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Csergetés

VersültetőkVersültetők

Egy különleges kezdeményezés-
nek, a Verskert ünnepélyes átadá-
sának lehettek részesei május 4-én, 
a Kertész László Városi Könyvtár 
előtt a résztvevők.

A Verskert célja, hogy a rohanó világ-
ból kicsit kiszakadjunk és megálljunk, 
illetve a költészet népszerűsítése a haj-
dúböszörményiek és a városban járók 
között. A vers célja az öröm és gyönyör-
ködtetés. Jelenleg a Verskertben helyet 
kaptak kortárs és klasszikus művek is, de 
helyi alkotók művei is megjelennek – is-
mertette beszédében Bakó Ildikó, a Ker-
tész László Városi Könyvtár vezetője.

Eredetileg a Költészet napjára tervez-
ték az eseményt, de a járvány a könyvtár 
dolgozóit sem kímélte, így csak most ke-
rülhetett sor a kert átadására – mondta 
Sőrés István alpolgármester, majd el-
helyezte a kertben az általa választott 
verset.Verset „ültetettek” még a Fazekas 
Gábor Idősek Otthonának, a Baltazár 
Dezső Református Általános Iskolának 

és a Bocskai István Általános Iskolának 
képviselői is.

Az ünnepség elején a közönség meg-
hallgathatta Balla Zoltán tolmácsolásá-
ban Kertész László: Dűlőúti szemle című 
versét, majd zárásként a Bazsarózsa 
népdalkört Csukásné Bernáth Krisztina 
vezetésével.

Bakó Ildikó könyvtárvezető elárulta, 
a jövőben folyamatosan lesz arra lehető-
ség, hogy elhelyezzük kedvenc versein-
ket a Verskertben.

– angalét –

Hajdúböszörményben évtize-
des hagyomány, hogy a kihajtást 
követően, határon innen és túl-
ról is összegyűlnek az „ostorfor-
gatók”.

Hajdúsági, bihari, hortobágyi vi-
seletek, darutollas pásztor-, csikós-, 
juhászkalapok között, szélfútta, me-
zőjárta cifraszűrök forgatagában ér-
keztek a látogatók május 2-án, előbb 

a magyar szürke szobrához, a Vásár 
térre. Innen zenés kíséret mellett a 
főtérre vonultak a közreműködők, 
ahol Kiss Attila polgármester köszön-
tötte az érkezőket, kiknek figyelmét 
felhívta arra is, hogy a múzeum előtti 
kirakodóvásárban értékes pásztor-
készségekkel is találkozhatnak, illet-
ve előadásra is invitálta az érkezőket.  
Tiba István országgyűlési képviselő 
megfogalmazta, fontos, hogy a múl-
tunkból mára megőrzött hagyomá-
nyokat élettel töltsük meg, amely a 
következő generációnak is példát ad-
hat a tradíciók megbecsülésére. 

A rendezvényen immár hagyo-
mány, hogy a déli harangszóval 
egyidőben szólaltatják meg az osto-
rokat. A csergetésen a legfiatalabb 
három, míg a legidősebb 88 évesen 
vett részt. 

A.P.



XXXII. ÉVFOLYAM 17. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY2

Dr. Farkas ZsoltA hét arca

Farkas Zsolt fül-orr-gégész 
szakorvos 1994-ben végzett a 
Szegedi Orvostudományi Egye-
temen, majd a szombathelyi 
Markusovszky Kórházban kez-
dett el dolgozni. Közvetlenül a 
szakvizsga előtt jött át Debrecen-
be, a Klinikára. A klinikán eltöl-
tött hat év alatt hallás élettani 
kutatásokat végzett. 2001-ben 
Erasmus ösztöndíjjal három hó-
napot töltött Hollandiában, majd 
2003-ban, Marie Curie európai 
uniós ösztöndíjjal egy évet Né-
metországban kutatott. Ezt köve-
tően 2004-től a gyógyszeriparban 
kezdett el dolgozni. Ezeken a he-
lyeken is elsősorban tudományos 
munkát végzett. De a gyógyítás-
tól soha nem távolodott el, hiszen 
helyettesítéseket vállalt szakren-
delőkben. Ma már teljesen vissza-
került a szakellátásba. 

– Hogyan választotta Hajdúböször-
ményt?

– 2021 szeptemberében kezdtem 
el Hajdúböszörményben dolgozni. 
Régóta ismerem a szakrendelő igaz-
gatóját, Erdős Andrást. Amikor ott-
hagytam a gyógyszeripart, akkor 
beszéltem vele erről a lehetőségről. 
Nagyon szívesen vállaltam a felada-
tot. 

– Emlékszik az első napjára, amikor 
rendelni kezdett?

– Ez nagyon érdekes nap volt. A für-
dőben alakítottunk ki egy szakrende-
lőt, itt vártam a betegeket. Néhányan 
már ekkor igénybe vették a szolgálta-
tást. Izgalmas volt újra visszakerülni 
a gyógyító munkába. 

– Kinek a hatására lett orvos?
– Igazából a természettudományok 

érdekeltek.  Matematikából és fizi-
kából versenyekre jártam, melyeken 
díjakat is nyertem. De a biológia sem 
állt tőlem távol. Általános iskolában a 
tanári pálya iránt érdeklődtem, mert 
értelemszerűen ezzel volt minden-
napi kapcsolatom. Majd a gimnázi-
umban egy ragyogó fizikatanárom 
volt. Az elektromosságtan különösen 
megragadott. Egyre jobban tetszett 
a villamosmérnöki pálya. Fordulatot 
hozott az életemben, amikor harma-
dikban elkezdtünk az emberi testtel 
foglalkozni. Az orvosi és a mérnöki 
szakra is beadtam a továbbtanulási 
kérelmemet. Végül ez előbbire vettek 
fel. Az egyetemen az érdeklődésem 
az élettan, kórélettan irányába egyre 
csak erősödött. Már akkor is érdekelt 
a kutatás. De az embereken való köz-
vetlen segítség mindig előtérbe ke-
rült. Ezért is választottam a gyakorla-
ti praxist. 

– Miért éppen ezt a szakterületet vá-
lasztotta?

– Érdekelt a sebészet is, mint ma-
nuális szakma. Akkor, abban az évben 
ilyen állás nem volt Szombathelyen. 
Fölajánlották, hogy próbáljam meg a 
fül-orr-gégészetet. Ez is egy izgalmas 
szakterület lehet. Az első főorvosom-
nak teljesen igaza volt. Az első pilla-
nattól megszerettem a fül-orr-gégé-

szetet. Gyakorlatilag a gyermekkortól 
egészen a felnőttkorig vannak pácien-
seink. Ez nagyon változatos hivatás.

– Mennyire megbecsült ez a pálya ma-
napság?

– Én nem hiszem, hogy bármelyik 
hivatás megbecsült lenne a maga ne-
mében. Szerintem szeretni kell a szak-
mát és az embereket. El kell fogadni, 
hogy mindig is lesznek nehézségek. 
Most is vannak problémák. De, ha a 
betegek érdekeit nézzük, a minden-
napokban meg lehet találni azokat 
az apró vagy nagyon nagy örömöket, 
amiért érdemes ezt végezni. 

– Maga a hivatás mennyire stresszes?
– Nagyon stresszes. Azoknak az 

eseteket is, amiket rutinból old meg 
az ember, megvannak a maga veszé-
lyei. Igazából nekem a félelmem min-
dig abból áll, hogy kétes helyzetben 
biztos jól döntöttem? Ilyenkor vissza-
hívom a pácienst, és újra megnézem. 
Így is vannak olyan történések, ami-
kor az ember azt mondja, hogy gon-
dolhattam volna rá.  

– Hogyan szokott pozitív élményt 
nyújtani a pácienseinek? 

– Mindig nyitókérdéssel indítok. A 
gyerekeket általában megdicsérem. 
Jaj de szép cipőd van, vagy ki fonta be 
a copfodat? Tehát meg kell nyerni a bi-
zalmát a betegnek. Ha ez megtörtént, 
onnantól nagyon együttműködőek a 
páciensek. Kinyílnak, elmondják a pa-
naszaikat. A problémákat fontossági 
sorrendbe kell állítani, meg kell talál-
ni az ok-okozati viszonyt. Fel kell állí-
tani a jó diagnózist, és ki kell választa-
ni a legjobb gyógymódot. Én nagyon 
szeretek beszélgetni a betegekkel, ez 
fölvillanyoz mindenkit. 

– Az orvos-beteg kapcsolat során mi 
az, amit szem előtt tart?

– A beteg üdve a legfőbb törvény. 
Neki mindig igaza van. Hiszen az ő 
életéről és panaszáról van szó. Ezt el 
kell fogadnunk. Ha így állunk hozzá, 
akkor sokat tudunk segíteni. Bizony 
vannak olyan esetek, amikor azt kell 
mondanom, hogy eddig tartott a mi 
tudásunk. Nem tudunk továbblépni. 
Ilyen tipikus példa a fülzúgás. Ez egy 
nagyon   tünet. Sokszor itt megáll a 
tudományunk. De, ha kicsit mérsékel-
jük ezt a problémát, és el tudjuk mon-
dani, hogy miből adódik, már azzal is 
könnyítünk a páciensen. 

– Ezen a szakterületen lehet prevenci-

óról beszélni?
– Mindenképpen. Elsősorban a do-

hányzás az, amely a mi szakterületün-
kön a rosszindulatú betegségekhez 
szokott vezetni. Természetesen nem 
mindenkinél. De a kockázatot nyolc-
húszszorosára növeli a dohányzás és 
az alkoholfogyasztás. De mondok egy 
másik példát. Zajártalom. Nagyon 
zajos környezetben élünk, védenünk 
kell a hallásunkat ettől a behatástól.

– Fontosnak tartja-e a betegek vissza-
jelzését a munkáját illetően?

– Mindenképpen. Én szoktam is 
mondani, hogy ha nem tudok tovább-
lépni, és elküldöm a beteget például 
egy másik szakterületre, később jelez-
zen vissza a páciens. Ez nekem is a ta-
nulási folyamat része. Ha a következő 
alkalommal ilyen esettel találkozom, 
akkor nem kell körbejárni ugyanazt 
a problémát. Így mindjárt a legjobb 
megoldást tudom alkalmazni.

– Ön kihez jár fül-orr-gégészhez, és 
milyen páciens?

– Én, mint minden férfi, nem va-
gyok jó beteg. Nem mindig viszem vé-
gig a terápiát. Amikor egy kicsit már 
jobban érzem magam, akkor lazítok. 
Betegként a régi kollégákhoz nagyon 
szeretek visszajárni. Szerencsére 
nincs rá gyakran szükség. 

– Mit tart pályája legnagyobb sikeré-
nek?

– Sok kis apró és nagyobb esetet 
említhetnék. Nekem is van mindig új 
és új dolog, amit elsajátíthatok. A jó 
pap is holtig tanul. De, amikor olyat 

tudok javasolni a betegnek, amit más 
nem, nagyon jó érzés, ha ez hozza meg 
a tünetmentességet és a gyógyulást a 
páciensnek. Ez nagyon jó érzés. 

– Sokat dolgozik, hogyan tudja beosz-
tani az idejét? 

– Megvan a heti menetrendem. Hét-
fő, csütörtök, péntek Böszörmény, 
kedd Tiszaújváros és Püspökladány. 
Szerda pedig Debrecen. Szerencsére 
a család mellettem áll. Mindemellett 
a legtöbb esetben, heti három alka-
lommal jut idő sportolásra is. A hét-
végeket próbálom a kikapcsolódásnak 
szentelni. A szülők már mind a két ol-
dalról idősek, ők is külön törődést igé-
nyelnek. De ez minden családban így 
van. Álljuk a sarat,amennyire lehet. 

– A családban van-e utánpótlása a hi-
vatásának?

– Nincs. Az orvosi hivatást egyik 
gyerekem sem választja. Szerintem 
látják a nehézséget, főleg az elején. 
Ilyen az ottalvós ügyelet. Valószínű, 
hogy ez is eltántorította őket. De ez 
nem baj. Nekem az a legfontosabb, 
hogy boldogok legyenek. Tamás fiam 
Budapesten él, a grafika iránt érdeklő-
dik. Ő még keresgeti az útját. A húga 
az édesanyja hivatását követi, gyógy-
szerészhallgató. 

– Mi az, amit gyerekeinek útravaló-
ként adott?

– Megpróbálni mindig embernek 
maradni. 

– Mivel tudja kipihenni magát?
– Nagyon szívesen kertészkedek. 

Sokat olvasok és hallgatok zenét. A 
sport is fontos szerepet kap az éle-
temben. Az úszás számomra elenged-
hetetlen. 

– Olyan életet él, amelyet korábban 
elképzelt magának?

– Nem feltétlenül ilyet képzeltem. 
De a mostani életemmel is nagyon-
nagyon boldog vagyok. Köszönöm az 
Istennek, hogy ezt a feladatot adta 
nekem, és igyekszem a lehető leg-
messzebbmenőkig megfelelni ennek 
a hivatásnak. 

Bertalan Erzsébet

A Magyar Honvédség tartott gyakorlatot a Vásár tér és vasúti rakodó 
közötti területen, május 8-án. Tóth Péter alezredes lapunkat tájékoztatva 
elmondta, hogy a program fő célja a tartalékos csapatok képességeinek fej-
lesztése, az alegységirányítás pontosítása, illetve a csapatok közötti együtt-
működés minőségi növelése volt. A bemutatót a helyszínen több százan kí-
sérték figyelemmel.

Gyakorlat
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Roma fiatalok támogatása

A Lippai Balázs Roma Szak-
kollégium fennállása 10. évfor-
dulójának jubileumi ünnepségét 
tartották május 6-án, a Debrece-
ni Egyetem Gyermeknevelési és 
Gyógypedagógia Karán. 

„Hajdúböszörmény ismét megmu-
tatta, nemcsak beszél, hanem cselek-
szik is. Hatalmas siker a városnak és a 

Karnak is egyaránt az, hogy létrejött 
a Lippai Balázs Szakkolégium. Olyan 
egyetemi, önkormányzati, állami 
együttműködés körvonalazódik, ami 
derűs jövőképnek ígérkezik” – hang-
súlyozta Kiss Attila polgármester.

Biczó Gábor vezető tanár elmond-
ta, tíz év már annyi idő, ami mérv-
adó lehet egy áttekintésre. Ez az idő 
elég arra, hogy átgondoljuk az idáig 
vezető utat, és mérlegeljük a dön-
téseinket és eredményeinket. 2012 
januárjában alakult meg a Lippai 
Balázs Roma Szakkollégium, de kije-
lenthető, hogy ezelőtt is volt egy tíz-
éves fázisa. „Több úton haladtunk, de 
mindig a siker volt a szemünk előtt, 
hogy értékes fiatalokat támogas-
sunk és motiváljunk.” – fogalmazott 
az előadó.  Volt harminc, illetve har-
minchat hónapos projektjük is, ami-
vel céljuk a hallgatók fejlesztése volt. 
Szerinte magáért beszél, hogy létre-
jött egy olyan kezdeményezés, ahol 
sok diák  érkezik vissza az egyetemre 
előadásokat tartani.

ap

A Hajdúság magazinja

Találkozó Spanyolországban
A hajdúböszörményi Csillagvár 

Óvoda szakemberei három éve 
az Erasmus+ pályázat keretein 
belül, egy nemzetközi program 
megvalósításán dolgoznak erdé-
lyi és spanyol partnereikkel. 

A projekt során olyan pedagógiai 
kultúra megvalósítását tűzték ki cé-
lul, melyben felelősséget vállalnak a 
gyermekek érzelmi és szociális intelli-
genciájának fejlesztéséért. Szeretnék 
elérni, hogy óvodásaik képesek legye-
nek az érzelem és racionalitás össz-
hangjára, az erőszakmentes érzelem 
kifejezésére szóban és tevőlegesen is. 
Törekszenek innovatívan feldolgozni 
nemzetközi partnereikkel az érzel-
mek megélését és kifejezését 2,5-7 
éves gyermekek körében. A program 
túlmutat az intézményeken, ország-
határokat átívelő hatással bír. A kül-
földi partnerekkel együttműködve 
közös megoldási pontokat, módsze-
reket keresve, eredményesebb mun-
kát képesek végezni. Európa multi-
kulturális összetétele is indokolja, 
hogy megismerjék más országok ne-
velési tapasztalatait, módszereit. A 
folyamatos kapcsolattartással lehető-

ségük nyílik a közös gondolkodásra, 
egymás jó gyakorlatainak bemutatá-
sára, a tudásmegosztásra.

A pályázat részeként utolsó part-
nertalálkozójuk Madridban az 
Escuela infantil „El Almendro" óvo-
dában volt március 7-11. között. 
A személyes találkozás lehetősé-
get nyújtott arra, hogy betekintést 
nyerjenek az ott folyó oktató-nevelő 

A Hajdúsági Tükör időszaki ki-
advánnyal kapcsolatos kötetlen 
beszélgetésre várta az érdeklő-
dőket a Sillye Gábor Művelődési 
Központban Varjasi Imre főszer-
kesztő és a szerkesztőbizottság.

A délutáni találkozón többek kö-
zött megtudhatták a jelenlévők, a 
Hajdúsági Tükör idei első számát 
néhány újítással vehették kézbe az 
olvasók. A korábbi főszerkesztőnek, 
dr. Varga Gyulának is emléket állít a 
2022-es első szám. Varjasi Imre el-
mondta, tematizálták is a kiadvány 
cikkeit. Hozzátette, igazán érdekes 

írások érkeztek ebbe a számba is, de 
a következő kiadványban is értékes 
írásokat találhatnak majd az olva-
sók. A tördelési munkákat Gargya 
Brigitta végezte, a fotókat pedig jó-
részt Horváth Tamás készítette. A fő-
szerkesztő kiemelte, írások érkeznek 
majd Hajdúdorogról, Hajdúnánásról 
és Hajdúhadházról is.

A vendégek azonos állásponton 
voltak, hogy remek ötlet a cikkek 

mellett írójuk rövid bemutatása és 
fényképének szerepeltetése is.

Gyulai Sándor, a Bocskai-gimná-
zium intézményvezetője kezdemé-
nyezte, amit ő is megtett, hogy mint-
egy támogatásként magánszemélyek 
akár elő is fizethetik a lapot intézmé-
nyek számára, hogy minél szélesebb 
közönséghez eljusson a tartalma. Ő 
maga magánszemélyként a gimnázi-
um számára fizetett elő.

Az eseményen jelen volt még, és 
elmondta a lappal kapcsolatos élmé-
nyeit Bakó Ildikó, a könyvtár meg-
bízott vezetője, Vezendi Krisztián, a 
Városüzemeltetési Intézmény veze-

tője, Kiss Anett a HBTV szerkesztő-
riportere, és a szerkesztőbizottság 
két tagja: Borók Imre  és Balla Zol-
tán is. A Hajdúsági Tükör legfrissebb 
száma megvásárolható a művelődési 
központban is, melyben a Latabár-
család hajdúböszörményi kötődésé-
ről, és Vikár Csabáné Gizike néniről 
is olvashatunk.

Sz.Sz.K- A. P.

munkába, megismerjék a spanyol 
oktatási rendszert, tapasztalatokat 
cseréljenek. A szakmai munka mel-
lett kulturális programokon is részt 
vettek a vendégek, ahol Madrid nem-
zeti értékeivel, nevezetességeivel, 
gasztronómiájával ismerkedtek meg. 
A tudásmegosztás szakmai konferen-
cia szervezésével valósul meg ősszel, 
amelynek keretében jó gyakorlatuk 

és a projekt produktumaként elké-
szült játékgyűjtemény bemutatását 
is tervezik a szakemberek.

Csillagvár Óvoda Erasmus+ team
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Folytatja a szolgálatát
Dr. Tiba István, a FIDESZ- 

KDNP jelöltje az április 3-ai 
parlamenti választáson 26 062 
szavazattal, 58,19 százalékkal 
győzött a választáson, s szerzett 
mandátumot. Az ismét megvá-
lasztott országgyűlési képviselőt 
többek között terveiről kérdez-
tük. 

NÉGY ÉV EREDMÉNYEI

– Hogyan értékelné az idei választási 
kampányt?

– Nehéz kampány volt. Nagyon sok 
kiváló segítővel dolgoztam együtt. 
Utólag azt kell mondjam az eredmény 
tükrében, ha jó emberekkel tevékeny-
kedik együtt a jelölt, akkor nincsen 
probléma. A kampány során tovább-
ra is végeztem a dolgom, ugyanúgy, 
mint az elmúlt négy évben. Ez az idő-
szak nekem semmivel nem jelentett 
többet a munkában. Talán azzal volt 
nehezebb, hogy ha az embernek van 
egy olyan ellenfele, aki folyamatosan 
hazugságokkal próbálja lejáratni, ak-
kor ezt a kesztyűt ne vegye föl. Én 
függetlenítettem magam ettől, to-
vább folytattam a szolgálatomat. 

– Véleménye szerint minek köszönhe-
tő a FIDESZ-KDNP újbóli kétharmados 
sikere?

– Annak köszönhető, hogy sem-
mi olyan dolgot nem mondtunk az 
elmúlt években, amit nem valósítot-
tunk volna meg. Az emberek érezték, 
hogy szavahihető kormánya van az 
országnak. Hiszen hangsúlyoztuk, 
hogy kiemelten támogatjuk a mun-
kavállalókat, munka alapú társadal-
mat építünk. Segítjük a családokat, 
azt, hogy a fiatalok lakáshoz juthas-
sanak. Támogatjuk a gyermekválla-
lást. Szerintem az emberek érezték, 
hogy amindennapjaikban nemcsak 
olyan kormánya van Magyarország-
nak, amely ígérget, hanem mindent, 
amit mondott, azt megtartotta.

– Hol tart most az ország? Milyen 
tényezők fogják befolyásolni a további 
fejlődést?

– Nemcsak az ország, hanem a vi-
lág helyzetét is befolyásolja a szom-
szédunkban zajló borzasztó háború. 
A választók azért is mellettünk tet-
ték le a voksukat, hogy egy határo-
zott, a magyar érdekeket mindenek 
fölé helyező miniszterelnöknek és a 
kormánynak adnak bizalmat. Remé-
nyeim szerint kimaradunk a háború-
ból, de számtalan tényező van, ami 

a világgazdaságot megrendítheti. 
Hiszen itt gondoljunk csak az ener-
giaválságra, ami kialakulóban van. 
Nálunk ez még nem tapasztalható. A 
rezsicsökkentést továbbra is tartjuk. 
De ugyanígy az élet és az ipar min-
den területére kihat ez a konfliktus. 
Az élelmiszerek ára azért változik, 
mert mindkét ország komoly expor-
tőr. Tehát számtalan olyan tényező 
van a háború miatt, amire előre nem 
lehetett számolni. Ezekre meg kell 
találni a megfelelő válaszokat, hogy 
a magyar emberek minél kevesebbet 
érezzenek ebből. 

– Megalakult az új Országgyűlés. Le-
tették az esküt. Az alakuló ülésen jegy-
zőnek választották. Milyen feladatai 
vannak a jegyzőknek a parlament mun-
kájában?

JEGYZŐSÉG NEGYEDJÉRE

– Ez nagy megtiszteltetés. Az egész 
választókerületnek szól, hogy immá-
ron negyedszer választottak jegyző-
nek. Minden esetben van egy kor-
mánypárti és ellenzéki szakember, a 
feladatunk pedig, hogy az országgyű-
léseken a levezető elnöknek a mun-
káját segítsük. 

– Hogyan tudja beilleszteni ezt a te-
vékenységét a mindennapi munkájába?

– Ez nem jelent plusz elfoglaltsá-
got. Akkor van dolgunk, amikor ple-
náris ülésünk van. Efelől nyugodtan 
tudom végezni a körzetben a munká-
mat. 

– A mostani ciklusban milyen célki-
tűzéseket fogalmazott meg a képviselői 

munkájában, szolgálatával kapcsolat-
ban?

– A legfontosabb az, hogy továbbra 
is hatékonyan segítsem a települések 
fejlődését. Minden helyen a polgár-
mesterek és a képviselő-testületek 
határoznak arról, hogy az ott élők 
számára mi a leglényegesebb. Nekem 
ezek megvalósítását kell segítenem. 
Van néhány dolog, ami meghalad-
ja a települések teljesítőképességét. 
Például Hajdúböszörményben a Haj-
dúkerületi Székháznak a rendbeté-
tele. Hiszen ez egy olyan nagyság-
rendű összeget igényel, amit a város 
nem tud saját erőből megvalósítani. 
S nekem az a dolgom, hogy valami-
lyen lehetőséget és forrást találjak 

erre a célra. De mondhatnám még a 
református templom orgonájának a 
felújítását is. Ezek még nagyobb ha-
tékonyságot igényelnek az ország-
gyűlési képviselőtől. Ezeken túl min-
den egyes pályázatnál segíteni kell a 
településvezetők munkáját. 

– Az előző ciklusban többször elhang-
zott az ellenzék részéről, hogy keveset 
szól hozzá a témákhoz. Ez tudatos?

– Én nem azért akartam képviselő 
lenni, hogy folyamatosan szerepel-
jek. Ha ezt szerettem volna, akkor 
nem ezen a pályán méretem meg 
magam. Nekem az a feladatom, hogy 
képviseljek. Attól egyetlen település 
sem fejlődik, ha én a parlamentben 
felállok, és jól beolvasok az ellenzék-
nek. Attól viszont igen, hogy sikerült 
kilobbiznom például, hogy Hajdúbö-
szörmény négyszázhatvan millió fo-

rintot kapjon útfelújításra tavaly dec-
emberben. Ez sokkal hatékonyabb. A 
másik. Kormánypárti képviselőként, 
ha nekem problémám van, nem az 
a feladatom, hogy felszólaljak. Ha-
nem az, hogy az illetékes minisztéri-
umba elmenjek, és ott elmondjam a 
gondot, ami a választókerületemben 
élőknek fontos. Én nem magamat 
akarom építeni, az embereket aka-
rom szolgálni. 

– Véleménye szerint jelenleg hol tar-
tanak a választókerület települései?

– Nagyon jó úton járnak, Balmaz-
újvárost kivéve. Mindenütt látványos 
fejlődés tapasztalható. Remélem, ez 
nem fog megtörni. Reményeim sze-
rint ez az előrehaladás még nagyobb 
léptékben történik majd, mint a ko-
rábbiakban. 

A MEGYE ZÁSZLÓS HAJÓJA

– Ezen belül Hajdúböszörmény hol 
tart?

– Mondhatni, hogy Hajdúböször-
mény a kerület és a megye zászlós-
hajója. Az elmúlt négy évben is je-
lentős fejlődésen ment keresztül. Ezt 
meghaladó előrelépésre számítunk a 
jövőben is polgármester úrral. Ezért 
dolgozunk mind a ketten. 

– A legfontosabb konkrét fejlesztések 
melyek lehetnek a városban?

– A fejlesztési irány meghatározá-
sa nem az én dolgom. Hiszen tőlem 
sokkal jobban tudják ezt a választott 
képviselők és a városvezetők. Ezért 
választotta meg őket a város közös-

sége. Nekem az a feladatom, hogy az 
általuk indokoltnak tartott fejleszté-
seket segítsem és támogassam.  

– Eddig mennyire számíthatott a vá-
ros vezetőire? Hogyan látja ezen kap-
csolatok jövőjét?

– A saját nevemben azt tudom 
mondani, hogy szerintem tökéletes 
az együttgondolkodásunk. Nekem az 
az elképzelésem, hogy ne változzon 
semmi az együttműködésükben. 

– Milyen ciklusra számít? 
– A ciklus elején egy nagyon ko-

moly bizonytalansági tényező a há-
ború. Én arra számítok, és azt szeret-
ném, ha ez rövid időn belül lezárulna, 
és akkor a fejlődés négy évének né-
zünk elébe. 

                                                                                                                                 B.E.  
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A jó idő beköszöntével a játszó-
terek megtelnek szülőkkel és gye-
rekeikkel. Alkalmanként sajnos 
nem megfelelően használják eze-
ket a tereket és eszközöket. 

Hajdúböszörményben az utóbbi 
években több új játszótér épült, illetve 
régebbiek újultak meg. Az, hogy ezek 
a közterületek és a rajtuk elhelyezett 
játékok sokáig szépek és használható-
ak maradjanak, rajtunk is múlik. Bizo-
nyára többen találkoztunk már azzal a 
problémával, hogy a kicsi gyermekün-
ket levittük a játszótérre, azonban az 
reggelre tele volt szeméttel, csikkek-
kel, vagy kutyaürülékkel. Mit tehe-
tünk? Hogyan óvhatjuk közös értéke-
inket? Ennek próbáltunk utánajárni. 
A közterületek és külön a játszóterek 
használatát törvényi előírások védik.  
Balogh Csabát, a Városüzemeltetési 
Intézmény rendészeti csoportvezető-
jét, mint közterület-felügyelőt kérdez-
tük a téma kapcsán.

– Mik azok az előírások, melyek a ját-
szóterek megfelelő használatára vonat-
koznak?

– Több jogszabály is segít a rend 
megőrzésében, de talán ettől is fon-
tosabb nekünk, állampolgároknak be-
tartani a szabályokat. Például fontos, 
hogy, aki a 14.  életévét betöltötte és 
a játszótéren elhelyezett eszközöket 

használja, a közösségi együttélés alap-
vető szabályait betartsa. Ilyen lehet 
például, hogy este tíz és reggel hat óra 
között ne használják az eszközöket. 
Fontos az is, hogy a játszótereket 14 
éven aluliak, míg a 10 évnél fiatalabbak 
csak felnőtt kíséretével és annak fele-
lősségével vehetik igénybe. Tilos alko-
holt fogyasztani, dohányozni, kutyát a 
játszótérre bevinni. 

– Önök mivel szembesülnek, mit hagy-
nak figyelmen kívül a fiatalok?

– Főleg a 14 évnél idősebbekkel van 
a probléma. Nem engedik játszani a ki-
csiket, dohányoznak, alkoholt fogyasz-
tanak. Volt olyan esetünk is, hogy fel-
nőtt használta a játékelemet. 

– Kinek lehet jelezni a szabálytalansá-
got vagy  a meghibásodásokat? 

– Elsősorban a Városfejlesztési és vá-
rosüzemeltetési osztálynak lehet jelez-
ni a játszóterekkel kapcsolatos problé-
mákat. Értesíthetjük a város jegyzőjét, 
de a közterület-felügyelet, ha hozzájuk 
érkezik a jelzés, szól az illetékeseknek. 
Az alkalmat megragadva kérjük a la-
kosokat, hogy közösen vigyázzunk a 
kihelyezett eszközökre és tartsuk be 
a fenti előírásokat! A kicsi gyermekek 
örömére készültek a város játszóterei, 
maradjon ez így a jövőben is. Ne ront-
suk el az örömüket!

V-M.F.

Játszani is engedd!

Egységben az egészség

Nyári táborok

kedvére választhat közülük. A két turnus 
időpontja: július 18-22-ig és július 25-29. 
Érdeklődni a 30 289 6670-telefonszámon 
lehet. 

A Cókmók Műhely a Káplár Miklós 
Emlékházban szervezi Színezd újra! el-
nevezésű kreatív táborát. „Minden, ami a 
kezünk ügyébe kerül majd, új színt kap: 
legyen az fából, üvegből, bőrből vagy tex-
tilből, műanyagból; legyen az új vagy régi. 
Egy hét, ahol a kreativitás lesz a központ-
ban, ahol alkotói motiváltságban nem 
lesz hiány! A táborban készült alkotások 
az otthonok új és praktikus elemeivé, dí-
szévé válhatnak. Két turnusban szervez-
zük a tábort, július 4. és 8., valamint július 
11-15 között. 10-18 éves korig várjuk a 
gyermekek és diákok jelentkezését, tur-
nusonként maximum 20 főt. Jelentkezni 
a cokmokmuhely@gmail.com email címen 
lehet, június 15-ig, illetve a Cókmók Mű-
hely Facebook oldalán egyéb információ-
kat is olvashatnak a táborról”– nyilatkoz-
ta lapunknak a tábor vezetője, Gombos 
– Orosz Ibolya. 

A Hajdúböszörményi Írótábor az idei 
nyáron is várja az érdeklődőket. Papp-Für 

Hamarosan itt a nyári szünet, 
mely a gyerekek és a szülők számára 
is hosszadalmas, illetve sok logiszti-
kát igényel.  A kis lurkók hiányolják a 
játszótársaikat, nem tudják magukat 
hosszú heteken keresztül lefoglalni. 
A szülőknek ennyi időre szükséges 
megoldani a gyerekfelügyeletet.  Sze-
rencsére vannak nyári táborok, me-
lyek pont e nehézségek átlendülésére 
lettek kitalálva. 

Városi szinten több  nyári tábor várja 
az érdeklődőket, egyes helyek bárki szá-
mára elérhetőek, mások pedig csak az 
adott intézmény gyerekei számára. Mi 
pedig utánajártunk, milyen lehetőségek 
várnak ránk az idei nyáron. 

Holodáné Kathi Judit és Kun Mária 
szervezésében Vakációzz velünk! elneve-
zésű tábor várja az 5-14 éves korú gyere-
keket napközis jelleggel, akik a követke-
ző tájékoztatást adták: „Pedagógusokkal 
dolgozunk, valamint diákmunkások is 
segítik a programok lebonyolítását. Két 
turnusban 50-50 gyereket tudunk fogad-
ni. Sokéves tapasztalat alapján szervez-
zük a programokat, az alapján döntünk, 
hogy mit szeretnek a gyerekek. Megyünk 
strandra, kirándulni, játszóterezni. A tá-
bor helyszíne a Napsugár Óvoda Polgári 
utcai telephelye. Ha nem külsős progra-
mon vagyunk, akkor ide, ebbe a gyönyörű 
környezetbe fogadjuk a gyerekeket. Ez a 
hely minden szempontból ideális, hiszen 
tornateremmel rendelkezik, rossz idő 
esetén is van lehetőségük a gyerekeknek 
mozogni. Párhuzamosan szervezünk kéz-
műves és sportfoglalkozásokat, mindenki 

János szervező elmondta, hogy július 12. 
és 16. között várja az írás, és az irodalom 
iránt érdeklődőket. Különböző szeminá-
riumokkal, így líra, próza, média, kritika 
szakirányokkal készülnek, de szerepelnek 
a programlistán zenei koncertek, könyv-
bemutatók. Jelentkezni június 28-ig lehet 
a hajduboszormenyiirotabor@gmail.com 
email címen. 

A Tekergők Sportegyesülete is minden 
évben várja a sportolni vágyó gyerekeket 
nyári táborukba. Szőlőssi Gizella szervező 
elmondta: „A nyári táborunk időpontja: 
július 18-22. és július 25-29. A programok 
között szerepel majd strandlátogatás, 
sorverseny, kerékpáros ügyességi nap, ki-
rándulás a debreceni Kerekerdő Élmény-
parkba.

Uzonyiné Sóvágó Edit és Kelemen Máté 
szervezésében Vidám 7 Napközis sporttá-
bor várja a 6 és 13 év közötti gyerekeket 
július 11-15. között, a Petőfi Sándor utcai 
fittnes gymben. Jelentkezni a szervezők-
nél lehetséges június 26-ig. „Ez egy sport-
tábor lesz, délelőtti és délutáni sport-
foglalkozásokkal, teremben és külsős 
helyszíneken is, illetve plusz szórakoztató 
programok” – nyilatkozta a szervező.

A Bodaszőlőn található ViDo Lovaspark 
3 turnusban szervez tábort a gyerekek 
számára: június 27. és július 1. között, 
július 25. július 29. időpontban,  illetve 
augusztus 8. augusztus 12. között. „Nap-
közis lovas táborainkban a lovardai élet 
minden mozzanatából ki tudod venni a 
részed: sürgés-forgás az istálló- munka 
során, lovak etetése, ápolása, nyergelése, 
a többi haszonháziállat gondozása, és sok 
más olyan csoda, ami nem mindennapos 

az életedben. Mindezt egyedülálló erdei 
környezetben, jó levegőn, távol a város 
zajától” – olvasható a reklámanyaguk-
ban. Vincze Imre a tábor szervezője, akit 
a jelentkezők a további információkkal a 
209958264 telefonszámon tudnak elérni. 

Az iskolákban a Csodaszarvas és az 
Erzsébet napközis tábor nyújt lehetősé-
get a gyerekek kikapcsolódására. Ezeket 
a táborokat az iskola falain belül hirdetik 
és a kínálkozó helyek hamar betelnek. A 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
tájékoztatása szerint, öt általános iskola 
mintegy 650 érintett tanulójának az év 
25-26. hetében, nyolc különböző téma 
mentén, a résztvevők életkorához igazod-
va tervezik. A résztvevők kirándulásokon, 
a tábor tematikájától függően kézműves-, 
sport-, környezet- és természetvédel-
mi, vagy éppen idegen nyelv tanulásával 
egybekötött programokon vesznek majd 
részt. A Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központ a 130 millió forint összértékű 
pályázati támogatásnak köszönhetően, a 
gyerekek térítési díj megfizetése nélkül 
nyaralhatnak.

V-M.F.

A lelki és testi egészség védelmében szerveztek előadásokat az egyetem 
gyógypedagógiai karán április 29-én. Elhangzott, a mentális és testi egészség 
ugyanúgy fontos, mint a fizikai. Éppen ezért az érdeklődőknek olyan temati-
kus napot kínáltak a szervezők, melynek keretében a gyermeknevelés bünte-
tés nélküli lehetségeiről, a kutyák lelki segítségünkben betöltött szerepéről, 
a fizikai aktivitás növeléséről, s a közösség erejéről hallhattak előadásokat.

Fotó: illusztráció
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Közérdekű információk

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Május 14-15.
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Rokonál Pat-
rik (Tel: 06-30-137-9661). Az ügyeleti 
ellátásért ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM  ügyfélszolgálat:                   229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  bejelen-
tése: 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 felügyeleti irodájában.

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

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Május 18-
én, szerdán tart fogadóórát.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                           06-70-3703-104  vagy 104

Gyógyszertári ügyelet

M
áj

us
 

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

14-15-16. (szo-v-h) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

17. (kedd) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

18. (szerda) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

19. (csütörtök) Kehely Arany J. u.12. Tel: 561-151

20. (péntek) PatikaPlus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

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

KEDVES OLVASÓINK!

Amennyiben nem jutott el Önök-
höz (ismerősükhöz, rokonukhoz...) a 
Szabadhajdú aktuális száma, kér-
jük, jelezzék a problémát a terjesztő-
nél a 06-20-911-5006-os telefon-
számon.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN működő csoportok programjai: 
május 18., 15 óra: az Aranykor Nyugdíjas Klub foglalkozása.
május 19., 16 óra: a Honismereti Klub foglalkozása.Papp József előadása: A 
Tócó-patak története. Molnár Antal: A Hajdúság madarai.
+

Apróhirdetések
ELADÓ Csepel női és férfi kerékpár, 
1 beton kútgyűrű, egy asztalkonyha 
(sparhelt). Tel: 06-31-330-8743.
Egyszobás, földszinti vagy első 
emeleti lakást keresek albérletbe 
hosszú távra. Tel: 228-023.

temetésén megjelentek, ravatalára vi-
rágot helyeztek, mélységes bánatunk-
ban részvéttel osztoztak.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Drága jó Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, 
Isten veled!”

A gyászoló család.

KISS  SÁNDOR
(a volt Bocskai Tsz. nyugdíjasa)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

Május 17-én (kedden) 12.30-16 
óráig nosztalgia véradás a Tungsram 
Op. Kft. Oktató Központjában (Kini-
zsi P. u.1.) a dolgozók és a lakosság 
részére. 

Véradás

Drága Szüleink! 
Szeretettel köszöntünk

 benneteket

 50. házassági 

évfordulótokon. 
Éljetek sokáig 

örömben és boldogságban!

Szerető családotok.

Házassági évforduló Könyvklub
A Kertész László Városi Könyvtár 
könyvklubjának következő foglal-
kozása: május 28. 10 óra. Téma: 
Krusovszky Dénes: Akik már nem 
leszünk sosem.

GYERMEKNAPI 

FORGATAG 

Május 29. 
BOCSKAI TÉR
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Röplabda
Megyei I. osztály, 27. forduló: Hajdú-
nánás FK – HTE 2:0 (1:0).

Ifjúságiak: Hajdúnánás FK – HTE 
1:7 (1:6). Gergely Erik (2), Kálmán 
Patrik László (3), Benke István, Koszta 
Mihály. 
Az ifjúsági labdarúgó csapat két fordu-
lóval a vége előtt olyan előnyt szerzett, 
hogy már most megnyerték a bajnok-
ságot.

Labdarúgás
Röplabda diákolimpia IV. korcsopor-

tos leány országos elődöntőjét rendezték 
városunkban május 6-án. Hajdú-Bihar, 
Békés, Pest megye és Budapest megyei 
döntőjéről továbbjutott csapatok verse-
nyeztek egymással. Az Eötvös-iskola csa-
pata harmadik helyezést ért el.  A csapat 
tagjai: Szekeres Tímea, Molnár Janka, 
Horváth Aliz, Bojti Bernadett, Molnár 
Alicia, Bata Noémi, Szabó Dóra, Kálmán 
Dóra, Asztalos Dorina, Kerékgyártó Vik-
tória. Felkészítő tanáruk Kiss Imréné.

Kovács Gyula 17 éves fiatal tri-
atlonos, jó tíz éve ismerkedett 
meg asport szépségeivel. Már ak-
kor versenyeken is megmérette 
tudását. Sikerrel. Április máso-
dik felében pedig Törökország-
ban ült nyeregbe. A Yenisehirben 
rendezett junior Európa Kupán 
bronzérmet szerzett. 

Egy nyári úszótábort követően 
döntöttem el, hogy közelebbről is 
szeretnék megismerkedni a triatlon-
nal. Az úszótáborral egyidőben folyt 
a triatlonosok edzése, ami nekem 
nagyon megtetszett. A tábor után 
kértem, szeretnék hozzájuk csatla-
kozni. Ekkor még nem gondoltam, 
hogy tartósan elkötelezem magam 
a triatlon mellett. Azonban az edzé-
sek hangulata, a társaság maradásra 
bírt. Szépen lassan jöttek a sikerek, 
melyek újabb eredmények elérésé-
re ösztönöztek. Talán ekkor dőlt el, 
hogy komolyabban szeretnék ezzel a 
sportággal foglalkozni. 

– A triatlonon belül van kedvenc 
szakágad?

– Nincs, de természetesen vannak 
időszakok, amikor egy-egy sportág 
közelebb áll hozzám. Ezt valószínűleg 
a teljesítmény nagyban befolyásolja. 
Vannak periódusok, amikor a futás, 
vagy az úszás, de alkalmanként a bi-
cikli megy jobban. Alapvetően mind-
három sportágat kedvelem. 

– Mi tölti ki az idődet a sport mellett?
– A sportolás mellett a tanulás tölti 

ki az időmet, bár javarészt a sport do-
minál az életemben. Egyszer szeret-
nék profi lenni, de ahhoz még nagyon 
hosszú és rögös út vezet. Remélem, 
sikerül odáig érnem, sokat teszek en-
nek érdekében. Jövőre érettségizek. 
A sport mellett mindenképpen sze-
retnék még tanulni, egyetemre ké-
szülök, ahol a sportban szerzett tu-
dásomat, képességeimet szeretném 
magasabb szintre emelni. Jelenleg 

Tiszaújvárosban tanulok és edzek. A 
sport határozta meg a döntésemet, 
emiatt költöztem ide. Itt egyszerre 
tudok tanulni és a sporthoz szük-
séges minden feltétel maximálisan 
adott ahhoz, hogy sikeres legyek. 
Alapvetően kollégista vagyok, a nyá-
ri időszakban pedig albérletben élek, 
így biztosított a folyamatos felkészü-
lés, versenyzés lehetősége. A felké-
szülési időszakban napi két edzésen 
veszek részt, a versenyidőszakban 
pedig napi háromszor edzek. Ta-
vasz végétől ősszel bezárólag rend-
szeresen vannak versenyek, változó 
időközönként. A versenyek mellett 
edzőtáborok színesítik, segítik a fel-
készülést. Általában ezek külföldön 
valósulnak meg.

– Mire vagy a legbüszkébb?
– Minden eredményemre büsz-

ke vagyok, de jelenleg a legnagyobb 
mérföldkő a sportpályafutásomban 
a törökországi eredmény, hiszen elő-
ször állhattam Európa Kupa verse-
nyen dobogón. Bízom benne, nem 
utolsó alkalommal. Természetesen 
mindenki nagyon büszke rám, ma-
ximálisan támogatnak. Mindenben 
számíthatok rájuk. Elsősorban apu-
kám az, aki minden belföldi verse-
nyemen ott van, míg anyukám ott-
hon izgul értem, és szurkol. 

– Mit szeretnél még elérni a jövőben? 
– Közeli céljaim között szerepel 

több nemzetközi versenyen való si-
keres szereplés. Európa- és világbaj-
nokság szerepel a programomban, 
illetve távolabbi célom egyértelműen 
az olimpián való részvétel, mely szá-
momra legközelebb 2028-ban, Los 
Angelesben valósulhat meg. Addig 
még hosszú az út, de minden erőm-
mel, energiámmal azon leszek, hogy 
ez az álmom valóra váljon. Célom 
nemcsak a kijutás, hanem a sikeres 
szereplés is.

Angalét Péter

TriatlonTriatlon Felhívás - agrárkamarai választásokra

Tisztelt agrárkamarai tagok!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara május 20-án tartja megyei küldöttvá-

lasztását, mely egy többszintű tisztújítási folyamat első, jelentős eseménye. 
Célunk, hogy minél több tagunk éljen szavazati jogával.

Az elmúlt kamarai ciklusban azon dolgoztunk, hogy az agráriumban tevé-
kenykedők a legjobb eredményeket tudják elérni. Olyan fajsúlyos döntések 
születtek, amelyek a világ élvonalába emelik a hazai agráradózást, vagy ép-
pen a vidékfejlesztési források mértékét. A kamara falugazdász-há-
lózata pedig egy olyan vívmány, amit a jövőben tovább kell erősítenünk.

Köszönet illeti az agrár- és élelmiszeripar minden Hajdú-Bihar 
megyei szereplőjét, akik az elmúlt, járvánnyal terhelt időkben is jelentős 
mértékben hozzájárultak az ország élelmiszer-ellátásának biztosításához! 
Köszönet illeti a kamara megyei tisztségviselőit, munkatársait, va-
lamennyi együttműködő partnerét, akik munkájukkal hozzájárul-
tak a közös sikerekhez. 

A MAGOSZ 17 szakmai szervezettel közösen indul újra az agrárkamarai 
választásokon. Ez az összefogás tette lehetővé, hogy a NAK erős köztestü-
letként ilyen eredményeket tudott elérni, és ez a garancia az előttünk álló 
– kihívásokkal teli – időszakban is arra, hogy az agrárium érdekei megfelelő 
színvonalon legyenek képviselve.

Bízunk abban, hogy az agrárkamarai tagok szavazatukkal elisme-
rik az eredményeket és megerősítik ezt az összefogást annak érde-
kében, hogy kellő súllyal tudja a továbbiakban is a NAK képviselni az 
agrárium érdekeit.

Rengeteg kihívás és feladat előtt állunk ugyanis. A járvány és a háború 
megerősítette az élelmiszer-termelés stratégai jelentőségét. Ezért is rend-
kívüli az a döntése a magyar kormánynak, amivel történelmi léptékű hazai 
forrást biztosít az agrárium fejlesztéséhez. Ennek hatékony felhasználása 
komoly felelősségünk.

A jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy a termőföld a magyar gaz-
dáké maradjon, növekedjen az öntözött terület nagysága, és egyre 
több hazai termék kerüljön a boltok polcaira. Támogatjuk a generá-
cióváltást, és nem engedjük, hogy az európai sötétzöld lobbi ellehe-
tetlenítse a gazdálkodókat.

Meggyőződésem, hogy az előttünk álló környezeti és gazdasági kihívások-
ra tagjainkkal és együttműködő partnereinkkel közösen megtaláljuk a meg-
felelő válaszokat.

Arra buzdítom, hogy éljen szavazási lehetőségével május 20-án, 
hiszen az agrárium építésében Önre is számítunk! 

Szavazni természetes személy csak személyesen tud, míg gazdálkodó szer-
vezet esetén csak törvényes képviselő útján, a személyazonosság igazolását 
követően lehet. Természetes személy esetén személyazonosságot igazoló 
okmány (érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lak-
címkártya, gazdálkodó szervezet esetén aláírási címpéldány és cégkivonat 
szükséges. 

Hajdúböszörményben a szavazás helyszíne a NAK Szolgáltató Köz-
pont (Kálvin tér 1.) A kamarai választással kapcsolatos részletek 
megtekinthetők a kamara portálján (www.nak.hu) a „Kamarai választás 
2022” menüpont alatt, kérdés esetén bátran keressék falugazdász munkatársain-
kat a következő elérhetőségeken: Kállainé Sőrés Réka +36 70 489 3858; Máthé 
Zsuzsanna +36 70 508 3890; Szabó Vivien +36 70 450 3435. 

(x)


