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Visszatérés a nyelvbe

A Magyar Írószövetség kezde-
ményezésére 2018 óta ünnepel-
jük a Magyar Széppróza napját 
február 18-án, Jókai Mór szüle-
tésnapján.

Hajdúböszörményben a városi 
könyvtárban a jeles nap alkalmából 
Herczeg Ákos kritikussal, irodalom-
történésszel Papp-Szalai Sándor kö-
zépiskolai tanár beszélgetett február 
21-én. Herczeg Ákos 1983-ban szü-
letett Budapesten, Egerben nőtt fel, 
Debrecenben él. Kritikus, irodalom-
történész, a KULTer.hu és az Alföld, 
valamint a FISZ Hortus Conclusus 
sorozatának szerkesztője. Január 27-
én volt Ady Endre halálának a 103. 
évfordulója. Ezen a napon mutatták 
be a debreceni Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban Herczeg Ákosnak, a 
Visszatérés a nyelvbe- Én-figurációk 

Ady Endre költészetében című, 2021 
decemberében az Alföld Alapítvány 
kiadásában megjelent könyvét. Erről 
a kötetről beszélgetett a szerzővel a 
rendezvényen Papp-Szalai Sándor. A 
szerzőt a Szabadhajdú is megkérdez-
te a tanulmánnyal kapcsolatban. 

– Nekem ez disszertációtémám 
volt. Jó néhány évre nyúlik vissza a 
történet. Több mint egy évtizede fog-
lalkozom Adyval. Ez az időszak elég 
volt ahhoz, hogy belelássak az élet-
műbe, illetve annak fontosságába. 
Nem Ady monográfiát akartam írni, 
hanem szerettem volna ledoktorál-
ni. Láttam, hogy ebben a munkában 
több lehetőség van, ajtókat lehet vele 
megnyitni. Tapasztalatom szerint hi-
ány van ezen a téren. Úgy gondoltam, 
hogy ezt a feladatot korrektül kell 
végigvinni. Éreztem, hogy még van-
nak gyenge pontjai az anyagnak. A 
kezdetekhez képest komoly revízión 
esett át a munka. Sok mindent újra-
gondoltam, és a régi tanulmányokat 
is átdolgoztam. Írtam hozzá újakat. 
Tehát mondhatjuk, hogy egy teljesen 
más tanulmánykötet született. Most 
ért el arra a pontra, amikor elmond-
ható róla, hogy készen van. Erre 
alapozva majd lehet egy új fejezetet 
nyitni a témában. 

Herczeg Ákos a kutatómunka so-
rán több olyan ténnyel, adattal talál-
kozott Ady Endrével kapcsolatban, 
ami számára is újdonság volt.

– Nagyon sok közhely és előítélet 
van Ady körül, rengeteg ilyet hordo-

zunk magunkban. Rájöttem, hogy 
mögé kell nézni az előítéleteknek, 
és rájuk kérdezni. Újdonság volt szá-
momra annak a tudatosítása, hogy 
milyen folyamatok vezettek ezekhez. 
Tanulságos dolog volt végignézni, 
hogy összetett és komplex társada-
lom-és irodalomtörténeti hálózatok 
sorából alakult ki az a kép, amit olyan 
egyszerűen szoktunk ismételgetni.

A szerző megpróbált a tudás mé-
lyére látni.

– Az első tanulmány a kötetben 
forráselemző munka. A többi rész 
főleg verselemzésekre szorítkozik.  
Egy-egy kérdés köré csoportosuló 
költemények boncolgatására törek-

szem. Odafigyeltem arra, hogy a tu-
dományos nyelvezetet olyan módon 
tegyem olvashatóvá, hogy megköze-
líthető legyen. Hiszen Ady közkincs. 
Az utolsó verzió kialakításánál nagy 
gondot fordítottam arra, hogy vi-
lágosabbá tegyem az érvelést, és 
amennyire lehet, egyszerűbben fejt-
sem ki a retorikai nyelvet. Tehát van 
egy ismeretterjesztőnek mondható 
tanulmány, amely a korszakra nyújt 
rálátást. Ezt szerintem bárki öröm-
mel forgathatja, aki érdeklődik a saj-
tótörténet és a kor irodalma iránt. De 
aki egy-egy versre jobban kíváncsi, az 
is megtalálja a számítását.

bertalan

Fülön csípett szemetelők

Talán nem véletlen, hogy la-
punk első oldalára helyeztük ezt 
az írást. Márcsak azért sem vé-
letlen, mert bármerre járunk, 
városban vagy éppen a külte-
rületen, az árkokban eldobott 
műanyag palackok, elhasznált 
autógumik, és még ki tudja, mi 
mindent rejtenek az útszéli mű-
anyag zsákok!

 
Legutóbb a mezőőrök és a közte-

rület-felügyelők járták a határt, akik 
munkájuk közben a Nagybocskai-
szőlőskertben, illetve a Baross Gábor 
téren találtak mérhetetlen mennyisé-
gű illegális hulladékot. E két esetnél az 
elkövetők voltak olyan kedvesek, és a 
szemetükben több olyan dokumen-
tumot is hagytak, amelyek alkalma-
sak voltak arra, hogy beazonosítsák a 

személyeket. Ennek köszönhetően az 
elkövetők kiléte ismertté vált, s elle-
nük környezetszennyezés és termé-
szetkárosítás címén indulhat eljárás 
a megyei kormányhivatalnál. 

Ezzel talán le is zárhatnánk az ese-
tet, azonban érdemes megfogalmaz-
ni, hogy egyre gyakrabban lehet olyan 
illegális hulladéklerakó-telepekkel 
találkozni, melyeket mi magunk, em-
berek hordtunk össze, s szennyezzük  
azokkal környezetünket.

Mielőtt kidobják a hulladékot, 
talán egyszer, egyetlen egyszer cél-
szerű lenne végiggondolni azt a régi 
bölcsességet, melyet még elődeink 
fogalmaztak meg: 

„A Földet nem apáinktól örököltük, 

hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Sz.H.
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A Város napja alkalmából a 
képviselő-testület „Hajdúbö-
szörmény Művészetéért”-díjat 
adományozott a Daróci Bárdos 
Tamás Vegyeskar Egyesületnek, 
városunk zenei életében több 
mint négy évtizeden át, magas 
színvonalon végzett tevékenysé-
géért. Az egyesület életéről Balla 
Zoltán elnököt kérdeztük.

– Mit jelent közösségüknek az elisme-
rés?

– Felemelő érzés, ha a kitüntetést 
egy közösség, a város nevében ad-
ják át. Nagyon nagy öröm töltött el 
bennünket, amikor Gáll Péter kar-
nagy úrral átvehettük az elismerést. 
Meglepetés volt a kórustagoknak, 
mert a díj odaítélését teljes titoktar-
tás övezte: az átvétel pillanatáig még 
karnagy úr sem tudott róla. Ez a ran-
gos elismerés természetesen további 
odaadásra és sikerekre ösztönzi az 
énekkar minden tagját.

– Mikor alakult meg a művészeti 
együttes, és milyen körülmények kö-
zött?

– A kórusalapítás ötlete, ahogy mi 
mondjuk: a gyújtó szikra néhai Oláh 
Emőd karnagytól, az akkori óvókép-
ző főiskola tanárától származott, aki 
képzős hallgatókból és helyi peda-
gógusokból egy városi női kart ver-
buvált, amelyik 1978 februárjában 
Városi Pedagóguskórus néven jött 
létre. A hölgyek eléggé hektikus pró-
balátogatásai miatt azonban – alig 
kéthónapos működés után – karnagy 
úr átadta a dirigálást Kiss Lászlóné 
Ibolyának, a zeneiskola hegedűsza-
kos tanárának. A próbákat az iskola 
szolfézs termében tartották. Vele 
beszélgetve és javaslatomra kezdtük 
el a vegyes kar szervezését Botos An-
tal barátommal, akinek az édesanyja 
és a húga énekelt a női karban. Az új 
formáció létrejötte pontosan 1979. 
november 19-hez köthető. Anti és 
én betoppantunk a lányok próbájára 
és ott nyomban fogadalmat tettünk: 
amíg élünk, Böszörményben működ-
nie kell a vegyes karnak. Néhány hét 
elteltével, a lányok ujjongó örömére  
12 férfi társunkat vittük magunkkal 
a próbára, s aztán a mozgolódásain-
kat és növekvő hírünket hallva, jöt-
tek mások is. A nagy létszám miatt 
kinőttük a zeneiskolai próbatermet, 
ezért egy új helyet kellett keresnünk. 
Erre 1984 decemberében nyílt lehe-
tőség, ekkor nyitotta meg kapuit az 
új művelődési központ, s végül a TIT-
terme lett az állandó otthonunk. 

– A repertoárjukban milyen darabok 
szerepelnek?

– A női karnak, s aztán a vegyes 
karnak is az volt és az a célkitűzé-
se ma is, hogy összefogja azokat az 
énekelni szerető és tudó lányokat, 
hölgyeket, fiúkat és férfiakat, akik 
szeretnek csapatban énekelni és a 
népdalokon, népdalfeldolgozásokon 
túl szeretnek kórusoknak írt zene-
műveket is megtanulni és előadni.

– Hogyan áll össze a kórus fellépő re-
pertoárja?

– Az attól függ, hogy éppen milyen 
alkalomra szól a műsorunk. Más ak-
kor, ha a Pedagóguskórusok Orszá-
gos Társasága vagy az Erkel Színház 
által évente rendezett kórustalálko-
zókra utazunk. Más, ha minősítő-
re jelentkezünk, más a karácsonyi 
hangversenyeken, más, ha egy helyi 
főző fesztiválon éneklünk. Vegyes a 
műsorunk akkor is, ha külhonban lé-
pünk színpadra. 

– Mennyire sikerült a célkitűzéseknek 
megfelelni az elmúlt évtizedek során?

– Énekkarunk folyamatosan tel-
jesítette és teljesíti a célkitűzéseit. 
Ahogy az előbb érzékeltettem: vá-
lasztékos a műsorkészletünk, melyek 
között egyaránt megtalálhatók az 
egyházi és a világi művek. 

– Melyek voltak a legfontosabb mér-
földkövek az együttes életében?

– Mérföldkő? Leginkább a kar-
nagy-váltások jelentik a mérföld-
köveket: Kiss Lászlóné (1978-1985 
között) – közben  néhai Harsányi 
Lászlóné, majd Komáromi Mária se-
gített bennünket –, Kéryné Mészá-
ros Mária (1985-2005 között), aki a 
„Hajdúböszörményért” Díj birtokosa 
lett; néhai Szabolcsi Miklós (2005 
szeptemberétől 2007 márciusáig) és 
Vincze Ágnes (2007 áprilisától 2008 
augusztusáig) dirigálta az énekkart. 
2008 szeptemberétől Gáll Péter kar-
nagy a szakmai vezetőnk. Nagy sze-
rencsénk, hogy karnagyaink kiemel-
kedő szakmai felkészültséggel és 
mindig lelkesítő tenniakarással irá-
nyították az énekkart. Mérföldkőnek 
számítanak az ötévenként rendezett 
jubileumi évfordulók is. Jövő decem-
berben épp a kilencedikre kerül sor, 
hiszen már 45 évesek leszünk.

– Hogyan jellemezné a böszörményi 
kórust?

– Négygenerációs az énekkarunk: 
tizenéves és a nyolcvan éven felü-
li is énekel közöttünk. A fiatalok és 
középkorúak mindig új erőt, fris-
sességet hoznak közénk. Egyesüle-
ti alapszabályunkban működésünk 
alapelvét tömören így fogalmaztuk 
meg: „az egyetemes zenekultúra, 
ezen belül az énekkari kultúra meg-
őrzése, fenntartása és továbbfejlesz-
tése” a legfontosabb küldetésünk. 

Lényegét tekintve: Mi vagyunk a kö-
zönség énekes szolgái.

– Tapasztalata szerint mennyire nép-
szerű manapság a kórusmuzsika?

– Talán most népszerűbb lesz, 
mint a már két éve tartó világjár-
vány előtt volt. Úgy vesszük észre: a 
hangverseny-látogató közönség is ki-
éhezett arra, hogy élő kórusmuzsikát 
hallhasson. 

– Miért ajánlaná az embereknek, 
hogy énekeljenek?

– Kodály Zoltán nagyszerű sza-
vaival szeretnék ékeskedni, aki így 
tömörítette az éneklésről szóló gon-
dolatait: „Aki zenével indul az életbe, 
bearanyozza minden későbbi tevé-
kenységét, az életnek olyan kincsét 
kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. 
A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az 
élet szépségét, s ami benne érték, azt 
mind meghatványozza. Mi tehát a 
teendő? Mennél nagyobb tömegeket 
közvetlen érintkezésbe hozni igazi, 
értékes zenével. Mi ennek ma a leg-
járhatóbb útja? A karéneklés.”

– Tudjuk, hogy a zeneszerzők kife-
jezetten egy-egy kórusnak is írnak és 
ajánlanak műveket. Önök rendelkeznek 
ilyennel?

– Igen, hárommal is. A már elhunyt 
Karai József zeneszerző, karnagy 
1984-ben „Hajdúsági képek”, Daróci 
Bárdos Tamás zeneszerző, karnagy 
2009-ben „Hajdúsági rondó” és Mike 
Ádám zeneszerző, karnagy 2019-ben 
Kertész László böszörményi költő, 
tanár „Szerelmünk ez a föld” című 
versére írt vegyes kari művet szá-
munkra. Ezeket igyekszünk is reper-
toáron tartani, hiszen már mindegyik 
kedves, dédelgetett„gyermekünk”.

– Hány tagot számlálnak?
– Most éppen 40 fő a létszámunk. 

Jó volna, ha növekedne a férfi erő, 
hogy kiegyensúlyozottabb legyen a 
hangzás. Ezért is várjuk sorainkba 
a fiú és férfi dalosokat. Hihetetlen 
szám: az elmúlt 44 év alatt, több 
mint 300-an énekeltek a kórusban.

– Felvételnél van-e meghallgatás? 
– Kéryné Marika idején még volt 

meghallgatás. De nagyon egyszerű a 
dolog: ha valaki egy gyermekdalocs-
kát vagy egy népdalt jól – a kotta-
rendnek megfelelően – el tud énekel-
ni, az biztos, hogy komolyabb művek 
megtanulására is képes. Persze min-

den gyakorlás kérdése: nagyon fon-
tos, hogy a legapróbb énekesi rezdü-
lés is jól beívódjon az agyunkba és a 
fülünkbe.

– Mennyi fellépésük van egy évben?
– Évente általában 8-14 fellépésen 

veszünk részt: ezek helyi, országos 
vagy külföldi szereplések. Hetente 
pénteki napokon próbálunk. Nyáron 
szünetet tartunk, kivétel, ha épp ek-
kor utazunk valamilyen szereplésre. 
December végétől január közepéig is 
„befagyasztjuk” az énekhangunkat.

– Beszéljen a külföldi utakról is.
– Európa sok országában jártunk és 

többször megfordultunk testvérvá-
rosainkban, Siilinjärviben, Trogírban 
és Krašnikban. Jártunk a Partium-
ban, Erdély gyönyörű tájain és a Fel-
vidéken. Élmények, emlékek, fotók 
százai és videófelvételek sokasága ta-
núskodik „énekes kalandjainkról” és 
arról, hogy igyekeztünk mindenhová 
elvinni Hajdúböszörmény hírnevét.

– Milyen formában hallgatható még 
az együttes? 

– A Magyar Rádió eddig nyolcszor 
készített velünk felvételt, és három 
alkalommal jelentettünk meg önál-
ló CD-t: 2005-ben Kéryné Mészáros 
Máriával, 2011-ben és 2019-ben Gáll 
Péter karnagyunk irányítása alatt.

– Manapság mit lehet tenni azért, 
hogy a kóruszene felkeltse az emberek 
figyelmét?

– Mindenek előtt jót és jól kell éne-
kelni. De nem árt, ha azt is felmérjük, 
hogy kik fognak ülni a hallgatóság 
soraiban és milyen darabokra vevők. 
Ezért időközönként olyan műsorral 
is elő kell rukkolnunk, amelyikben 
megtalálhatók az örökzöld slágerek. 
A közönség leginkább azt szereti, ha 
értő füle jó és harmonikus dallam-
hatásokkal találkozik. Fontos az is, 
hogy biztos és készségszintű legyen 
a betanult mű, és az énekkarról sugá-
rozzon, hogy nagy örömmel, szívből 
és felszabadultan énekelnek a kórus-
tagok.

B. E.

   Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar EgyesületA hét arca

Részlet Kertész László: Szerel-
münk ez a föld című verséből, mely-
nek szövegére Mike Ádám készített 
kórusművet.
Szerelmünk ez a föld,
a tavasz első szavára
leveti vászoningét,
s a szelek fürge ujjai alatt
illatoz és reszket,
szemére rászáll a hajnali pára,
kontyában himbálva
feljön újra a nap,
és mi szédült földművesek
arcunk a fénybe tartva
fölindulunk,
és betelnek az első vágyak.
A barázdából égre röppen,
suhog a szárnya,
zeng fönt a remény.
Melengetett kicsiny csírák
fészkelődnek, nyújtózkodnak,
ébredeznek, dideregnek,
napvilágban örvendeznek,
bizodalomba beöltöznek,
szívünkbe, szemünkbe beköltöznek. (...)
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Egyetemes értékek mentén
A Vasvári Pál Társaság története 

1990-ben a görög katolikus paróki-
án, Nagymihályi Géza esperes által, 
a kereszténység témaköréből tartott 
előadásokkal kezdődött.

Egy évre rá a művelődési központban 
kaptak termet, ahol több alkalommal 
szerveztek foglalkozásokat. A társaság-
hoz folyamatosan csatlakoztak, s csatla-
koznak ma is érdeklődők. 1997-től az elő-
adások mellett csoportos kirándulásokat 
is szerveztek. A társaság örökös, tisztelet-
beli elnöke az alapító, Nagymihályi Géza 
lett, aki böszörményi szolgálata idején 
személyesen vezette a közösséget. Nyug-
díjazását követően 2004 őszétől, három-
fős választott vezetőség intézte az ügye-
ket. A közelmúltba visszatértek a görög 

katolikus templomba, ott tartják összejö-
veteleiket. A tevékenységükről Bodogán 
László parókust, elnököt és Debreceniné 
Erdős Ibolya titkárt kérdeztük. 

– Ki lehet tagja a társaságnak?
Dné. E. I.:Vallási meggyőződés és fele-

kezeti hovatartozás nélkül bárki lehet a 
tagja a társaságnak. Ökumenikus szerve-
zetként működünk. 

– Hogyan alakult az elmúlt évtizedekben 
a taglétszámuk?

Dné. E. I.: Mintegy harminc-negyven 
fő jár el rendszeresen a foglalkozásokra. 
Nagyon várnánk még több fiatalt az ösz-
szejöveteleinkre.

– A kezdetekben milyen feladatokat vál-
laltak fel?
Dné. E. I.: Az egyetemes erkölcsi érté-
kek megőrzését, a keresztény európai 
kultúrának a megismerését. Ezek köré 
szerveztük az előadásokat. 

– Mennyire sikerült megfelelni a kezdeti 
elvárásoknak?

Dné. E. I.: Több mint harminc év távla-
tából bebizonyosodott, hogy amit esperes 
úr elképzelt, azt sikerült megvalósítani. 
Kevés görög katolikus él a városban. A 
társaság jóvoltából nagyobb ismertségre 
és megbecsülésre tettünk szert. Egy sta-
bil kulturális pontja vagyunk a városnak. 
Alapelvünk továbbra is az, hogy az ér-
telmiségnek felelőssége van. „Ha világot 
gyújtanak, nem rejtik véka alá, hanem 
tartóra teszik, hogy mindenkinek világít-
son a házban.” Lk 8,16

– Melyek a társaság célkitűzései manap-
ság?

B. L.: Az eredeti célok változatlanok. 
Fölmutatni a városban élő egyetemes kul-
turális értékeket, amelyekre ma is fogé-
konyak az emberek. Ezen kívül pedig az 
ismeretterjesztés, vagyis a tudományos 
tudás átadása, közkinccsé tétele. Nekem 
meglepő volt, amikor idejöttem, hogy 
Hajdúböszörményben ilyen jellegű értel-
miségi kör működik. Nagyon érdekes volt 

Sári Mihállyal itt találkoznom. Én Pécsett 
az egyetemen munkakapcsolatban vol-
tam vele. Ő gyakran hozta a hallgatóit a 
mi templomunkba. Kölcsönösen tartot-
tunk előadásokat. 

– Melyek voltak az elmúlt évtizedek leg-
fontosabb momentumai a kör életében?

Dné. E. I.: Az előadások mellett 
Bagossiné Katika tanulmányi kirándulá-
sokat szervezett. Kezdetben esperes úr 
volt az idegenvezető. Ő mutatta be azo-
kat a helyeket és nevezetességeket, ahol 
jártunk. Másik fontos momentum volt 
még az életünkben a 2004-es esztendő. 
Miután Nagymihályi Géza nyugdíjba vo-
nult, akkor egy háromtagú bizottságot 
választottunk, melynek Balla Sándor 
volt az elnöke. Jelenleg László atya a kör 
vezetője. Lényeges az is, hogy az elmúlt 

három évtizedben háromszázhatvan elő-
adást szerveztünk. Ezeket több mint het-
ven előadó tartott, tiszteletdíj nélkül. 

B. L.: Még ide tartozik, hogy a jeles 
történelmi évfordulókról, vagy a város 
életének egy emblematikus eseményéről 
mindig megemlékezünk. Csak egy példát 
mondok. 400 éves volt a Bocskai István 
Gimnázium. Ez megjelent a tematikánk-
ban, az előadásainkon. Ezt helyi értéknek 
tartom, ami miatt népszerű a társaság.

– A mostani szezon programjairól mit le-
het tudni?

B. L.: A felénél tartunk a mostani idő-
szakunknak. Nagy István költészetéről 
lesz majd egy előadás, de az élet és egyház 
kapcsolatának témája is szerepel a témák 
között. Magyar költőgéniuszok sorsáról 
és Czeizel Endre munkásságáról is tájé-
koztató fog elhangzani. A versírás rejtel-
meibe is bepillantunk, illetve az ötven 
éves óvóképzésről is megemlékezünk. 

– Hogyan telik egy foglalkozás?
B.L.: Negyvenöt perces, illetve egyórás 

előadást követően, akinek kérdése van, az 
felteheti az előadónak. Ezután általában 
egyéb témában is kialakul egy kis beszél-
getés.  

– Hová helyezné el magukat a város kul-
turális életében?

Dné. E. I.: Stabil, biztos kulturális 
pontja lettünk a városnak. Ez egy érték-
közvetítő, azt megőrző társaság. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a művelődési 
központnak a készséges hozzáállását, 
hogy három évtizeden át biztosította a 
termet és a technikát számunkra. 

B.L.: Nyilván nem az egyetemi oktatás 
színvonalát célozzuk meg. De nem is kö-
zépiskolás fokon valósulnak meg az elő-
adásaink. A kettőnek egy sajátos „egyve-
legéről” beszélhetünk. Az előadók tudása 
alapján azt mondjuk, hogy ezek színvo-
nalasak. A közérthetőséget célozzuk meg. 

Bertalan Erzsébet

zett a maximálist nyújtani. Mi sem 
bizonyítja jobban, hogy leérettségi-
zett. Ennek köszönhetően dolgozott 
a titkárságon, a mezőgazdasági és 
igazgatási osztályon, ahol népességi 
csoportvezető volt. Több mint 40 év 

életévemet, közeleg a hatvanadik há-
zassági évfordulónk. Gyönyörű csalá-
dunk van, egészségesek vagyunk. Az 
élettől ettől többet nem is várhatunk. 

bertalan

A lakosság szolgálatában
Fórizs Béláné, Katika néni Haj-
dúböszörményben született. 
Édesanyja a Szociális Otthon 
vezetője volt. 

Kislányként nagyon jó volt a kap-
csolata az ápoltakkal. Segített pél-
dául a gyógyszerkiosztásban és a 
szépkorúak szabadidejének hasznos 
eltöltésében. Sokat beszélgetett a 
gondozottakkal, melynek során éle-
tek, sorsok tárultak fel előtte. Itt ta-
nulta meg szeretni és tisztelni a kor-
osztályt. Alapfokú iskoláit a Bethlen 
utcai intézményben végezte. Máig 
sok szeretettel gondol tanáraira. Az 
itt kapott útravaló örök tanulság-
gal szolgált számára. Ezt követően 
gyors- és gépírást tanult. Majd a ta-
nácsnál fizetés nélküli gyakornok-
ként tevékenykedett, a továbbiakban 
adminisztrátorként alkalmazták. 
Jegyzőkönyveket vezetett. Itt is-
merte meg Fórizs Bélát, aki azóta is 
társa. 1962-ben mondták ki a boldo-
gító igent egymásnak. Rá egy évre 
megszületett kislányuk, később pe-
dig második gyermekük. Első lányuk 
negyven évet dolgozott a Vízműnél, 
míg a másik, aneszteziológus szakor-
vosként a Kenézy Gyula Kórházban 
gyógyítja a betegeket. Napjainkban, 
a gyermekeik mellett, három unoka 
aranyozza be az életüket. 
Elmondása szerint mindig igyeke-

egy helyben történő szolgálat után, 
2000-ben vonult nyugdíjba. Ugyan-
ezen a napon fejezte be az aktív éve-
ket férje is, 44 év után. Katika néni 
elmondása szerint munkájában min-
dig azt tartotta szem előtt, hogy az 
ügyfél az első. Őt maximálisan ki kell 
szolgálni. Számára fontos volt az is, 
hogy a kollégáival jó kapcsolatot ala-
kítson ki. Máig szívesen emlékszik 
Boros Tusi nénire vagy Szarvasné 
Molnár Erzsikére. Katika néni törté-
netében az utolsó munkanapjára em-
lékezik.

– Ez is ugyanúgy kezdődött, mint 
a többi. Reggel megfogadtam, hogy 
nem sírom el magam. Nem is számí-
tottam rá, hogy fogadást is rendez-
nek a tiszteletemre. Méltóságteljesen 
telt el az egész nap. Mindenkitől kap-
tam egy kis emléket. Összepakoltam, 
és átadtam az iratokat a többieknek. 
Az ügyfelek nem igazán tudták, hogy 
nyugdíjas leszek. Szépen, csendben 
fejeztem be a több mint négy évti-
zedet. Ebbe belefért egy kicsi pityer-
gés is végül. Elmondhatom, hogy 
nyugdíjba vonulásom nem okozott 
törést az életemben. Ugyanolyan ki-
egyensúlyozott volt, mint az utolsó 
napom. Az, hogy a férjemmel együtt 
tettük ezt, még külön segített az át-
menetben. Egy élet munkájával a há-
tam mögött boldog, elégedett ember 
vagyok. Betöltöttem a nyolcvanadik 

 Pályám kedves története

Folytatódnak az oltási hétvégék
Márciusban továbbra is lehetőség 

nyílik regisztráció nélküli oltásra. A 
tisztiorvosi felkérésnek a hajdúbö-
szörményi egészségügyi szolgáltatók 
is eleget tesznek, tájékoztatott Erdős 
András és Béres Katalin háziorvos. 

Erdős András elmondta: első, második, 
harmadik és immár negyedik körös oltá-
sok felvételére lesz lehetőség a rendelőin-
tézetben. 

Az oltás regisztráció nélküli, a szak-
orvosok végzik a vakcina beadását. Csü-
törtökön és pénteken 14-18 óra között, 

háromféle oltóanyagból választhatnak, 
míg szombaton 10-18 óra között négyféle 
oltóanyagból kérhetnek a lakosok. A szak-
emberek kérik, jelezzék az oltás felvételé-
nek szándékát a háziorvosnak, hogy opti-
mális legyen az vakcinák felhasználása. 

Bármilyen kérdés merülne fel az oltá-
sokkal kapcsolatban, abban is a háziorvo-
sok segítenek, illetve az oltópont számát 
is lehet hívni kérdés esetén: +36-20-522-
8595. A 12-18 év közöttiek oltásával kap-
csolatban a gyermekorvosok adnak tájé-
koztatást.
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Augusztusban legjobb a birka
A bográcsban főtt ételnek nincs párja. 

Ez olyan plusz ízt ad például a pörkölt-
nek, ami felejthetetlenné teszi az étke-
zést. Ennek mestere Bácsi István, aki 
megosztja velünk egyik receptjét is.  

– Kitől tanulta el a főzés mesterségét?
– Egy hajdúböszörményi, ma már nyug-

díjas halásztól, Subecz Zoltántól nagyon so-
kat tanultam. Őt sokan ismerik.Tőle lestem 

használatát. Annyit lehet még megemlíteni, 
hogy többnyire füstölt szalonnából sütik ki a 
zsírt. Amit alkalmaznak az a hagyma, a pap-
rika, a só és a csípős paprika, és fokhagyma, 
amiből egy-két fej belemehet egy jó racka-
pörköltbe. Vannak karcagi ismerőseim, akik 
a hungaricum pörköltöt főzik. Annak az a 
különlegessége, hogy a fejet és a lábat meg-
perzselik, utána ezt letakarítják. Öntöttvas 

el elsősorban a főzés fortélyait, amiért hálás 
vagyok neki a mai napig. Diákkoromban a 
Hortobágyon dolgoztam, ahol szintén jó fő-
zőmestereim voltak. Kiváló pásztorételeket 
készítettek. Egy gulyásversenyen Cey-Bert 
Róbert Gyula a Gasztronómiai Világszövetség 
társelnöke mondta, hogy olyan paprikásokat 
a Gundelben sem tudnak főzni, mint a horto-
bágyi pusztán. Ott is volt néhány ember, akit 
a mai napig tisztelek. Sokat lehetett tőlük el-
sajátítani. 

– Mit szokott főzni leggyakrabban és milyen 
alkalomból?

– A család mellett szoktam a néptáncosok-
nak és a barátaimnak is ételeket készíteni. 
Például slambucot. De tavaly főztem egy ma-
gyar szürkét, ami kiváló alapanyag. A mondás 
azt tartja, hogy a húsának magától íze van. A 
racka az egyik kedvencem. Én is tartom ezt a 
fajtát. Nagyon szeretem az ízét. Kevésbé fagy-
gyús, mint a merinó. Tavaly volt egy esküvő, 
ahova két rackát főztünk meg. Azonos életko-
rúakat, külön-külön üstben. Nagy sikert arat-
tunk vele. Régen a böszörményi lakodalmak, 
családi rendezvények, vagy szüretek nem 
múlhattak el egy jó birkapörkölt nélkül. De 
manapság egy finom paprikást a fiatalabbak 
is szívesen megkóstolnak. 

– Mennyire készülhetnek el változatos ételek 
a racka juhból?

– Mindenki azt hiszi, hogy csak pörköltöt 
lehet készíteni a birkából. Pedig jó a vadas is 
belőle. Ugyancsak főztem már ragut juhból. 
Volt egyszer egy élményem, amikor a meste-
rem a Hortobágyon rackát főzött. Az utolsó 
félórában tett bele hasábra vágott krumplit, 
és a pusztában szedett csiperkegombát. Ezt 
összerottyantotta. Mai napig számban van 
az íze. A bárányt is nagyon sokféleképpen el 
lehet készíteni. Nyílván a magyar piacon ez 
egy magasabb árfekvésű hús, amit lehet töl-
teni vagy grillezni. Sokan nem ismerik, nem 
is nagyon vásárolják a magyar fogyasztók, 
mert egy kiló háromezer forint körül kapható 
a boltban. Nem olcsó mulatság. Viszont na-
gyon finom. Magam is elkészítem Húsvétkor, 
különböző formában. Bepácolva, rozmarin-
gos sültként, kéksajtos bundában. 

– Az a hír járja, hogy sütés-főzés közben ke-
vésbé zsugorodik, mint más húsfajták.

– Igazán, egy négy-ötéves juhból már lehet 
finomat főzni. Az öreg juhászok tanították, 
hogy augusztusban legjobb a birka, amikor 
már kiment a legelőre, és már nem eszik ab-
rakot. Annak köszönhetően, hogy a száraz 
növényeket legeli, a húsnak kevésbé nagy a 
víztartalma. Alig zsugorodik. Van a palóc le-
ves, ami kifejezetten ürühússal készül. Ennek 
az ivartalanított kos húsának, kimondottan 
jó az íze.  

– Milyen fűszereket „szeret” a racka?
– A hagyományos fűszereket szereti. Mes-

tereimtől sohasem láttam mást, mint ezek 

lábasban készítik el az ételt. Ők is a hagyo-
mányos fűszereket használják. Én megérzem, 
ha más is kerül a paprikásba. Vallom, ezen a 
téren maradjunk a hagyományos dolgoknál. 
Lassan járj, tovább érsz! Ez a birkafőzésre tel-
jesen igaz. 

– Sokan idegenkednek a birka faggyúszagá-
tól. Ez valamilyen formában elvehető?
– Egy juhhús sohasem lesz halízű. Én azt 
szoktam mondani, hogy ez vele jár. A racka 
ebből a szempontból kifejezetten jó. Kevés-
bé faggyús.  Ha legelőn van, akkor meg di-
rekt előnyös. Én főztem úgy rackát, hogy azt 
hitték, marhapörkölt. Ez egy ürüből készült 
egyébként. Annyira szép és márványozott 
volt a húsa, hogy azt gondolták, szarvas-
marha. 

Eleve ki kell faggyúzni a húst. Az időt rá 
kell szánni. Vannak olyan népcsoportok, akik 
kifejezetten kedvelik a faggyús ízt. Az öreg 
juhászoktól hallottam, hogy van egy techno-
lógia, amikor is fölteszik hideg vízbe a húst. 
Egy marék sót adnak hozzá. Ezt gyorsan fel-
zubogtatják, ezzel egy kicsit megabálják a 
húst. Az így keletkezett „vadvizet” leöntik, és 
ez sok íz-és szaganyagot magával visz. Utána 
fel lehet tenni a birkát klasszikus pörköltnek, 
vagy paprikásnak. 

– A főzésben a hagyományok tisztelete, vagy 
inkább az újítás jellemző Önre?

– Szívesen kipróbálok mindent. Nem zár-
kózom el az újításoktól. De inkább klasszi-
kusan készítem el az ételeket. Néhány évvel 
ezelőtt rackát főztünk egy néptáncos bará-
tommal, Kazáron, egy lagziban. Hozzá készí-
tettem slambucot. Volt, aki ez utóbbit nem is 
ismerte. Nagy sikere volt ezeknek a hajdúsági 
ételeknek. Ezeknél is a hagyományokat tar-
tottam fő szempontnak. Például láttam már 
olyat, hogy a pörköltbe bort öntenek. Az a 
baj, hogy azt a húst másnap már nem lehet 
megenni, mert nem olyan finom. Ezt főleg 
öregebb juhoknál szokták alkalmazni, mivel 
lazítja a rostokat. A tradícióknak megfelelően 
én szabadtűzön szoktam főzni. A klasszikus 
száraz akácnak vagyok a híve. Azzal tudom 
szabályozni a főzést. Az ételbe belemegy a 
füst, lehet egy kicsi pernye is. Ettől lesz jó íze. 

– Ön hogyan készíti el a birkapörköltöt?
– 10 kilogramm húshoz kell egy kiló sza-

lonna. Hagymából 1,5-2 kilót számolunk. 
A kiolvasztott zsírban megdinszteljük a 
hagymát. Amikor ez üveges lesz, picit megs 
zoktam sózni. Ekkor még enged egy kis vizet. 
Utána beletesszük az őrölt pirospaprika egy 
részét. Ezt kiszedjük. Majd a csontos részeket 
belehelyezem a vasfazékba, ezt követi a hús 
rétegesen a hagymás paprikás zsírral. Ekkor 
borsot is használok. Amikor a főzés vége felé 
járunk, még belekerül a maradék paprika és a 
máj is. Legyen szaftja a pörköltnek, de ne le-
gyen vizes. Egy étel a szemnek is legyen szép. 

Bertalan Erzsébet

Így főzünk mi

A siker ára

A fiatal lány naponta lovagol, s gon-
dozza a rá bízott lovakat és emellett 
nagyon sokat tanul. Határozott céljai 
vannak.  

– Hol szeretnél továbbtanulni az érett-
ségi után? 

– Állatorvosi karon szeretnék tovább-
tanulni. Azért szeretném ezt a szakot, 
mert a nyáron elpusztult a lovam. Akkor 
rádöbbentem, hogy gyógyítani szeret-
nék. Mindenképpen segíteni akarok az 
állatokon.

– Mit teszel azért, hogy ez az álmod si-
kerüljön?

– Sokat tanulok, és próbálok minden-
re odafigyelni. Emellett lovagolok is.

– Mennyire találtad meg a helyed a gim-
náziumban?

– Az iskola nagyon jó, szeretem. Vi-
szonylag könnyen illeszkedtem be a kö-
zösségbe. Nagyon sokat kell tanulni, de 
kiváló tanárok segítenek ebben. Minden 
alapot megkapok a továbbtanuláshoz. 

– Szerinted milyen egy ízig-vérig jó ál-
latorvos?

– Fontos az, hogy az állatorvos min-
dig elérhető legyen. Nyitott szívvel dol-
gozzon, szeresse a hivatását. Ne csak az 
anyagiakat tartsa szem előtt, hanem azt, 

Az élet egyetlen olyan pillanata 
sem kárba veszett idő, amit nye-
regben töltünk – mondta Winston 
Churchill – egykori angol minisz-
terelnök. Ezt vallja Balogh Boglár-
ka, a Bocskai-gimnázium 10. osz-
tályos tanulója is. 

hogy segítsen a jószágokon. Nem utolsó 
sorban legyen érzéke a munkájához.

– Említetted, hogy sokat tanulsz.
– Igen, rengeteget. Nagyon be van 

osztva az időm. Ezért általában estén-
ként szoktam tanulni. Ekkor jobban fog 
az agyam is. Van, mikor 11 órakor még 
memorizálok. A biológiára és a kémiára 
fektetem a legnagyobb hangsúlyt. Ezek-
ből emelt szinten fogok érettségizni. Ezt 
a két tantárgyat szeretem legjobban. 

– Megvan az eredménye a sok tanulás-
nak?

– Általában ügyelek arra, hogy né-
gyest vagy ötöst kapjak.

– Honnan ered nálad az állatok iránti 
szeretet?

– Kicsi korom óta állatokkal vagyok 
körülvéve. Papámnál volt disznó, macs-
ka, tyúk. Én ebben nőttem fel. Meg ná-
lunk is volt kutya. Anyukámnak köszön-
hetően kezdtem el lovagolni. Ezért a 
lovakat is nagyon megszerettem. 

– Melyik a kedvenc állatod?
– Természetesen a ló. Nekünk egy 

Tehetségeink csikónk van. Április 29-én lesz egyéves. 
Róla annyit kell tudni, hogy kéthetesen 
elveszítette az anyját. Onnantól kezdve 
mi etettük. Találtunk egy dajkakancát, 
s vele háromóránként szopott. Teljes 
mértékben engem szokott meg. De ami 
még nagyon fontos és érdekes! Van egy 
nagyon jó barátja is. Őt úgy hívják, hogy 
János. Egy birkáról van szó. Úgy szü-
letett, hogy volt egy ikertestvére. Az 
anyja azonban nem fogadta el. Jánost 
is cumisüvegből kellett szoptatni. A két 
állat egymásra talált. Mind a ketten ma-
gányosak voltak. Sülve-főve együtt van-
nak. A lovamat Berlin’s Princessnek hív-
ják. Hercegnőnek szoktuk becézni. 

– Milyen munkát végzel még az állatok 
körül?

– Horváth Lajos lovát lovagolom a 
VIDoparkban, Bodaszőlőn. Ő olyan, 
mintha a sajátom lenne. Vele járok díj-
ugrató versenyekre is. Most áprilisban 
lesz rajtengedélyünk. Mellette még sok 
csikót és lovakat lovagolok. Volt egy pó-
nim, amit nagyon imádtam. Vele is so-
kat versenyeztem. Általában jó helyen 
végeztünk.  Rólam tudni kell, hogy min-
dig kifogom a nehéz eseteket. A pónim 
herélt volt és nagyon makacs. Most pe-
dig egy csődört kaptam, aki velem kez-
dett el versenyezni. Rosszul indultunk, 
mert volt, amikor leestem róla. Idővel 
azonban sokat fejlődtünk. Vele is egy-
re jobb helyezéseket szoktam elhozni. 
Nem igazán vagyok drukkos versenyző. 
Amikor odaérünk a helyszínre, még na-
gyon nyugodt vagyok. A lóra ülve azért 
előjön az izgalom.

– Egy törékeny, fiatal lánynak ez nem 
nehéz?

– Mindennek megvan a nehézsége. 
De szerintem ez minden sportban így 
van. A sikernek ára is van szerintem.

– Magában a lovaglásban, mi a szép szá-
modra?

– Nekem ez egyfajta magabiztossá-
got, nyugodtságot ad. Nagyon jó a lel-
kemnek is.

– Mennyi időt töltesz a lovakkal napon-
ta?

– Suli után egyből megyek ki a 
lovasparkba. A hét majdnem minden 
napján ott vagyok. Este nyolcig tartanak 
az edzéseim. Ha lehetséges, ezután még 
a csikómra is szakítok időt. 

– Össze tudnád foglalni, szerinted mit 
ad a lovaglás, amit semmi más az életben 
nem képes?

– Én úgy gondolom, hogy nagyon sok 
türelmet, fegyelmezettséget és önbizal-
mat ad. Valamilyen szinten kell, hogy le-
gyen bennünk méltóság is. Ha ez nincs 
meg, akkor nem lehet megtalálni a lo-
vakkal az összhangot.  

Zsike
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Akiket a forradalom 
szele megérintett

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja, február 25-e alka-
lom arra, hogy megidézzük azok-
nak az ismert és névtelen honfi-
társaink tettét, amellyel  hazánk 
szabadság iránti elkötelezett-
sége mellett álltak ki. Ezúttal a 
böszörményi gimnázium néhány 
diákjának ’56-os helytállását, és 
elszenvedett büntetését mutat-
juk be.

Diákok a hatalommal szemben

Osváth Éva, a Bocskai-gimnázium 
3. b. osztályos tanulója 17 évesen 
vett részt a hajdúböszörményi tün-
tetésen, és azok egyike volt, akik a 
mozi épületéről megpróbálták eltá-
volítani a vörös csillagot, ami kifo-
gott rajtuk, túl magasan volt, s nem 
érték el. Ezért a tettéért a rendőrségi 
vizsgálat és a gimnázium tanári kará-
nak fegyelmije után, 1957-ben nem 
engedélyezték egyetemi továbbtanu-
lását. Ezt az akkori párttitkár akadá-
lyozta meg. 

Osváth Éva mellett az október 26-i 
tüntetésen végig jelen volt a gimná-
zium több tanulója, köztük Kovács 
András 3.a osztályos diák is. Ő később 
is aktív szerepet vállalt a szabadság 
szelének, a forradalom szellemisé-
gének továbbéltetésében. A kádári 
megtorlás idején ugyanis folyamato-
san szervezte diáktársai körében az 
ellenállást. 

Amikor például 1956. december 
12-én és 13-án sztrájk volt a város-
ban és zárva tartottak az üzemek s a 
boltok, a 17 éves fiatalember két osz-
tálytársával, Bácsi Andrással és Bődi 
Ferenccel a falakra festett MSZMP-s, 
kommunista hatalmat éltető felirato-
kat eltávolította, s helyettük a MUK 
(Márciusban Újra Kezdjük!) szöveget 
festette. Ezen túl pedig 1956. dec-
ember 18-án 15 órára diáktüntetést 
szervezett. Ezt társaival tiltakozásul 
akarták megrendezni a helyi kommu-
nisták vasárnapi gyűlése ellen. Végül 
tanáraik unszolására és a rendőrség 
nyomására elálltak a tüntetéstől. Per-
sze a büntetést ennek ellenére nem 
úszták meg. 1956. december 18-án 
először a gimnázium tantestülete in-
dított ellenük fegyelmi eljárást. 

Kézivezérelt ítélet

A hatalom szempontjából az ügy 
súlyát jelezte, hogy annak menetébe 
közvetlenül avatkozott be Szabó Ist-

ván altábornagy, honvédelmi minisz-
terhelyettes, Hajdú-Bihar megyei 
megbízott és Bartha János megyei 
tanácselnök helyettes.  A katonatiszt 
például 1956. december 20-án direkt 
utasítást küldött a böszörményi Vég-
rehajtó Bizottság helyettesének, Vég-
vári Józsefnek a sztrájkszervezőkkel 
szembeni retorziókra vonatkozóan, a 
gimnázium tantestületét pedig utasí-
totta a diákok elleni fellépésre. A me-
gyei tanácsvezető a pedagógusokat 
fenyegette meg az üggyel kapcsolat-
ban, mondván „az a nevelő, aki nem 
állja meg a helyét, az adja át azt arra 
méltónak.” A tantestület a fegyelmi 
vizsgálat során előbb a tanulók ma-
gatartásának a jegyét rontotta le, 
illetve kicsapással fenyegette meg a 
diákokat. Ezzel azonban nem zárult 
le ügyük. 

Rendőrségi megfigyelés

A városi rendőrkapitányság pa-
rancsnoka, Répánszky András főhad-
nagy is vizsgálatot indított a fiatalok 
ellen 1957. február 4-én, kibővítve 
a kört több gimnazista diákkal. Így 
Szabó László 2.b., a már említett 
Kovács András, Bácsi András, Bődi 
Ferenc, Veres István 4. a., Makó 
Albert 4. a., a szintén említett Os-
váth Éva, valamint Gellén Irma 3. b. 
osztályos tanulóval. Velük szemben 
kormányellenes röplapok készítése 
és terjesztése, uszító jelszavak falra 
festése volt az egyik vádpont. Emel-
lett az MSZMP-s, rendszert éltető 
feliratainak eltávolítása, valamint a 
forradalom idején a tüntetéseken, a 
vörös csillagok leverésében való aktív 

részvétel fogalmazódott meg. A vizs-
gálat adatait továbbították a gimná-
zium vezetőjének, akinek helyettese, 
Horváth Albert a tantestületi intéz-
kedésekről tájékoztatta a kapitányt 
február 12-én. Ekkorra már Kovács 
András elhagyta az országot, ezért 
ellene nem tudtak közvetlen retorzi-
ót alkalmazni. Nem úgy a többiekkel 
szemben. Osváth Éva továbbtanulási 
szándékát elkaszálta a tantestület. 
A többi tanuló a tantestületi fegyel-
mikkel és kicsapással „úszta meg” a 
tortúrát.

Az „Élet iskolája”

Ezzel azonban még korántsem zá-
rul le a fiatalok vegzálása. Az iskolá-
ban frissen alakult KISZ szervezet a 
gimnáziumi diákújságban, az „Élet 
és Iskola” című folyóirat címlapján 
1957. december 18-án szégyenítette 
meg diáktársaikat. Budaházi Krisz-
tinát és Szabó Szilviát név szerint is 
említve, egyenesen ellenforradalmár-
nak nevezték őket. Mint írják: „ …az 
ellenforradalom gaztetteit ismertető 
plakátokat letépték.” Tanulságkép-
pen pedig megfogalmazták az ifjú 
kommunisták, hogy a méltó büntetés 
mellett mindenkinek tanulnia kell az 
ügyből és a tanulóknak ki kell állni a 
párt és a kormány mellett, mert ők 
biztosítják a diákságnak a nyugodt 
tanulást és a boldog életet. Azt csak 
a tényszerűség kedvéért jegyezzük 
meg, hogy 1957 telén, a nyugodt 
élet biztosítása ürügyén még a jegy-
rendszer keretén belül sem lehetett 
megfelelő mennyiségű és minőségű 

élelmiszerhez jutni. Ekkorra már el-
dördültek a véres sortüzek, össze-
sen 20 magyar településen nagyon 
sok halálos áldozattal és sebesülttel. 
Megyénkben és a városunkban fo-
lyamatosan tartóztatták le, verték 
félholtra, s két esetben halálra a for-
radalomban résztvevőket. A diákság 
vonatkozásában, a böszörményin túl 
például, Debrecenben sorra zárták 
börtönbe koholt vádak alapján a fia-
talokat. 

A kádári „barakkmókázás”

Hajdúböszörményben 1957-ben 
30 főt tartóztattak le és indítottak 
ellenük eljárást. Közülük 1958-ig 28 
forradalmárt ítéltek el. Később pe-
dig rendőri megfigyelés (ref.) alá he-
lyeztek 42 főt. A titkos eszközökkel, 
három per hármas ügynökök által 
megfigyeltek száma pedig elérte az 
ötvenet. Ez lett volna tehát a boldog 
élet? –  tehetjük fel a kérdést. 

Nem úszta meg a retorziót egy tel-
jesen vétlen tinédzser sem, Radácsi 
Zsuzsánna.  Radácsi Ferenc leánya 
1957-ben fejezte be a Bocskai-gim-
názium 4. osztályát és jelentkezett 
az Debreceni Orvostudományi Egye-
temre. Az ottani tanulmányi osztály 
bürokratája, Lengyel Lajos osztály-
vezető titkosnak minősített iratban, 
véleményezést kért a böszörményi 
elvtársaitól. Rákos Antal tanácselnök 

Gimnáziumi tantestületi jegyzőkönyv 1956. december 18.

Szabó István, a honvédelmi miniszter helyettese 
közvetlenül is beavatkozott a diákok megbüntetésébe

1957. június 11-i első levelében java-
solta a lány felvételét az orvosi egye-
temre. Majd hét napra rá újabb leve-
let fogalmazott meg a tanácsvezető. 
Ebben már a leányt nem javasolta 
egyetemi felvételre, mert „családi 
pedigréjét” szerinte ’56-os folt árnyé-
kolta be. Rákos Antal a következőket 
írta (szöveghű közlés):  „..ez év junius 
11-én tárgyban kiadott véleményt 
oda módositom, hogy Radácsi Fe-
renc Hajdúböszörmény, Varga L-u 
22. szám alatti lakos az októberi el-
lenforradalomban részt vett, ezért 
leányának az Orvostudományi Egye-
temre való felvételét nem javasoljuk.” 

Ennek a levélnek a hatására a gim-
nazistát nem vették fel az orvosi 
egyetemre. Így működött a háttérha-
talom. (Az írás részlet a gimnázium 
emlékkönyvében 2021-ben megje-
lent tanulmányból)

Varjasi Imre
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Közérdekű információk

hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104  vagy 104

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Február 26-27. 
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Rokonál Patrik (06-
30-137-9661+). Az ügyeleti ellátásért ügyele-
ti díj kerül felszámolásra.

HBCOM  ügyfélszolgálat:                         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 felügye-
leti irodájában.

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak. 
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában.                       
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, 
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.                                                 
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.    
Számunkra Te sohasem leszel halott, 
szívünkben örökké élni fogsz mint a csillagok.” 

 A gyászoló család.

BOTOS GÁBORNÉ
(szül. Baji Mária)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

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

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Március 
2-án, szerdán Dr. Vincze-Miqdadi Edit al-
jegyző  tart fogadóórát.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig

Gyógyszertári ügyelet
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25. (péntek) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

26-27. (szo-vas.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

28. (hétfő) Patikaplus Vörösmarty u. 8. Tel: 0620/343-4800

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

2. (szerda) Vöröskő Karap F. u. 5 Tel: 561-461

3. (csütörtök) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

4. (péntek) 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

• ÁLLATGONDOZÓ és
• GÉPI FEJŐS 

tejelő szarvasmarha telepre

A  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT. 
az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL lehet az alábbi telefonszámokon:
06-20-557-5099      06-30-387-2866

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

A Vöröskereszt február 25-én, 
pénteken 11.00 – 17.00 óráig vér-
adást szervez a Sillye Gábor Művelő-
dési Központban a lakosság részére. 

Véradás

KEDVES OLVASÓINK!

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

Megemlékezés

SZABÓ IMRÉNÉ
(szül. Kövér Margit)

halálának 12. évfordulóján

„…Olvasom álmomban jó anyám levelét,…
… Fiam, nem kell félned….
    Segíts teremteni földi Mennyországot,
… szeresd jobbá a világot!”
(Aranyosi Ervin: Levél a Mennyországból)

Lánya és családja, unokái családjukkal, 
rokonai, tisztelői, ismerősei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

 „Ha elfogyatkozik is testem és szívem:
 szívemnek kősziklája és az én örökségem

te vagy, óh Isten, mindörökké.”
                                                             (Zsolt. 73. 26.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Jegyzője 

(Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló

 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)  bekezdése alapján pályázatot hirdet

jogi ügyintéző munkakör betöltésére

Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hóna-
pig terjedő próbaidő közbeiktatásával – tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából, tar-
tósan távollévő köztisztviselő munkába állásáig – határozott időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 
2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgá-
lati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: A Képviselő-testület működésével összefüggő jogi előkészítő feladatok ellátá-
sa, rendelettervezetek előkészítése a szakreferensi rendszer alapján. Az önkormányzat általános és a 
vezetéshez kötődő feladatok ellátásának előkészítése törvényességi szempontból.
Pályázati feltételek: • magyar állampolgárság • cselekvőképesség • büntetlen előélet • 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontjában meghatározott szakképzettség (I. besorolási osztályban: 
felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség)
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat •  
közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga • felhasználói szintű számítógépes ismeret • város helyi 
ismerete
Pályázathoz csatolandó íratok: • végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző 
által hitelesített másolata •  90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (bün-
tetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt) •  
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz
• nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség 
nem áll fenn • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megisme-
réséhez •  a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2022. március 7. napjáig lehet benyújtani Haj-
dúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/116/2022., valamint a munkakör megne-
vezését: jogi ügyintéző A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit 
jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgár-

mester egyetértésével – 2022. március 21. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy ered-
ménytelennek nyilvánítja a pályázatot. 
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. március 28. napjától tölthető be. 

Bor- és 
pálinkamustra

 A már hagyományos, éves városi 
borversenyét és pálinkamustráját 
rendezte meg a Tessedik Sámuel 
Kertbarát Kör, a művelődési köz-
pontban, február 21-én. 

A borversenyre, melyet három ka-
tegóriában, vörösbor, fehérbor és rozé 
hirdettek meg, összesen 30 nedű érke-
zett, míg a pálinkamustrára 40 párla-
tot hoztak a termelők. A kör több mint 
a negyvenedik megmérettetését tartja 
– tudtuk meg Fodor Pálnétól, a civil 
szervezet vezetőjétől. Ez a rendezvény 
elmaradhatatlan a kertbarátok életé-
ben. Hat éve már városi szinten hirde-
tik meg a vetélkedést. 

– Egyre többen jönnek, egyre na-
gyobb az érdeklődés a programunk 
iránt. A mustrából tanulhatnak a részt-
vevők, hiszen szakmai zsűri értékeli az 
italokat. A város díját is kiadjuk most 
már mind a két italfajtában. 

Szabó Antal először vett részt a 
mustrán borával. 

– Közel ötven éve, hogy szőlőt mű-
velek. Eddig nem tartottam szüksé-
gesnek, hogy megmérettessem a bora-
imat. Négy éve vagyok a kör tagja, és 
úgy gondoltam, hogy most már eljött 
az idő. Azt hittem, hogy a párszáz liter 

borommal nincsen esélyem. Mindent 
hagyományosan végzek, a zúzástól a 
préselésen át, a kezeléstől, a fejtésig. A 
vörösbor kategóriába neveztem. Min-
denkinek a legjobb a sajátja. Sok mun-
ka van a mögött, míg a tőkéről leszü-
retelünk, és elkészítjük a nedűt. A bor 
többek között legyen tiszta, jóízű és il-
latos. Én hagyománytiszteletből készí-
tem, meg a társaság kedvéért. Itt a kör-
ben nagyon sokat tanultam már. Szabó 
Antal szerint tavaly jó volt az időjárás, 
kedvezett a szőlőtermesztésnek.

– Tavaly nagyon jó volt a szőlőter-
més. Mind a csemegeszőlőből, mind a 
borszőlőből.  Száraz évjárat volt. E mi-
att kevés volt a betegség. A növények 
szépen beértek.   Remélem, hogy jól 
fogok szerepelni a megmérettetésen.

Az eredményekről a jövő heti szá-
munkban számolunk be. 

Zsike
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Újságíró munkatársat keres a 
Szabadhajdú hetilap

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

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

Beadási határidő: 2022. február 25. 16:00 óra
Bérezés megegyezés szerint, a hatályos jogszabályok alapján.

Érdeklődni a 20/3158115-ös telefonszámon lehet.

Pályázat helyi kiadványok támogatása
2022.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot hirdet Hajdúböször-
mény város kulturális életét gazdagító, kiemelt értéket képviselő helyi ki-
adványok megjelenésének támogatására.

A pályázat célja:
Hajdúböszörmény város bemutatását szolgáló történelmi, néprajzi, iro-

dalmi, művészeti (egyéb kulturális), gazdasági jellegű, nyomdai (elektro-
nikus-) úton vagy hang (kép-) rögzítéssel előállított kiadványok megjele-
nésének támogatása.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal 59. számú irodájában, illetve letölthető a www.hajduboszormeny.
hu honlapról.

Szeretettel köszöntjük 

Molnár Zsigmondnét
(Balogh Mária)

85. születésnapján

Kívánunk neki jó egészséget,
 szeretetben eltöltött

 boldog éveket.

Családja 

Születésnapi köszöntő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Jegyzője 

(Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
 bekezdése alapján pályázatot hirdet

vagyongazdálkodási és közbeszerzési referens
munkakör betöltésére

Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes 
munkaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan 
időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatások-
ra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiak-
ban Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 
2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgár-
mesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: A közbeszerzési eljárásokból adódó feladatok, vala-
mint Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának közbeszerzési szabály-
zatában meghatározott feladatok előkészítése, végrehajtása. Vagyongazdál-
kodással, vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok. Haszonbérbeadással 
kapcsolatos feladatok.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság 
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pontjában meghatározott 
szakképzettség: Gazdasági és üzemeltetési feladatkör I. besorolási osztály-
ban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaság-
tudományi szakképzettség. 
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
- közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- város helyi ismerete
Pályázathoz csatolandó iratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitele-
sített másolata
- 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen 
előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltil-
tás hatálya alatt)
- 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szem-
ben összeférhetetlenség nem áll fenn
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati 
eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2022. március 7. nap-
jáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúbö-
szörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: H/117/2022., valamint a munkakör 
megnevezését: vagyongazdálkodási és közbeszerzési referens
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó 
Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, te-
lefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési 
jogkör gyakorlója – Polgármester egyetértésével – 2022. március 21. napjá-
ig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a 
pályázatot. 
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. március 28. 
napjától tölthető be. 

Ingatlan értékesítési hirdetmény

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értéke-
síteni a Hajdúböszörmény 4546/1 hrsz-ú, (35-ös sz. főút melletti) kivett 
beépítetlen terület művelési ágú, 4054 m² nagyságú ingatlant az alábbi felté-
telekkel: 
Az ingatlan kikiáltási ára 20.700.000 Ft + áfa.
A kikiáltási árat az árverés során 100.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, 
amíg egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + 
áfa bonyolítási díjat, illetve az ingatlanon található fatömeg értékét, 493.560,- 
Ft + áfa összeget is meg kell fizetnie.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át ajánlati 
biztosítékként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Vá-
ros Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés 
tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemu-
tatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb 
összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa 
befizetett ajánlati biztosítékot a vételárba be kell számítani. A licitáláson alul-
maradt ajánlattevők részére a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormány-
zat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a 
licitálás lezártát követően, a szerződéskötés előtt vagy után eláll az adásvétel-
től, úgy az ajánlati biztosíték részére nem jár vissza.
A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell 
kötnie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési 
lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segít-
ségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő 
- tekintettel a banki ügymenet időigényességére - 60 napra hosszabbodik meg.
Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően kerül sor.
Az ingatlan értékesítése esetén a vevő köteles az ingatlant 4 éven belül beépí-
teni, melynek biztosítására az önkormányzat elidegenítési tilalmat köt ki. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdése 
alapján az értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozá-
sában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állam nevében eljáró 
szerv az adásvételi szerződés kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatko-
zik arról, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal.
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-as 
telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást 
részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
A nyílt licit időpontja: 2022. március 10. 9:00
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)
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Röplabda

Előző lapszámunkban már be-
számoltunk arról, hogy a sport-
központban rendezett hazai 
fordulón, február 12-én, a Sáros-
pataki Sportiskola, a Salgótarjá-
ni Torna Klub és a Kazincbarcikai 
Vegyész Röplabda Club csapatait 
fogadták a HTE U15-ös csapatá-
nak lányai. Többek között a fordu-
ló tapasztalatairól kérdeztük Kiss 
Imréné edzőt.

A csapat tagjai nyolcadik és hatodik 
osztályosok. A lányok a város iskolái-
ból járnak edzésre. Tizennyolc igazolt 

játékossal versenyeznek. Ezen kívül 
kilencen szeptember óta folyamato-
san csatlakoztak a gárdához. Ők szin-
tén hatodikosok. Vannak, akik hat éve 
röplabdáznak Kiss Imréné irányítása 
alatt, akinek az utánpótlás játékosai 
második éve sportolnak a HTE színei-
ben. A 2021/22 szezonban az országos 
bajnokságban versenyeznek, az U15-
ös korcsoport harmadosztályában.
Előtte két évig a másodosztályban a 
tizenhárom évesek között szerepeltek. 
2020-ban veretlenül kerültek a rang-
lista élére. Azonban hat forduló után 
a pandémia miatt félbeszakadt a baj-
nokság. Így nem vehettek részt a vég-
ső megmérettetésen. Tavaly a dobogó 
harmadik fokán végeztek az U-15-ös 
kategória harmadosztályában. 

– Hogyan készültek a legutóbbi mérkő-
zésekre?

– Nagy kihívás technikailag egysé-
gessé emelni a csapatot. Szükséges a 
kitartó, a fegyelmezett munka és egy-
más elfogadása. Támadási és védeke-
zési rendszerek gyakorlására fektettük 
a legnagyobb hangsúlyt. 

– Milyen kilátásokkal vágtak neki a 
megmérettetésnek?

– Jó kilátásokkal, ugyanis január-
ban, Salgótarjánban rendezték meg a 
középszakasz első tornáját. Ott a mos-
tani csapatokkal versenyeztünk, és 
sikerült mind a három meccset meg-
nyernünk. Készültünk a visszavágóra, 
és azon dolgoztunk, hogy minél több 
játéklehetőséget kapjanak a fiatalab-
bak is. 

– Milyen tanácsokkal küldte pályára a 
lányokat?

– Lelkesen, felszabadultan és egy-
mást biztatva játszanak. Mindenki a 
maximumot hozza ki magából. 

– Mit lehet elmondani a Sárospataki 

Sportiskola elleni mérkőzésről?
– Az első szettben mi domináltunk, 

így hamar tekintélyes előnyre tettünk 
szert. Ez a játékrész mindössze tizen-
három percig tartott, a vendégek erejé-
ből tizenkét pontra futotta. A második 
szettben ennek hatására, a rutintala-
nabb játékosaimat állítottam fel. Alul-
maradtunk. Ellenfelünk teljesítménye 
feljavult. A harmadik játszmában job-
ban koncentráltunk. Megmutattuk 
mennyire tudunk küzdeni a csapatért 
és egymásért játszani. Így egy hatal-
mas hajrával megnyertük a szettet és 
a mérkőzést is.

– A salgótarjáni csapat ellen 
szettvesztés nélkül győztek. Sima volt a 
mérkőzés?

– Igen, fölényesen nyertünk. A tech-
nikailag ügyesebb játékosaim simán 
hozták a meccset.

– A kazincbarcikaiak elleni harmadik 
mérkőzés mennyire tartogatott kihívást 
a csapat számára?

– A kazincbarcikai csapattól tartot-
tunk a legjobban. Ennek ellenére a 
vártnál könnyebbnek bizonyult a mér-
kőzés. Győzelemmel zártunk.

– Miben voltunk jobbak az ellenfele-
inknél?

– Elsősorban erős nyitásainkkal 
hoztuk a pontokat. Rutinosabb ver-
senyzőim magabiztos, erős játékkal, 
támadásokkal, biztosabb alapjátékkal 
dolgoztak, kevesebbet hibáztak. 

– Összességében, mennyire elégedett a 
lányok teljesítményével?

– Nagyon elégedett és büszke va-
gyok rájuk. Jól összekovácsolódott ez 
az új csapat. Rengeteget fejlődtek a ha-
todikos lányok. 

– Ennek a fordulónak köszönhetően be-
jutottak a felsőházba. Mit jelent ez?

– Harminc gárdából bejutottunk 
a tizenhat legjobb közé. Négy-négy-
csapatos csoportot írnak ki, akik két 
tornát játszanak. Majd ezután jönnek 
a helyosztó mérkőzések. A felsőház-
ba kerülve, erős csoportban vehetünk 
részt, ahol lehetőségünk lesz a további 
fejlődésre. 

– További tervek?
– Célunk, hogy minél jobb helyen 

végezzünk a tizenhat csapat között. 
A legjobb három közé jutás egyelőre 
álom. Minden attól függ, hogy milyen 
csoportba sorsolnak bennünket. 

bertalan

A felsőházba jutottak SAJTÓKÖZLEMÉNY 

"Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért 
a betegségek megelőzésében, korai azonosításában

 és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú-Bihar Eurorégióban"
ROHU357

Partnerség egy jobb jövőért    www.interreg-rohu.eu

A ROHU 357 projekt eddigi eredményeiről, a prevenció fontosságáról tartottunk lakos-
sági fórumot 2022. február 12-én Hajdúböszörményben. Az Együttműködés a magas 
egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és 
hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban projekt keretében több eszköz 
is beszerzésre került, melyekről tájékoztatást kaphattak az érdeklődők.
A közbeszerzési eljárás eredményeként első lépésként a Bocskai Gyógyfürdőbe terápiás, 
rehabilitációs eszközök érkeztek:
5 db masszázságy, 1 mágnesterápiás készülék, 2 lézerterápiás készülék, 2 Tens UH, 1 
tangentor kád,  2 iszapsterilizáló szekrény.
Ugyancsak ebből a beszerzésből 1 vízalatti porszívó (úszómedence tisztítására alkalmas) 
és 4 db defibrillátor is beszerzésre került.
A Rohu357 A Bocskai Gyógyfürdő  öltözőszekrényei és beléptető rendszerének kiala-
kításához szükséges eszközök, illetve GPS vevővel rendelkező led órák beszerzésére is 
beszerelésre a szerződés megkötése is megtörtént.
A fogászati székek és röntgenek is szállításra készen állnak. Az új rendelőintézet elkészül-
te után itt kap helyet a projekt keretében beszerzett 6 db fogászati szék, egy 2D panorá-
ma fogászati röntgen és egy intraorális fali fogászati röntgen.
A projekt keretében Facebook oldal is működik, de további hasznos információk találha-
tóak meg a rohu357.hajduboszormeny.hu oldalon is. Illetve a szurovizsgalatom.hu oldal 
is létrehozásra került, itt mindenki tájékozódhat arról, milyen szűrővizsgálatok szüksége-
sek az egészségünk megőrzése érdekében. 
A lakossági fórumon örömmel fogadták a tájékoztatást az érdeklődők.
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, 
amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán 
felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A 
Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzáve-
tőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza 
nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: 
Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és 
Csongrád a magyar oldalon.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.


