül. Az egyes
népdalcsokrokat próbálom úgy összeállítani, hogy azokat a gyerekek is magukénak érezzék.
– Milyen visszajelzéseket szoktak kapni a fellépéseket illetően a szakmától és a
közönségtől?
– A visszajelzések mindig nagyon
fontosak. Számomra az első visszajelzés, hogy öröm ránézni a gyerekekre.
Sugárzik róluk, hogy imádnak énekelni. Úgy gondolom, az eladóművészetnek, a pedagógiai munkának ez a legfontosabb feladata. A közönség látja,
hogy belülről jön a fellépőkből a zene
szeretete. A szakmai visszajelzések
is nagyon fontosak számomra. Ebből
tudjuk meg többek között, hogy jó
irányba haladunk-e. Jól értelmezem-e
a gyűjtéseket, amiket kiválogatok a
növendékeknek. Ez egy meglehetősen szubjektív műfaj. Sokféleképpen
lehet értelmezni a népdalokat. A gyerekeknek is nagyon jó, hogy nemcsak
tőlem kapnak visszajelzéseket, hanem
a zsűritől is megerősítést remélhetnek.
A sok éneklésnek, versenynek köszönhetően nagyon reális önkép alakul ki
a fiatalokban magukról. Ezt is nagy
eredménynek érzem, amit nem csak az
éneklés, fellépés alkalmával kamatoztatnak az életükben.
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– Mi az, ami megtartja az együttesnél?
– Nekem a munkám a hobbim is.
Imádom a gyerekeket és ők is nagyon
szeretik ezt az egészet. Nekik és nekem is van egy erős belső elhívásunk,
aminek köszönhetően nem kell a megtartóerőn gondolkozni.
Nagy Anna négy éve tagja az együttesnek. Előtte citerázott. Mivel a tanára, Bárdosi Ildikó úgy ítélte meg,
hogy szép hangja van, csatlakozott az
együtteshez. Utána már Törökné Marosvölgyi Ágnes vette át az oktatását
és nevelését..
– Mennyire találtad meg a helyedet?
– Maximálisan megtaláltam a helyemet. Az együttesen belül segítjük egymást, könnyen kommunikálunk. Nem
véletlen, hogy Locsi-Fecsi a nevünk.
Nemcsak énekelni, hanem beszélgetni
is imádunk.
– Melyik fellépésetekre emlékszel viszsza legszívesebben?
– Az idei nyíregyházi Vécsey Népdaléneklési Versenyre. Itt első helye-

zett lettem, egyéni kategóriában. De
a Locsi-Fecsi énekegyüttessel is elsők
lettünk.
– Hogyan készültök fel egy-egy felkérésre?
– Van hetente egy egyéni óránk, és
van egy csoportos is, ahol mindenki ott van. Ekkor együtt éneklünk, és
készülünk a fellépésekre. Új dalokat is
szoktunk tanulni.
– Korosztályod, ismerőseid hogyan fogadják, hogy te népdalokat énekelsz?
– Én már tizenkilenc éves leszek.
Szerintem a korosztályomban vannak,
akik nem nagyon ismerik ezt a műfajt.
De a baráti köröm maximálisan megérti, hogy én énekelek. Szeretik hallgatni
a népzenét. Vannak kivételek, de öszszességében a fiatalok elfogadják ezt a
műfajt. A fellépéseimmel kapcsolatban
mindig pozitív visszajelzéseket szoktam kapni. Sokan odajönnek hozzám
és megdicsérnek. Nagyon jó véleménynyel vannak rólunk az emberek.
bertalan

Pályám kedves története

Legjobbak az országban
Kiss-Kovács Éva kertészmérnök,
a Margaréta Kertészet társtulajdonosa Hajdúdorogon, nagycsaládban nevelkedett. A szülei munkájuk mellett zöldségtermesztéssel
is foglalkoztak, amelybe már kisebb kortól bevonták gyermekeiket. Éva ekkor úgy gondolta, hogy
soha többé nem szeretné, ha bármilyen köze lenne a földműveléshez, de a sors másképp hozta, hiszen ezen a területen találta meg a tézi a megrendeléseket, foglalkozik a
boldogságát.
vevőkkel, akiknek kérésére kertrészeket tervez, és folyamatosan kutatja az
Szüleitől a munka tiszteletét és a újdonságokat. Mellette, ha kell ültet,
család szeretetét kapta útravalóul. pakol és öntöz. Fontosnak tartja, hogy
Máig fontosnak tartja az összetarto- minden munkáját időben és pontosan
zást. Alap és középfokú tanulmányait végezzen el. Nem szereti a rutinszerű
Hajdúdorogon végezte, majd Nyíregy- dolgokat, élvezi a pörgős napokat és
házán, a Debreceni Egyetem Egész- a kihívásokat. Előfordul, hogy a késő
ségügyi Főiskolai Karán tanult tovább este is a kertészetben találja, nehezen
szociális munkás szakon. A tudásvágy tudja félbehagyni a megkezdett dolgomindig motiválta, ezért többek között kat. Máig, nap mint nap rácsodálkoújságíró-iskolát végzett, és munkájá- zik a világukra. A gasztronómián és a
ból adódóan kertészmérnök is lett a túrázáson kívül nagyon szeret olvasni
negyedik gyermekük születése után. és tanulni, új ismereteket szerezni,
Kiss-Kovács Éva számára különösen amennyi ideje engedi a családja melemlékezetes a honlapjuk megújítása. lett, vagy éppen velük közösen. Sok„Amíg elkészült az új honlap kemény szor lapozgatja a szakkönyveket és a
hónapok teltek el, rengeteg munkánk szépirodalmat is. Különösen érdeklővolt benne, hiszen minden egyes tör- dik a természetes kertek iránt. Kissténetet és információt meg kellett ír- Kovács Éva története szakmája egyik
nom. Különösen élményt jelentett a kedves emlékét idézi fel.
hozzá kapcsolódó többszöri fotózás.
– Családi napokat tartottunk a kerMegérte a fáradalmat, mert megkap- tészetben, többször is. Nagyon jó értuk az „Év legjobb honlapja” címet, zés, amikor pluszban adhatunk az
agrárkategóriában.” Ez egy nagy öröm embereknek. A nyílt nap keretében
volt az életünkben. Amikor férjhez jött megvendégeljük a látogatókat, bemuHajdúböszörménybe, alig ismerte a vá- tatjuk közben a tevékenységünket.
rost, de mára sok ismerőse lett a vál- Volt, hogy díszkerteket rendeztünk
lalkozásuk révén. Tudatosan törekszik be, fűszerbemutatót tartottunk. Ez is
arra, hogy jó és pozitív emberekkel ve- egy nagy „szerelem”. Volt olyan családi
gye körbe magát. Szeret nekik örömöt napunk, amely csak eköré szervezőszerezni. Egy-egy csillogó szempár dött. Édes és sós süteményeket készímindig meghatja. Mivel pszichológiát tettem különböző fűszernövényekkel.
is tanult, ez nem esik nehezére. Siker- Eközben a gyerekeknek külön progranek könyveli el, amikor már személye- mot szerveztünk. Ilyenkor a kertészet
sen őt keresik a kertészetben, hozzá minden dolgozója jelen van, segít. Így
fordulnak segítségért, szaktanácsért. a közös munkánkat illetően meghallSokat és sokfélét dolgozik. Napi mun- gathatjuk a lakosok visszajelzéseit.
kája mindenre kiterjed. Nemcsak az Remélem, ősszel folytathatjuk ezt a
irodában tevékenykedik, hanem ő in- programot.
bertalan

6

VÁROSI HETILAP

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Születésnapi köszöntő

Jelentkezőket
várnak nyári
diákmunkára

KOVÁCS KÁROLYNÉ
(szül.: Sántha Katalin)
aranydiplomás tanárnőt

85. születésnapja

Örömmel értesítjük a diákokat és családjaikat, hogy a Technológiai és Ipari Minisztérium
koordinálása mellett immáron
10. alkalommal szervezzük meg
a „Nyári diákmunka 2022.”
munkaerőpiaci programot.

és szülővárosába
visszatérte alkalmából,
szeretettel köszöntjük.
A Sántha család.

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

A munkában azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik
a program kezdő időpontjában már
betöltötték a 16. életévüket, annak
befejezésekor pedig még nem múltak
el 25 évesek. Legfeljebb napi 6 órás
foglalkoztatás támogatható a program keretében. A sikeres lebonyolítás
érdekében mielőbb várja a dolgozni
BEREGSZÁSZI MIHÁLY
kívánó diákok jelentkezését a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hiva- temetésén megjelentek, ravatalára virátalban Dóka Tiborné (I. emelet 64-es got, koszorút helyeztek, és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak.
iroda).

Házassági évforduló
Május 26-án
60. házassági
évfordulóját ünneplő

Tóth Józsefet
és feleséget,

Nagy Mária Magdolnát

Megemlékezés

szeretettel köszönti
családja.
FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

XXXII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM

Fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünk

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet.
De a kegyetlen valóság mindent összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban.
De legalább a csodában
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.”
A gyászoló család.

NYITVA TARTÁS:

Köszönetnyilvánítás

hétfő-péntek: 10-17 óra
ebédidő:
12-13 óra
szombat:
zárva
vasárnap:
zárva

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA

KOCSIS IMRE
halálának 10. évfordulójára.

(a buszmegállónál)

Kálvin tér 12.

„Keressük, de nincs már sehol, mégis itt van
mindig valahol, talán egy napsugárban…
vagy egy csillag fenn az égen, én most is egyre
várlak, mint valamikor régen.”
Szerető felesége és családja.

 0652/220-159
0620-9708-032
 varjasine@vipmail.hu

hétfő 16 óra
Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.
www.hajduboszormeny.hu
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS
Szerkesztőség:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Nyomdai munkák:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős kiadó:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
ISSN 0866-6660
Szabadhajdú online: news.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

Rendőrség:
107
Országos Mentőszolgálat:
104/112
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal
563-200
Sürgősségi ügyelet:
0652/506-303
Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra
között nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 06-20-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Június 22én, szerdán Koláné Dr. Markó Judit jegyző tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-12.00
óra között.
KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.
eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
hétvégén, ünnepen:

16.00–08.00 óráig
8.00–8.00

Tel:

06-70-3703-104 vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és
VÉDŐNŐI szolgálat: Ady tér 10. (piac I.
em.)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Június 18-19.
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Forgács Lajos (Tel: 06-30-864-4002). Az ellátásért
ügyeleti díj kerül felszámolásra.
HBCOM ügyfélszolgálat:
Tigáz:

229-190

Tel.: 36 80/180-380

temetésén megjelentek, ravatalára virágot, koszorút helyeztek, és mélységes gyászunkban 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.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünk

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,
péntek: 8-13.30-ig. Személyesen a Városi
Piac felügyeleti irodájában.

Gyógyszertári ügyelet
Arany sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

18-19. (szo-v)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

20. (hétfő)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

21. (kedd)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

22. (szerda)

Patikaplus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 0620/3434800

23. (csütörtök)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

24. (péntek)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

17. (péntek)

Június

Lapzárta:

Közérdekű információk

MOLNÁR ANTAL
volt hajdúböszörményi lakos

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

MAJOROS IMRÉNÉ
(szül. Csíkos Ilona)
halálának 5. évfordulójára.
„Sohasem feledünk, mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”
Fia és lánya családjával.

2022. JÚNIUS 17.
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Főállású újságíró munkatársat
keres a Szabadhajdú hetilap
Várjuk azon szakirányú végzettséggel rendelkező, az írás iránt elkötelezett, 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 24. 16:00 óra
Bérezés megegyezés szerint, a hatályos jogszabályok alapján.
Érdeklődni a 20/3158115-ös
telefonszámon lehet.
Vámospércsen a művelődési központban, a megyei zenei
egyesület szervezésében tartották azt a felnőtt kórustalálkozót, melyen négy énekkar lépett
színpadra.
Május utolsó szombatján a debreceni Maróthi, a szoboszlói Bárdos
Lajos, a hajdúböszörményi Daróci
Bárdos Tamás kórusai, valamint a
derecskei Hangvirág női kar mutatta
be műsorát négytagú szakértői grémium előtt.
Az összejövetel célja az éneklés, a
közös együttlét öröme mellett, nem
titkoltan az is volt, hogy a szakemberek a bemutatott kórusdarabokat
véleményezzék, s azokhoz a jövőre
vonatkozóan tanácsokat is adjanak.
A böszörményi vegyeskar hat különböző típusú és előadásmódot kívánó művet mutatott be. A szakértők
az értékelés során megállapították,
hogy a változatos és színes produkció kiválóan szolgálta a kóruséneklés
ügyét. Javaslatokat is megfogalmaz-

tak, melynek során felhívták a figyelmet, hogy a francia szövegű dalnál
fontos odafigyelni a közös, egységes
kiejtésre. Mint fogalmaztak, egy kicsit munkálkodni kell még a darabon.
Megemlítették azt is, hogy a Daróci
Bárdos Tamás Fürjecském című darabját, stílusához illően, brillírozva
adta elő a kórus. Hasonlóan pozitív véleményt alkottak John Rutter
imaszerű, négyszólamú művéről, a
Gyönyörű mindben kórusmű előadásáról, melynek során kiemelték azt
a lelkiséget, és felemelő imahangot,
amit a mű magában hordoz, és amelyet a kórus pontosan visszaidézett.
A Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar
műsorán a következő számok szerepeltek: Thoinot Arbeau: Pavane à
quatre parties, egy ismeretlen katalán szerző Dindirindi című műve,
Louis Bessieres: Les saltimbanques,
Calvin Carter/James Hudson: Good
night sweet-heart, Daróci Bárdos Tamás: Fürjecském népdalfeldolgozás,
John Rutter: Gyönyörű mind.

Árusítópontjaink: városi könyvtár,
művelődési központ, Kálvin téri Videotéka, Fürdőkerti Étterem, Bocskai
Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja Gyógyfürdő pénztára.
meg a Hajdúsági Tükör című kulturális és közéleti magazint!

Megvásárolható

Néhány cím a tartalomból: Nemzeti Rehabilitációs Központ épül; A magyar szürke útja; Kihajtás; Vérzettek és
elhulltak ők – egy kiállítás margójára>
A Latabár sztori; Elfelejtett csapot, papot. Egy böszörményi anekdota háttere; Elkésett elégtétel. Kampler Kálmán
portréja; Kijárta az élet iskoláját. Vikár
Csabáné Fölöp Gizella gimnáziumi tanár; Krisztus képes keresztfák.
A magazin 500 Ft-os áron megvásárolható, illetve 2.000 Ft-ért egész
évre előfizethető a művelődési központ
gazdasági irodájában.
Önnek lehetősége van örökbefogadni egy intézményt. Hogyan?
Vásároljon vagy fizessen elő, majd ajánlja fel egy kiválasztott intézménynek a
magazint.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN működő csoportok
programjai:
június 21., 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.
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Sikeresen szerepeltek
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Gyerek horgászverseny
Ma már csodálkozunk, ha iskolaidőn kívül a gyerekeket nem
kütyüvel a kezükben látjuk. Pedig szerencsére ez nem ritka dolog. Sőt, a gyerekhorgász versenyen részvevő 22 horgászpalánta
gyakran tölti szabadidejét a természetben.

A Bocskai és Sneci Horgászegyesületek szervezésében zajlott a verseny,
amelyen a legfiatalabb résztvevő 5 és
fél éves volt. A Kajánsziki horgásztónál egy bot és egy horog segítségével
lányok és fiúk neveztek a délelőtti
versenyre. A fogást természetesen
A bajnoki évad utolsó fordulóját erős gárdái, akik nagy kihívások száMiskolcon játszotta a HTE U15-ös munkra. Erős csapatok elleni játék során a mérlegelés után visszaengedték a
leány röplabda csapata. A dr. Kotsis sokat tanulnak és fejlődnek a játékosaim. tóba. A nevezőket két szektorba sorAttiláné nevével fémjelzett országos
gyermek bajnokság fordulóján a Miskolci Sportiskola, az Eötvös DSE és
a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület csapatai ellen léptek pályára
a HTE röplabdás lányai. A Miskolci
Sportiskola és az Eötvös DSE csapatai ellen egyaránt 2:1 arányban győzedelmeskedtek, azonban a békéscsabaiak ellen ezúttal alul maradtak,
2:1-es szett arány mellett. A csapat
edzőjét ,Kiss Imrénét kérdeztük többek között a bajnoki évadról.
– Hogyan értékelné a bajnoki évad utolsó
fordulóját?
– Az utolsó fordulón nem sikerült
minden meccset nyernünk. Egy kicsit
csalódott voltam, mert előzőleg hoztuk
a mérkőzéseket ugyanazon a csapatok ellen. Most nehezen jött a győzelem az első
két mérkőzésen is, nagy küzdelemben
sikerült nyernünk. Nagy öröm volt számomra hogy Békéscsabán a hazai, nagynevű klub ellen nyertünk. A meccs utáni
BRSE edzői nyilatkozatban szerepelt,
hogy a HTE végig irányította a játékot
az első két szettben. A visszavágóra készültek ellenünk, felvették a mérkőzést,
kielemezték és bevált a taktikájuk, alul
maradtunk. A csalódás inkább csak azért
volt bennem, mert játékosaim feladták a
küzdelmet, nem volt elég kitartás, lendület a játékukban, 2:1-re kikaptunk. De
ettől függetlenül a csoportban elsők lettünk.
– Összességében milyen bajnoki évadot
tudhat maga mögött a csapat?
– Ebben az évadban a rutinosabb játékosaim mellett a fiatalabbak is versenyzési lehetőséget kaptak. Számítottam rá
hogy nem lesz könnyű a ranglista élén
maradni. 31 csapatból a 13. helyen végeztünk. Nem sikerült minden csoportmérkőzésen jól szerepelni.
– Mennyire volt embert próbáló a bajnoki
évad?
– Az elején sikeresek voltunk, nyertük
a meccseket, bejutottunk a felsőházba.
Majd sorsolás útján nagyon erős csapatokkal kerültünk össze, akik a bajnokság
élén végeztek. A legnehezebb fordulókon legjobb játékosaim nem tudtak játszani. Itt a tét az volt, hányadik helyért
folytathatjuk a játékot. Ebben a kvalifikációs szakaszban utolsóként zártunk a
csoportban. Így már a helyosztó tornákon a 13-16. helyért játszhattunk, ahol
csoportelsőként kerültünk a 13. helyre.
Végül is elégedett vagyok ezzel az eredménnyel.
– Milyen erőt képviseltek a bajnokságban
résztvevő gárdák?
– Vannak gyengébb csapatok, de a felsőházban már ott vannak a nagy klubok

Megérezzük, hogy van még mit fejlődnünk, motivál, ösztönöz a további munkára.
– Van-e hiányérzete esetleg a bajnoksággal kapcsolatban?
– Nincs, örülök, hogy végigjátszhattuk
ezt az évadot.
– Az évad elején milyen reményekkel vágtak neki a bajnokságnak?
– Minél közelebb kerüljünk az élmezőnyhöz.
– Az évad során mennyi mérkőzést játszottak?
– Huszonkét mérkőzést játszottunk,
15-öt nyertünk. Csoportokra lebontva
a mérkőzések alakulása: 4/3, 6/6, 6/1,
6/5 mutatja, hogy a legfontosabb résznél
nem sikerült nyernünk.
– Hogyan készültek fel a mérkőzésekre?
– Az edzéseken a technikai elemek
csiszolása mellett, a mérkőzésekre való
készülésre helyezzük a hangsúlyt, sok
csapatjátékkal. Nyitás, nyitásfogadás, támadás előkészítése, feladás és befejezés
taktikája, ütések gyakorlása, sánctaktika, valamint képességfejlesztés szerepel
az edzéstartalomban.
– Év közben sikerült-e új játékosokat beépíteni a csapatba?
– Ebben az évben a tavaly hozzánk
csatlakozott játékosokat is versenyeztettem. Ezen kívül vannak újoncok, akik
év közben csatlakoztak a csapathoz. Nagyon nehéz elsajátítani a technikai elemeket, ezért az év közben belépett új
játékosokat csak a következő évadban
tudom indítani. Szükség van a kitartásra,
nem egyből jönnek a sikerek, van, akinek
több idő kell, amíg ráérez a technikára.
Mindenki képességeinek megfelelően aktív az edzéseken. Jó hangulatban telnek
a tréningek.
– Melyik volt a csúcsrangadó?
– Eger mindig nagyon erős csapatokkal
szerepel a bajnokságban. Nagy kihívás ellenük játszani. Ellenük öt szettig tartott
a küzdelem és végül 3:2-re nyertünk.
– Milyen útravalóval szokta pályára küldeni a lányokat?
– Lelkesen, jó hangulatban, ugyanakkor mindent beleadva küzdjenek. Nincs
lehetetlen, egy rossz kezdésből is át lehet
fordítani a játékot.
– Hogyan tovább?
– Június közepéig tartanak az edzések, majd lesz egy nyári edzőtáborunk.
Augusztus közepétől készülünk az újabb
bajnokságra. Sok fiatal játékosom van,
velük maradunk U15-ben. A rutinosabb
játékosaim már nem szerepelhetnek ebben a korcsoportban. Ők a HTE nagy
csapatában, Berkes Zoltánnál folytatják
szeptembertől a versenyzést.
B. E.
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solták ki, a sorszám egyben tombola
is volt, minden gyerek ajándékot és
ebédet kapott, mondta el Szabó Csaba egyesületi elnök.
Az első horgászhelynél Szekeres
Zsófit találtam, akinek testvérét,
Szekeres Katát pedig az utolsó horgászhelyre vitt a sorsolás, így édesanyjuk felváltva segítette őket. Mint
elmondták, kutyasétáltatás közben a
Keletinél jött az ötlet, hogy kipróbálják a horgászatot. Aztán szenvedély
lett belőle. Szeretik a természetet,
sok növényt, madarat, bogarat megismertek már horgászat közben. Úgy
tűnt, a szerencse csak a kisebb halak
esetében kedvezett a versenyen Zsófinak. A következő stégnél Szekeres
Antal próbált a nagy szél ellenére
pontosan dobni. Mint mondta, otthon folyamatosan gyűlik, fejlődik a
horgászati eszköztára, most például
új technikát tesztelt.
A legfiatalabb versenyző, Hortó

Norbi a nagybátyjától és a nagypapájától kapott kedvet a horgászathoz.
Már aludni sem tudott, úgy várta az
első versenyét.
Testvérpárok közül többekkel is
találkoztam a Kajánsziki tó mentén.
A Mirkó testvérek közül, Zsolti mellé letelepedve percenként újabb és
újabb fogások szemtanúja lehettem.
Zsolti 3 éves kora óta horgászik, saját bevallása szerint is mellette van a
szerencse, tavaly például egy 6 kilós
amurt fogott a Látóképi tónál. Szakszerű mozdulattal vette ki a horgot
eközben a fogásai szájából, és rakta
őket a vízben lévő gyűjtőbe.
A verseny és a horgászat is egyébként állami horgászengedélyhez és

területi engedélyhez volt kötve. A
nevezés ingyenes volt, a szülők segíthettek a kis horgászoknak.
Visszafelé tartva, az egyes horgászhelyen Zsófit nagy örömben találtam, a kisebb halak után végre nagyobb fogásnak is örülhetett.
Sz-Sz.K.

