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Tisztelet a hősöknek

2022. január 28.

2. oldal

Sport

A rendezvény a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét, majd Nagy
Tamás, a gimnázium tanulója Ady Endre „Ember az embertelenségben” című
versét adta elő. Emlékbeszédet Tiba
István országgyűlési képviselő mondott,
aki hangsúlyozta, hogy a doni áttörés
hetvenkilencedik évfordulóján immár
a huszonkettedik emléktúrát rendezik
meg. Azzal a nemes szándékkal, hogy
kifejezzék a hősök iránti tiszteletet,
emlékeztessenek mindenkit a magyar
katonák helytállására és valamenynyi áldozatra. A Don-kanyar a nemzeti
emlékezet része, szimbolikus helyszín,
hazánk II. világháborús katonai szerepvállalásának és közös sorstragédiánknak a jelképe. Tiba István ezt követően
felidézte a történelmi eseményeket.
Többek között emlékeztetett rá, hogy a
2. magyar hadsereg tragédiája, az egész
nemzet tragédiája volt. Életét vesztette,
elesett vagy megfagyott negyvenkétezer
ember, megsebesült huszonnyolcezer
katona, huszonhatezren estek hadifogságba, sokan eltűntek. Majd hozzátette,
hogy a magyar katonák hősies helytállása nyilvánvaló. A doni hősök túrájának
résztvevői minden évben fizikai teljesítménnyel is igyekeznek megemlékezni
az egykori katonákról. A teljesítésével
tisztelegnek a 2. magyar hadsereg hősei előtt, akik embertelen körülmények
között, életük árán is küzdöttek. A magyar katonai helytállás példaképei ők.
Tiba István kiemelte, hogy manapság is
a honvédelem és az ország katonai teljesítőképessége nem alapulhat kizárólag a
jól kiképzett katonákra. Legalább ilyen
fontos a felszereltség és az a technikai
háttér, amit a rohamos fejlődés miatt

folyamatosan korszerűsíteni kell. Napjainkban, amikor a határok védelme régen
tapasztalt fontossággal bír, különös figyelmet érdemelnek azok az erőfeszítések, amelyek a modern magyar hadsereg
létrehozására irányulnak. A haderő korszerűsítésének gyakorlati eredménye,
a déli határ mentén felállított műszaki
határzár, és a migráció feltartóztatására
irányuló erőfeszítések eredményességében is megmutatkozik. Önmagában a
katonai helytállás itt sem volna elegendő a megfelelő technikai feltételek biztosítása nélkül. A Zrínyi 2026 Honvédelmi
és Haderő Fejlesztési Program keretében
soha nem látott hadiipari beruházások
és haditechnikai fejlesztések valósultak
és valósulnak meg. Emellett a katonák
alapfelszerelése, ruházata is megújult,
a 21. századi elvárásoknak megfelelően.
Végül az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy tisztelettel kell visszanéznünk a múltra, tanulnunk kell elődeink hősies helytállásából. Évről évre meg
kell emlékeznünk az áldozatvállalásukról és mindent el kell követnünk, hogy
tanuljunk a történelmi tapasztalatokból.
Hadseregünk fejlesztése a jövőt szolgálja, és hozzájárul biztonságunkhoz. A
szónok beszéde végén kiemelte, hogy
tisztelet a hősöknek, tisztelet minden
áldozatnak. A megemlékezés további részében Bodogán László görögkatolikus
parochus hirdetett igét és mondott
imát. Szent Lukács evangéliumából idézett, majd imájában könyörgött az áldozatokért. Végül a tisztelet jeleként, Varga Imre szobrászművész alkotásánál, az
önkormányzat nevében, az országgyűlési képviselő, és az emléktúra, valamint a
Kratochvil Károly középiskola és kollégium képviselői helyeztek el koszorút. A
Szózat eléneklése után, a díszlövést követően a katonai takarodó hangjai csendültek fel.
Bertalan Erzsébet

5. oldal

Kulturális szakmai nap
A Magyar Kultúra Napját szakmai
programmal köszöntötték Hajdúböszörményben. A rendezvények sora
konferenciával vette kezdetét január
24-én, a művelődési központban.

A II. világháború áldozataira és a
2. magyar hadsereg doni katasztrófájára emlékezett a város közössége
január 22-én, melyen katonai tiszteletadással közreműködtek a XXII.
Doni Hősök Emléktúra résztvevői is.
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A résztvevők a közművelődéssel testközelben ismerkedhettek meg. A szakterület
helyzetképe mellett a karrierlehetőségekről
is szó esett. A programmal kapcsolatban a
szervezők részéről Szavas-Szabó Katalin,
a Szabadhajdú Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy a közművelődési szakma megismerésére szervezték meg a fórumot.
– A közművelődési dolgozóknak egyfajta
tapasztalatcsere lehetőséget nyújtunk, így
segítve egymás munkáját. Mivel most többen a felsőfokú továbbtanulás előtt állnak, a
diákoknak is adunk tájékoztatást a karrier-és
tanulási lehetőségekről.
A találkozón Kiss Attila polgármester kiemelte, hogy a hivatás lehetőséget biztosít
arra, hogy sok területre rálátása legyen a
szakembernek. Ő is számtalan dolgot tudott
hasznosítani abból, amit az egyetemen tanult.
Az előadók között szerepelt mások mellett
Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet
Szakmafejlesztési igazgatója, tanszékvezető
főiskolai docens, aki egyebek mellett a képzési lehetőségekről szólt.

böző pályázati összegek is vannak, amelyek a
fejlődést és a működést szolgálják.
Simor Katalin, a Nemzeti Művelődési
Intézet módszertani referense a Debreceni Egyetemről tájékoztatta a résztvevőket.
Emlékeztetett rá, hogy ma már egyre inkább
közösségi művelődésről beszélünk. A szakembereknek ez egy folyamatos kihívást jelent, hogy ezeket a közösségeket fejleszteni
és építeni tudják.
– Három fontos szakirány jellemzi az
egyetemi képzést. A felnőttek, illetve a nyugdíjasok, valamint az ifjúsági korosztályok közösségeinek szervezése, és az a fajta humán
munka, amely például a HR-esek feladatának
segítését tartalmazza egy nagyobb cégnél.
Tehát mindenki megtalálja a maga érdeklődésének megfelelő szakirányt. Ezek nagyon
sokféle lehetőséget adnak, a fesztiválszervezéstől, a fiatalokkal való foglalkozáson keresztül, a multicégek HR-es munkájáig.
A szakmai tanácskozás további részében
többek között a püspökladányi szakemberek
osztották meg mindennapi tapasztalataikat.
A Black Rose projektet és a Zene a Fiatalokért Egyesület különleges munkáját, amely a
tehetség gondozástól a közösségi események
szervezését is magában foglalja Ráczné Fekete Ilona és Gyányi István mutatták be.
Majd Varjasi Gergely, a Hajdú7 Kft. ügyvezetője a „Hajdúböszörmény fesztiváltörté-

– A mai kulturális életben Magyarországon arra törekszünk, hogy minden intézményben képzett szakemberek legyenek.
Ezért nekik mind középfokú, mind felsőfokú
szakmai diplomát adó képzéseket is nyújtunk. Az intézetünk elsősorban a közép- és
felsőfokú képzéseket szervezi. De a szakmában dolgozók részére továbbképzéseket
ugyancsak tartunk.
Juhász Erika a szakterület finanszírozásával kapcsolatban a következőket hangsúlyozta.
– A közművelődési szakterület finanszírozásában 2021-ben nagyon jelentős fejlesztés
valósult meg. A kulturális normatíva többszörösére emelkedett. Ezáltal a legkisebb
településektől a nagyvárosokig, sokkal több
forrást tudunk használni a szakterület működtetésére. Emellett természetesen külön-

nelme” címmel tartott előadást. Kitért arra,
hogy Hajdúböszörményben már a múltban
is több ilyen rendezvény valósult meg. Az
első, 1937-ben a Hajdúhét volt.
– Ez akkoriban a hajdúknak egy találkozója volt, melyen a hét hajdúváros képviseltette magát. A gazdag programot figyelembe
véve, mai kifejezéssel élve azt is mondhatjuk,
hogy egy összművészeti fesztiválként vonult
be a történelembe. Közel húszezer fő vett
részt rajta. Később, a kilencvenes évek közepén „újraélesztették” a kezdeményezést. Már
huszonnyolcadik alkalommal rendezik meg a
Hajdúhetet Böszörményben.
Varjasi Gergely a fesztiválok sorában kiemelte még a KOTTA, a KEXX, a Jazz Blues
Jamboree, DESZ-KEXX programját, illetve a
város többi rendezvényéről is szólt.
b.e.
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Csontosné Tóth Etelka

A Város napja alkalmából „Polgármesteri Elismerő Oklevelet”
vehetett át Csontosné Tóth Etelka pedagógus négy évtizeden át,
elhivatottsággal végzett tanítói
munkájáért.
– Meglepődtem, amikor megtudtam, hogy megkapom ezt az kitüntetést. Ugyanakkor felemelő is volt,
mert a saját városomban érdemeltem
ki az elismerést. A negyven év lezárásaként ez nagyon szép gesztus volt.
– A közelmúltban vonult nyugdíjba.
Milyen emlékeket őriz egykori iskolájáról?
– Ambivalens, mert mielőtt nyugdíjba mentem, a járvány miatt digitálisan oktattunk. Sajnos a pandémia
átzsilipelésnek tűnt a nyugdíjas évekre. Ez kicsit átvezetés jellegű volt.
Ugyanakkor a korábbi időszakból
rengeteg pozitív élményt őrzök. Nekem mindegyik órám csodálatos volt.
Nem bántam meg, hogy pedagógus
lettem. Ez mindig testhezálló hivatás
volt számomra. Amikor kiléptem a
gyerekek elé, mintha egy színpadon
lettem volna. Nemcsak oktattam, hanem neveltem is. Az egyéniségemmel
hatottam a diákjaimra.
– El tudja engedni a pályát?
– Muszáj, mert már nyugdíjas vagyok. A gyerekeim mindig azt mondják, hogy én népnevelő vagyok. Az
utcán is, ha látok valami renitens
dolgot, szólni szoktam. Így a nevelést
nem nagyon tudom elengedni.
– Hogyan lett Önből pedagógus?
– Az atyai nagymamám testvére
német tanár volt. Hatással volt rám,
de ténylegesen nem miatta választottam ezt a hivatást. Gimnazistaként
a harmadik osztályban faktot kellett
választanom. Én a neveléselmélet
mellett tettem le a voksomat. Azt Dr.
Kövér Sándorné Ica néni tartotta. Ő
minden karizmájával és példamutató egyéniségével nevelt bennünket.
Ennek köszönhetően kilencvenkilenc százalékunk pedagógus lett. Mi
még az az évfolyam voltunk, amely az
óvóképzőben folytatta tanulmányait. Közöttük én is. Ott szintén kiváló tanáraim voltak. Előtte pár évvel
kezdte meg működését az intézmény.
Nagyszerű képzést kaptunk. Mindenkit figyelemmel követtek, segítettek
bennünket. Óvónőként végeztem.
Ez az első diplomám. Utána egy évig
a pályán dolgoztam, majd Bertalan
Béla bácsi személyes megkeresésére
a mostani Eötvös-iskolába mentem el
tanítani. Harminckilenc évig itt dolgoztam. Annak idején a családom nagyon örült a választásomnak. Kiálltak
mellettem, elfogadták a döntésemet.
Nekik is szimpatikus volt ez a pálya.
– A szakválasztásnál milyen szempontokat vett figyelembe?
– Az egyéniségemet. Nagyon megszerettem az alsós korosztályt, így
lettem tanító. A gyerek itt még olyan,
mint egy nyers agyag. Formálhatod,
alakíthatod. Jó volt látni és érezni,
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hogy megtanulnak írni, olvasni és
számolni.
– Ha nem ezt a pályát választja, mi
lett volna?
– Nagyon érdekelt a képzőművészet. Azon belül is a textilfestészet.
Korábban sokat batikoltam. De a korongozás fortélyait is elsajátítottam,
autodidakta módon. Ezek tükrében a
kézműves pályát választottam volna.
Szakkollégiumban a rajzot tanultam,
így taníthattam ezt a tantárgyat. Szívem csücske volt.
– Soha nem bánta meg, hogy ezt a hivatást választotta?
– Nem, soha. Kezdet kezdetén az
ifjúi hév hajtotta az embert, később
a tapasztalat. Mikor családanya lettem, jó volt az, hogy a szünidők egybeestek a gyerekekével. Ez egy nagyon jó dolog.
– Mennyire volt kihívás az általános
iskolás korosztályt tanítani?
– Kihívás volt, de nagyon szerettem
ezt a korosztályt tanítani. Hálásak a
gyerekek és a szülők is. Szeretettel
kell megközelíteni őket. Ugyanakkor
egy követelményrendszert is ki kell
alakítani, amiben el tudják helyezni
magukat.
– Munkája során mi az, amit, mindig
szem előtt tartott? Mi a pedagógus hitvallása?
– Makarenko mondta, hogy „követelek tőled, mert tisztellek”. Én
következetes voltam, de minden gyerekkel egyéniségként foglalkoztam.
Próbáltam minden gyerekhez megtalálni az utat.
– Folyamatosan részt vett diákjai tehetséggondozásában. Ebben mi motiválta?
– Ez minden pedagógus számára
kihívás. Egy versenyen való megjelenés mind a gyerek, mind számomra
egy komoly feladat volt. Ez oda-viszsza működött. Más szinten alkotni
mindig szép cél. Meg kellett keresni
azt a diákot, aki erre „vevő”. Például
nem mindenkinek az egyéniségével
fér össze, hogy szerepeljen. Előfordult, hogy annyira izgult a kisdiák,
hogy nem tudta a maximumot nyújtani a megmérettetésen. Meg kellett
találni a megfelelő gyerekeket a feladatra.
– Mit tart munkája legnagyobb sikerének?

– Azt, hogy a mai napig a volt diákjaim rám köszönnek. Sokan hozzám
íratták be a gyereküket. Tehát az emberi visszajelzések a legnagyobb sikerei a pályámnak. Ez azt jelzi, hogy
valamilyen pozitív nyomot hagytam
bennük. Visszatekintve, jóleső érzés,
hogy évtizedek múlva is megismernek a neveltjeim. Számomra ezek az
igazi emberi kapcsolatok.
– Hogyan tudott mindig megújulni
szakmailag?
– Telik az idő. Amikor mi pályakezdők voltunk, egészen másak voltak a
szakmai és technikai követelmények.
Most digitális világban élünk. Ezt nekem is tanulni kellett. Bár én máig
szívesen veszek kézbe egy könyvet.
Fejlődni azonban muszáj, hiszen az a
jövő útja. Nem mehetünk vissza a kőtábla korába. Folyamatosan figyelni
kellett a műszaki változásokat. A gyerekek pszichéje is más. Egy osztály
olyan, mint egy kis társadalom. Ezt
is ajánlatos volt figyelemmel követni.
A családok szerkezete is más ma már,
mint negyven évvel ezelőtt. Ehhez
szintén alkalmazkodtam. Segítőként
mindig odaálltam a diákok és szülők
mellé. Ezekben sokat segítettek a továbbképzések, melyek mindig kiválóak voltak. Természetesen ma már
az internet sem hagyható ki ezen a

téren. Végig érdeklődő típus voltam,
ez nem okozott gondot a számomra.
– Pályáján minden vágya teljesült?
– Igen. Úgy érzem, hogy boldog
ember vagyok. Lezárva a negyven
évet, én csak jó emlékekkel jöttem
el. Lehet, hogy ebben van egy kis
nosztalgia is. De ez természetes. Azt
mondják, hogy az idő múlásával sok
minden megszépül. Nekem erre nem
volt szükségem, hiszen tényleg maradandó momentumokat őrzök a pályámról. Szakmailag minden vágyam
teljesült.
– Figyelemmel tudja kísérni volt diákjai életét?
– Mivel Hajdúböszörményben lakom, és itt vannak a volt tanítványaim is, figyelemmel tudom kísérni az
életüket. Érdekes az, hogyan jut el
egy hatéves gyerek a felnőtt korig.
Nagyon sok érdekes életpályával találkoztam idáig. Én büszke vagyok a
volt diákjaimra, mert szépen boldogulnak.
– Nyugdíjasként hogyan telnek a hétköznapjai?
– Igazán még most fogom föl, hogy
nyugdíjas vagyok. Néha még úgy érzem, hogy tanítok. Nagyon jól telnek a napjaim. Elmondhatom, hogy
gyorsan és aktívan. Hála az Istennek, nekem megadatott, hogy négy
generációt ölel föl a családom. Így a
nagyszülőkre és az unokákra is tudok figyelni. Sokat járok a városi fürdőbe, amit én nagyon jónak tartok.
Rendszeres látogatója vagyok a városi könyvtárnak is. A napjaim szinte
minden perce beprogramozott.
– Családja hogyan tolerálta az egészembert igénylő munkát?
– Nagyon tolerálták. Szerető családom van, mindig mellettem álltak.
Ha gyorsan jött egy továbbképzés,
vagy értekezlet, maximálisan segítettek. Számíthattam rájuk. Nélkülük nem lenne ennyire sikeres pálya
a hátam mögött.
Bertalan Erzsébet

Köszöntés

Több mint három évtizede ünnepeljük a magyar kultúra napját január 22-én annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban,
ezen a napon fejezte be a Himnusz
kéziratát Szatmárcsekén.

közművelődési és a közgyűjteményi
intézmények munkatársait. Az idén,
január 24-én a művelődési központban
rendezték meg az ünnepséget, melyen
Kiss Attila polgármester és Sőrés István alpolgármester méltatta a szakterületen dolgozók tevékenységét. A taHajdúböszörményben már hagyo- lálkozón lehetőség nyílt egy közvetlen
mány, hogy e jeles nap alkalmából a beszélgetésre is.
Zsike
város vezetői köszöntik a kulturális,
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Helyben tanulhatnak
Sokaknak nehézséget okoz az, hogyan válasszanak középiskolát a
továbbtanulás előtt. Hajdúböszörményben három intézmény is a diákok rendelkezésére áll. Közülük most
a Széchenyi – középiskola igazgatóját,
Kovács Attilát kérdeztük az általuk
kínált lehetőségekről.

iskolában vagy duális képzőhelyen, gazdálkodó szervezeteknél, piaci körülmények,
és az ott használt eszközök között zajlik.
A tanuló ösztöndíjat, vagy a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszerződés alapján munkabért kap. A tanuló a
sikeres vizsga után szakmai bizonyítványt
kap. Technikumunk 5 éves: mezőgazdasági

– Milyen képzési formákra, szakokra lehet
önöknél jelentkezni?
– Felmenő rendszerben először ágazatot választ a tanuló, technikumban 2 évig
ismerkedik az ágazati alapokkal, illetve
közismereti tárgyakat tanul, az első két
évfolyamon ágazati alapoktatás folyik. A
technikusképzés egyesíti a gimnázium és
a szakmatanulás előnyeit. Az itt végzettek
szakirányú továbbtanulás esetén kedvező
helyzetben kerülnek, az emelt vizsga pontszáma beszámítható a felvételi pontokba,
illetve a Debreceni Egyetemmel közösen
kidolgozás alatt vannak az okleveles technikus képzés tartalmi elemei. A nálunk
végzett okleveles technikusok, a beszámított előzetes tudásuk alapján, egy teljes
félévvel kevesebb idő alatt tudják befejezni
egyetemi tanulmányaikat, vagy kreditként
is beszámítható legyen.
A 10. évfolyamot követően, a sikeres
ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy szakmairány választás. A matematikából, magyarból, történelemből,
valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a
tananyagtartalom és az óraszám, mint
gimnáziumban. Ezekből a tárgyakból
érettségi vizsgával zárul az oktatás, matematikából, magyar nyelv és irodalomból,
valamint történelemből előrehozott érettségi lehetőséggel. A szakmai vizsga lesz az
ötödik érettségi tárgy, az idegen nyelvből
13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a
tanuló. A technikusi vizsga emelt szintű
érettségi tantárgynak számít, az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
A 3 éves szakképző iskolai ágazatokban
az első év ágazati ismereteket adó képzés,
az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik, ami megvalósulhat szakképző
iskolában, vagy duális képzőhelyen. A végzés után itt is nyitott a lehetőség a tanulók
számára az érettségi vagy akár a technikusi
képzettség megszerzésére, felnőtt oktatás
keretei között. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapoktatás történik a képzés első szakaszában,
a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a
két iskolatípus között. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. Szakképző iskolában a kötelező foglalkozások
megtartásához a kilencedik-tizenegyedik
évfolyamon, együttesen rendelkezésre
álló időkeret harminchárom százaléka a
közismereti kerettantervben meghatározottak átadására szolgál, a többi tananyag
a szakmai tudást szolgálja. A 10. és 11.
évfolyam szakirányú oktatás szakképző

technikus, mezőgazdasági gépésztechnikus, élelmiszeripari-ellenőrzési technikus,
környezetvédelmi technikus szakokra van
lehetőségük jelentkezni a fiataloknak. A
szakképző iskolai képzés 3 éves: gazda,
kertész, mezőgazdasági gépész, hentes és
húskészítmény készítő, pék, pék-cukrász
évfolyamokra lehet jelentkezni. A fizethető
ösztöndíjak is vonzó tényezőt jelentenek.
– Kinek ajánlják az iskolatípusukat?
– Azoknak a tanulóknak ajánljuk az
intézményünket, akik a mezőgazdaság,
az élelmiszeripar, és a környezetvédelem
iránt érdeklődnek. Akik a meglévő családi
gazdálkodást, vállalkozást szeretnék továbbvinni, vagy ezeken a területeken szeretnének a későbbiekben dolgozni.
– Milyen tanulmányi eredménnyel érdemes az önök intézményébe jelentkezni?
– A felvételi pontszámot csak a tanuló
általános iskolai tanulmányi eredménye
határozza meg, központi írásbeli vizsgát
nem kérünk az iskolánkba jelentkező tanulóktól, a jegyek csak a felvételi rangsort
határozzák meg.
– Miért érdemes az intézményüket választani? Milyen erősségei vannak?
– Az iskolai gyakorlatok képzett szakoktatókkal, tanműhelyeinkben és a 200
hektáros tangazdaságunkban, kertészetünkben történnek. Valamint a modern
technológiákkal rendelkező vállalkozásokkal kötött együttműködési megállapodás,
és tanulószerződés keretében szerveződnek. A szakképzési törvény változásának
köszönhetően, szerződött szakmai partnereknél tölthetik a tanulók a gyakorlati idejüket. A gyakorlati képzés hatékonyságát
jól felszerelt tanműhelyek, modern eszközök és géppark, valamint kertészet és labor
erősíti. Az általános műveltség, a közismereti tantárgyak elsajátításához felkészült
oktatóink nyújtanak segítséget. 2014 július óta a Földművelésügyi Minisztérium
irányítása alatt, Hajdú-Bihar megyében
egyedüli középfokú intézményként látjuk
el a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzést.
– Hol nézhetnek utána az önök által kínált
lehetőségnek a továbbtanulók?
– Az iskola honlapján hbmgi.hu, és az
iskola Facebook oldalán a Széchenyi iskolát kell „Széchenyi a vidék iskolája” címen
keresni, és az Északi Agrárszakképzési
Centrum Facebook oldalán és honlapján: a
www.easzc.hu
Sz.H.
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Titokzatos lelki tartomány
A városi könyvtárban Papp-Für kötetekben közös szövegek is vannak.
János Hipnagógia című verseskö- Az elsőnél volt egy fejezet, ami a gyermekkorról szólt. Ez lett kitágítva a kötetét mutatták be január 20-án.
vetkezőben. Az „Árnyékapából” még
A szerzővel Áfra János költő, mű- mindig maradtak ki olyan versek, amik
kritikus beszélgetett. A verselőnek ed- a most megjelent munkámba kerültek
dig nyolc könyve jelent meg. Ezekben bele.
– A kötet borítójának, az angyalnak
többnyire verseket oszt meg az olvasókkal. A hipnagógia orvosi kifejezés. milyen üzenete van?
Azt a köztes állapotot jeleníti meg,
– Az angyal annak az üzenete, hogy
amikor az ébrenlétből átkerülünk az az utóbbi években visszataláltam az
alvásba. Ilyenkor egyszerre vizioná- ősi egyházhoz, a görög katolikus hitlunk és gondolkodunk. Rendszerint hez. Újra templomjáró lettem. Ez az
percekig, vagy csak másodpercekig aktívabb keresztényi élet felfedezhető
tart ez a tudatállapot. Egyenértékű az a könyvben is. A motívum azért fonébrenléttel és az alvással. Azok határ- tos a számomra, mert szerettem volna
vidéke. Papp-Für János ebbe a titokza- vizuálisan is ábrázolni, hogy visszatértos lelki tartományba vezet be minket tem a gyökereimhez, az egyházhoz.
– Mi a legfontosabb verseivel kapcsolaúj munkájában.
– Öt év csend után jelentkezett újra? tos elvárása?
– Nagyon nehezen tudtam írni az
– Esztétikailag úgy fogható meg,
elmúlt öt évben. Előtte sok verset ve- hogy hétköznapi nyelven próbálok írni.
tettem papírra. Nehézségek árán gyűlt Sőt inkább beszélni akarok. Szeretném
össze az a minőségi anyag, ami kötetté a köznapi és utcai kommunikációt „beállt össze. Voltak olyan alkotásaim is, levinni” a szövegeimbe. Majd ezeket
melyek nem illettek bele ebbe a temati- irodalmi szövegekké fordítani. Szákába. Kivártam, hogy megfelelő költe- momra az a jó vers, amit más ír meg.
mények szerepeljenek a könyvben.
Ha saját magammal elégedett lennék,
– Mivel találkozhat, aki kézbe veszi a az olyan volna, mintha egy ajtó mögül
szivárogna ki egy kis „gügyögés”. Mikötetet?
– Megmaradt ugyanaz a lírai, ala- nél kevesebbet tudok leírni, minél egynyi írásmód, ami jellemző rám. Eddigi szerűbben, minél kevésbé használom a
köteteimben is ezzel találkozhattak nyelvnek a regisztereit, annál sikerülaz olvasók. Mégis csak van benne egy tebbnek találok egy szöveget.
– Sajátos módon a kötet egy tükröt is
új nyelvi rendszer, amely most a látótérbe került. Ezen túl sok hétköznapi tartalmaz. Miért?
dologról írok, gyakran szerepel benne
– Minden versnek, ami a jobboldaa kertmotívum, ami egy kicsit meg- lon található, van egy szintézise. Vakülönbözteti a korábbi alkotásoktól a lamennyi szót kiemelek a szövegből.
Ez olyan, mintha nedves lett volna a
mostani munkámat.
– Mennyire építkeznek személyes él- tinta és a fonák oldalra áttapadna néményből a kötet versei?
hány kifejezés. A baloldalon található
– Száz százalékban. Nincs benne szófelhőket, jobbról, balra lehetne elegyáltalán fikció, csakis azok a dolgok olvasni. Ez rettentően nehéz. Ezek a
szerepelnek benne, amiket megéltem. szavak a versnek az összegzései. Tehát
– Milyen helyet foglal el a többi kötete fontosak. A tükör, ügyesen használva
visszafordítja a szót és így már könysorában a Hipnagógia?
– Az utóbbi három könyvem, na- nyebb olvasni.
gyon összeforrt. A „Ne hagyj egyedül”,
Zsike
az „Árnyékapa”, illetve a „Hipnagógia”

Díjkiosztó

Az ökumenikus imahét keretében
meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes díjátadó ünnepségének adott
otthont január 19-én a művelődési
központ.
A rendezvényen Benke-Molnár Renáta
szervező elöljáróban elmondta, hogy három kategóriában, 92 pályamunka érkezett a kiírásra. Az ünnepségen Loment
Péter lelkipásztor tartott áhítatot. Megfogalmazta, hogy minden embernek az
Isten különböző talentumokat (tehetséget) ajándékozott. Hozzátette, hogy az
alkotások is bizonyítják ezt. A rendezvény

további részében, Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor értékelésében hangsúlyozta, hogy azért jó a kezdeményezés, mert
a gyerekek is csatlakozhattak hozzá. Itt
mindenki győztes, mert Isten igéjével foglalkoztak az alkotók – mondta. Az alsósok
kategóriájában Szegedi Anna, a felsősök
között pedig Tóth Máté kapta az első díjat. A felnőttek közül Horváth Nikolett alkotása lett a legjobb. A kezdeményezéshez
kapcsolódva, az önkormányzat és az egyházak jóvoltából minden résztvevő ajándékot vehetett át. A különdíjakat Takács
László festőművész ajánlotta fel.
bertalan
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Így főzünk mi

Pályám kedves története

Elhivatott, gyermekszerető
Aki beleteszi a sót, az a főnök
pedagógus
Minden hivatás, minden szakma, minden pálya rejt egy-egy
szívünkhöz közeli történetet.
Ezúttal Dobó Margit tanítónőnek, a Bocskai-iskola igazgatóhelyettesének kedves történeteit
olvashatják.

Megható
– A pályám során egyszer volt
lehetőségem a Bocskai-iskolában
„nagyfelmenőben” tanítani. Négy
éven át ugyanazokkal a gyerekekkel
dolgoztunk Andorkóné Virág Ildikó-

Az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen nőtt a gasztronómia
iránt érdeklődők száma. Ma már
egy-egy nagyobb kültéri rendezvény szinte elképzelhetetlen főzés nélkül. A főzőmesterek ezeken bemutathatják tudásukat
Szabó Márton évtizedek óta készít ételeket programokon. Igazi
specialistája a pörköltöknek.
– Általában mikor készít ételeket?
– Többnyire rendezvényeken szoktam főzni. Ilyenkor mutatom be a
főzőtudományomat. Kiemelten odafigyelek a Bodaszőlőért Egyesület
programjaira, hiszen többek között
ezeken kezdtem el az ételek készítését. Persze nagyobb családi öszszejöveteleken is gyakran ragadok
fakanalat. Szabó Sándortól lestem el
a szakma fortélyait. Volt úgy, hogy
kisebb segítséggel huszonkét üstben

Dobó Margit 1982-ben kezdett
el tanítani a 6. Számú Általános Iskolában, a Déli-Lucernásban, majd
1991-től az egykori 2. számú, mai
nevén Bocskai István Általános Iskola pedagógusa lett. Munkájára a
gyermekszeretet, a segítőkészség, az
elhivatottság, a szakma iránti alázat,
a közösségért érzett felelősség jellemző. Nagy türelemmel és odafigyeléssel foglalkozik a felzárkóztatásra
szoruló gyerekekkel is. Tanítóként
fontosnak tekinti a tehetséggondozást. A szülők részéről ugyancsak
elismerés övezi munkáját, városunk
egyik sokak által ismert pedagógusa.

Megmosolyogtató
– A Déli-lucernási iskolában történt az 1980-as években. Az osztály
hetesei tökéletes rendet szerettek
volna tenni a tanteremben, míg én
kint voltam a többi gyerekkel az
udvaron. Amikor becsengettek és
bementünk, a két kicsi hetesnek
csillogott a szeme, büszkeség áradt
belőlük, mert teendőiket maradéktalanul elvégezték a tanteremben. Nem
volt egy papírdarab sem a padlón, a
tábla is gyönyörű tiszta lett. Megdicsértem őket, de amikor a táblára
kezdtem írni, történt valami. A kréta a kezemben önálló életre szeretett
volna kelni, egyszerűen csúszkált,
mászkált a táblán. Nem értettem,
hogy mi történt, mert az előző órán
még nem volt ilyen probléma. Vége
lett a negyvenöt percnek, beszélgetni kezdtünk a gyerekekkel, amikor a
hetesek elmesélték, hogyan is takarítottak. Először csak vizes szivacscsal akarták áttörölni a felületeket,
de egyikük kitalálta, hogy a vízbe tegyenek egy kevés szappant, mert így
mindennek jobb illata lesz, aminek
én még jobban fogok örülni. A táblát
is ezzel a vízzel törölték le.

– Mi volt az a legnagyobb mennyiség,
amit eddig főzött?
– Egy alapítványi rendezvényre
főztem két üst marhapörköltöt és
ugyanennyi birkát. Ez hatvan - hatvan kilogrammot jelentett. Ekkora
mennyiség készítése nagy odafigyelést igényel, de egy idő után már kialakul a rutin. Végig ott kell lenni a
tűznél, nem lehet az ételt otthagyni.
Ha nem mozgatjuk a húst, az odaég.
– Mennyire fontos a jó alapanyag?
– Ez az elsődleges. Fontos, hogy a
csont is legyen meg. Azt mondják,
hogy ezen terem meg a hús. Az ehhez
legközelebb eső rész a legfinomabb.
Például az oldalas a legjobb a sertésben.
– Mennyire fontos önnek a vendégek
visszajelzése?
– Nagyon fontos, hogy jóízűen
fogyasszák el az elkészített étket a
vendégek. Számomra mindig fontos

val. Fantasztikus időszak volt. Ebből az osztályból negyedik év végén
öt tanítványunk úgy döntött, hogy
tanulmányaikat a kisgimnáziumban
folytatják tovább. Míg a többi gyerekkel napi kapcsolatban maradtunk,
velük, az öt kisgimissel ez már nem
volt megoldható. Itt lépjünk a történetben nyolc évet! Egy szép májusi
napon az irodámban dolgoztam, amikor kopogtattak. Belépett egy bájos
ifjú hölgy és négy kedves fiatalember.
Ők voltak öten a hajdani 4. osztályból, gimnáziumi ballagásuk után,
érettségi vizsgáik előtt, kezükben virágcsokorral, hogy újra megköszönjék az alsós tanítóik munkáját.

Büszkeség
– Az egyik büszkeségem egy roma
kislány, akit két évig tanítottam. Nagyon talpraesettnek és őszintének
ismertem meg, akinek már alsós korában határozott elképzelései voltak
jövőjéről, felnőtteket megszégyenítő
módon gondolkodott a világ dolgairól. Ha sértegették, mindig megvédte
magát. Nagyon szerény körülmények
között éltek szüleivel és testvéreivel,
ami nem gátolta abban, hogy álmokat szőjön, és minden igyekezetével,
szorgalmával azon legyen, hogy azokat valóra is váltsa.
Kapcsolatunk akkor erősödött
meg, amikor néhány hónapra nevelőszülőkhöz került, és ez idő alatt
leveleztünk. Leveleiből – a helyzete
ellenére – áradt a családtagjai iránt
érzett szeretet és ragaszkodás. A
nyolcadik osztályt iskolánkban fejezte be. Középiskolai tanulmányait
– sok akadályt legyőzve – Berettyóújfaluban végezte. Leérettségizett és
ápolónő lett.
Bertalan Erzsébet

főztük a pörköltöt. Az ételek készítése során mindig a főszakácsé a legnagyobb feladat. Azt szokták mondani,
hogy aki beleteszi a sót az a főnök,
azé a felelősség.
– Emlékszik rá, hogy mi volt, amit
először elkészített?
– Birkapörkölt volt az első, amit elkészítettem. Ha elmegyünk valahova
kirándulni, más helyen is azt szoktam
enni. Sokan mondják, hogy ennek az
ételnek sajátos az íze. Jól kell elkészíteni, és akkor nagyon finom. Kellően
le kell faggyúzni a húst. Fontos összetevője a hagyma, a füstölt szalonna,
és lényeges alkotóeleme a fokhagyma
is. Én hagyományosan főzök. Csak az
alapfűszereket használom, só, bors,
pirospaprika, esetleg egy kis száraz
csípős paprika és fokhagyma. A vaddisznót pedig még borókabogyóval
szoktam ízesíteni.
– Szabadtűzön vagy tűzhelyen szeret
jobban ételt készíteni?
– Természetesen szabadtűzön. Ha
lehet, csak a sima földön, ahol jól széjjel lehet húzni a lángokat. Így nem egy
helyen éri az ételt. A pörköltöknek különösen jó ízt ad, ha így készítjük el. A
füst és a hamu megteszi a hatását.

a visszajelzés. Egy-egy kedves szó,
mindig hat rám. Többnyire pozitívak
a megnyilvánulások.
– Mit szeret legjobban főzni?
– A birkát és a marhát.
– Hogyan készíti el a birkát?
– Összedaraboljuk a húst. Elkészítjük a hagymászsírt. Ezt követően
beleteszem a pirospaprikát, majd a
húsnak a tetejére tesszük. Só, bors,
erős paprika és fokhagyma kerül az
ételbe. Én más fűszert nem használok.
– Egy húslevest vagy lecsót el tudna-e
készíteni?
– Természetesen, nem adná fel a
leckét.
– Mit tanácsol azoknak, akik most
kaptak kedvet a főzéshez?
– Legyenek kitartóak. Egyébként
a mai fiatalok már nem úgy főznek,
mint apáink. Sokkal több fűszert
használnak. Régen volt a füstölt szalonna, amit én ma is használok az
ételek elkészítése során. Ez kellemes
ízt ad a pörköltnek. Vallom, ahány
ház, annyi szokás.
bertalan
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Fokozott figyelem a téli hidegben
A csípős hideggel legtöbben
úgy vagyunk, hogy néhány perc
után jólesik megmelegedni, a
kályhához, fűtőtesthez dőlni. De
mi történik azokkal az embertársainkkal, akiknek ez nem adatik
meg, mert nincs otthonuk, vagy
ha van is otthonuk, de nincs tűzifájuk?

Kihűlés nemcsak a közterületeken tartózkodók esetében fordulhat
elő, hanem a fűtetlen lakásokban is,
ezért a szociális segítők, a rendvédelmi dolgozók, mezőőrök és közterület-felügyelők, polgárőrök járják a
várost, a külterületeket annak érdekében, hogy közösen előzzék meg a
bajt: a fagyhalált, a krízishelyzetet.
Az egyedül élő, időskorú, szociálisan hátrányos helyzetű, esetlegesen
beteg személyekre fokozott figyelmet fordítanak. Ellenőrzik, rendelkeznek-e tüzelővel, élelemmel, van-e
társas kapcsolatuk, telefonos elérhetőségük. A fagyos időben meg-

szaporodnak a bejelentések, melyek
azonnali intézkedést kívánnak. Az
önkormányzat települési támogatás
keretéből támogatja az arra rászorulókat, de a vállalkozóktól érkezett
brikett felajánlás és élelmiszer is
nagy segítség ezekben a napokban.
A népkonyha szolgáltatás is biztosít
egyfajta védelmet az arra rászorulóknak. A tartósan fagypont alatti
hőmérséklet miatt kiadott „Vörös
kód” riasztás esetében a bentlakásos
szociális intézmények befogadják az
utcán élőket, akiknek az elhelyezése
a hajléktalanellátó intézményekben
nem megoldható. Az elhelyezést koordináló Periféria Egyesület diszpécser-szolgálatának elérhetősége:
+36-42-504-617, a Szociális Szolgáltatási Központ készenléti ügyelet telefonszáma: +36-20/271-40-96. Városunkban a hajlék nélkül maradtak
száma nem kirívó. Saját ingatlanában, elhanyagolt körülmények között
élő emberekkel is találkozunk nap
mint nap. Döntően azok a személyek
kerülnek krízishelyzetbe, akik életvitelük miatt érdemtelenné váltak
a tartásra, nincs, aki gondoskodjon
róluk. A korábban alkalmi munkát
vállalók betegség, munkaképtelenség
esetén, jövedelem és társadalombiztosítás nélkül maradnak. Ilyenkor
fontos szerepe van a település közösségének, a szomszédoknak, mert a
bajba jutottakat nekünk, itt helyben
kell észrevennünk, segítenünk. Segíteni és nem ítélkezni, mert az emberi
élet mindennél fontosabb!
Ignáth Szilvia

Nagyon várták, most
megvalósult az út felújítása

Mint ahogy arról már többször is
hírt adtunk, Hajdúböszörmény városa útfejlesztésre, földutak stabilizálására kapott központi támogatást
2021. év végén.
Az ebből a forrásból megvalósított
újabb útfelújítás helyszínén tartott sajtótájékoztatón Kiss Attila polgármester
elmondta, igyekeztek a keskeny utcák
problémáira megfelelő műszaki megoldást találni. A támogatási keretből ezen a
városrészen két utca stabilizálását valósították meg és egy utca teljesen új réteget
kapott. Még két további itteni útszakasz
problémájának rendezését is szeretnék a

jövőben megoldani. Dombi Imre, a városrész önkormányzati képviselője köszönetet mondott a támogatásért, mint megfogalmazta, a Vákáncsos utca járhatósága
nagy probléma volt, amit sikerült az új
réteggel megoldani. A sajtótájékoztatón
dr. Tiba István országgyűlési képviselő
megfogalmazta, a külterületek speciális
helyzetben vannak, hiszen nem tudnak
pályázni a Magyar Falu Programban, de itt
is nagy szükség volt a segítségre, így ezen
forrás keretében sikerült megoldást találni az útstabilizációra. Ezt a munkát folytatni fogják, hiszen Bodaszőlőn további
utak várnak még stabilizációra.
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Búcsú Varga Gyula
főiskolai tanártól

Hajdúböszörményi otthonában,
január 13-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Varga Gyula
(1963-2022) a Gyermeknevelési és
Gyógypedagógiai Kar főiskolai tanára, a filozófiatudományok doktora, a klasszikus magyar irodalom kiváló ismerője, és az egykori
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar volt dékánja (2000-2008).
Varga Gyula filantróp karakterét
minden bizonnyal meghatározó alapvető tényező volt a geszterédi falusi
környezetben eltöltött gyermekkori
évek és a tanító szülők szellemi öröksége. Személyiségének természetes
nyitottsága kellő táptalajul szolgált
ahhoz, hogy középiskolásként a Tóth
Árpád Gimnáziumban a humaniórák
iránti érdeklődését elmélyítse. Ekkor
születtek első irodalmi igényű karcolatai, amelyek az iskolaújságban láttak
napvilágot, és megalapozták sikeres
egyetemi tanulmányait. A rendszerváltás előestéjén magyar, történelem
és filozófia szakos középiskolai tanári
diplomát szerzett, majd szülei nyomdokát követve generációk látásmódját
és világképét formáló karizmatikus
pedagógusként tevékenykedett a felsőoktatásban. Először a Miskolci Bölcsész Egyesületben vállalt feladatot,
de már 1989-től dolgozott a Debreceni
Egyetem hajdúböszörményi karán is,
először megbízott oktatóként, aztán
majd’ három évtizeden át tanáraként.
Briliáns szellemességgel megtartott filozófia előadásain hallgatóit a
gondolkodás szeretetére tanította, és
a nyugati kultúra legmeghatározóbb
szellemi karaktereinek munkásságába
vezette be hosszú éveken keresztül.
Kurzusainak szerves részét képezték
az anekdoták és a gyakorlati értékű
példázatok, amelyek segítségével a
bölcsesség szeretete iránti természetes igényt alapvető és nélkülözhetetlen emberi tulajdonságként láttatta.
Műveltsége nemcsak a katedrán hatott
elemi erővel hallgatóságára, de a kollégákkal folyatott mindennapi beszélgetések levegőjét is átjárta. Varga Gyula
életpályájának meghatározó szakaszában került Hajdúböszörménybe, és a
városban igazi otthonára lelt, ahol aztán rövid időn belül széleskörű ismertségre tett szert. Színes egyéniségének
számtalan oldalát megmutatta az egyszerű hétköznapokban, a munkában
és a társadalmi életben. Az életet szenvedélyesen szerető reneszánsz ember
volt, akinek a humán műveltség iránti
rajongása kiváló humorérzékkel elegyedett, amellyel bármikor elbűvölte
környezetét. Igaz, ugyanezen adottságait a felfogásában avitt nyárspolgári
értékrenddel szembeni lázadás kíméletlen eszközeként, akár a megbotránkoztatás szándékával is kihasználta.
Társaságkedvelő és társaságszervező
emberként mindig a szociális erőtér
középpontjában találta magát, hogy
aztán történeteivel, idézeteivel lenyűgözze alkalmi közönségét. Aki csak
egyszer találkozott vele, annak biztosan örökre bevésődtek emlékezetébe
jellegzetes arcvonásai, habitusa és fergeteges nevetése.

Személyiségének sokoldalúsága ellenére, vagy éppen ebből fakadóan mindenkori világlátását egész életén keresztül áthatotta filozófiai természetű
vívódása környezetével és önmagával.
Személyes küzdelmének antagonisztikus pólusai két emblematikus bölcseleti világkép feloldhatatlan konfliktusaként öltenek testet. 1999-ben
megvédett doktori értekezésének tárgya Arthur Schopenhauer filozófiája
volt, akinek egyik gondolatát, az akarat az emberi kultúra történetében játszott megkerülhetetlen jelentőségéről
szóló tanítását egész életében egyfajta
iránymutató alapelvként kamatoztatta, és akinek 2020-ban megjelent utolsó nagyobb tanulmányát is szentelte.
Az ember azzá lesz, amit akaratának
tárgyává téve, személyes életeként
elsajátít. Így lett Debrecenből beköltözöttként elkötelezett hajdúböszörményivé, lokálpatriótává, a városi
Hajdúsági Tükör folyóirat szerzőjévé
és szerkesztő bizottságának elnökévé,
a helyi értéktár tagjává. Ebben a szellemben élt szenvedélyeinek, a sportnak, a könyveknek, a filmművészetnek és barátainak. De ezzel szemben
nyer értelmet énjének másik oldala is:
qoud libet licet, ami tetszik azt szabad.
A Ciceronak tulajdonított szentencia
klasszikus műveltségének a személyes
életelveibe átültetett vitathatatlan lényege. Az akaratban testet öltő tudatosság és a tetszés spontaneitásának
utat engedő ösztönösség feloldhatatlan ellentmondásban állnak egymással. A Varga Gyula életét feszítő, őrlő
kettősség szeretett barátunk, kollégánk, ismerősünk, beszélgetőtársunk
tragikus halálát részben magyarázó
körülmény, de nem lehet a vigasztalódás forrása.
Nemrégiben, még első unokája születésére várva magyarázta, reméli és
ígéri, hogy lesz alkalma horgászni tanítani a kisembert. Tudjuk, hogy ez a
célja, ahogy az idén lezárni tervezett
habilitációs értekezésének a benyújtása, már nem valósulhatott meg. Halála szűkebb és tágabb környezetében a
be nem teljesült tervek és remények,
valamint barátságának és a társaságának az elvesztése okán, pótolhatatlan
veszteség marad. A végtelen beszélgetéseket és a személyét körül lengő derűt, ahogy gesztusait, emberségét és
gondolatait hiányolni fogjuk mindenünnen.
Biczó Gábor
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Megemlékezés

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Lapzárta:
hétfő 14 óra

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

XXXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

szabadhajdu@hbcom.hu

TATÁR ANDRÁS
halálának 1. évfordulójára
„Keressük, de nincs már sehol, mégis itt van
mindig valahol, talán egy napsugárban…
vagy egy csillag fenn az égen, mi most is egyre
várunk, mint valamikor régen.”
Szerető családod.

TORMA ANTALNÉ
(szül. Deák Juliánna,
volt villanyszámlás)

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk gyermekünk,

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Aki szeret, az soha nem feled,
mert Te túléled az őszt és a telet.
Számunkra te soha nem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

20. évfordulójára
DOMBÓVÁRI ZSOLT
halálának 1. évfordulójára
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
Szerető édesanyja, családja.

Megemlékezés

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk!
Szép emléked itt maradt közöttünk.
Hiába telnek a hónapok, az évek,
Téged feledni soha nem lehet.
A bánat, a fájdalom örökké megmarad, mindig velünk
leszel, az idő bárhogy is halad.”
Szerető szüleid.
Nővéred és családja.

„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.”

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Gyászjelentés

IFJ. BÁCSMEGI FERENC
történt tragikus halálának

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család.

A gyászoló család.

(volt hajdúvidi lakos) 2002. február 1-jén

ANDORKÓ SÁNDOR
(volt Hb. Vajda János u. lakos)

Mélységes fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

SOPRONYI ÉVA

2022. január 13-án, örökre eltávozott tőlünk. Emlékét soha el nem
múló szeretettel őrizzük.
A gyászoló család.

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

SZEGEDI GÁBOR
ácsmester

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

KONYÁRI ANTAL
halálának 10. évfordulójára

BALOGH ZSOLT
halálának 6. évfordulójára
„Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül
szívetekben tovább élhetek.”
Nővéred Szilvi, férjével és családjával.

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

NAGY MÁRTONNÉ
(született Tóth Mária)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
„Elfáradtam, megpihenni hozzád térek Istenem!”

A gyászoló család.

Közérdekű információk

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

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Február
2-án, szerdán Kiss Attila polgármester tart
fogadóórát.
KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:

hétvégén, ünnepen:
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104

8.00–8.00

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és VÉDŐNŐI
szolgálat: Ady tér 10. (piac I. em.)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Január 29-30. (reggel 6-tól másnap reggel 6 óráig): dr. Komáromi Márton (06-20-9-339-458).
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,
péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

16.00–08.00 óráig

Gyógyszertári ügyelet

Január-február

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

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

NAGY SÁNDOR

28. (péntek)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

OLÁH MÁRTON

29-30. (péntek)

Arany Sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

31. (hétfő)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

1. (kedd)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

2. (szerda)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

3. (csütörtök)

PatikaPlus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 0620/3434-800

24 (péntek)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

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

„Fáradt teste megpihenni tért,
Nehéz út volt, amit Ő megélt,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és mindörökké ott marad.”

A gyászoló család.

2022. JANUÁR 28.
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WorkWear Shop
Munkaruházati boLt
Kálvin tér 12.

Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK|
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

SILLYE-BÉRLET

2021/2022

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00 - 17.00

2022. január 31 - február 4.
HÉTFŐ
Gombakrémleves
Rántott sajt, párolt rizs, tartár
KEDD
Savanyú burgonyaleves
Bolognese spagetti

2022. február 7.
19 óra

Peter Shaffer:

„RÖVIDZÁRLAT”
„Black Comedy”
a Veres1 Színház vendégjátéka
Helyszín:

SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ színházterme

Jegyek vásárolhatók a
művelődési központ gazdasági irodájában 3800 Ft-os áron.
Tel: +3620-560-4383, e-mail: gazdasagi@hbcom.hu

SZERDA
Currys csirkeraguleves
Óvári sertésszelet, burgonyapüré
CSÜTÖRTÖK
Májgombócleves
Cigánypecsenye, hasábburgonya
PÉNTEK
Gulyásleves
Túrógombóc
Napi menü, helyszíni fogyasztás esetén: 1390 Ft
Napi menü, kiszállítással /elvitelre egyszer használatos dobozban: 1490 Ft
Állandó menü (rántott vagy natúr szelet, rizs, hasábburgonya, vegyes köret)
helyszíni fogyasztás esetén: 1540 Ft
Állandó menü, kiszállítással / elvitelre egyszer használatos dobozban: 1640 Ft
Környezettudatos, lebomló csomagolás: +400 Ft
Köretváltozás esetén 500 Ft felárat számolunk fel.
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Télen sem pihennek
A HTE korosztályos csapatai- gyakorlatilag folyamatosan játssza
nál javában tart a téli felkészü- az edző mérkőzéseit. Külön öröm
lés időszaka.
számomra, hogy minden korosztály
olyan létszámmal tart edzést, ami
A kézilabda szakosztály vezetője, biztosíték arra, hogy a 2021/2022
Kiss Antal elmondta, hogy „a sze- bajnokságban megfelelően szerepelzonban az edzéseket és a felkészü- hetünk. Természetesen örömmel válést zavartalanul végzik, a bajnokság rom azon fiatalok jelentkezését, akik
lebonyolítása is folyamatos a Covid a labdarúgást választják sportágukellenére, természetesen a szigorú nak – fogalmazott a szakvezető.”
járványügyi előírások betartása melA kosárlabda, röplabda, asztalett. Utánpótlás korosztályú csapa- litenisz, sportlövő szakosztályok
taink, mind a fiúk, mind a lányok kapcsán Bertalan Imre HTE alelnök
dobogós helyezésen állnak, míg a nyilatkozott, aki elmondta, „a HTE
legkisebbek esetében még nem dőlt U11-es kosárlabdacsapata a Magyar
el, hogy az alsó- vagy a felső házban Kosárlabdázók Országos Szövetség
folytatják-e a megmérettetések so- bajnokságában versenyez. Szűcs
rát. A felnőtt férfi csapatunknak az Sándor edző az év kezdete óta egy

szakasz mérkőzései zajlanak, melyeket a helyosztó mérkőzések, majd a
döntő követ. Az U15-ös csapat edzője Kiss Imréné, az U19-es csapat
edzője Berkes Zoltán.”
Tájékoztatott arról is, hogy az
Asztalitenisz csapatunk Hajdú-Bihar megyei első osztályú megyei bajnokságban versenyez. A rendszeres
edzéseknek és stabil játékosi gár-

Röplabda
Az elmúlt hét szombaton a
sportközpontban újabb bajnoki
fordulót rendeztek, az U19-es leány teremröplabda országos bajnokság keretében.
A fotók korábban készültek.

első hat helyezés valamelyikét céloztuk meg, ez jó eséllyel sikerülni is
fog.
Papp Ferenc szakosztályvezető,
edző a labdarúgó csapatok felkészüléséről elmondta, a korábbi évekhez képest korábban kezdődtek el
az edzések. A légfenntartásos sátorunknak köszönhetően U7, U9,
U11, U13, U16-os utánpótlás csapataink ebben a fűthető sátorban
edzenek. Ők a megyei labdarúgó
szövetség által szervezett futsal bajnokságban is szerepelnek. Így a hét
minden napján teljes az edzésszám.
Felnőtt Megye I és a Megye III-as
labdarúgók a nagy műfüves pályán
edzenek és ide csatlakozik az U19es korosztályunk. Ez a három csapat

jól fejlődő csapatot állított össze. Az
elvégzett edzésmunkával egyértelműen látszik az eredmény, hiszen a
csoportközt megnyerve a csapat feljebb léphetett. A kenguru bajnokság
fordulói során mindössze 2 mérkőzésen szenvedtek vereséget ellenfeleiktől. A felnőtt női kosárlabdacsapatunk vonatkozásában is zajlik
a felkészülés. Célul tűzték ki, hogy
részt vesznek a jövő évi bajnokságban.”
A röplabda szakosztály felkészülése kapcsán beszélt arról, hogy
az” MRSZ által koordinált országos
gyermek- és ifjúsági bajnokságban
versenyeznek csapataink U15-ös,
valamint U19-es korosztályban.
Mindkét bajnokságban a kvalifikáló

A HTE röplabdásai mellett a debreceni Tálent SE és a Nyíregyházi
GLP Sportegyesület csapatai léptek

dának köszönhetően magabiztosan
vezetik a bajnokságot, annak első
helyén állnak, valamint, hogy a közelmúltban alakult a HTE Sportlövő
Szakosztálya, mely jelenleg a felkészülési szakasznál tart, hamarosan
megméretteti magát a soron következő kupasorozatban, ami az ország
keleti régióját érinti.
Berki Edina

pályára. A böszörményi röplabdások
mindkét mérkőzésüket meggyőző
fölénnyel, 3-0 szettaránnyal teljesítették. Berkes Zoltán edző elmondta,
hogy elégedett volt a játékosok teljesítményével, de a két győzelem mellett is látott olyan apró pontatlanságokat, amelyeket az edzések során ki
kell javítaniuk. A HTE U19-es röplabda csapata a kvalifikációs csoport
első helyén áll.

Mesterkurzus
A Bartók Béla Zeneiskolában
több évtizedes hagyománya van
a népzeneoktatásnak. A tanszak
vezetője, Törökné Marosvölgyi
Ágnes hivatásának tekinti, hogy
mind a fiatalok, mind a népzenét
kedvelő felnőttek számára elérhetővé tegye a magyar népzenét.
A Csoóri Sándor Alap nyertes pályázatai évek óta segítik ezt a munkát, és több koncert, kézműves nap,
népdaléneklési verseny megvalósítása segítette ezt a törekvést.
Ebben az évben Népzenei Mesterkurzus-sorozat valósul meg az iskolában. Havi rendszerességgel hívnak

meg országosan elismert népzenei
előadókat, akik egy-egy néprajzi területet mutatnak be. A sorozatot Birinyi József népzenekutató szakmai
napja nyitotta, az elmúlt év decemberében.
A programsorozat január 29-én
Süvöltős-Szabó Hajnalka előadásában, Hangképzés elméletben és gyakorlatban címmel folytatódik.
A zeneiskola szeretettel vár minden kedves érdeklődőt előadásaira. A
rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz és oltási igazolványhoz kötöttek. (További részletes információ
a zeneiskola Facebook oldalán.)

Álláshirdetés
A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT.

az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

• ÁLLATGONDOZÓ és
• GÉPI FEJŐS
tejelő szarvasmarha telepre

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL lehet az alábbi telefonszámokon:

06-20-557-5099
06-30-387-2866
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

