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A vármegye központi, március 15-
ei ünnepségét Hajdú-Bihar Vármegye 
Önkormányzata Hajdúböszörmény-
ben tartotta. A rendezvénysorozat 
istentisztelettel kezdődött a Bocskai 
téri református templomban, majd 
a résztvevők megkoszorúzták a 17. 
Bocskai huszárezred emlékszobrát az 
Ady téren. Az ünnepség a művelődési 
központban folytatódott, ahol meg-
emlékezést tartottak. 

Az istentiszteleten Loment Péter lel-
kipásztor hirdetett igét, aki többek kö-
zött elmondta, hogy amikor készült az 
ünnepi napra, olyan fogalmak jutottak 
eszébe, mint idegen uralom, önállóság 
elvesztése, nemzeti kiszolgáltatottság, el-
nyomás, cenzúra, a nemzeti hadsereg és a 
szabadság intézményeinek teljes hiánya. 
Mindezeken a gondolatokon túl, még so-
kat lehetne felsorolni. 175 évvel ezelőtt a 
magyar emberek lelkére ezek nehezedtek 
rá. Ennek eredményeként megszületett 
és még inkább növekedett a szívekben a 
szabadság utáni vágy. Egészen addig, míg 
1848. március 15-én kipattant a szikra. 
Lángra lobbantotta az emberi szívekben 
lévő, szabadság utáni vágyat. A kezdeti 
sikerek és győzelmek után jöttek a kiáb-
rándító hírek. A növekvő túlerőről, a cári 
Oroszország hadseregének közeledéséről, 
beavatkozásáról, mellyel a Habsburgokat 
támogatták a magyarokkal szemben. S 
a szabadságért mindent feláldozni kész 
magyaroknak meg kellett érteni azt, hogy 
nem az ő győzelmükről szól a prófécia, 
amit egykor Ézsaiás mondott: „Mert ter-
hes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójá-
nak vesszejét összetöröd...” (Ézs 9,3). A lel-
kipásztor megharcolt hitről is szólt, majd 
hangsúlyozta, hogy az igazi békéhez az Is-
ten kegyelme és szeretete szükséges. Ezzel 
a földi, az emberi harcokról a szellemi-lelki 
harcokra fordította a figyelmet. Hiszen a 
mi földi harcaink csupán erre az életre 
szólnak, azonban a lelki küzdelmekben 
aratott győzelem, vagyis a hit megszer-
zése és megőrzése, az üdvösségre segít el. 
Fontos, hogy tudjunk Krisztusban hinni, 
áldozatát újból és újból elfogadni. Ő éle-
tét adta mindannyiunkért. Legyen példa 
előttünk, tudjunk a szeretetéből és önzet-
lenségéből meríteni. Így éljük életünket. E 
kegyelemnek a forrása, a Szent Isten. 

A rendezvénysorozat további részé-
ben az Ady téri, 17. Bocskai huszárezred 
szobránál koszorúztak a megemlékezők, 
majd a művelődési központban a fúvós-
zenekar tagjai és néptáncosok várták a 
résztvevőket. A színházteremben ünnepi 
megemlékezést tartottak, ahol a Himnusz 
eléneklését követően Kiss Attila polgár-
mester mondott köszöntőt. A városveze-
tő kiemelte, hogy az épület, amely az ün-
nepségnek otthont ad, Sillye Gábor nevét 
viseli. Az ő élete szorosan kapcsolódik a 
forradalom és szabadságharchoz. Sillye, 
az utolsó hajdúkerületi kapitány, Kossuth 
Lajos bizalmasa volt. Az 1848-as forrada-
lom kitörésétől egészen a leveréséig, na-

A haza védelmébenA haza védelmében

gyon fontos feladatokat látott el. Többek 
között 1849-ben ő kiáltotta ki elsőként a 
függetlenséget. Az egész életét a hajdú-
ságnak szentelte. A szabadságharc leveré-
se után halálra ítélték, utána kegyelemből 
tizenhét év várfogság jutott neki. Ebből 
jó néhány esztendőt letöltött, s ezt kö-
vetően tért vissza a polgári állásába. Kiss 
Attila polgármester gondolatait követően 
Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnö-
ke elmondta, hogy meghatódott, hiszen 
1949 óta először rendezhet Hajdú-Bihar 
vármegye néven nemzeti ünnepet. Mint 
mondotta, neki is egy kicsit szokatlan. 
Viszont, ha visszatekinthetünk a múlt-
ba, akkor ezer évig ez természetes volt. 
Amikor a parlament döntött arról, hogy 
a megyék helyett vármegyék legyenek, 
egy jelképes, a történelmi hagyományok-
ra visszautaló cselekedet volt. A nemzeti 
összetartozás erejét mutató intézkedést 
vezettek be.  Nemcsak arról van szó, hogy 
átkeresztelés történt, hanem sokkal több 
van ebben a rendszerben. S akkor, ami-
kor ünnepre jövünk össze, benne mindig 
felmerül az, hogy tudunk-e méltóképpen 
emlékezni, megéljük-e a jeles alkalmakat. 
Pajna Zoltán reménye szerint, a jövő gene-
rációja a nemzeti trikolorból összerakott 
kokárdát, amit az erő, a hűség és a remény 
jelképének nevezett Jókai Mór, ugyanúgy 
tisztelni fogja. Az ünnepség további részé-
ben Latorcai Csaba területfejlesztési mi-
niszterhelyettes mondott beszédet. A szó-
nok többek között megfogalmazta, hogy 
a forradalom és szabadságharcban Hajdú-
böszörmény népe erőn felül, és hatalmas 
lelkesedéssel vette ki a részét, a haza vé-
delmében. Saját ajánlkozásra hivatkozva 
Mészáros Lázár honvédelmi miniszter azt 
a Sillye Gábort bízta meg a hajdúvárosok 
honvédő harcának a megszervezésével, 
aki Böszörmény szülötte és országgyűlési 
képviselője volt. Mindemellett a Hajdúke-
rület kormánybiztosa is. Mészáros Lázár 
1848. szeptember 12-én azt a feladatot 
adta számára, hogy „lelkes és hazaszerete-
tükről ismert fiaidból toborozás vagy ajánl-
kozás útján egy szabadcsapatot alkossunk”! 
Az országos honvédelmi bizottmány és a 
nemzetőrségi tanács 1848. október 12. 
napján pedig azt javasolta Sillye Gábor-
nak, hogy a Hajdúkerületben összegyűlt 

és harcra jelentkező több száz hazafiból, 
a honvédekhez mindenben hasonló szer-
vezetű külön zászlóaljat hozzon létre. 
Lényegében ez az utasítás volt az alapja a 
17. Bocskai huszárezred és a hajdúkerületi 

felállású ötvenkettedik és ötvenharmadik, 
szintén Bocskai nevét viselő gyalogzász-
lóalj létrejöttének. Latorcai Csaba arról is 
szólt, hogy a magyar kormány értékei és 
célkitűzései sokban megegyeznek azokkal 
az értékekkel, amelyeket az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tűzött zász-
lajára. Ma is szükség van a nemzeti és 
gazdasági érdekek következetes képvise-
letére. Akkor is, ha ezek védelme komoly 
konfliktusokkal jár. A szabadságharc hőse-
inek áldozatvállalásából meríthetünk erőt, 
a közjó szolgálatában folytatott minden-
napi erőfeszítéseink során. Mint ahogyan 
egykoron, úgy napjainkban is a veszélyek 
korát éljük. A haza védelmére egykor fegy-
verekre volt szükség. Ma a fegyverek he-
lyett összefogásra, határozott cselekvés-
re, a szellem pallérozottságára, a kitartás 
erejére, a nyugalom végtelenségére és a 
józanság kincsére van szükségünk, hogy 
a hazánkra nehezedő külső és belső nyo-
más ellenére megőrizzük Magyarországot 
annak, ami magyar. Megőrizzük szuvere-
nitásunkat, szabadságunkat, független-
ségünket és a békét. Ezért kívánjuk, hogy 
legyen béke, mert csak ebben élhetünk 
szabadságban. A miniszterhelyettes hoz-
zátette, hogy a kormány számára Magyar-

ország biztonsága az első, Magyarország 
nem áll háborúban senkivel. Álláspontunk 
világos és egyértelmű, nem fogjuk hagyni, 
hogy Magyarország belesodródjon a há-
borúba. Tűzszünetet és béketárgyaláso-

kat akarunk. A kormány meg fogja véde-
ni a családtámogatásokat, a nyugdíjakat, 
a munkahelyeket és a rezsicsökkentést. 
Azért és azon dolgozunk, hogy az év végé-
re egy számjegyűre mérséklődjön a háború 
és a szankció okozta infláció – emelte ki a 
szónok. Végül hozzátette, hogy a 175 esz-
tendővel ezelőtt történtek rácáfoltak arra 
a tételre, hogy egy viszonylag kicsi nem-
zet kevés beleszólással bír a történelem 
kerekének helyes irányba való fordításába. 
1848 márciusából táplálkozunk, mind a 
mai napig.  Merjünk nagyot álmodni úgy, 
mint 1848-ban. Hiszünk abban, hogy az 
elmúlt esztendőkben meghozott intézke-
déseknek köszönhetően, egy kihívásokkal 
teli geopolitikai környezetben, ismét ígé-
retes fejlődési pályára állhatunk. Amely a 
nemzetrészek és a diaszpóra magyarságá-
nak is meghozhatja a szellemi, lelki és gaz-
dasági megújulását és önmagára találását. 
Nekünk Magyarország, a magyar nemzet 
az első – mondotta Latorcai Csaba. Az 
ünnepi beszédet követően a vármegyei és 
helyi önkormányzat közös rendezvényén, 
„Petőfi csillaga fénylik” címmel a Bocskai 
István Általános Iskola ünnepi műsorát 
tekinthették meg a résztvevők. 

Bertalan Erzsébet 
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Sőrés ImreA hét arca

A polgármester a Város napja 
alkalmából „Polgármesteri Elis-
merő Oklevelet” adományozott 
Sőrés Imre részére, térségünk lo-
vas társadalmáért végzett segítő 
tevékenységéért.

Délután egy órakor készítettük az 
interjút, Sőrés Imre nyugdíjasként 
ekkor már sok feladaton túl volt. Hat 
órára ment munkába a Csillagvár 
Óvodába, ahol karbantartóként négy 
órában dolgozik. A nap hátralévő ré-
szében még lovazni és takarmány-
beszerzésre készült. Mellette ellátta 
az állatait is. Annak ellenére, hogy 
aktívan dolgozott a Gépállomáson, 
és az Izzóban, mégis a gazdálkodás 
mellett tette le a voksát a nyolcvanas 
években. Ekkor vette meg a saját lo-
vát, meg a fogatát. Utána kezdett el 
versenyszerűen fogathajtani.

– Én ebbe teljes mértékben bele-
születtem. Apámnak az édesapja is 
lovakkal foglalkozott. Sőt még ő is, 
amíg nem jött a téeszesítés. Az anyai 
nagyanyámnak például nyolcvanhat 
éves korában adták el a lovát. Tehát 
volt honnan örökölnöm a gazdálko-
dás és az állatok iránti szeretetemet. 

Sőrés Imrének gyermekkorában 
galambjai voltak. Otthon mindenfé-
le jószágot tartottak. Mások mellett 
volt juhuk, tehenük és disznójuk is. 
Teljesen más életük volt, mint a mai 
gyerekeknek. Reggeltől estig kint 
szaladgáltak az utcán, mellette bese-
gítettek a szülőknek. 

– Nekem nagyon jó szüleim voltak. 
Csak a szépre tanítottak engem és a 
testvéremet. Példát mutattak szá-
munkra emberségből és szorgalom-
ból. Sokat dolgoztunk, szinte min-
dent megtermeltünk magunknak. 
Máig gazdálkodom, igaz kisebb tétel-
ben. Több mint huszonkét évig tar-
tottunk fejőstehenet. Amikor nyug-
díjba jöttem, eladtuk őket. De még 
most is van lovam, tehenem, borjúm, 
sertésem és baromfim. Meg földünk 
is. Abban szintén gazdálkodunk. Tíz 
hektáron termesztünk többek között 
lucernát, kukoricát és napraforgót. 
Remélem, az idei év jobb lesz, mint a 
tavalyi.

Sőrés Imre szerint manapság nem 
rossz gazdálkodónak lenni. Az állam 
támogatja őket. Akinek szüksége van 
rá, még kedvezményes hiteleket is 
felvehet. Ők is meg szokták kapni a 
támogatást a földre és a tejre. Véle-
ménye szerint a sok munka meghoz-
za a gyümölcsét. Bár az állatok és a 
föld egész napos törődést igényelnek.  
Mellettük nem lehetett utazni, vagy 
szabadságra menni. Sőrés Imre ter-
mészetesnek tartotta, hogy gazdál-
kodóként kipróbálja a lovassportot.

– A fogathajtást nagyon szeretem. 
Amikor 1981-ben megvettem az első 
lovamat, már elkezdtük a barátaim-
mal a szüreti felvonulásokat szervez-
ni, saját örömünkre. Az aktív sportot 

a kilencvenes évek elején kezdtem el. 
Egymás kedvéért vágtunk bele ebbe 
a tevékenységbe. Én 2000-ig hajtot-
tam versenyszerűen. Ekkor megala-
kult a Díjugratók, Hagyományőrzők 
és Fogathajtók Sportegyesülete, ahol 
alelnöki és szakosztályvezetői fel-
adatokat látok el, a mai napig. Ez a 
megbízatás szinte teljesen elfoglalja 
a szabadidőmet. Közben több mint 
tíz évig bírói feladatokat is elláttam 
a megmérettetéseken. Látható, hogy 
a mai napig aktívan benne vagyok a 
lovassportban. 

Sőrés Imre rendszeresen jár ver-
senyekre. A hétvégéi ezzel telnek el. 
A fogathajtásnak köszönhetően ren-
geteg barátot szerzett. Ma már szó-
rakozásnak számít neki a fogatozás. 
Számára a lényeg, a lovak szeretete.

– Fogathajtóként sok szép sikert 
értem el. Nagyon jó helyezéseket sze-
reztem. Például Füzesgyarmaton első 
lettem az akadályhajtásban. Derecs-
kén is a legjobbnak bizonyultam. De 
még tovább sorolhatnám a díjaimat. 
Mindig különös jelentőséggel bírt 
számomra, amikor az általunk szer-
vezett, hajdúböszörményi versenyen 
szerepeltem. Ezek az eredmények ak-
kor abban erősítettek meg, hogy jó 
úton járok. Én egyébként a pályafu-
tásom alatt több fogattal is megmé-
rettem magam.  Mindegyiket újra és 
újra be kellett tanítanom. 

Sőrés Imrét az egyesületi munkájá-
ban több tényező is motiválja. A ló-
nak a szeretete mellett a közösségért 
végzett tenniakarás vezérli. Ezek 
viszik előre tevékenységében. Mint 
szakosztályvezető és elnökhelyettes 
rengeteg feladatot lát el. Versenye-
ket szervez, a program résztvevőinek 
az ellátása is az ő reszortja. Volt úgy, 
hogy Böszörményben hétszáz em-
bert kellett ellátnia. Már most, hogy 
nyugdíjas, jobban ráér ezekre. Vallja, 
ha valamit elvállal az ember, azt csak 
jól lehet végezni.

– Véleményem szerint nagyon jó 
fogathajtók vannak a városban. Örö-
mömre szolgál, hogy egyre több a fia-
tal. Sőt, most is van két-három hölgy, 
akiket az egyesület befogadott. Ők 

is az utánpótlás oszlopos tagjai. Ez a 
lényeg, hogyha mi már kiöregszünk, 
legyen, aki átveszi a stafétabotot. 
Remélem, hogy egyre többen élnek 
ezzel a lehetőséggel. Bár tudvalévő, 
hogy a mi sportágunk nem olcsó. Rá-
adásul a lovat tartani, vagyis gondoz-
ni szükséges. Kell venni egy jártató 
kocsit, lószerszámokat, és egy hintót 
is be kell szerezni. Ez utóbbi manap-
ság milliós tételre rúg. De a jó ló a tit-
ka az egésznek. 

Sőrés Imre szerint a világ csodála-
tos fentről, a bakról nézve. Aki még 
nem fogathajtott, az szinte el sem 
tudja képzelni. Annál nincs maradan-
dóbb érzés, amikor két ló a pályán 
vágtat. Mennek, mint a szél. Ezeket 
irányítani nem kis dolog. Vallja, a lo-
vazásra születni kell. 

–  Ilyen tevékenyen képzeltem el 
a nyugdíjas éveimet. Nem tudnám 
elképzelni, hogy csak üljek otthon. 

Napi négy óra a munkámmal eltelik, 
meg ott vannak az állatok és a föld. 
Nem lenne muszáj mindezt csinálom, 
de amikor világéletében megy az em-
ber, akkor ez a természetes. Ilyenek 
voltak a szüleim is. Édesanyám nyolc-
vanhárom éves korában kint kapált a 
szőlőben. A nagyanyám pedig nyolc-
vanhat éves korában még lovazott. 
Én is ezt örököltem a génjeimben. 

A kitüntetett végtelenül büszke 
a gyermekeire és három unokájára. 
Felesége mindenben támogatja, nyu-
godt hátteret biztosít a számára. Egy 
húron pendülnek. Legszebb percei 
közé tartozik, amikor a családjával 
lehet együtt. Nagyon összetartóak. 
Ha ideje engedi, a fakanalat is szíve-
sen kezébe veszi Sőrés Imre. Kiváló-
an főz.  

– Mindent el tudok készíteni, a 
húslevestől a pörköltig. A lovasverse-
nyeken is beállok a bográcsok mellé. 
Ott többen szoktunk főzni. Van úgy, 
hogy hétszáz adag ételt tálalunk fel. 
A családban a nagyobbik lányom férje 
kiválóan főz. Én egyébként magam-
tól tanultam meg ezt a mesterséget. 
Harminc éve gyakorolom. Először 
csak kis lebbencset készítettem el, 
majd mindig újabb és újabb étkeket 
tanultam meg. 

Sőrés Imre boldog embernek tartja 
magát. Rendkívül büszke a családjá-
ra, akik rendszeresen hazajárnak a 
szülői házba. Munkájában megtalálta 
a boldogulását, mindig szerette, amit 
végzett. Sok baráttal büszkélkedhet, 
akikre szintén mindenben számít-
hat. Így kerek az élete. 

bertalan 

Támogatás a Vagyonkezelőnek
Rendkívüli ülést tartott a város 

képviselő-testülete a Városháza 
nagytermében, március 16-án. 

Napirend előtt Bertalan János bi-
zottsági elnök kért szót, aki megfogal-
mazta, hogy Hajdúböszörmény terüle-
tén a DIGI Kft. megvásárolta az Invitel 
Távközlési Zrt.-től, a korábbi szolgál-
tatótól, a hálózatot. Személyesen is 
tapasztalta, hogy a kft. nem adja a Vá-
rosi Televízió műsorát. Kérte a város 
vezetését, hogy kezdeményezzenek 
tárgyalást a DIGI Kft.-vel annak érde-
kében, hogy az előfizetők továbbra is 
láthassák a helyi médium adásait. A 
tapasztaltakat dr. Nagy Imre képvise-
lő is megerősítette.  A továbbiakban a 

döntéshozók asztalán egy téma szere-
pelt, mely az energiaár-emelkedés mi-
atti forrás-átcsoportosítást érintette, a 
Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. 
vonatkozásában. A szakmai anyag-
ban olvasható, hogy a február 9-én a 
grémium elé terjesztett és elfogadott 
városi költségvetés, nem tartalmazta 
még, a Vagyonkezelő és tagvállalatai-
nak a megnövekedett energiaárakból 
származó kompenzációját. A téma 
kapcsán döntés született arról, hogy 
az önkormányzat a Zrt. részére az idei 
működéshez 110 000 000 forint támo-
gatást biztosít, a 2023-as költségvetés 
terhére. A döntés részeként megjelöl-
ték azokat a tételeket, melyeket átcso-
portosítanak a cél érdekében.

bertalan

A 110 milló forint a következő átcsoportosításokból tevődik össze:
A városi sporttámogatásból:  - 20 457 500 Ft,
gyógyhely-üzemeltetés támogatása:   - 7 031 250 Ft, 
szabadidőkomplexum:   - 20 000 000 Ft 
közművelődés, kultúra, művelődési központ:  - 26 250 000 Ft, 
városi piac:   - 3 250 000 Ft, 
buszváró:   - 2 100 000 Ft,
kemping és környéke:   - 10 000 000 Ft, 
közösségi közlekedés támogatása:   - 1 000 000 Ft,
közfoglalkoztatás önkormányzati önerő:   - 9 911 250 Ft, 
kockázati tartalék:   - 10 000 000 Ft.
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Termőföldtől az asztalig
Az önkormányzat által megva-

lósított húsbolt avatására várták 
az érdeklődőket március 17-én. A 
Karap Ferenc utcai üzlet kialakí-
tása a ROHU pályázati program 
keretein belül valósult meg. A 
boltban teljes mértékben hely-
ben megtermelt árut vásárol-
hatnak a betérők. Többek között 
tőkehúsok,  felvágottak, füstölt 
áruk kínálják „magukat” a pol-
cokon.

A Hajdúsági Húsbolt avatóján Kiss 
Attila polgármester elmondta, hogy 
2018 januárjában nyújtották be a 
pályázatot a húsbolt kialakítására. 
Kiemelte, hogy az öt év alatt több 
elemből megvalósított projekt ötlete 
régebbre, mintegy tíz évvel korább-
ra tehető, egészen pontosan a Hajdú 
tanya kialakításával együtt született 
meg. Évekkel ezelőtt felépült a vágó-
híd, majd a húsfeldolgozó. Így jut el 
a termőföldtől az asztalig, a boltban 
kapható áru. Elmondta, hogy mind-
ezek önkormányzati fenntartásban 
működnek, és a helyi közétkeztetés-
ben ugyancsak jelentős szerepet töl-
tenek be. A polgármester szólt arról, 
hogy a húsbolt versenyképes, ízletes 
árukkal látja el a vásárlókat. A beru-
házást a Hajdúkerületi-hús Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Kovács Csaba vette 
át, aki megfogalmazta, hogy az üzlet 
megnyitásával sokkal eredménye-
sebb lehet a vállalkozásuk, a lakos-
ságot pedig változatosabb kínálattal 
tudják majd kiszolgálni. Elmondta 
azt is, hogy a termékeik előállításá-
nál az egészséges táplálkozásra is fi-

gyelnek. Az átadáson Fórizs László 
alpolgármester hozzátette, hogy az 
egész a közfoglalkoztatási program-
mal kezdődött, amikor is létrehozták 
a Hajdú tanyát. Nyilván ez a húsbolt 
már nem e kereteken belül valósult 
meg. Mint mondta, célt ért a köz-
foglalkoztatás Hajdúböszörményben, 
hiszen mintegy tíz évvel korábban 
az 1300-1400 fővel indult, s mára 
200-250 főre csökkent. Ebből követ-
keztethető, hogy vannak munkahe-

lyek, tudnak az emberek dolgozni, 
másrészt komoly értékek maradtak 
utánuk. Ennek az egyik továbbvitele 
a húsbolt. A rendezvény további ré-
szében a nemzetiszín szalag átvágá-
sával hivatalosan is átadták a boltot, 
melynek a bruttó alapterülete 207 
négyzetméter, a hasznos alapterüle-
te 171 négyzetméter. Ebből a vevők 
részére mintegy ötven négyzetméter 
áll rendelkezésre. Végül a Hajdúsá-
gi Húsbolt épületére Loment Péter 
református lelkipásztor mondott ál-
dást. 

A vásárlókat is megkérdeztük az 
üzlet nyitásáról. 

Szabó Imréné karajcsontot vett. 
– Nagyon jónak tartom, hogy helyi 

termékek kaphatók a boltban. Bö-
szörményi ízekről van szó. Biztos 
vagyok benne, hogy gyakran megfor-
dulok majd itt – mondta. 

Gorzsás Lászlóné is betért az üz-
letbe. 

– Nagyon jó, hogy friss áruk van-
nak. A választék is bőséges. Jó lesz a 
lakosságnak, hogy van egy ilyen üz-
let a város központjában.

bertalan

Hírek röviden

TOVÁBB TÁMOGATJA a kormány Nyugati Ipari Park bővítését. A döntés 
értelmében a város közigazgatási területén található földrészlet beruházási 
célterületté vált. A határozattal lehetővé válik a Nyugati Ipari Park fejleszté-
sének második üteme, amelyre az elmúlt évben 472 millió forint támogatást 
nyert a város. Friss információ, hogy a BMW gyár egyik szerződött beszállí-
tója, a Nyugati Ipari Park új területén kívánja vállalatát bővíteni.

VEZETŐI ÜLÉSEN tárgyalták a 
Városházán többek között a Petőfi 
utcai rendelővel kapcsolatos teendő-
ket, a Vásár tér közvilágítását, a Dobó 
István utcai bölcsőde étkeztetésével 
kapcsolatos lehetőségeket, március 
13-án. A város- és intézményi ve-
zetők szokásos hétfői ülésén szóba 
került még a „Gondosóra” program, 
melyről a közeljövőben részletes tá-
jékoztatást nyújtanak a lakosság szá-
mára. A kiskörúton belüli parkolási 
problémák megoldása is kidolgozás 
alatt áll, illetve a lakótelepek egysé-
ges megjelenése érdekében, a klíma-
felhelyezésekről és a szemetes táro-
lók kialakításáról is egyeztettek.

ÓVJUK A KÖZTERÜLETEN 
LÉVŐ ÉRTÉKEINKET! – hangsú-
lyozzák a szakemberek. Az utóbbi 
időben több értelmetlen rongálás is 
történt városunk utcáin, parkjaiban, 
melyek közül többet eredményesen 
felderítettek az illetékesek. 

Az elkövetők közül többeket a 
térfigyelő kameráknak köszönhető-
en sikerült elfogni és tetten érni. A 
szakemberek nyomatékosan felhív-
ják a lakosság figyelmét, hogy óvjuk 
és becsüljük meg a közösség érdekeit 
szolgáló értékeinket!

A BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELMET minden év április 1 - május 31-
ig, illetve szeptember 1 - szeptember 30-ig kérheti a gyermek szülője vagy 
más törvényes képviselője kizárólag személyesen, formanyomtatványon be-
nyújtva az intézmény vezetőjénél. A városi bölcsőde esetében Bodó Erzsébet 
bölcsődevezetőnél, az Eötvös utca 11-13. címen, míg a Csillagvár Óvoda és 
Bölcsőde vonatkozásában Leleszné Sveda Klára intézményvezetőnél, a Köl-
csey utca 1. szám alatt lehet jelentkezni. A bölcsődei ellátás kezdetének vár-
ható ideje, szeptember.
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Nagy Zsolt, a Hajdúsági Múzeum 
történésze, a néprajz iránt is elkö-
telezett. Már általános iskolában 
a történelem volt az a tantárgy, 
ami igazán megfogta. Emellett a 
rajz irányába is megmutatkozott 
tehetsége. Ez utóbbi szintén élete 
részét képezi a mai napig.

Szívesen emlékszik vissza felsős ko-
rára, amikor Nagyné Tardi Tünde taní-
totta a történelmet. Középiskolában, a 
rajztagozatot követően, már emelt óra-
számban hallgatta ezt a tantárgyat. Ta-
nulmányait a Debreceni Egyetem böl-
csészkarán folytatta, ahol elmondása 
szerint a szakma jeles alakjai oktatták. 
Gyermekként a háborúk kora vonzot-
ta. Ma már ennek egy szűkebb szelete, 
az első világháború érdekli leginkább, 
amit korszakváltó időszaknak tekint 
a történelemben. Nagy Zsolt testvéré-
vel együtt első generációs értelmiségi 
a családjában. Édesanyja és édesapja 
nagyon örült annak, hogy fiaik tovább-
tanultak. Nekik nem adatott meg a le-
hetőség erre. A történész máig nagyra 
becsüli a fizikai munkát. Racka juhokat 
tart, minden nap elvégzi körülöttük a 
teendőket. Számára ez fontos és jó ér-
zés. Az egyetem után a Hajdúsági Mú-
zeumba került, ahol kezdetben több 
területen is kipróbálta magát. Bevallá-
sa szerint nagyon jó közösség várta az 
intézményben. Nagy Zsolt elmondta, 
ha most kezdené a pályáját, akkor a 
néprajz és az állattenyésztés irányába 
indulna el. Nagyon érdekli a pásztor-
kultúra, számára ez egy varázslatos 
világ. Ezen belül is a szellemi örökség 
foglalkoztatja leginkább, köztük a le-
geltetés és a gyógyítás tudománya. A 
mára már csupán a külsőségekre lecsu-
paszított tárgyi néprajzot meghagyja a 
jelenkor „szobaetnográfusainak”. Sze-
ret az állattartók körében tartózkodni. 
Van, mikor csak körmölni megy, van, 
amikor a legeltetés részese, vagy csak 
villázik és segít takarmányt behordani. 
Ez valószínű azért van így, mert Má-
tyus nagyapja egy rövid ideig juhászat-
ban is dolgozott. Sokat kivitte gyer-
mekként az egykori munkahelyére az 
unokáját. Ez az az időszak az életében, 
amikor állatorvos szeretett volna len-
ni. Ráhagyományozott belső kényszer-
ként éli meg, hogy neki jószágot kell 
tartani. Mindezek fiatal felnőttként 
kristályosodtak ki benne, elmondása 
szerint. Nagy Zsolt gyakran publikál 
is. Alkalmanként kicsit elmegy a zsur-
nalisztika felé. Beleviszi az írásokba a 
szubjektív énjét. Ez egy történésznél 
nem szokványos dolog. Ennek ellenére 
megpróbálja a tudományos objektivi-
tást elsődlegesen szem előtt tartani. 
Olyan témákban ír vagy tart előadást, 
amelyek kifejezetten érdeklik. Ez utób-
bi esetén néha még az idővel is meg 
kell küzdenie. Ha belelendül mondan-
dójába, megszűnik körülötte a világ. A 
könyvek más formában is jelen vannak 
a történész életében. Feleségével kö-
zös vállalkozásban személyre szabott 
mesekönyveket készítenek, ezzel is 
kifejezve rajongásukat a gyermekiro-
dalom iránt. Nagy Zsolt legszíveseb-

A múlt bűvöletében

ben a családjával tölti az idejét. Szeret 
otthon lenni a gyerekei között. Ők és 
felesége támasza jelentik számára a 
biztos hátteret, és a lelki feltöltődést a 
mindennapjaihoz. Reggelente hálát ad 
azért, hogy ilyen „kerek” az élete. Vall-
ja, amit másnak adsz, ugyanazt kapod 
majd vissza. Vagy, ahogy idézi: „ha ve-
szel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik 
a szíved”. Ezen elvek mentén vezérli a 
sors. Próbál optimista módon hozzá-
állni a dolgokhoz.

– Azt szeretem a hivatásomban, 
hogy közvetlen kapcsolatba kerülhe-
tek az emberekkel. Erre kiváló alkal-
mat nyújtanak a tárlatvezetések, és 
a múzeumpedagógiai foglalkozások, 
amelyekbe néha én is becsatlakozom. 
A valódi megélt történetek ott kez-
dődnek, mikor az ember kilép a meg-
szokott kis világából. A közönség egy 
része a kezdetekben arra számít, hogy 
kap egy „száraz” előadást. Én a köz-
lendőmet próbálom színesebbre fogni. 
Számos esetben történt már meg, hogy 
a végén megtapsoltak. De volt olyan is, 
hogy egy nyugdíjas klub külön köszö-
nőlevelet küldött a múzeumnak a tár-
latvezetés után. Az is nagyon kedves, 
amikor bejönnek az emberek és külön-
féle tárgyakat, érdekes relikviákat hoz-
nak magukkal. Egy aranyos idős hölgy, 
aki megtalálta a férje rokonságának a 
feljegyzéseit, eljött a múzeumba. Egy-
szerű összefűzött kis füzeteket cipelt 
magával. A megsárgult lapok folyóírás-
sal voltak teleírva, ami azok keletke-
zésének idejében természetesnek szá-
mított. Állította, hogy mivel Kossuth 
Lajos is így írt, ezért biztosan nagyon 
értékesek az általa behozottak. Ez csu-
pán a családnak lehet fontos, mond-
tam neki, mivel a sűrű jegyzetelések 
között megbújva, nevek és mellettük 
születési dátumok sorakoztak. Tegye el 
az unokáknak. Ő azonban mindenkép-
pen pénzt akart belőle látni. Ráadásul 
ezek a dokumentumok nem is tartoz-
tak szorosan a gyűjtőkörünkbe, mivel 
nem a környékünk jellegzetességeit 
viselték magukon. Ezek „csak” neki le-
hettek értékek. Remélem, megtartotta 
azokat és talán, ha egyszer felfedezi 
valamely leszármazottja, hálás szívvel 
gondol majd vissza felmenőire. Valami 
ilyesféle köszönetteljes visszarévedés-
re számítok én is, az életem summájá-
nak örökségeként.

bertalan 

Pályám kedves története Egy sikertörténet margójára
Roma fiatalként páratlan siker-

történet Balogh János Dávid élete. 
A fiatalember jelenleg PhD hallga-
tó a Debreceni Egyetemen. Példát 
szolgáltatott a családja számára, 
hiszen öccse is a felsőoktatásban 
tanul. Sőt, tizenkét éves kereszt-
lánya is készül a továbbtanulásra. 
Dávid alapvetően hisz az emberi 
jóságban. Számára egy-egy kedves 
szó is sokat jelent. Elve, hogy aki-
nek tud, segít. 

– Amikor megszülettem, én voltam 
az első gyermeke az édesanyámnak. 
Akkor még édesapámmal együtt vol-
tak. Kezdetben a családom elég szűkös 
körülmények között élt. Ez a pár nehéz 
év az eddigi életemet máig meghatá-
rozza. Hétéves korom után jobbra for-
dult a sorsom. A családommal új helyre 
költöztem. Viszont anyukám miután 
megszülte öcsémet, elvált az apukám-
tól. Nem elég, hogy roma fiatal voltam, 
még csonka családban is nevelked-
tem. Így meghatározó szerepet kap-
tak nálam a nagyszülők és anyámnak 
a húga, keresztanyám. Máig közösen 
lakunk. Mi, romák nagyon szeretünk 
így, együtt élni. Nehezen szakadunk el 
egymástól.  Ennek legnagyobb előnye, 
hogy teljes a szeretet, mindig figyelünk 
egymásra. Az otthonérzetünk nagyon 
mély. Lehet, hogy hideg a ház, ami nem 
számít. Az a lényeg, hogy egymásért 
élünk. Nálunk a döntő szava a mamám-
nak van, ő a matriárka. 

– Gyermekként mi szeretett volna lenni?
– A legelső álmom az volt, hogy pék 

leszek. Nagyon szerettem a kiflit, min-
dig ünnep volt a számomra, amikor ez 
volt az asztalunkon. Az általános isko-
lában nagyon jól teljesítettem. Ekkor 
ügyvéd akartam lenni. Végül elvetet-
tem ezt is. Ezután „bejött” az informa-
tika. Miután meglett az első számító-
gépem, megpecsételődött a sorsom. 
Rájöttem, hogy ebben egész jó vagyok. 

– Milyen útja vezetett a PhD képzésig? 
– A Bocskai István Gimnáziumban 

végeztem a középiskolai tanulmányai-
mat. Felvételt nyertem a nulladik osz-
tályos nyelvi képzésre. Két középfokú 
nyelvvizsgát tettem le. Az intézmény 
remek lehetőséget kínált arra, hogy 
fejlesszem magam. Felvettem az infor-
matika, matek és angol faktokat. Na-
gyon pozitívan tekintek vissza ezekre 
az évekre. Mindenből a legjobbat kap-
tam. Ráadásul az osztályomat is na-
gyon szerettem. A család mindig ott 
volt mellettem. Támogattak, biztattak. 
Bármilyen problémámat meg tudtam 
beszélni velük. Bele sem gondoltam, 
hogy én egyetemre fogok menni. Végül 
úgy döntöttem, hogy adok egy esélyt 
magamnak. Édesanyám picit féltett. 
Egyrészt azért, hogy rövidlátó vagyok, 
másrészt pedig azért, mert Debrecen-
ben kellett tanulnom. Programtervező 
informatikus alapszakra jelentkeztem. 
Ez hároméves képzés volt, majd jelent-
keztem a mesterképzésre. Ez rendkívül 
inspirálólag hatott rám. Dominóeffek-
tusként jött a doktori iskola. A saját 
egóm hajtott. Nagyon érdekelt a kuta-
tás. 

– Mint roma diáknak többet kell teljesí-
tenie az egyetemen?

– Igen. Első látásra nem látszik raj-

tam, hogy roma vagyok. De én ezt min-
dig közlöm. Sokszor tapasztaltam azt, 
hogy ekkor fenntartással közelednek 
az emberek felém. Még mindig erős az 
előítélet az irányunkba. Ezért sokkal 
többet kell teljesítenem. Mindig azt 
mondom, hogy a rajtvonaltól egy picit 
mindig távolabbról indulunk. Egy idő 
után minden folyamatosan összeadó-
dik. Roma vagy, csonka családban élsz, 
fogyatékosságod van. Menj vissza száz 
métert! Utána minden kezdődik elölről. 
Ami erőt ad nekem ebben a küzdelem-
ben, a rengeteg támogató. Van egy Iste-
nem, egy szerető családom, akiknek az 
elvárásaihoz fel akarok nőni. Sok barát 
vesz körül az utamon. Az ő biztatásuk 
is fontosak számomra. A mai napig a 
gimnáziumból több tanárral is tartom 
a kapcsolatot. Ők is mindig várják a ve-
lem kapcsolatos fejleményeket. Termé-
szetesen nekik is bizonyítani akarok. 
Magamnak ugyancsak bizonyítani aka-
rom, hogy egy roma diák néha többre 
képes, mint egy átlagos tanuló. Nem 
minden a származás és az anyagi hát-
tér.

– Milyen érzés volt, amikor a diplomáit 
kézbe vette?

 – Az első diplomám az nagyon meg-
határozó volt. A családomban nekem 
van először felsőfokú végzettségem. 
Nekem ezt az utat saját magamnak 
kellett kitaposni. Amikor megvolt a 
záróvizsgám, szinte lefagytam. Fel 
kellett dolgoznom az egészet. Tíz-ti-
zenkét mentoráltam vett körül, és ün-
nepeltek. Én meg csak álltam. Elsőnek 
édesanyámat hívtam fel, hogy sikerült. 

Utána volt osztályfőnökömmel osz-
tottam meg a nagy hírt. A második 
diploma megszerzése során már nem 
stresszeltem annyira. 

– Nehéz volt úgymond Böszörménytől 
kicsit elszakadnia?

– Őszintén, igen. Ha négy napnál 
többet kell Debrecenben lennem, min-
denféle bajom van. Én nagyon szere-
tem a böszörményi nyugodt életet. Itt 
nincs tolongás, feszültség. 

– A doktori iskola elvégzése után ho-
gyan képzeli el az életét?

– Igazán ezen még nem gondol-
kodtam el. Eléggé kiszámíthatatlan 
számomra az élet. Úgy gondolom, ha 
meglesz a doktori címem, akkor min-
denképpen szeretnék az egyetemen ta-
nítani. Mellette szeretnék elmenni egy 
nagyobb informatikai céghez is. Utána 
akarok családot alapítani és gyermeke-
ket nevelni. 

bertalan
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A közlekedők ellenőrzése
A rendőri ellenőrzés elsődleges 

célja a városban, a közúti közle-
kedési balesetek megelőzése, a 
dinamikus, menet közbeni sza-
bálysértők, valamint az ittas vagy 
bódult állapotú, a gyorshajtó és 
egyéb közlekedési szabályszegést 
elkövető járművezetők kiszűrése 
– tudtuk meg Tardi Sándor rendőr 
századostól, megbízott rendésze-
ti osztályvezetőtől. 

– Milyen gyakran tartanak közúti el-
lenőrzéseket a városban?

– Havonta több alkalommal, külön-
böző helyszíneken és időpontokban 
végezzük ellenőrző tevékenységün-
ket. Elsősorban a főbb baleseti okokat, 
az elsőbbségadás, illetve a sebesség és 
a kanyarodási szabályok betartását, 
valamint a passzív biztonsági eszkö-
zök használatát ellenőrizzük.

– Milyen okmányokra van szükség a 
közúti ellenőrzések során?

– Jelenleg bemondás alapján is le-
het igazolnia magát a járművezető-
nek. Mi a bediktált adatokat lekérjük 
a nyilvántartásból. Ugyanez vonatko-
zik a gépjárműre is, hiszen rendszám 
alapján itt is ellenőrizhetőek a jármű-
re vonatkozó adatok. Azonban anyagi 
kárral járó közlekedési balesetnél, ha 
rendőri intézkedést nem kérnek az 
érintettek, az európai baleset-bejelen-
tő lapot ki kell tölteni a helyszínen, 
amelyhez kellenek olyan adatok, ame-
lyeket a vezetői engedély tartalmaz. 
Érdemes tehát a járművezetőknek 
maguknál tartani az okmányokat. 

– Milyen technikai eszközöket alkal-
maznak az ellenőrzések során?

– Kiemelt szerepet kap ebben a 
munkánkban a videokamera, menet-
rögzítő kamera. Amennyiben szüksé-
ges, az önkormányzat által üzemel-
tetett térfigyelő kamerarendszert is 
igénybevesszük. A drónnal történő 
ellenőrzés is megjelent Hajdúböször-
ményben. A technikai eszközök nagy-
ban segítik a munkánkat, tapaszta-
latunk szerint ezeknek visszatartó 
erejük van a gépjárművezetők köré-
ben.

– Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek 
ellenőrzéseik alkalmával?

– Van olyan ország az Európai Unió-
ban, ahol a közlekedők-járművezetők, 
és utasok 95 százaléka használja a biz-
tonsági övet. Az uniós átlag 90% kö-
zeli. Nálunk ez, és az egyéb biztonsági 
rendszerek alkalmazása, kilencven 
százalék alatti. A halálos sérülések 
megelőzésében a passzív biztonsági 
eszközök szerepe kiemelten nagy, a 
biztonsági öv, a gyermekbiztonsági 
rendszer, valamint a bukósisak hasz-
nálati arányának további javítása nél-
külözhetetlen a balesetben elhunytak 
számának és a sérülések súlyossági 
fokának további csökkentése érdeké-
ben. Amíg mi észlelünk ilyen jogsér-
tést, az ellenőrzésnek van jogosultsá-
ga. A böszörményi adatok hasonlóak, 
mint az országos átlag. 

– A biztonsági öv nem használata, mi-
lyen retorziót vonhat maga utána?

– Lakott területen belül tízezer fo-

rintos bírságot von maga után, melyet 
közigazgatási eljárás keretében sza-
bunk ki. Emellett három „büntető-
pontot” is kapnak a járművezetők. 

– Utánkövethető-e munkájuk ered-
ményessége, például a későbbi balesetek 
vagy szabálysértések csökkenésében?

– Igen. Amennyiben a baleset sze-
mélyi sérüléssel jár, és fejsérülést 
szenved el a részese, akármilyen cse-
kély mértékű a sérülése, azt a men-
tőszolgálat elszállítja. Ez a protokoll. 
Többnyire ezek az emberek nagy ré-
sze nem használja a biztonsági övet. 
Mindez elkerülhető lenne.

– A járművek általában milyen álla-
potban vannak?

– Gyakrabban találkozunk kopott 
gumiabroncsokkal, vagy rossz mű-
szaki állapotú járművel. Korrodált 
karosszéria, betört szélvédő is előfor-
dul. A közúti ellenőrzés során, a jármű 
műszaki állapotának megfelelőségét 
vizsgáljuk. 

– Volt már olyan, hogy ki kellett vonni 
a járművet a forgalomból a helyszínen?

– Igen, ha egy baleset során úgy 
megrongálódik a jármű, hogy a továb-
bi közlekedése veszéllyel jár, tovább 
nem vehet részt a közlekedésben. De 
minden, jogszabály által meghatáro-
zott esetben is ez történik. Példaként 
itt is említeném a gumiabroncsok ko-
pott állapotát. A forgalmi engedélyt 
akkor is bevonjuk, ha nincs a helyszí-
nen az okmány. Ekkor intézkedünk a 
hatóság értesítéséről, valamint a hely-
színen a rendőr elektronikusan be is 
rögzíti az okmányelvételt, annak jog-
alapját. Előfordul, hogy műszaki vizs-
gáztatásra berendelünk egy-egy jár-
művet, mert nem lehet teljes körűen 
megvizsgálni a helyszínen azt. Min-
den, ami a műszaki vizsgán kötelező, 
az a közúton is az. Számunkra a biz-
tonságos közlekedés a fő szempont. 

 –  Ittasság?
– Ezzel kapcsolatban is tartunk el-

lenőrzéseket, gyakorlatilag napi szin-
ten. A járművezető ellenőrzése során 
kötelezően alkalmazzuk az alkohol-
szondát, sajnos előfordulnak ittas 
járművezetők a városban. Ez akkor a 
legsúlyosabb, amikor az ittasság köz-
lekedési balesettel is párosul. 

– Egy időben divat volt a kézből való 
telefonálás. Előfordul még ilyen szabály-
sértés?

– Sok esetben. Úgy is mondhat-
nánk, hogy fénykorát éli ez a tevé-
kenység. Ehhez a szabálysértéshez is 
10 ezer forintos helyszíni bírság jár, és 
három büntetőpont. 

– Az ellenőrzések tükrében, közleke-
dés szempontjából mennyire biztonsá-
gos Hajdúböszörmény?

– A személyi sérüléssel járó köz-
lekedési baleseti számokat havonta, 
majd évente összesítjük. Ennek mér-
téke változó, havonta megközelítőleg 
3-5 között alakul. A pandémia alatt 
csökkenést tapasztaltunk, keveseb-
ben közlekedtek a közutakon. Sajnos 
nincs olyan hónap, hogy ne történne 
személyi sérüléssel járó baleset. Köz-
lekedés szempontjából javulás tapasz-
talható Hajdúböszörményben. 

bertalan

Hetvenéves évfolyamtalálkozó

Az 1953-ban végzett öregdi-
ákok március 17-én tartották 
találkozójukat  a Bocskai-gim-
náziumban. Dr. Eszik Mihály, Ke-
rékgyártó Istvánné és Papp Béla 
osztályainak diákjai örömmel 
fogadták egymást, szívesen em-
lékeztek egykori iskolájukra és a 
városra.

 A találkozón Nagy Antal köszön-
tötte a diáktársakat, és beszédében 
megemlékezett az előző találkozó óta 
elhunyt társaikról. Az alma materhez 
fűződő kapcsolatáról többek között 
így vallott a találkozón.

– Mindig Ady Endre Üzenet egyko-
ri iskolámba című verse jut eszembe 

a gimnáziumban töltött évekről. „Bár 
zord a harc, megéri a világ,/Ha az ember 
az marad, ami volt:/Nemes, küzdő, sza-
badlelkű diák.” Gyakorlatilag ez volt a 
vezérlő elvem az elmúlt évtizedekben. 
A mi társaságunk a „fényes szellők” 
nemzedéke. A népi kollégisták össze-
tartottak. Még manapság is feltűnő, 
hogy ez az összetartás máig megvan. 
Gyakorlatilag testvérként tekintünk 
egymásra. Ezt mutatja a mai talál-
kozó is. A legtöbbünk tanyasi gyerek 
volt, és kollégista. A csengőszót hallva 
eszembe jut, amikor még kisdiák vol-
tam, és a Bocskai-egyenruhában feszí-
tettünk. Mindenünk volt a sapka és a 
ruha. Elmúlt, szép volt, most már em-
lék. De nagyon mélyreható érzéseket 
idéz fel bennem a mostani találkozó 
– mondta Nagy Antal nyugalmazott 
alezredes. 

Kiss Attila polgármester üdvözölte 
az egykori bocskais diákokat, majd 
emléklapok és emlékérmek átadásá-
val tette emlékezetessé az alkalmat. 
Megfogalmazta, hogy nehéz megszó-
lalni a jeles esemény alkalmából. Mint 
mondotta, fantasztikus évfolyamról 
van szó. A továbbiakban dr. Kertész 
Gyuláné Molnár Katalin emlékezetes 
történeteket idézett fel a korábbi ta-
lálkozókról, valamint egy iskolatárs 
üdvözletét olvasta fel. A gimnázium 
nevében Gyulai Sándor intézményve-
zető emlékokleveleket adott át a het-
venéves évfolyamtalálkozó résztvevő-
inek.  Legidősebb osztálytársként dr. 
Szűrös Mátyás, korábbi köztársasági 
elnök mondott beszédet, hálával em-
lékezve az egykori alma materre.

– Ez egy kiváló gimnázium, és fő-
leg kiváló tanári kara volt, akik a nép 

szülötteiként látták meg a napvilágot. 
Érezték azt, hogyan is kell foglalkozni 
a fiatalsággal. Nagyon jó oktatásban 
és nevelésben részesültünk. Hazasze-
retet, szülőföld iránti ragaszkodás, 
emberszeretet, munkaszeretet. Mind-
ezekre tanítottak minket. A szaktár-
gyakat is magas színvonalon oktat-
ták. Ez egy több mint négyszáz éves 
múlttal rendelkező gimnázium. Eb-
ben benne van az összes tapasztalata 
a korábbi éveknek is. Itt otthon érez-
tük magunkat. Népi kollégista vol-
tam. Ez a tanári kar, akármilyen szél 
fújt, meg is védte a diákokat. Önálló 
gondolatisága és nevelési módszere 
volt az intézménynek. A gimnázium 
azóta is tartja ezt a színvonalat, és a 

jó irányvonalat. Hetvenedik évforduló 
nagyon kevés van. Hiszen közel ki-
lencven évesek vagyunk. De máig val-
lom, hogy az iskola egész ihletettsége, 
szellemisége jóra neveli az embereket 
– hangsúlyozta kérdésünkre dr. Szű-
rös Mátyás.

Az öregdiákok közös csoportképet 
is készítettek, majd az elhunyt ta-
nárok emléktáblájának koszorúzása 
után, Fábián Pál Erdélyt idéző verses 
képeit és a gimnázium könyvtárának 
kiállítását lehetett megtekinteni. A 
résztvevők a mai diákokkal is találkoz-
hattak.

Dr. Dandé Sándor székesfehérvári 
nyugalmazott fogorvos így vallott az 
intézményben eltöltött évekről. 

– Csodálatos a régi alma mater falai 
között lenni. Fantasztikus érzés, hogy 
itt lehetek. Alig vártam, hogy eljöhes-
sek ide, és itt találkozhassak egykori 
diáktársaimmal, barátaimmal. Ez az 
iskola számomra nagyon sokat adott. 
Mihály János bácsi volt az igazgató, 
osztályfőnököm pedig Eszik Mihály. 
A tanulásra, a hitre és a szeretetre ta-
nítottak bennünket. Nagyon jó volt 
bocskais diáknak lenni. Barátok vol-
tunk, és rengeteg program volt. Kollé-
giumban laktam. Nagyon készültem a 
találkozóra, és hálát adok az Istennek, 
hogy eljöhettem. 

A találkozó résztvevői: Csanaki Fe-
rencné Kerekes Anna, Mazán And-
rásné Szabó Éva, dr. Hornyák Mihály, 
dr. Szűrös Mátyás, dr. Dandé Sándor, 
Hegedüs András, dr. Kertész Gyulá-
né Molnár Katalin, Fábián Pál, Nagy 
Antal, Borsi Imréné Molnár Erzsébet 
voltak.

bertalan
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Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
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Nyomdai munkák: 
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4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
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A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű információk

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET Február 
1-től hétvégén és munkaszüne-
ti napokon 7–19 óráig, előzetes 
telefonos egyeztetés után, a  Kin-
csem Állatkórház tart ügyeletet 
(Hunyadi krt. 60.). Tel:  0620/ 380 
8180. Az ügyeleti betegellátásért  
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM:                                             229-190
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  beje-
lentése: Tel: 36 80/300-300.

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: (52) 
219-419, hétfő-csütörtök:8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Vá-
rosi Piac irodájában.

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

GYEPMESTERI TELEP A közterületen 
talált állati tetem lakossági bejelentése: 
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-403-
9016. (Hétköznap: 7,30-18 óra, munka-
szüneti és ünnepnapokon 15-16 óra kö-
zött).

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS: már-
cius 29-én, szerdán Fórizs László al-
polgármester tart vezetői ügyfélfoga-
dást 9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET    1830

Gyógyszertári ügyelet

M
ár

ci
u

s

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

25-26. (szo-vas.) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

27. (h.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800

28. (k.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

29. (sz.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

30. (cs) Arany sas Ady tér 11. Tel: 227-779

31. (p.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

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

Lapzárta:
hétfő 14 óra

Északmagyarországi Regionális 
Vízművek hibabejelentés: 

0680/22-42-42.

Amennyiben rokonához,
ismerőséhez, szomszédjához

 nem jutott el a Szabadhajdú 
aktuális száma, kérjük, jelezzék 

a problémát a terjesztőnél, 
a 06-20-911-5006-os 

telefonszámon.

Fájó szívvel emlékezünk

CSÍKOS SÁNDOR
(1926-2018)

halálának 5. évfordulójára.

Megemlékezés

Szerető családod

„Annyira akartam élni, 
a betegséget legyőzni. 
Búcsúztam volna Tőletek,
de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”

TÉRKŐTISZTÍTÁS speciális rotary 
technológiával csak az  AQUAPRESS-
nél! Hívjon bizalommal 06-30-102-
2527.

Boros Sándornét és Boros Sándort 50. házassági évfordulójuk alkal-
mából köszöntötte családjuk. Ezen a napon ünnepelték meg Boros Sándor-

né 70. születésnapját is.

Vállalunk 
 teljeskörű felújítást és
     új építésű házak villanyszerelését, 
 kőműves munkákat, 
 gipszkartonszerelést, 
 festő munkákat,
 burkolást, 
 valamint külső hőszigetelést.

Számlaképesek vagyunk. 
Keressen bizalommal!

 0630 971 0024.

A Tessedik Sámuel Kertbarátkör 
hagyományaihoz híven 

BOR- és
 PÁLINKAVERSENYT 

rendez 

2023. március 27-én, 
melyre szeretettel várjuk 

minden böszörményi 
kerttulajdonos nevezését. 

 A bor és a pálinka 
leadásának határideje:

március 27. 14-17 óra. 
Helye: 

Sillye Gábor Művelődési Központ

Eredményhirdetés: 
április 3. 15 óra.

MOLNÁR IMRÉNÉ
(született Török Erzsébet)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
,,Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott,
Egy csoda volt, ahogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél."

 A gyászoló család

 az Ametist Bábszínház előadásában
április 22-én 16 órától a

Sillye Gábor Művelődési Központ 
és Közösségi Házban.
Jegyár egységesen 

(1-99 éves korig) 2500 Ft.
Elővétel: Sillye Gábor Művelődési 

Központ és Közösségi Házban 
Online: https://tixa.hu/mazsola-es-

tade-hajduboszormeny

A helyszíni jegyvásárlásnál 
csak készpénzes fizetés lehetséges.

Házassági évforduló és születésnapi köszöntő

A Hajdúböszörmènyi 
Ifjúsági Fúvószenekar  koncertje 

2023. március 25. 18 óra
Helyszín: 

Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme 

Jegyek elővételben a Bartók Béla Zeneiskolában, 
valamint koncert előtt, a helyszínen vásárolhatók!

Mazsola és Tádé Mazsola és Tádé 
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FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra

ebédidő:           12-13 óra

szombat:                 zárva

vasárnap:                zárva

 0652/220-159 

     0620-9708-032

 varjasine@vipmail.hu

Megjelent a Hajdúsági Tükör 1. száma
Akár ajándéknak is ajánljuk a 2023-as évfo-
lyam előfizetését.  
Ez évi első számunkból a következő tarta-
lomra hívjuk fel figyelmüket:

• Petőfi forradalma 

• Jegyezd vele az égre

• Itthon a legjobb. Interjú Kiss Attila polgár-
mesterrel 

• Istenbe vetett rendíthetetlen hittel

• Írás Baltazár Dezső püspök bibliájáról 

• A szabadságharc ezrede, történet a Bocs-
kai-csapatról

• Dinasztiák a város szellemi, kuturális éle-
tében

• Húsvéti készülődés egykoron, Hajdúbö-
szörményben

• A holokausztról

• Könnyűzene-oktatás felsőfokon

• Gyermekjogi kutatás a magyar óvodákban

• Triatlonozó testvérek

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

Árusítópontjaink: városi könyvtár, művelő-
dési központ, Szabadhajdú szerkesztősége, 
Kálvin téri Videotéka, a Bocskai- és Kálvin 
téri gyülekezet, görögkatolikus egyházközség.

FELHÍVÁS
A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén működő 

általános iskolák első évfolyamára történő beíratásra,
 a 2023/2024. tanévre.

Tanköteles, azaz 2016. IX. 1 - 2017. VIII. 31. között született 
gyermekét a szülő/gondviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti illetékes, 
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás időpontjai:
2023. április 20. (csütörtök) 8:00-18:00 óráig
     2023. április 21. (péntek) 8:00-18:00 óráig

A beíratás helye:
A körzet szerint illetékes, vagy a választott iskola székhelye, 

ahova a szülő/gondviselő a tanköteles gyermek felvételét kéri.
Az egyes általános iskolák felvételi körzetéről a szülő/gondvise-
lő tájékozódhat az óvodákban, általános iskolákban, a tankerület 
székhelyén (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.), vagy az iskolák 
honlapján, valamint a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index 
felületen.

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/gondviselőnek be-
mutatni:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
hatósági igazolvány, (személyi igazolvány) lakcímkártya, születési anya-
könyvi kivonat 

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok)
• járási Szakértői Bizottság szakértői véleménye, 
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében a megyei Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye,
• Oktatási Hivatal határozata a tankötelezettség elhalasztásáról (ameny-

nyiben a gyermek még egy évig óvodában marad)
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (kötelező)
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (önkéntes) 
• nyilatkozat arról, hogy valamely egyházi jogi személy által szervezett 

hit- és erkölcstanoktatást, vagy az etika tárgy oktatását igényli gyerme-
ke számára. 

A nyilatkozatok formanyomtatványai letölthetők az iskola honlapjáról, vagy 
beszerezhetők az iskolában, óvodában.
A dokumentumok feltöltésére lehetőség van a http://eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap felületen, de a szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok 
eredeti példányát a beiratkozás napján be kell mutatni az iskolában.
Ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek té-
nyét– a körzet szerinti általános iskola értesítése mellett - az Oktatási Hivatal 
számára kell bejelenteni a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_
tavozas_bejelentese felületen! 

Tóth Lajos Árpád                                                                                                                  
tankerületi igazgató
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Labdarúgás
Hajdúböszörményi TE–Nyíradony VVTK 1–0 (0–0)
150 néző. Vezette: Muszka Z. (Gulyás S., Farkas B.).
Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Ramos C. (Forgó P.), Papp N., Sustyák B. 
(Nagy Z.), Sallai Cs., Mizsei Sz. (Borbíró D.), Patócs R., Pásztor D. (Rőth A.), 
Pelles D., Benke Sz. (Rákos B.), Kónya M. Edző: Balogh József. Gól: Papp N. 

Ifjúságiak: HTE - Nyíradony 2-0
Szekeres Á. (Lippai B.), Csecsődi I., Jónizs Á., Benke I. (Sípos K.), Koszta 
M., Valentin Zs. (Pipó L), Szekeres Ákos., Kovács B. (Csiha Zs.), Valentin M. 
(Uzonyi), Kálmán P. (Hagymási D.), Hódos B. Edző: Poczetnyik Csaba. Góllö-
vő: Szekeres Ádám, Koszta Mihály. 

A mozgás öröme a
 legfontosabb

A mozgás nemcsak a testnek, de 
a szellemnek is jót tesz. Különö-
sen igaz ez gyerekkorban. Ezért 
igazán jó a szakemberek szerint, 
hogy bevezették a mindennapos 
testnevelést az iskolákban. Töb-
bek között erről is kérdeztük a 
tantárgy tanítását bemutató so-
rozatunkban Kiss Imrénét, az 
Eötvös-iskola testnevelő tanárát. 

– Az önök iskolájában mennyire érték 
a mozgás és a testnevelés?

– Fontos megemlíteni, hogy intéz-
ményünkben huszonhárom éve mű-
ködik művészeti oktatás, melynek 
része a társas- és a néptánc oktatása. 
Így felértékelődik a mozgás fontossá-
ga iskolánkban. A táncművészeti ág 
lehetőséget nyújt a tanulók mozgás-
műveltségének, mozgáskultúrájának 
sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóké-

pességük, ügyességük, cselekvő biz-
tonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, 
tér- és formaérzékenységük fejlesz-
tésére.

– A gyerekeknél manapság a rend-
szeres mozgás mennyire tölt be fontos 
szerepet?

– Felgyorsult, teljesítmény centri-
kus világunkban csökken a gyerekek 
szabad játékra, mozgásra fordított 
ideje. Azoknak, akik már kisebb ko-
rukban kezdenek el sportolni, később 
is nagyobb igényük lesz a rendszeres 
mozgásra. Az óvodások megállítha-
tatlanok. A mozgás utáni vágy ki-
használása segíthet, hogy már ebben 
a korban aktív életre szoktassuk a ki-
csiket. Egyre több sportágban, ebben 
a korban kezdik edzeni a gyerekeket. 
Ilyenkor a mozgás öröme a legfonto-
sabb. Hiszen sok gyerek nem boldo-
gul még a versenyhelyzetekkel.

– Melyek a mindennapi testnevelés  
főbb célkitűzései?

– A mindennapos testnevelés 
2012-es bevezetésével, a megemelt 
óraszám eredményeképpen, erőtel-
jesebb tanulói képességfejlődésre, 
szélesebb körű sportági és mozgásos 
tapasztalatszerzésre van lehetőség. 
Célja a gyermekek egészséges testi-
lelki fejlődésének elősegítése a test-
mozgás eszközeivel, a mozgásszegény 
életmód kialakulásának megelőzése a 
sportolás megszerettetésével, a rend-
szeres mozgáshoz szoktatással. Le-
hetőséget ad az egészség hosszú távú 
megőrzésére, ezáltal egy jobb felnőtt-
kori életminőségre. Az Eötvösben a 
mindennapos testnevelés részeként 
helyi tantervünk megírásánál figye-
lembe vettük iskolánk adottságait, 
hagyományait. Heti egy órában, el-
sőtől negyedik évfolyamig népi játék-
órát tart Láda Júlia táncpedagógus. 
Ez magában foglalja többek között a 
vonulós, kapuzós játékokat, a fogyó-
gyarapodó fogócskákat, az eszközös 
ügyességi játékokat, a sportjellegű 
népi játékokat, valamint a különféle 
ügyességi és erőjátékokat. Hangsúlyt 
fektet órán a mozgás- és zenei ritmus 
összehangolására, ritmusgyakorla-
tokra. A táncmozgás tanítását a test-
nevelési órák keretén belül, heti egy 
órában valósítjuk meg 6-8. évfolya-
mon, Tályai András táncpedagógus 
vezetésével, ahol a társastánc alapjait 
sajátítják el a tanulók. Harmadiktól 
ötödik évfolyamig pedig az úszásórá-
kat Gellén Józsefné tartja.

– Milyen személyi és milyen tárgyi 
feltételek között végzik a munkájukat?

– Első és második évfolyamon ta-

nító tanítja a tantárgyat. Harmadik 
évfolyamtól Révész Melinda testne-
velő kolléganőmmel ketten oktatjuk 
a gyerekeket. Eszközökkel való el-
látottságunk megfelelő. Tárgyi fel-
tételeinket tekintve van egy torna-
termünk, tánctermünk és egy régi 
kis tornatermünk. Az Árpád utcai 
telephelyen bitumen sportpálya és 
kondipark, az Eötvös utcain pedig 
egy műfüves sportpálya áll rendelke-
zésünkre.

– A tanórán kívül mennyi gyerek mo-
zog önöknél?

– Több tanuló tagja a délutáni mű-
vészeti foglalkozásoknak, a társas- és 
néptáncnak. Nagyon jó kapcsolatot 
ápolunk a HTE-vel, több sportágban 
is versenyeznek tanulóink az egye-
sületnél. Ilyen a kézilabda, a labda-
rúgás, a röplabda és a kosárlabda. 
Számos sportolási lehetőség van a 
városban, amit sokan kihasználnak. 

– Versenyeztetni szokták-e a diáko-
kat?

– Rendszeresen részt veszünk di-
ákolimpiai versenyeken. Szép ered-
ményeket érnek el tanulóink kézi- és 
röplabdamérkőzéseken. Az elmúlt 
évben sikeresen szerepeltek röplab-
dás tanítványaim. Teremröplabdá-
ban országos elődöntőig jutottunk, 
és leány 3. 4. korcsoportban is har-
madik helyezést értünk el. Eddigi 
legkiválóbb eredményünket tavaly 
értük el. Először indultunk strand-
röplabda diákolimpián. Budapesten, 
az országos döntőben harmadik he-
lyezést ért el leánycsapatom, negye-
dik korcsoportban.

– Miben méri a sikereket?
– A sikert nem feltétlen a verseny-

eredményekben mérném, hanem a 
mindennapos testnevelés céljainak 
eredményes megvalósításában. Az 
is fontos, hogy az élethosszig tartó 
sporttevékenység igénye kialakuljon 
tanítványaimban. 

bertalan

A Honvédelmi Sportszövetség országos döntőjében a budapesti Nemzeti 
Lőtéren, március 17-én a HTE sportolója, Boros Máté Levente 187 kört lőtt 
az általános iskolás 7-8. osztályos fiúk légpuskás mezőnyében. Teljesítmé-
nyével bronzérmet szerzett.

Lövészet

Az elmúlt hétvégén bajnoki mérkőzést játszottak a HTE U12-es leány ké-
zilabdásai. Hajdúnánáson előbb a házigazda csapatával mérkőztek, akiket 
22:10-re legyőztek, majd a balmazújvárosi LKSE ellen 21:18-as sikert arat-
tak.

Kézilabda


