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A remény fénye
Felgyulladt a második gyer-

tya is a város adventi koszorúján 
december 4-én, a főtéren. 

Kiss Attila polgármester beszédé-
ben megemlékezett Kosina Lászlóról, 
aki a város szerkezetének változását 
mutatta be az általa készített alkotá-
son keresztül. 

A településvezető szerint az egyik 
legnagyobb kincsünk a különleges 
építészetünk. Majd hozzátette, a má-
sodik gyertya a reményt jelképezi, 
melyre mindig is szükség volt. 

Lomentné Szopkó Tünde lelki-
pásztor arról szólt, hogy az emberek 
háromféle módon beszélnek advent 
idejéről. Egyesek szerint volt, má-
sok szerint van, sokak véleménye 
által pedig lesz. Valamilyen szinten 
igaza van mindenkinek. Valamennyi 
ember esélyt kap egy új életre, mely 

csupa reménység, Jézus Krisztus ke-
zében. 

A Baltazár Dezső Általános Iskola 
kórusa Füle Lajos megzenésített ver-
sét énekelte el, majd Fésűs Éva Kará-
csonykor című verse hangzott el. 

Somogyi László lelkipásztor a vi-
lágosságról fogalmazta meg, hogy 
Isten a teremtés első napján válasz-
totta el azt a sötétségtől, mely alap-
ján az többet jelent a fénynél. Már ek-
kor elkülönítette egymástól az ember 
számára hasznos és káros dolgokat, 
de csak Jézus és az Úr tudja ezeket 
megkülönböztetni. Az eljövetelekor 
az ő világossága fog ezekről dönteni. 
Végül Somogyi László személyes tör-
ténetét osztotta meg a jelenlévőkkel.

Az ünnepi alkalom zárásaként  a 
második gyertya fénye világította 
meg  az adventi koszorút.

B.B.

Emlékezés

Régi hazugságnak hosszú az 
árnyéka – tartja egy mondá-
sunk. S bizony így volt ez a kom-
munisták utódpártja és liberális 
szatellitszervezeteinek 2004-es 
hergelésekor, a határainkon kí-
vül rekedt magyar honfitársaink 
ellen. Emlékeznek még a bülbül 
szavú Kovács László hazugságára, 
a 23 millió román hazánkba özön-
lésére? Erkölcsileg akkor a mi-
nősített hazaárulás alapesetével 
szembesülhettünk (A szerk.).

Az együvé tartozásra, és a tizen-
nyolc évvel ezelőtti népszavazásra 
emlékezett a város közössége decem-
ber 5-én, a Trianon emléktáblánál.  Az 
Együttérzés napján, a Himnusz és a 
Székely Himnusz eléneklését követő-
en Leleszné Sveda Klára intézmény-
vezető többek között Trianonra, és a 
tizennyolc évvel ezelőtti, december 
5-én tartott sikertelen népszavazásra 
emlékezett. Trianon kapcsán többek 
között kiemelte, hogy a békeszerző-
dés hazánkra nézve végzetes és máig 
meghatározó döntés volt. A 325 ezer 
411 négyzetkilométer összterületű 
Magyar Királyság széthullott. Az or-
szág valamivel több mint kétharma-
dát elveszítette, területe 92 ezer 952 
négyzetkilométerre csökkent. La-
kosságának több mint felét határon 
kívül rekedt. Ők lélekben magyarok 
maradtak, hiszen a lelkeket nem lehet 
elcsatolni. A lelkeket csak eltaszítani 
lehet közönnyel – mondotta. Majd 
Leleszné Sveda Klára hangsúlyozta, 
hogy Mádl Ferenc köztársasági elnök 
2004. december 5-re írta ki két kér-

désben (egészségügyi privatizáció és 
kettős állampolgárság) az ügydöntő 
népszavazást, amelynek eredménye 
az Országgyűlés számára kötelező 
érvényű lett volna. Számtalan, a nem-
zeti eszméket felvállaló civil szerve-
zet és magánszemély mozdult meg 
és nyilvánított véleményt, többségük 
igen válaszra buzdította a szavazókat. 
A szavazás élénk közéleti vitát váltott 
ki. A népszavazás mindkét kérdésben 
eredménytelenül zárult az alacsony 
részvétel miatt, a szavazatok aránya 
nem érte el az eredményességhez 
szükséges 25 százalékot. 2004. de-
cember 5-re sokan úgy emlékeznek, 
mint a második, önkéntes Trianonra. 
Fekete betűs napja a rendszerváltás 
utáni történelmünknek – fogalmaz-
ta meg a szónok. Súlyos bizalmi vál-
sághoz, kenyértöréshez vezetett az 
összmagyarság sorain belül, különö-
sen az erdélyi magyarok részéről. A 
parlamenti választások után felálló 
második Orbán-kormány vezetésével, 
2010-ben az Országgyűlés, a képvi-
selők elsöprő többségével, megsza-
vazta a kettős állampolgárság meg-
könnyítéséről szóló törvényt, ismét 
egyesítve jogaiban a szétszakított 
magyarságot. A mára vonatkozóan az 
intézményvezető kiemelte, hogy 18 
éve voksoltunk a kettős állampolgár-
ságról. Több mint egy évtized kellett 
ahhoz, hogy beforrjon az a mély seb, 
amelyet 2004. december 5. okozott a 
magyarságban és a nemzetben gon-
dolkodóknak, határon innen és túl. A 
beszédet követően Egyed Zsuzsánna 
ő, az unoka, és nagyapja személyes 
történetét osztotta meg az emléke-

zőkkel. Azt az eseményt, ami 2004. 
december 5-én, a Hargita hegy lábá-
nál történt. Egy nyolcvanhárom éves, 
egykori magyar hadifogoly, a nagypa-
pája könnybe lábadt szemekkel néz-
te a televízió műsorát a népszavazás 
eredményéről.  Majd felsóhajtva csak 
annyit mondott huszonhárom éves 
unokájának: ó Istenem, nem értenek 
ezek semmit! Mégsem fogunk ma-
gyar papírokkal meghalni. Nagyapó! 
Nem maradhat ez így – mondotta az 
unoka. A reménnyel teli kívánság be-
teljesülését nagyapa nem érte meg. 
Az unoka 2011 januárjában büszkén 

mutatta be a csíkszeredai konzulátu-
son a papa régi iratait. Ezek alapján 
kétségtelenül és egyértelműen meg-
kapta a legjelentősebb örökségét, a 
magyar állampolgárságát. A ma már 
Hajdúböszörményben élő Egyed Zsu-
zsánna megfogalmazta, hogy ez a lel-
ket csavaró emlék, mára megfordult. 
Elégtételt kapott a család. Nagyapó 
öt gyermeke, tizenkét unokája és ti-
zenhárom dédunokája ma magyar 
állampolgár. Ennek így kellett lennie.  
A rendezvény zárásaként mécsesek 
fénye világította meg az emléktáblát. 

B.E.
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Bodnár MargitA hét arca

Hajdú-Bihar megye napját 
húsz esztendeje november 22-én 
mindig más-más helyszínen ün-
neplik meg. Idén a rendezvény-
nek Nádudvar adott otthont. 
Ekkor osztják ki a kitüntetése-
ket Hajdú-Biharban. A Maróthi 
György-díjat 2022-ben Bodnár 
Margitnak, a Hajdúböszörményi 
Középkerti Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
nyugalmazott vezetőjének, ön-
kormányzati képviselőnek ado-
mányozták. 

– Miben erősítette meg a kitüntetés?
– Abban erősített meg, hogy nem 

volt hiábavaló az a négy évtized, amit 
a pályán töltöttem. Másrészt pedig 
intézményvezetőként abban is meg-
erősített a díj, hogy azokkal az em-
berekkel, akikkel együttműködtem 
és dolgoztam, közösen igyekeztünk 
a tőlünk telhető legjobban végezni a 
munkánkat. Ez sikerült is. 

– Mi motiválta hivatásában?
– Lehet, hogy hihetetlennek tűnik, 

de én kisgyerekkoromban eldöntöt-
tem, hogy pedagógus leszek.  Ezt mi-
dig hangoztattam is. A szüleim és a 
nagyszüleim sokszor megmosolyog-
tak, mert mindig iskolást játszot-
tam. Nem volt kérdés, hogy érettségi 
után merre vezet az utam. Nagyon 
vonzódtam a hivatáshoz. Humánér-
deklődésű voltam elsősorban, ezért 
választottam a magyar-történelem 
szakot. Nagyon jól éreztem magam 
ezen a pályán. Természetesen voltak 
nehézségek. De a gyerekek, a szülők 
és a kollégák valahogyan mindig se-
gítettek. Így túllendültem a nehézsé-
geken. Mindez megerősített abban, 
hogy nem hiábavaló, amit tesz az 
ember. 

– A Középkertben nevelkedett, és ott 
találta meg később a boldogulását is. 
Milyen helyet foglal el ez a városrész a 
szívében?

– Ez a városrész a szívem csücs-
ke. Itt születtem és nevelkedtem. A 
Középkerti-iskolában voltam diák. 
A diploma megszerzése után a pá-
lyámban volt egy rövid kitérő. Bö-
szörményben akkor nem volt szabad 
állás. Ezért Balmazújvároson tanítot-
tam három esztendőt. Az első hívó 
szóra, amikor az igazgatóelődöm je-
lezte, hogy van státusz, azonnal visz-
szajöttem egykori intézményembe. 
Végül harminchét évet itt töltöttem. 
Érdekes történet ez, mert amikor 
visszakerültem, nagyon sok emberrel 
tanítottam együtt, akik nekem egy-
kor a tanáraim voltak. Kollégaként 
és korábbi nevelőimként is szívesen 
emlékszem vissza rájuk.

– Milyen érzés volt átlépni az egykori 
intézménye küszöbét?

– Kicsit furcsa volt ez az érzés, 
mert gyerekként jöttem el onnan. S 
mint felnőtt kerültem vissza. Nyil-
ván a Középkerttel máig kiváló kap-
csolatom van. Mai napig itt élek, és 
annak a körzetnek vagyok tizenhat 
éve az önkormányzati képviselője. 

Felmerült bennem a kérdés, hogyan 
találom meg más minőségben a he-
lyemet? Nagyon hamar sikerült. A 
mai napig úgy érzem, hogy óriási 
helyzetelőnnyel indultam. Hiszen 
sokakat ismertem. Ennek nehézsé-
gei is voltak, de én inkább az előnyeit 
érzékeltem ennek. Könnyebb volt a 
kapcsolatokat építeni a szülőkkel és a 
gyerekekkel. 

– Mi motiválta annak idején, hogy 
megpályázza az intézményvezetői ál-
lást?

–  Mindig volt hajlamom arra, hogy 
az emberekért még többet próbáljak 
meg tenni. Amikor Szabó Andrásné, 
aki évtizedekig igazgatta az intéz-
ményt, nyugdíjba ment, akkor hoz-
zám közelállókkal megbeszéltem, 
hogy megpályázom az állást. Sike-
rült, a kiíráson eredményesen szere-
peltem, és 1992-től 2018-ig voltam 
vezető az iskolában. 

– Pedagógusként milyen elveket val-
lott?

– Több dolgot előtérbe helyeztem. 
Az egyik legfontosabb a hivatásom-
nak a szeretete volt. Lényegesnek 
tartottam a pálya iránti alázatot is, 
illetve azoknak a tiszteletét, akik-
kel együtt dolgoztam. Itt elsősorban 
a gyerekekre gondolok, akiket mi, 
pedagógusok nap mint nap formá-
lunk. Bízom benne, hogy jó példával 
is szolgálunk számukra. Tisztelet a 
neveltünk és a szülő, valamint azok 
iránt, akikkel napi munkakapcsolat-
ban vagyunk. Számomra ezek a leglé-
nyegesebb elvek a mi pályánkon. 

– Intézményvezetőként?
– Intézményvezetőként is ugyan-

ezeket az elveket vallottam. Persze 
ez a munkám kiegészült sok minden-
nel. Szokatlan volt az elején, hogy 
a gyerekkel való tanórai kapcsolat 
minimálisra csökkent a beosztá-
somból eredően. De én mindig úgy 
gondoltam, hogy akikkel napi mun-
kakapcsolatba kerülünk, életkortól 
és beosztástól függetlenül, bennük 
feltétlenül tisztelni kell az embert. 
Teljesen mindegy, hogy diákról van 
szó, vagy szülőről, illetve munkatárs-
ról. Még azt is nagyon fontosnak tar-

tottam, hogy „egy fecske nem csinál 
nyarat”. Tervezhet bármit egy veze-
tő, ha nem tudja maga mellé állítani a 
munkatársait. Ilyen esetben fölösle-
gessé válik a tevékenysége. Ha maga 
mellé tudja állítani a kollégáit, akkor 
van siker és eredmény. Ezt sikerült 
közösen elérni a munkatársaimmal. 
Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, 
de szerencsére meglett az eredmé-
nye. 

–  A volt diákjaival milyen a kapcso-
lata?

– Nagyon jó a kapcsolatom az egy-
kori diákjaimmal, akik ma már fel-
nőttek. Különösen azokkal vagyok 
kiváló viszonyban, akik most is a Kö-
zépkertben élnek. Sokuk már szülő-
ként jelent meg az iskolában. Amikor 
jövök-megyek a városrészben, nagy 
öröm számomra, amikor mosolygó-
san rám köszönnek a volt tanítványa-
im. Többször elbeszélgetnek velem. 
Nem felejtettük el egymást, és ez 
így van jól. Döntő többségük boldo-
gul az életben. Nagyon jó látni, hogy 
kiegyensúlyozott emberek, boldog 

családanyák és családapák lettek be-
lőlük, akik sikeresek az életben. Nem 
tudok úgy elmenni bevásárolni, hogy 
sok ismerőssel, volt tanítvánnyal ne 
találkozzak. 

– Intézményvezetői teendői mellett 
2006-tól egészen napjainkig a város 
képviselő-testületének munkáját is se-
gíti a középkerti városrész megbízottja-
ként. Már a kezdetektől három bizott-
ság tagja, az Oktatási és Művelődési 
Bizottság elnöke. Számos önkormány-
zati feladatellátást koordináló csoport 
tagja is.  A közért végzett munkájában 
mi az ami, mindig előbbre vitte?

 – Örökmozgó ember vagyok. Min-
dig óriási volt bennem a tenni akarás. 
Persze a szó jó értelmében.  A kisebb 
és nagyobb közösségeket, erőmhöz 
mérten szeretem előrevinni. Ezt pró-
bálom megvalósítani a képviselői és 
bizottsági elnöki munkámban, vala-
mint az egyéb koordináló csoportok-
ban is. Úgy gondolom, hogy ami mö-
göttünk van, az elmúlt. Ebből okulni 
és tanulni kell. Ami lényeges, hogy 
előre kell nézni. Úgy kell szemlélni 
a mindennapokat, a saját életünket, 
hogy van dolgunk az életben. Ez min-
denkire igaz kell, hogy legyen. 

 – Milyen elvek a meghatározóak még 
az életében?

– Az életfilozófiám az, hogy az em-
ber soha ne veszítse el a derűjét, a 
humorérzékét és az optimizmusát. 
Nagyon sok kihívás elé állít mind-
ünket az élet. De ha ezt pozitívan 
szemléljük, és mindenből próbáljuk a 
lehető legjobbat kihozni, akkor nem 
csalódunk. Sem önmagunkban sem 
másokban. Meg kell tanulnunk azt 
is, hogy változik körülöttünk a világ. 
Ezért bizonyos dolgokat el kell en-
gedni. Ez emberekre is vonatkozik. 
Mindig tudni kell továbblépni. Hi-
szen van feladatom az életben, és van 
értelme annak, amit teszek a min-
dennapokban. 

Bertalan Erzsébet

Katonka Erzsébet

Advent
Készülődünk az ünnepre. Az idén sok nehézséggel kell szembenéznünk, 

ezért a hangulatunk sem a legjobb. De legalább béke van. Nem kell olyan 
szörnyűséggel szembenéznünk, mint a szomszédos országban. Értelmet-
len pusztítás, rettegés, ártatlan emberek halála, köztük gyermekeké. Ez 
annyira megrendítő!

Háború van,
de ő ezt nem tudhatta,
világra jött,
fölsírt az élet lüktető erejével,
anyjára mosolygott,
biztonságban érezte magát,
anyatejet szopott, békésen pihent,
s talán álmodott...
de háború van,
s élt két napot.

Ez a karácsony szerényebb lesz. Örüljünk a szeretteinknek! Imádkoz-
zunk a békéért. Fogadjuk be Jézust a szívünkbe, általa a békességet, a sze-
retetet, az üdvösséget. Ebben a világban az ember számára Ő a menedék. 
Áldott ünnepeket mindenkinek!
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Elismerték a minőséget
Új minősítési rendszert vezet-

tek be Magyarországon, abból 
a célból, hogy a vendégek meg-
bízható és ellenőrzött, egyértel-
mű információkat kaphassanak 
a szálláshelyek minőségéről. A 
korábban használt tanúsító véd-
jegyek megszűnnek, helyettük 
a nemzeti rendszerben  haszná-
latos 1-5 csillag jelölés lép élet-
be. A Fürdőkerti Ifjúsági Szálló 
a közösségi szálláshelyek között 
négycsillagos besorolást kapott. 
A részletekről az üzemeltető Haj-
dú7 Kft. ügyvezetőjét, Varjasi 
Gergelyt kérdeztük. 

– Mikor adták át a Fürdőkerti Ifjúsá-
gi Szálláshelyet?

– A Fürdőkert, mint ifjúsági sza-
badidőközpont és tábor, 2012-ig mű-
ködött. Ezt követően korszerűsítés 
kezdődött el, melynek eredménye-
ként 2015-ben adták át a most mű-
ködő szállót, és a hozzá kapcsolódó 
éttermet. 

– Mennyire korszerű a komplexum? 
– A mai kor színvonalának minden 

tekintetben megfelel a komplexum. 
A szobák nívója és az éttermi ellátás 
mind-mind korrekt jelzővel illethető. 

– Mennyi szobával rendelkeznek, 
hány fő befogadására alkalmas a hely?

– Tizennégy szobánk van. Maga a 
szálló pedig ötvennégy férőhelyes. A 
szobák főleg négyágyasak. Van négy 
olyan helységünk is, amelyhez saját 
fürdő is tartozik. Egy mozgáskorláto-

zottaknak szánt lakosztályunk szin-
tén működik az ifjúsági szállóban, 
mely az év minden részében többsé-
gében kihasznált. De természetesen 
a nyári időszak a legmozgalmasabb 
számunkra. A covid után kezd visz-
szatérni a forgalmunk. Főleg edzőtá-
boroknak, cserediákprogramoknak 
és esküvőknek adunk otthont. A ta-
karékosság miatt a fűtési szezonban 
most a szálláshely nem működik. De 
megfelelő létszám esetén kinyitjuk 
az épületet. 

–  Étkezést tudnak-e biztosítani?
– Az éttermünkben napi három-

szori étkezést tudunk biztosítani 
korszerű körülmények között. Ennek 

Köszönet a pedagógusoknak

Ötven pedagógus munkáját is-
merték el november 30-án, a Vá-
rosházán. Az ünnepségre azok a 
tanítók és tanárok kaptak meghí-
vást, akiknek diákja országos ver-
senyekben az első tíz helyezés va-
lamelyikét szerezték meg. 

A szakembereket Sőrés István alpol-
gármester köszöntötte, aki elöljáróban 
Donászy Magda egy gondolatát idézte, 
miszerint: „Ma nem tanulni jöttünk. 
Ma szívünk ünnepel.” Majd kiemelte, 
hogy a napot sok-sok munka előzte 
meg. Ez kellett ahhoz, hogy a kiemel-
kedő eredmények megszülessenek. A 
köszöntés hagyománya és a jutalma-
zás nagyon szép feladat – mondotta. 
A város úgy gondolja, hogy a fiatalok 
sorsa a pedagógusok nevelésétől is 
függ. Amilyen munkát most végeznek, 

olyan lesz a jövő nemzedéke. Az alpol-
gármester hozzáfűzte, hogy a tehetsé-
gek a tanítók és tanárok kezében van-
nak, akik szakértelmükkel egyengetik 
tanítványaik útját. Ezzel öregbítve a 
város hírnevét. Ezt követően a Bartók 
Béla Művészeti Iskola diákjainak mű-
sorát hallgathatták meg az ünnepeltek. 
Zongorán közreműködött Jenei Jáz-
min és Szegedi Csaba. A továbbiakban 
Bodnár Margit szakbizottsági elnök 
mondott köszönetet a megjelentek-
nek. Úgy fogalmazott, hogy nagy öröm 
számukra, hogy minden évben népes a 
meghívottak létszáma. Évente, szin-
te kivétel nélkül, a városban működő 
minden általános- és középiskolából 
vannak olyan pedagógusok, akiknek a 
tevékenységét elismerik – zárta többek 
között gondolatait a bizottsági elnök. 
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köszönhetően komplex szolgáltatást 
nyújtunk a vendégeknek. 

– Parkolás?
– Több parkoló van a komplexum 

területén. A folyamatban lévő új be-
ruházások kapcsán még bővült is a 
számuk. 

– Sportolási lehetőséget kínálnak-e?
– A területen az utóbbi időben több 

ilyen jellegű beruházás is megvaló-
sult. Elkészült egy kültéri kézilab-
dapálya, korábban a műfüvespálya, 
a futókör, és az extrémsportpályák. 
Látható, hogy mindenkinek tudunk 
biztosítani sportolási lehetőséget. A 
Városi Sportcsarnok közelsége is elő-
nyökkel jár számunkra. 

– Vannak-e a folyamatban lévő fej-
lesztések a területen?

–  Most zárult le a kézműves ház 
építése. Emellett megvalósult a ko-
csiszín is. Felépítettek a szakemberek 
egy ökoturisztikai látogatóközpon-
tot, melynek belső terei kialakításra 
várnak még. Szociális kiszolgálóhe-
lyiség létrehozása is a tervek között 
szerepel. Ez a régi, ilyen jellegű épü-
letet váltaná ki. 

–  Az üzemeltető Hajdú7 Kft.-t mire 
kötelezi a négy csillag?

– A minősítésnek nagyon sok ele-
me volt. Több feltételnek kellett meg-
felelnünk. Komoly helyszíni bejárás 
után született meg a döntés. A vég-
eredmény olyan visszaigazolás, ami 
pozitív értékkel bír számunkra. Arra 
kötelez minket, hogy a színvonalat 
továbbra is fenntartsuk – zárta gon-
dolatait Varjasi Gergely ügyvezető.
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Véradók köszöntése

Idén is köszöntötte a Vöröske-
reszt helyi szervezete a többszörös 
véradókat a Béke Mezőgazdasági 
Kft. Dorogi úti telephelyén decem-
ber 1-jén.

Elöljáróban Fazekasné Farkas Ibo-
lya, a területi szervezet vezetője kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Ezt kö-
vetően Lakatos Zoltán, a Hajdú-Bihar 
Megyei Vöröskereszt elnöke elmond-
ta, hogy több tevékenységet is végez 
a szervezet, melyek közül az egyik 
legfontosabb a véradás koordinálása. 
A vér a legnagyobb ajándék, amit va-
laki adhat, mert azzal emberi életeket 
ment meg – mondta el az elnök.

Sőrés István alpolgármester felso-
rolta azokat a helyzeteket, amelyek 
miatt fontos vért adni. Nemcsak má-
sokon segítünk ezzel, hanem a saját 
egészségünkön is, mert így serkentjük 

a szervezetünk működését. Nem sza-
bad elmenni amellett sem, hogy így 
akár 600 kalóriát is elégetünk. 

Hajdúböszörményben idén huszon-
négy alkalommal volt lehetőség a ka-
ritatív akcióra, melyen mintegy ezer 
ember vett részt. Közül száztizenné-
gyen első alkalommal. Az alpolgár-
mester zárásként egy Albert Schwei-
tzer idézettel mondott köszönetet a 
nyolcvanhét megjelentnek, akik közül 
hatan már több mint száz alkalommal 
segítettek embertársaikon. 

Az ünnepség végén elismeréseket 
adtak át a húsz-, a harminc-,  az öt-
ven-, hetvenöt-, a száz-, száztíz-, és 
százhuszonötszörös véradóknak. A 
díjazottak közül külön köszöntötték 
Tóth Imrét, aki százötven alkalommal 
vett részt az akcióban.

Balogh Bence
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Vita a szó nemes értelmében
Lapunk hasábjain mindig szí-

vesen mutatunk be tehetséges 
hajdúböszörményi fiatalokat. 
Következő interjúalanyunk már 
többször tanúbizonyságot tett 
a történelemben való jártassá-
gáról, kiváló zenei érzékéről és 
tánctudásáról. 

– Ha most kellene megírni a névjegy-
kártyádat, mi kerülne rá?

– Molnár Balázs László tizennyolc 
éves, bocskais diák. 

– Annak idején hogyan választottad 
ezt az intézményt?

– Az általános iskolában, negye-
dik évfolyam végén felajánlották azt 
a lehetőséget, hogy a nyolcosztályos 
gimnáziumban tanuljak tovább. Már 
ekkor is egy álom volt ez számomra a 
tiszteletreméltóságával. 

–  Mennyire találtad meg a helyedet 
ebben az iskolában?

– Azt gondolom, teljesen megta-
láltam a helyemet a gimnáziumban. 
Nagyon szeretek itt tanulni. Mind az 
egész iskolában, mind az osztályom-
ban nagyon jó közösség vesz körül. 
Mindenkire számíthatok. Nagyon 
kedvelem a disputaszakkört, a törté-
nelemversenyekre való felkészítést, 
és a rendezvények szervezését.  

– Mi a kedvenc tantárgyad és miért?
– Elsősorban a történelem a ked-

venc tantárgyam. Ez érdekel a leg-
jobban. Érdekesnek tartom, hogy 
„visszamehetek” a régmúlt időkbe, 
korokba, és ott, az aktuális helyzete-
ket elemezhetem. Mi, hogyan, miért 
történt? A középkori magyar törté-
nelem korszaka áll a legközelebb hoz-
zám. A Hunyadiak és koruk, valamint 
a Szent István és Hunyadi Mátyás 
uralkodása közötti időszak. Maga az 
időszak hangulata és sorsfordító ese-
ményei fogtak meg engem leginkább. 

– A történelem kapcsán milyen ered-
ményeket értél már el?

 – A napokban kaptam az öröm-
hírt, hogy az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny második, vagyis 

Fejlesztési csomag
A Debreceni Egyetem Gyer-

meknevelési és Gyógypedagógi-
ai Kara is részt vett a Családba-
rát Magyarország Központ által 
szervezett Gyermekút projekt-
ben, mely 2017 és 2022 között 
valósult meg. 

Ennek az eredményeként megva-
lósult kiadványokat adta át Kereki 
Judit, a közelmúltban létrejött Gyer-
mekút Módszertani Központ szak-
mai vezetője a hajdúböszörményi kar 
részére. Gortka-Rákó Erzsébet dékán 
elmondta, hogy valamennyi szak 
képviselője részt vett a projekt mű-
helymunkájában, ahol lehetőség volt 
egy-egy szakmai elem megbeszélésé-
re és átdolgozására más felsőoktatási 
intézmény szakembereivel. Az ága-
zatközi együttműködést sikeresen 
beépítették a tananyagba, mely fon-
tos a kora gyermekkori eltérő fejlődés 
felismerésében és szakemberek mun-
kájának összehangolásában. Nem-
csak hallgatói tananyagok készültek, 
hanem tréneri segédletek is, melyek 

az oktatók munkáját, valamint a szü-
lőkkel való együttműködést is segí-
ti. Kereki Judit kiemelte, céljuk az 
volt, hogy segítő kezet nyújtsanak a 
szülőknek és a szakembereknek, fel-
ismerjék minél hamarabb az eltérő 
fejlődést, és elkezdődhessen a megfe-
lelő kezelés. Sok esetben nincs kellő 
együttműködés az ágazatok között, 
melyek fontosak a kora gyermekkori 
fejlesztésben.

Képzéseket indítottak, hogy az el-
készült szakmai anyagok minél szé-
lesebb körben elterjedjenek. Egyes 
településekre, ahol nem volt, komp-
lex, mozgó szolgáltatást vittek el. A 
program során sikeresen kiképeztek 
tizenkétezer szakembert, és közel 
60 projekt valósult meg. A felsőokta-
tási intézmények pedagógusainak a 
segítségével a hallgatók már úgy in-
dulnak el a pályán, hogy a fejlesztési 
csomagot megkapják. Így nem kell a 
terepen lévőket folyamatosan képez-
ni. 

B.B.

Kreatív és elhivatott
2003 után immár másodjá-

ra lett Hajdú-Bihar megyéből 
az „Év Vállalkozója” Hajdu Sán-
dor, egyéni vállalkozó. Mellette 
a szakember a hajdúböszörmé-
nyi KOHA-STEEL Fémipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Bt. 
műszaki igazgatója, a pénzügyi 
menedzsment vezetője is. A ran-
gos elismerést a 2022-es évben 
is a legjobb teljesítményt nyújtó 
gazdasági szereplő kapta meg. A 
kitüntetett a díjat Budapesten, 
a Vállalkozók napján, december 
2-án, a Művészetek Palotájában 
vette át. 

Hajdu Sándor életét áthatotta a ta-
nulás, az elmúlt évtizedekben többek 
között gépi forgácsoló, CNC gépke-
zelő, gépgyártás technológiai tech-
nikus, és középfokú munkavédelmi 
szakképesítő végzettséget szerzett. 
Ezekkel is hitet téve az élethosszig 
tartó tanulás elve mellett. Első mun-
kahelye a MEZŐGÉP volt. Itt 1974-
től 1986-ig dolgozott. Először, mint 
esztergályos, utána pedig munkavé-
delmi vezetőként. Az ezt követő hat 
évben a KIOSZ alapszervezet titkára, 
majd az átalakulást követő tizenhá-
rom évben a FAGÁTIH ügyvezető 
elnöke volt. Mellette, egyéni vállal-
kozóként fémszerkezeti termékek 
gyártása, és fém alkatrészek forgá-
csolása a fő profilja, valamint egyéni 
és társas vállalkozások könyvelését is 
végezte és végzi. Ezért kapta a mos-
tani elismerést. 2000-ben, az akkor 
alakult KOHA STEEL Fémipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Bt.-hez 
került alkalmazottként, műszaki 
igazgatói státuszban. Feladata a ter-

melés irányítása, beruházások, fej-
lesztések, személyi ügyek intézése, 
valamint a dolgozók képzése. Mun-
kája mellett több közösségi és társa-
dalmi feladatot is felvállalt és felvál-
lal napjainkban is. Így 1994-1998-ig 
a hajdúböszörményi önkormányzat 
Gazdasági Bizottságának külsős tag-
ja volt. 1994-2000-ig a Hajdúböször-
mény Városi Amatőr Labdarúgó Szö-
vetségének elnöki, vezetői feladatait 
látta el, 1995-1998-ig a Hajdú-Bihar 
Megyei Kézműves Kamara Ellenőrző 
Bizottság elnökeként segítette a me-
gyei kamara munkáját. 1998-2000-ig 
a Hajdú-Bihar Megyei Kézműves Ka-
mara alelnöki tisztségét töltötte be, 
illetve 1998-2000-ig a Hajdú-Bihar 
Megyei Kézműves Közhasznú Társa-
ság Felügyelő Bizottságának elnöke 
volt. 1999-től a Hajdú-Bihar Megyei 
Ipartestületek Területi Szövetségé-
nek tagja lett, majd ugyanebben az 
évben ügyvezető igazgatóvá válasz-
tották meg. 

2000-től a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Hajdú-
böszörményi Területi Szervezetének 
elnökségi tagja. 2000-től éveken ke-
resztül a „Lévai Antal” Labdarúgó 
Szabadidősport Egyesület elnöke-
ként segítette és támogatta a vá-
rosi sportéletet. 2002-2003-ig újra 
a hajdúböszörményi önkormányzat 
Gazdasági Fejlesztési Bizottság kül-
sős tagjaként dolgozott. Jelenleg is 
három testületnek az elnökségi tag-
ja. Hajdu Sándor előtérbe helyezte és 
helyezi a közösségi érdeket. Vállalko-
zói munkájában kitartó, szavahihető, 
kreatív és elhivatott. Munkája és éle-
te példaértékű. 
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a regionális fordulójába továbbjutot-
tam. A korábbi években, még előző 
történelemtanárommal, Molnárné 
Kövér Ibolyával több vetélkedésen 
szerepeltem sikeresen. Tavaly az Or-
szágos Középiskolai Problémamegol-
dó Versenyen, csapatban egy hajszál 
választott el minket a döntőtől. Jó 
versenyző vagyok. Manapság elér-
tem azt, hogy nem a csapat, hanem 
az egyéni megmérettetéseket része-
sítem előnyben. Szeretek magamra 
hagyatkozni. Ilyen helyzetekben van 
bennem egy kis természetes izgalom, 
de a maximálisan tudok teljesíteni.

– Disputa. Számodra ez a fogalom 
nem idegen. 

–  A disputa maga egy vita, a szó 
nemes értelmében. Egy adott állítás, 
tételmondat pozitív és negatív olda-
lát is megtárgyalja egy-egy csapat. A 
döntőbírók pedig határoznak arról, 
hogy melyik fél tudta jobban megvé-
deni az állításait. 

– A disputának köszönhetően a Par-
lamentben is „felszólaltál”. Hogyan em-
lékszel vissza erre az eseményre?

– Ez egy hazai parlamenti diák-
nap volt. Országgyűlési képviselők-
kel beszélgethettünk, illetve mi is 
egy képviselőházi vitát szimulálhat-
tunk a Parlamentben. Négy-öt isko-
la pártokat hozott létre. Frakciókat 
alakítottunk. Minden álláspontot 
megvitathattunk. Nagy élmény volt 
belelátni ebbe a munkába. Felemelő 
érzés volt átélni. Témánk a környe-
zetvédelem köré összpontosult. A 
szervezetünknek ennek fontosságát 
kellett hangsúlyozni, az oktatásba 
való beiktatásával egyetemben. Én, 
mint gazdasági vezető szólaltam fel a 
kérdéssel kapcsolatban. 

– A tanulás mellett mi tölti még ki az 
életedet?

– A tanulás mellett a tánc tölti ki a 
napjaimat. A Bocskai Néptáncegyüt-
tes tagja vagyok. Tizenöt éve írattak 
be szüleim erre a mozgásformára. Kö-
zel tíz éven keresztül zongoráztam, 
és az ütőhangszerekben is kipróbál-
tam magamat. Így telnek a hétköz-
napjaim. Nehéz megosztanom ma-
gam a tánc és a tanulás között. Főleg, 
hogy most végzős vagyok, és a művé-
szeti csoport hetvenéves jubileumára 
készülünk. Heti hat napot a próba-
teremben vagyok. Esténként készü-
lünk a bemutatóra. A délutánjaim és 
a hétvége pedig a tanulásé. A néptánc 
alapvetően majdnem mindegyik vá-
rosi rendezvényen megjelenik. De a 
gimnáziumon keresztül és korábban 
az ütőegyüttessel is bemutatkoztam 
már a közönségnek. Sándor Laci bá-
csival rengeteget zenéltünk. 

– Továbbtanulás előtt állsz. Eldön-
tötted már, hogy hová adod be a jelent-
kezési lapodat?

– A Budapesti Corvinus Egyete-
men szeretnék továbbtanulni, gazda-
sági irányban. 
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Ha van hivatás, mely hosszú 
idők óta igazán megmozgatja az 
írók és az egyszerű emberek fan-
táziáját, az a régészet. A hivatá-
suk gyakorlása közben segítenek 
nekünk elképzelni, hogy a régiek 
milyen házakban laktak, mit et-
tek, milyen eszközöket, szerszá-
mokat, tárgyakat készítettek és 
használtak, vagyis hogyan éltek. 

A hajdúböszörményi Hajdú Zsig-
mond a Polgári utcán nevelkedett, a 
gimnáziumban pedig tanárainak kö-
szönhetően eldőlt a sorsa. Ma is a rég-
múlt kutatója.  

– Mikor és hogyan kezdett el érdek-
lődni a történelem iránt?

– Általános iskolás koromtól kezdve 
a mese és a történetek mindig kiemelt 
fontosságúak voltak számomra. Ki-
egészítve saját fantáziámmal – hiába 
voltam sokszor magam – a lüktető, 
eleven szellemvilág elvarázsolt. Ren-
geteg ifjúsági regényt olvastam. Az 
általános iskolás történelem órák is 
kedvenceim voltak. A Bocskai István 
Gimnáziumban a szakterület iránti 
elkötelezettségem már adott volt. 

– Melyik volt az a korszak, ami legin-
kább vonzotta?

– Az őskor iránti érdeklődésem 
még kevésbé volt kiforrott. Szerettem 
olvasni például a II. világháborúról, 
a Rákóczi szabadságharcról, a török 
háborúkról, a római birodalomról és a 
görögökről. Az ifjúsági regények nagy 
szerepet játszottak érdeklődésem fel-
keltésében. Csak néhányat említve, az 
Egri csillagok, vagy A koppányi aga 
testamentuma a kedvenceim közé tar-
toztak.  Nem is beszélve az úgyneve-
zett indiános könyvekről. Én tanyán 
nőttem fel, ahol ezek az írások voltak 
az első olvasmányélményeim. A te-
hénlegeltetés mellett olvasgattam. De 
az iskolában is állandóan könyv volt 
a kezemben. Befedtem őket olyan 
borítóval, amilyennel az irkám volt. 
Szüleim azt hitték, hogy másnapra ta-
nulok. Pedig én Karl May-t olvastam 
többek között. Majd Dumas-nak a 
Három testőre varázsolt el. Ez a gim-
náziumban „átment” Dosztojevszkij-
ba. Többnyire a történelmi háttere 
vonzott a felsorolt köteteknek. 

– Első régész a családban?
– Első régész vagyok a családban. A 

kezdetekben azt sem tudtuk, mi fán 
terem ez a hivatás. Gimnazistaként 
hallottam először erről a foglalkozás-

ról. Kuriózumnak tartottam. Ásatást 
sem láttam nagyon sokáig. Erősen 
beszédhibás voltam abban az időben, 
ezért a velem foglalkozó tanáraim és 
családtagjaim azon a véleményen vol-
tak, hogy a jövőbeli lehetőségeimnek 
ez határt szab. Ez a megnyilvánulása-
imnak határt is szabott. Erőteljesen 
lebeszéltek arról, hogy történelem-
tanár legyek. Elgondolkoztam azon, 
hogy mit lehet tenni ebben az eset-
ben. Ekkor ötlött fel bennem a levél-
táros vagy a régész munka. Az előbbi 
többnyire egy szobában ül, a másik 
pedig kint van a földeken. Nekem 
ez a földközeliség a tanyai létemből 
adódóan kedvesebb volt. Föld alól ke-
resni a történelmet, nagyon jó dolog. 
Így nem lettem én történelem-latin 
szakos tanár és levéltáros sem. A mú-
zeumi tárlatvezetések és előadások 
kapcsán azért ma is fel-felbukkan 
bennem a tanítás iránti vágy. (A be-
szédhiba ma már nem jelent számot-
tevő akadályt.) Egyébként a Bocskai 
István Gimnáziumban nagyon jó pe-
dagógusaim voltak. Megemlíteném 
Poór Jánost és Kövér Györgyöt. Na-
gyon sokat köszönhetek nekik. 

– Egyből felvették az egyetemre, ré-
gész szakra?

– Igen. Ez azért volt, mert Országos 
Középiskolai Versenyen történelem-
ből harmadik lettem, ami automati-
kusan bejutást jelentett az egyetemre. 
Az ELTE-n, régész-történelem szakon 
végeztem. 

– Milyen szakmai útja vezetett a deb-
receni Déri Múzeumig?

– Az egyetem elvégzése után rög-
tön a Déri Múzeumba kerültem. Ek-
kor már megvoltak a kapcsolataim 
az intézménnyel. Ráadásul hívtak is. 
Itt jöttek a nagy ásatási szezonok, 
melyek „beszippantottak”. Most már 
harmincöt éve vagyok a Déri Múze-
umban, életem első munkahelyén. 

– Melyik ásatása volt ez idáig a leg-
emlékezetesebb az Ön számára? Vagy 
mindegyikből a maximumot próbálja 
kihozni?

– Mindegyik ásatást a legjobb tu-
dásom szerint igyekeztem elvégezni. 
A valódi eredményesség viszont erő-
sen függ az ásatási és a feldolgozási 
körülményektől. Ezért mondhatjuk, 
hogy minden ásatás más és más… 
Nyilván sok érdekes dolog ért már 
a pályám során. A Polgár környéki 
munkálatok voltak talán eredményü-
ket, összehangoltságukat, szervezett-

Mozaikokból történelem
ségüket is tekintve a legmaradandóbb 
emlékeim. Nagyterületű feltárás volt 
modern térinformatikai eszközök-
kel. Összességében ez nagy pozitív 
tapasztalat volt számomra. Ezen túl 
sok-sok „kis” élményeim voltak folya-
matosan, amik a szakmából adódtak. 

– Sok civil ember képzeletében a régé-
szet romantikus, néha veszélyes foglal-
kozás. Mi igaz ebből?

– A régészszemlélet és a közgon-
dolkodás  között lényeges különbség 
van. Egészen más a fontos a régész-
nek, vagy az átlagembernek egy lelet-
ben. A kilencvenes években, amikor 
az ásatásokat vezettem a megyében, 
akkor aktív és mindennapi kapcsolat-
ban voltunk a sajtóval. Ők kíváncsiak 
voltak, és nekünk is fontos volt, hogy 
a tevékenységünkről napi hírek legye-
nek. Az egyik alkalommal beüzentem 
a szerkesztőségbe, hogy Polgár körül 
szenzáció van. Esős idő volt, de más-
nap csak kijöttek a helyszínre. Várták 
a szenzációt. Mindenféle nehézségek 
árán, sárban jutottunk ki a területre. 
Elkezdtem nekik magyarázni, hogy 
mitől különleges a megtalált jelenség. 
Egy újkőkori rituális gödör áldozó-
helyként funkcionált. Elszenesedett 
csontok, meg különböző rétegben el-
égett tárgyak nyomai voltak látható-
ak. Ráadásul sok leletet töredékesen 
találtunk meg. Volt egy-két ép edény 
is mellettük. A tájékoztatóm során 
láttam, hogy ők hallgatnak, néznek 
nagyokat, mert nem erre számítot-
tak. Aranyat és nemesfémeket vártak. 
Ezt én lassan ismertem föl. Becsü-
letükre legyen mondva, végigállták 
csöndben az ismertetőt. Ahogyan 
elváltunk, láttam, hogy csalódottak. 

Korrekt módon azonban mindent 
megjelentettek utána. Ezt követően 
azonban a meghíváskor mindig rákér-
deztek, hogy mi lesz az a szenzáció a 
sajtótájékoztatón. Az újságírók nem 
műveletlenek voltak, hanem meg-
testesítették azt a közgondolkodást, 
ami a régészetről akkor meg azóta is 
a közfelfogásban él. Egy másik esetet 
is elmondanék, ami szintén a félre-
értésekből adódott. A sajtóval kap-
csolatos együttműködésünk során 
megtanultuk, hogy a velük történő 
munkánk során kerüljük a szaksza-
vakat, például a neolitikum az min-
dennapi fogalom nálunk. Azt jelenti, 
hogy újkőkor. Kérték, hogy a magyar 
elnevezést használjuk. Ezért a neolit 
kor helyett azt írtuk ki, hogy itt van 
egy újkőkori ház alapja. A televíziós 
anyag narrációjában ez már újkori kő-
házra volt átírva. Azt hitték, hogy én 
mondtam rosszul. A hibás kifejezés 
többször is elhangzott az interjúban. 
Természetesen utólag jeleztem, hogy 
ez rossz szóhasználat, amely többször 
visszatért még más sajtóban. Egyszer 
Berettyóújfaluban rendeztünk egy 
kiállítást. Ott is egy újkőkori házat 
mutattunk be. A címben az szerepelt, 
hogy újkőkori ház. A szöveget, amit 
leírtunk, otthagytuk a kiállítás helyi 
rendezőjénél. Mikor visszamentünk, 
döbbenten tapasztaltuk, hogy ez már 
újkori kőházként szerepelt. Aki átja-
vította, az emlékezett arra a bizonyos 
korábbi interjúra. Eldöntötte, hogy 
biztosan mi jegyeztük le rosszul a fel-
iratot. Ilyen félreértések gyakran elő-
fordulnak a mi hivatásunkban

bertalan
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Közérdekű információk

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                                        104/112

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reg-
gel 7-től 19 óráig) december 10-
11-én dr. Kecskés Lajos (Tel: 
06-20-9-455-846 Az ellátásért 
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM:                              229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

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

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

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal        563-200

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

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 
Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. 
December 14-én, szerdán Dr. 
Vincze-Miqdadi Edit aljegyző 
jegyző tart vezetői ügyfélfogadást 
9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet

D
ec

em
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r

9. (p.) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

10-11. (szo-vas.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

12. (h.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

13. (k.) Vöröskő Karap u. 5. Tel: 561-461

14. (sz.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

15. (cs.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

16. (p) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

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

Amennyiben nem jutott el 
Önökhöz a Szabadhajdú aktu-
ális száma, kérjük, jelezzék a 
problémát a terjesztőnél a 06-
20-911-5006-os telefonszá-
mon.

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy 
lapunk ez évi utolsó száma decem-
ber 16-án jelenik meg. Amennyiben 
hirdetést, tájékoztatót, közleményt 
szeretnének eljuttatni a szerkesztő-
ségbe, azt legkésőbb december 12-
én 14 óráig tegyék meg!

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

HADHÁZI ISTVÁN
halálának 5. évfordulójára.

Megemlékezés

„Milyen szomorú mindig egyedül lenni, Valakit 
mindenütt hiába keresni. Valakit várni, ki nem 
jön többé, valakit titkon szeretni örökké.
Az idő sem gyógyítja sebeinket, mert Te igazán 

szerettél bennünket. Hiába borul rád a temető 
csendje, szívünkben élni fogsz örökre. ” 

Soha el nem múló szeretettel emlékeznek Rád: 
Szerető feleséged, Marika, fiad: Pisti, 

lányod: Marika, vejed: Anti, 
unokáid: Bence, Pisti,Tamás, Márk, Liza 

és dédunokáid: Boglárka és Bence. 

Fájó szívvel emlékezünk 
szeretett Édesanyánk,

TÖMÖRI GÁBORNÉ 
(szül. Szathmári Mária) 

halálának 20. évfordulójára.

Megemlékezés

„Tudom, hogy figyelsz ránk, onnan fentről, 
s meghallgatod bánatunk, 
de az lenne a legszebb mégis, 
ha tudnánk, hogy mindennap láthatunk. 
Örökké emlékeinkben és szívünkben élsz!”

Nagyon hiányzol!
Lányaid

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

OLÁH LAJOS
halálának 2. évfordulójára.

Megemlékezés

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
aki a bajban megfogja a kezed.
S, hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha már nincs veled!” 

Szerető felesége, gyermekei, családja

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

FARKAS ZOLTÁN
(Thököly I. u. 35. sz. alatti lakos)

halálának 20. évfordulójára.

Megemlékezés

„Csak múlik az idő, feledni nem lehet, 
hogy fiatalon tört ketté életed. 
Rövid volt életed, mint forró nyár,
Még most sem hisszük el, 
hogy hiába várunk vissza Téged már. 
Könnyes szemmel megállunk sírodnál, 
nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szólunk, de a néma sír nem felel, 
szomorú szívünkben örökké létezel.”

Szerető szüleid és testvéred, és azok, 
akik emlékedet szívükben őrzik. 

Meghívó
A görögkatolikus templomban

 december 11-én (vasárnap) 17 órától 

rendezendő

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYRE.

Fellép:
a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar

Vezényel: Gáll Péter karnagy
Zongorán kísér: Tóth Erika

Bethlen-iskola tanulói és tanárai és a

Bartók Béla zeneiskola népzenei 
tanszakos 

Apró Locsi-fecsi Énekegyüttese 
Rozsné Fekete Csilla vezetésével

A belépés díjtalan.

Lapzárta:
hétfő 14 óra
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Adventi gyertyagyújtás
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 

2022

A Tranzit Ker Zrt. hajdúböszörményi 

telephelyeire baromfigondozó

 segédmunkás munkatársakat keres

Hajdúböszörmény
Nagy telep

Hajdúböszörmény
Kányási telep

+36 30 407 8654+36 30 629 1220

Jelentkezzen a megadott telefonszámokon!
Hajdúböszörmény

Szendrei telep

+36 30 317 52 40

Az adventi gyertya 
meggyújtása után,

december 11-én 17 órakor

ARCO NOBILE 
ADVENTI KONCERT
a művelődési központban.

A belépés ingyenes!

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Életünknek egén fénylő csillag voltál, 
Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál, 
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.”

A gyászoló család

MÁTHÉ ZSIGMOND

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de szívünkben 
örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család

SÓVÁGÓ  SÁNDOR
(a volt Textilfeldolgozó Vállalat  gépkocsivezetője)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,
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A Szabadhajdú Nonprofit Kft. 
szervezésében, december 17-én 
(szombaton) 18 órától  rendez-
zük meg az Orion Éjszakáját. 

A távcsöves bemutató során meg-
csodáljuk a téli égbolt leglátványo-
sabb csillagképét, az Oriont, magya-
rul vadász csillagképet. A magyar 
népnyelv az Oriont Kaszáscsillagnak 
nevezi. Az öv három csillaga a három 
kaszás. A Nagy Kutya csillagképbeli 
Szíriusz neve Sánta Kata. Ő viszi az 
ebédet az aratók után, de a kaszások 
mindig a lába elé kapnak a kaszával, 

ezért is sánta. A kaszás kaszája Nim-
ród íja. A csillagkép egyik látványos-
sága az Orion köd, ami binokulárral 
elmosódott foltként jelenik meg. Az 
Orion számos mélyégobjektumot 
tartalmaz; a Lófej-köd és az Orion-
köd a laikusok körében is ismert. De-
rült, felhőmentes időben megnézzük 
a Jupitert, a Mars bolygót és az M45 
(Pleiadok-Fiastyúkot) is.

A távcsöves bemutató csak derült, 
felhő mentesidőben kerül megrende-
zésre. A távcsöves bemutatót a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatja. 

Megjelent a Hajdúsági Tükör 4. száma
Akár karácsonyi ajándéknak is ajánljuk 
a 2023-as évfolyam előfizetését.  
Ez évi utolsó számunkból a következő tarta-
lomra hívjuk fel figyelmüket:

• Hova is ejtettem magam...
        Száz éve született Nemes Nagy Ágnes 

• A csoda 

• Málenkij roboton, a halál torkában 

• A puszta iskolái 

• A böszörményi piac egykor 

• Égboltot beragyogó pásztortüzek

• Állatasszisztáció

• Nem csak egy tánc volt az élete 

• Jazz a lelke mindennek 

• Portrévázlat Kampler Kálmán festőmű-
vészről 

• Hajdúnánási évszázadok

• Ünnepi gondolatok

A magazin 500 Ft-os áron megvásárolható, 
illetve 2.000 Ft-ért egész évre előfizethető 
a művelődési központ gazdasági irodájá-
ban.

Önnek lehetősége van örökbefogadni egy 
intézményt.  Hogyan? Vásároljon vagy fizes-
sen elő, majd ajánlja fel egy kiválasztott 
intézménynek a magazint! 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, műve-
lődési központ, Kálvin téri Videoté-
ka, a Bocskai- és Kálvin téri gyülekezet, 
görögkatolikus egyházközség.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)

a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
254/2022. (XI.22.) GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján

 piaci alapon meghatározott lakbér mellett bérbe adja 

a 4220 Hajdúböszörmény, Karap Ferenc utca 17. II/15. szám alatt található lakást, 
mely alapterülete 55 nm-es, 1 szobás, összkomfortos, műszaki állapota megfelelő. A lakás-
ba együttesen beköltözők száma maximum: 5 fő, megállapított bérleti díj: 605 Ft/m2/hó, 
valamint a tovább számlázott tételek megfizetése mellett. A megkötendő lakásbérleti szer-
ződés időtartama 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 99 825 Ft, melyet a lakásbér-
leti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.

A lakás 2023. január 12. napján 9 órától 9.30 óráig megtekinthető.
A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. 
(V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint, valamint a rendelet 1. számú 
mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. 

Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Pályázat- és Vagyonkezelési Osztályán 
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám alatti 40-es iroda) átvehető, a hivatkozott ren-
delet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” adatlapjának kitöltésével le-
het. 

A pályázatokat – a pályázati jogcím és a megpályázott lakás címének megjelölésével 
– zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 
21-es szoba) 2023. január 16. napján 12:00 óráig. 

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége!
A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2023. januári hónapban (a Gazdasági Fejlesz-

tési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor. A pályázat 
eredményéről a Pályázat- és Vagyonkezelési Osztály írásban értesti a pályázókat.

Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást 
részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Pályázati felhívás

Újra megjelent a Civilek a Lakó-
helyért Egyesület mindkét nagysi-
kerű receptkönyve. 

Megvásárolható a Munkácsi ut-
cai Könyvesboltban és a Győrössy- 
kerti Hírlapárus-Lottózó üzletben.

Ismét kapható

Országosan is elismert a 
tevékenységük

Rengeteg előnye van annak, ha 
rendszeresen sportol az ember. 
Különösen a fiatalok fejlődésé-
hez szükséges a gyakori mozgás. 
Országszerte, így Hajdúböször-
ményben is, működik egy szerve-
zet, a Városi Diáksport Bizottság, 
melynek célja, hogy egész életen 
át tartó mozgásra ösztönözzék a 
gyerekeket. A munkájukról és fel-
adataikról Németi Tibor titkárt 
kérdeztük. 

– Mióta működik a városban a Városi 
Diáksport Bizottság?

– Harminc éve alakult meg a Magyar 
Diáksport Szövetség (MDSZ). Ezt kö-
vetően néhány hónappal később lét-
rehozták a megyei szervezeteket és 
a városi bizottságokat is. Ennek első 
vezetője Böszörményben Bertáné 
Magdika lett. Nagyon szép eredmé-
nyeket értek el sportolóink. Nagysze-
rű rendezvényeket szerveztek a szak-
emberek. A kiemelkedő teljesítmény 
a tömegsportban is megmutatkozott, 
nemcsak a versenyeken. Őt követően 
Molnár Róbert vette át az irányítói 
feladatokat. Majd megkerestek en-
gem, hogy vállaljam el a megbízatást. 
Nagyon örültem a felkérésnek, hiszen 
korábban az országos szövetségben is 
jelentős pozíciót töltöttem be. Ennek a 
megkeresésnek már lassan tíz éve. Itt 
helyben szakbizottságokat hoztunk 
létre. Ezekben felkészült, naprakész 
szakemberek dolgoznak. Célunk, hogy 
az egész életen át tartó mozgásra ösz-
tönözzük a gyerekeket. 

–  Milyen feladatokat vállal fel a bi-
zottság?

– Ez nagyon összetett tevékenység. 
Bevezették a NETFIT-et, ami  a Nem-
zeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 
rendszer. Ennek az előkészítését és az 
anyagok kiosztását felvállaltuk. A test-
nevelőket beiskoláztuk az ezzel kapcso-
latos tanfolyamokra. Ezek módszerta-
ni képzések voltak. Fontos feladatunk 
még a versenyek megszervezése. Az 
országos kiírások alapján, elkészíti a 
naptárt a megyei szövetség. Ennek el-
nökségi tagja vagyok. Ezt a szakmai 
anyagot elküldjük a nyolc hajdú-bihari 
sportbizottságnak. Ez alapján az isko-
lák nevezhetnek a megmérettetésekre. 
Úgynevezett előjelentkezés követke-
zik, melynek során rálátunk arra, hogy 
melyik sportágban, mennyi intéz-
mény és gyerek indul el az erőpróbá-
kon. Összeállítunk egy költségvetést. 

A végleges bejelentkezés után jönnek 
a konkrét szervezési feladatok. Ezen 
alkalmakkor én mindig törekszem a 
sportszerű viselkedés betartatására. 
Különösen érvényes ez a labdajátékok-
ra. Ezeken túl az egyik legfontosabb, az 
anyagiak előteremtése. Az utazási költ-
séget sokszor maguk a szülők állják. 
A szállások biztosítása során a költsé-
geket a megyei szövetség teremti elő. 
Természetesen az intézmények alapít-
ványai szintén besegítenek. 

– Mi jellemzi most a diáksportot Haj-
dúböszörményben?

– A testnevelők majdnem minden 
sportágban benevezik a tanulókat a 
megmérettetésekre. Talán ezért is 
érünk el nagyon jó eredményeket. Vi-
szonylag sok diákot tudunk megmoz-
gatni versenyszinten. Másrészt olyan 
nemzetközi fesztiválokon is részt ve-
szünk, melyeket a gyerekek nagyon 
kedvelnek. A választható sportágak a 
futsal, mezei futás, kézilabda, röplab-
da, labdarúgás és atlétika. A kisiskolák 
külön versenyeznek. Ezeket a megmé-
rettetéseket mindig mi rendezzük meg. 
Ők atlétikából, kézilabdából és labda-
rúgásból adnak számot tudásukról. 

– Mennyi gyerek sportol manapság a 
tanórákon kívül?

– Országos szinten háromszázezer 
gyerek vesz részt a diákolimpiákon. 
Böszörményben mintegy ötszáz.

– Milyen évet zárnak diáksport szem-
pontjából?

– A kilátások szerint nagyon jó évet 
zárunk majd. Megyei bajnokcsapa-
taink vannak mezei futásban, három 
egyéni versenyzőnk országos megmé-
rettetésen is részt vett ebben a sport-
ágban. Az atlétikai csapatbajnoksá-
gokon országos helyezéseket értek el 
diákjaink. Nagyon szépen szerepeltek 
a röplabdázóink is. A fiú kézilabdá-
saink és futsalosaink is nagyszerűen 
helyt állnak. 

– Személy szerint miért szereti ezt a 
munkát?

 – Inspirál ez a feladat. Világéletem-
ben olyan ember voltam, aki mindig 
tenni akart. Én ehhez értek. A kollé-
gákkal úgy fellendítettük a diáksport-
életet Hajdúböszörményben, hogy or-
szágosan is számon tartanak minket. 
Nagyszerű érzés, amikor befejeződik 
egy verseny, és a gyerekek nyakába 
akaszthatom az érmeket. 
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