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Csődvédelem és újabb leállás 
a Tungsramnál

Eötvös művészeti gálaEötvös művészeti gála
Két év kihagyás után ismét megrendezték az Eötvös József Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által szervezett művészeti gálát május 
14-én, a művelődési központban. A bemutatón tánc- és zeneművészeti alko-
tásokat láthattak a vendégek, majd a gála végén Kiss Antal intézményvezető-
nek a tanári kar és a diákok is megköszönték az eddigi munkáját és azt, hogy 
huszonkét éve mert nagyot álmodni és Hajdúböszörményben az Eötvös József 
Általános Iskola művészeti oktatás elindulhatott. Végül átdták Kiss Antalnak 
a személyre szabott törzslapját, melyben minden tantárgyból jeles minősítést 
szerzett.

Május végén újabb két hétre leáll 
a gyártás a Tungsram öt hazai gyá-
rában, Hajdúböszörményben, Buda-
pesten, Kisvárdán, Nagykanizsán és 
Zalaegerszegen. A döntéssel a cég 
a nyári tervezett leállásait hozza 
előbbre. Így ezek május 30. és június 
10. között, részleges leállással való-
sulnak meg. 

Ez gyáranként különböző területeket 
érint majd. A két hétre a munkáltató az 
érintett munkavállalók részére szabad-
ságot ad ki. Az információt a cég veze-
tése közölte Sallai Gáborral, a Tungsram 
Dolgozók Független Szakszervezetének 
elnökével is. Ezt megelőzően pedig a 
Tungsram irányítói csődvédelmet kér-
tek. Mehlhoffer Tamás, a társaság PR- és 
kommunikációs igazgatója elmondta, 
hogy a csődvédelem alatt a Tungsram 
vezetése mindent megtesz, hogy a válla-
latot tovább működtesse, egy rentábilis 
üzleti struktúrára való átállás alapján. 
A tervezett leállás is ezt a célt szolgálja. 
Jörg Bauer elnök-vezérigazgató szerint a 
vállalat vezetése mindent megtesz azért, 
hogy a csődvédelem alatt „egy rentábilis 
üzleti struktúrára való átállás alapján a 
vállalatot tovább működtesse”. Miután 
egyik banki hitelezője inkasszót nyúj-
tott be a számláira, csődvédelmet kért 
a Tungsram, ezzel a működő- és fizető-
képességét akarja megőrizni – közölte 
a cég május 11-én az MTI-vel. Ahhoz, 
hogy sikeresen végződjék a csődvédelmi 
eljárás, „elengedhetetlen, hogy dolgozó-
ink, vevőink, beszállítóink és partnere-
ink bizalma töretlen maradjon a Tungs-
ram iránt”, ha ez megvan, akkor sikeres 
lehet az eljárás – idézte az MTI Jörg Ba-
uert. 

Bodó Sándor foglalkoztatáspolitiká-
ért felelős államtitkár a Tungsram-leépí-
tésekkel kapcsolatban azt mondta, min-
den egyes érintett munkahelyen jelen 
vannak a foglalkoztatási osztály munka-
társai, jogi tanácsadással és állásközvetí-
téssel igyekeznek segíteni. „Természete-
sen ez nem elégséges, és nyilvánvalóan 
tovább kell lépnünk ezen a téren, ezért 
minden egyes telepen a szakszervezet 
képviselőivel az egyeztetések megkez-
dődnek” – mondta Bodó Sándor.

Mint emlékezetes, s arról a Szabad-
hajdú is beszámolt, a Tungsram vezeté-
se április 27-én közölte, hogy megszün-
teti a hagyományos világítástechnikai 
termékek gyártását, ezért az év végéig 
1600 dolgozóját elbocsátja. A tervezett 
létszámleépítés legnagyobbrészt a gyári 

dolgozókat érinti. A leépítések Kisvár-
dán és Hajdúböszörményben kezdődnek 
– tudtuk meg, s a járási hivataloknak 
már be is jelentették az elbocsátásokat. 
A legnehezebb helyzetben a hajdúbö-
szörményi és a kisvárdai gyár dolgozói 
vannak. Nemcsak azért, mert a korábbi 
bejelentés szerint itt kezdődnek a leépí-
tések, hanem azért is, mert az országnak 
ezen a részein nehezebb az elhelyezke-
dés. A hajdúböszörményi üzemben kü-
lönösen sok a női dolgozó. Sokan beta-
nított munkát, kézimunkát végeznek, 
akár már fiatal koruktól kezdve. A korfa 
is magas, az átlagéletkor 45 év körüli, so-
kan 50 év felettiek. Elek Zoltán, a helyi 
szakszervezet vezetője egy vele készült 
lapinterjúban elmondta, „…jelenleg va-
lamivel kevesebb mint 300 dolgozója 
van a hajdúböszörményi gyárnak. Ez 
azt jelenti, hogy itt a dolgozók mint-
egy 60 százalékától válik meg a Tungs-
ram. Az üzemben az izzókhoz használt 
spirálgyártás szűnik meg, a gépgyártó 
részleg megmarad. Bízik benne, hogy 
lesz megállapodás a vállalattal…”(M.H. 
május 11.) Ezzel kapcsolatban arról is 
értesültünk, hogy a Nemzeti Befektetési 
Ügynökség befektetőket visz a Tungs-
ram létszámcsökkentése miatt érintett 
településekre, felhasználva a meglévő 
infrastruktúrát és munkaerőt.

Sz.H.-információ

Színházi perfomance

Az előadás, amelyhez hasonlót 
még nem láttunk. Az előadás, ami 
után még keressük a szavakat. Olyan 
látvány és annyi érzés volt a színpa-
don vasárnap, amire nehéz szava-
kat találni! Egyet tudunk mondani. 
Büszkék vagyunk, nagyon-nagyon 
büszkék vagyunk Varga Józsefre, a 
Bocskai Néptáncegyüttes vezetőjé-
re, Aranysarkantyús és Kölcsey-díjas 
táncosra, a Szabadhajdú Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársára.

Köszönjük a többi táncosnak is a 
különleges élményt: Harmati Pat-

riknak, László Richárdnak és Móricz 
Bencének, valamint a rendező-ko-
reográfus Farkas Tamásnak. A „497” 
című műsor egy táncszínházi, „per-
formance” jellegű előadás, amely 
táncdramatikus eszközökkel mutat-
ja be négy fiatal évekig tartó kálvá-
riáját. A történet szerint 1908-ban 
négy zenész, táncos jelentkezett a 
Touring Club de France által meghir-
detett világ körüli gyaloglóversenyre. 
A csoport 1910-ben népviseletben 
kezdte meg a több mint tíz évig tartó 
utazását, mely során 497 pár bocs-
kort használtak el. Ezzel a műsorral 
az alkotók feltették a kérdést a fo-
gyasztói társadalom és a globalizáció 
termékeinek létjogosultságaival kap-
csolatban.  A produkció a békéscsabai 
Tabán Táncegyüttes és az Aradi Ka-
maraszínház közös előadása.

Sz.Sz.K.
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Czégény Márta                             A hét arca

Czégény Márta a Bocskai-gimná-
zium könyvtárosa. Elkötelezettsé-
gét és elhivatottságát mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy közel negyven 
esztendeje hűséges az intézmény 
közösségéhez és hivatásához. 

– Mit lehet tudni a családjáról?
– Debrecenben születtem, ma is 

ott élek. Édesapám családja tősgyö-
keres böszörményi, édesanyám révén 
anyai nagymamám és a nagynéném 
több évtizedig éltek itt. Nagynéném, 
Keresztessy Ilona sok-sok éven át ta-
nított matematikát és kémiát Böször-
ményben. Vagyis nagyon jól ismertem 
már akkor is a várost, amikor 1983-ban 
idekerültem.

– Milyen gyermek volt?
– Teljesen átlagos, mai szemmel visz-

szatekintve úgy látom, nagyon hasonlí-
tottam azokra a lányokra, akik kedvenc 
könyveim szereplői voltak. Olyan vol-
tam, aki a külső szemlélő számára nem 
túl izgalmas egyéniség, holott a belső 
világa nagyon is színes és gazdag. Kü-
lönben ma is olyan ember vagyok, aki 
érzéseit, gondolatait nem szereti a kül-
világ tudomására hozni, inkább meg-
tartja magának. 

– Milyen gyermekkora volt?
– A 60-as, 70-es években voltam fia-

tal. Ami leginkább az eszembe jut erről 
az időszakról, az a biztonság, amit a 
szüleim nyújtottak nekünk, gyerekek-
nek. Soha nem aggódtunk a jövő miatt, 
pedig nem voltak könnyű évek, megle-
hetősen szűk volt a családi kassza.

– Mi a legfontosabb, amit a szülei ha-
gyományoztak Önre?

– Ha a szüleimre gondolok, három 
szó jut eszembe: hit, remény és szere-
tet. Igazi hívő emberek voltak, és nem 
érdekből vagy éppen divatból, mint 
annyian manapság. Soha nem hallot-
tunk otthon gyűlölködő, kirekesztő 
vagy másokat elítélő szavakat. Nem 
használták a tolerancia szót, de egész 
életük erről szólt. Remélem, én is ilyen 
vagyok.

– Hol végezte a tanulmányait?
– Érettségi után a nyíregyházi Bes-

senyei György Tanárképző magyar-
könyvtár szakára jelentkeztem. Négy 
év után olyan diplomát kaptam, amely 
mind tanításra, mind a könyvtárosság-
ra lehetőséget adott. Aztán tíz évvel 
később a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen az informatikus könyvtáros 
kiegészítő szakot is elvégeztem. Akko-
riban kezdett gyökeresen megváltozni 
a könyvtárak, a könyvtárosok munkája, 
s az ott tanultak segítettek abban, hogy 
az én tökéletesen humán beállítódású 
lényembe új szín kerüljön, s abban is, 
hogy kimozduljak a jól megszokott ru-
tinból.

– Pályaválasztásában mi motiválta?
– A főiskolára elsősorban a könyvtár 

szak miatt jelentkeztem. Bevallom, a 
magyar szak csak a járulékos eleme volt 
ennek a választásnak, de végül nagyon 
örülök, hogy ezt is tanulhattam. 

– Ki volt hatással erre a döntésére?
– Mondhatom, hogy nem igazán te-

relt senki errefelé. Elég hamar, még 
általános iskolás koromban eldöntöt-
tem, hogy könyvtáros szeretnék len-
ni. De azért valahol édesanyám mégis 
ott volt ebben a döntésben, mert – jól 

emlékszem – még csak második osztá-
lyos voltam, amikor elvitt és beíratott 
a debreceni Megyei Könyvtárba. Ott 
is ragadtam, és azóta is életem része a 
könyvtár.

– A végzés után, kezdőként érezte sú-
lyát, hogy könyvtáros lett?

– A kezdők magabiztosságával kezd-
tem a munkámat. Soha nem felejtem el 
elődömet, Rácz Zsiga bácsit, aki végte-
len kedvességgel és sok-sok humorral 
segített átvenni ezt a nagy hagyományú 
gyűjteményt. De azt, hogy milyen gaz-
dag és sok ritkasággal teli könyvtárba 
kerültem, csak később fogtam fel, ak-
kor, amikor az egyetemi tanulmányaim 
során szakdolgozatként a könyvtárunk 
történetét dolgoztam fel. Nagyszerű 
időszak volt ez, amikor iskolai és le-
véltári források kutatása során kitűnt, 
hogy egy látszólag olyan unalmas téma, 
mint egy könyvtár története, milyen 
érdekes, sőt, izgalmas tud lenni.

– Soha nem bánta meg, hogy ezt a hiva-
tást választotta?

– Dehogy. Akárhányszor így dönte-
nék.

– Közel negyven éve a Bocskai István 
Gimnáziumban dolgozik. Mi az, ami meg-
tartotta az intézményben?

– Soha nem éreztem késztetést arra, 
hogy mást keressek. Itt megkaptam 
mindent, amit egy jó munkahelytől el-
várhat az ember. Először is a szűkebb 
munkahelyemet, a könyvtárat kell em-
lítenem. Amikor reggelente belépek 
ide, és megcsap a könyvek jellegzetes 
illata, egyből otthon érzem magam. So-
kaknak ez kellemetlen, vagy legalábbis 
furcsa szag, de számomra végtelenül 
megnyugtató. Aztán itt vannak a gye-
rekek, akik mindig gondoskodtak arról, 
hogy változatos, mozgalmas legyen kö-
rülöttem a világ. Ők aztán frissen tart-
ják az embert fizikailag és szellemileg 
egyaránt. 

– Hogyan látja, milyen az intézmény 
közössége?

– Ebben is nagyon szerencsés va-
gyok. Érző, okos, művelt emberek vesz-
nek körül, közülük többeket is igaz ba-
rátomnak mondhatom. És úgy érzem, 
hogy elismerik a munkámat, fontosnak 
tartják azt, amit a könyvtár nyújtani 
tud. Soha senki nem éreztette velem, 
hogy én „csak” egy könyvtáros vagyok.

– Mennyire hálás dolog könyvtárosként 
dolgozni manapság?

– Hát, ha a kultúrpolitika hálájára 
kellene számítanunk, bajban lennénk. 
Különösen igaz ez a közművelődé-
si könyvtárakban dolgozókra, akiket 

tényleg csak a szakma szeretete tart a 
pályán. Ráadásul, a mintegy húsz éve 
elindult hatalmas technológiai válto-
zás, az információszerzés új lehetőségei 
elvittek sok-sok olvasót a könyvtárak-
ból. Ugyanakkor a közösségépítésben 
jóval nagyobb szerepet vállalnak, mint 
régen.

– Mennyit változott a hivatása az el-
múlt évtizedekben?

– Az előbb említett technológiai vál-
tozás következtében szinte minden 
megváltozott. Itt most nincs lehetőség 
felsorolni, mi minden. Én a könyvek 
szerepének háttérbe szorulását fájla-
lom leginkább. De sok-sok pozitív do-
log is van ebben a változásban. Például 
a dokumentumok digitalizálása. Ennek 
révén számos dokumentum olvasható 
a világhálón. A Magyar Elektronikus 
Könyvtár, valamint a Petőfi Irodalmi 
Múzeum által működtetett Digitális 
Irodalmi Akadémia számos régi, illetve 
kortárs író művét teszi mindenki szá-
mára elérhetővé.

– Maga a gimnázium könyvtára meny-
nyit változott?

– A legszembetűnőbb változást a 
2005-ben kialakított galériarész jelen-
ti, ahol helyet kapott 18 számítógép 
is, így a könyvtár aktív szerepet vállal 
a gimnáziumban folyó nyelvi és infor-
matikai képzésben. A legjelentősebb 
fejlődést azonban a gyűjtemény doku-
mentumait, illetve a kölcsönzéseket, 
olvasói adatokat nyilvántartó elektro-
nikus Corvina-könyvtári rendszer be-
vezetése hozta. Amikor megkezdtem a 
könyvtári munkámat, még katalógus-
szekrényekben gyűjtött cédulákon tar-
tottuk nyilván a dokumentumainkat. 

Hosszas munkával, többféle pályázati 
lehetőséget felhasználva, ma már on-
line is elérhető mindenki számára a ka-
talógusunk.

– Mennyi dokumentumot őriznek?
– Könyvtárunk jelenleg 25 ezernél 

is több dokumentummal rendelkezik. 
Legnagyobb részük ma is még a könyv, 
de a nem nyomtatott kiadványok 
(dvd-k, cd-k, elektronikus tananyagok) 
száma is ezres nagyságú.  

– Melyek a legkülönlegesebb dokumen-
tumok a gyűjteményükben? 

–A gimnázium igazán büszke lehet 
muzeális értékű könyveinek gyűjte-
ményére, mely csaknem 500 darabból 
áll. Muzeális értékűnek az 1700 előtt 
kiadott nem magyarországi, illetve az 
1850 előtt kiadott magyar vonatkozá-
sú dokumentumokat tekintjük. Legré-
gebbi kiadású könyvünk egy 1542-ben 
Bázelben kiadott, latin nyelvű nö-
vénytani munka (Leonhart Fuchs: De 
historia stirpium…). Legrégebbi kiadá-
sú, magyar nyelvű könyvünk pedig egy 
imádságoskönyv: Lewis Bayly Praxis 
piectatis című munkája Medgyessy Pál 
fordításában, mely 1640-ben, szintén 
Bázelben jelent meg.  De nagyon ér-
tékes, több ezres nagyságrendű a régi 
(1850-1950 között kiadott) könyvek-
ből álló gyűjteményünk is. Ezek a ki-
adványok mind-mind a gimnáziumban 
több évszázada folyó oktatómunka ma-
gas színvonalát mutatják.

– Mit tart pályája legnagyobb sikeré-
nek?

– Talán a folytonosságot említeném. 
Azt, hogy egy 400 éves intézmény 200 
éves könyvtárát 40 éven át vezethet-
tem. Ezalatt számtalan dokumentum 
került be, illetve került ki az állomány-
ból, valamint kialakíthattunk egy tel-
jesen új nyilvántartási rendszert. Mű-
ködésem alatt lezárult a könyvtárak 
életében egy régi korszak, s megindult 
valami új. 

– A szabadidejében is szívesen olvas?
– Igen. Ezt nem lehet megunni. Ma-

napság legjobban a kortárs írókat sze-
retem: Péterffy Gergely, Tompa Andrea, 
Grecsó Krisztián műveit. 

– Miért jó olvasni?
 – Vámos Miklósnál senki nem fogal-

mazta meg találóbban: „Az élet nagy 
kérdéseire leginkább mégis a könyvek-
ben találhatunk választ.”

Bertalan Erzsébet

Láttad-e már a zenét?

A címben jelzett rajzverseny 
négy megyét érintő díjátadóját 
rendezték Makón, május 14-én.

A Szentpéteri Csilla zongoramű-
vész által hirdetett rajzversenyen 
Gellén Lara, a Bethlen-iskola első 
osztályos tanulója különdíjat kapott. 
Rajzát a művésznő Túl az óperencián 
című műve ihlette, s ennek alapján 
készítette alkotását. 

Munkáját Varga Tamásné tanító-
nő segítette. A képen az ifjú alkotó 
és felkészítője, valamint Szentpéteri 
Csilla látható.
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Törődéssel az 
„öregezés” ellen

Egyre többen ismerik azt a ki-
fejezést, hogy „öregezés”, amely 
ma már a szemünk előtt törté-
nik, beszélünk róla, s akár lát-
hatjuk is a megszokottól eltérő 
dolgokat.

A jelenség nem egy hirtelen kiala-
kult és rövid ideig tartó történet. Jel-
lemzően fiatal nők környékezik meg 
a magányos, mentálisan leépülőben 
lévő, idős férfiakat. Napról napra 
közelebb kerülnek hozzájuk. Bizal-
mukba férkőznek és kezdetben gon-
doskodnak róluk. Ha nincs egy erős 
és határozott család az idős ember 
mellett támaszként, akkor sok eset-
ben hónapokon, de akár éveken át 
is tarthat a kiszolgáltatott ember ki-
fosztása. Pénz kölcsön kérése, nyug-
díj megterhelése, ingóságok eladása, 
míg végül az idős ember ingatlanjai 
is új „gazdára” találnak. Ha a család 
és az időskorú között megromlott a 
kapcsolat, akkor előfordul, hogy már 
befolyásolni sem képesek a leendő 
áldozatot. A rossz embereknek hisz-

nek, ezért önszántukból adják min-
denüket oda a csalóknak.

Mit tehetünk ez ellen? – tesszük 
fel a kézenfekvő kérdést. Ne hagyjuk, 
hogy a csalóktól kapják meg a törő-
dést! Figyeljünk oda szeretteinkre, 
gondoskodjunk róluk, hallgassuk 
meg panaszaikat! Az ember társas 
lény, mindenkinek szüksége van csa-
ládra, barátra, társra, ne hagyjuk, 
hogy az erkölcstelen emberek legye-
nek a barátaik. Ha furcsa dolgokat 
tapasztalunk, kérjünk segítséget! 
Fordulhatnak hivatali szervekhez, a 
rendvédelmi szervekhez, jelezhetik 
családgondozónak. Mentális állapot 
hanyatlása esetén megoldás lehet a 
gondnokság alá helyezés megindítá-
sa. Ez esetben háziorvostól, gyámhi-
vataltól kérhetnek tanácsot, segítsé-
get. Sok problémától megóvhat, akár 
egy nappali ellátás is, vagy a házi se-
gítségnyújtás, gondozás szolgáltatás 
igénybevétele, végső soron pedig a 
bentlakásos szociális intézmény ad-
hat biztonságot. 

I.Sz.

Öt nap Erdélyben

Kölyökfesztivál

A Bocskai-iskola hetedikes év-
folyama a Határtalanul ’21-prog-
ram keretében Erdélyben járt 
május 1-je és 5-e között. Az „Iro-
dalmi és történelmi hősök nyo-
mában” elnevezésű nyertes pá-
lyázatuk keretében a Partium, a 
Székelyföld nevezetességeit te-
kintették meg.

Jártak Nagyszalontán, Arany Já-
nos szülővárosában. Megtekintették 
a Csonka-toronyban berendezett em-
lékkiállítást, és koszorút helyeztek el 
a költő szülőházának falán. A festői 
szépségű Erdélyi-szigethegységen 

áthaladva értek Kolozs vármegyébe. 
Ellátogattak Kolozsvárra és Tordá-
ra, majd Marosvásárhelyen, Kőris-
patakon, Parajdon, Bözödújfalun, 
Nyárádszeredán, Farkaslakán, Szej-
kefürdőn, Székelyudvarhelyen jár-
tak. Sétáltak a Gyilkos-tó partján és 
a Békás-szorosban is. Útban hazafelé 
megálltak a Királyhágón és Nagyvá-
radon.

Az egyik legemlékezetesebb prog-

ramjuk a nyárádszeredai volt. Erre 
így emlékeztek a diákok: „Itt talál-
koztunk a Deák Farkas Általános 
Iskola tanáraival, ismerkedhettünk 
a testvériskola diákjaival. Közösen 
megkoszorúztuk a Bocskai-szobrot. 
Beszélgetésen, barátságos focimecs-
csen és kézilabda-mérkőzésen vehet-
tünk részt a székelyföldi iskola diák-
jaival.”

Útjukra előkészítő foglakozásokkal 
készültek a diákok. Hallhattak elő-
adást a történelmi Magyarországról, 
a trianoni békediktátumról. Rend-
hagyó néprajzórán is részt vettek a 
tanulók, melynek keretében a barca-

sági csángók életéről és szokásairól 
hallhattak interaktív előadást. 

„Hisszük, hogy kirándulásunkkal 
diákjainkban el tudtunk ültetni olyan 
érzéseket, amelyek az összetartozást 
erősítik a határon túl élő magyarság 
és az anyaország között.”- fogalmaz-
ták meg útjuk végén a felkészítő ta-
nárok.

Molnárné Hegedűs Ibolya 
és Fülep Jolán osztályfőnökök

Első alkalommal szerveztek 
Kölyök fesztivált a strand mö-
götti szabadidős parkban, május 
első hétvégéjén. A debreceni Véda 
Rendezvényszervezés szakembe-
rei kicsiket és nagyokat egyaránt 
vártak a rendezvényre. 

Az eseményen színpadi programok 
szórakoztatták a résztvevőket, ahol 

gitáros gyermekelőadás, gyerekze-
nekar, bűvészshow, táncbemutatók, 
hajfonó show és még középkori lova-
gi bemutató is megtekinthető volt. A 
kicsik körében népszerű volt a póni 
lovaglás, a légvár, a gyermek quad, a 
medencés vízenjárás, míg a nagyob-
bak a paintball lövészet, a dodgem és 
a hullámvasút iránt mutattak érdek-
lődést.

Külföldön is bizonyítottak az 
Erasmus+ program résztvevői

A hajdúböszörményi Északi 
Agrárszakképzési Centrum Szé-
chenyi István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
12 tanulója egyhónapos gyakor-
latát, az Erasmus+program kere-
tében Németországban töltötte. 

A pék, erdészeti szakmunkás, 
élelmiszeripari technikus, vadgaz-
da technikus, hentes és húskészít-
mény készítő diákjaink Rostock-

ban és a környékbeli városokban, 
gazdálkodó szervezeteknél kós-
tolhattak bele a munka világába. 
Kinttartózkodásukat 2 kísérőtanár 
segítette. A tanulók az élményeken 
túl kiváló munkatapasztalatokra te-
hettek szert, amelyről Europass mo-
bilitási igazolványt is kaptak. A pályá-
zat kétéves, melynek keretében újra 
útra kelhetnek a vállalkozókedvű, 
leendő szakemberek, hogy bebizo-
nyítsák, a világon bárhol megállják a 
helyüket.

ZenekamionZenekamion

Negyedik alkalommal indult útnak a zenekamion, hogy retrozenékkel jókedvet 
csempésszen a hajdúböszörményiek elmúlt hétvégéjébe. Több helyszínen állt meg, 
ahol a Salida Tánc Sport Egyesült táncosai is fokozták a hangulatot, majd begördült a 
főtérre, ahol szabadtéri diszkó, játékok várták a közönséget.
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A közösségbe illeszkedés lehetőségei
Pályám kedves története

„Mi vagyunk a segítség”
A legtöbb kisfiú rajong a nagy 

piros tűzoltóautókért, mi felnőt-
tek pedig tudjuk, hogy igazi, min-
dennapi hősök dolgoznak ezzel a 
csodajárgánnyal. Fesető Tamás 
hajdúböszörményi tűzoltó la-
punknak mesélt pályaválasztása 
történetéről és vicces emlékeiről.

Hajdúböszörményben született és 
tanult. Miután tagja volt az ifjúsági 
fúvós zenekarnak, valamint a Leslie 

Alex Percussion Band-nek, Budapes-
ten a Kőbányai Zenei Stúdióban foly-
tatta tanulmányait. A pesti élet nem 
váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket, így hazaköltözött. „Ezt követően 
tudomásomra jutott, hogy a köztes-
tületi tűzoltóság felvételt hirdet Haj-
dúböszörményben. Jelentkeztem.” 

– mesélte Tamás. 
Ez a hivatás mindig is érdekelte, 

ő maga is gyerekkori csodálója volt 
a „nagy piros” tűzoltóautónak. „Elő-
ször 2010-ben ülhettem tűzoltóau-
tóba egy 40 órás képzést követően, 
azóta vagyok tűzoltó. 2012-ben hi-
vatásos tűzoltó lettem, és 2013 óta 
látok el készenléti szolgálatot a haj-
dúböszörményi katasztrófavédelmi 
őrsön.”– folytatta beszámolóját. 

A tűzoltók nemcsak tűzoltási és 
műszaki mentési feladatokat látnak 
el, hanem emellett árvizeknél és vi-
harkároknál is helyt kell állniuk. 

Tamás néhány, számára kedves és 
vicces esetet is megosztott velünk. 
„Igazán vicces eset volt, amikor a sa-
ját laktanyánk udvarán lévő fáról kel-
lett egy macskát megmenteni. 

A legelső káresetemet sem fogom 
soha elfelejteni. Egy szőlőskertben 
nagy területen égett az aljnövényzet, 
oltás közben az egyik kollégám meg-
kérdezte az akkori szerparancsnokot 
„nem hívunk segítséget?” Mire azt 
válaszolta „Mi vagyunk a segítség.”

A tűzoltók munkája korántsem tré-
fa, ők azok, akik nap mint nap kocká-
ra teszik saját maguk biztonságát is, 
a mi épségünk érdekében. 

Friderika

Életünk nagy részét közössé-
gekben töltjük, így nagyon fon-
tos, hogy a kisebbek is minél 
hamarabb találkozzanak saját 
korcsoportjukkal, ahol megta-
nulhatják a közösségbe illeszke-
dés alapjait, melyek elősegítik a 
gyerekek szociális fejlődését.  

Ennek része az öntudat kialakulá-
sa, konfliktusok kezelése, megfelelő 
kommunikáció. Ezekhez szükséges, 
hogy a gyermek minél több időt tölt-
sön saját korosztályával. 

Városunkban is találhatóak erre le-
hetőségek. Nem kell messzire menni, 
hiszen legtöbbünk pár száz méteres 
körzetében található játszótér. Talán 
ez az első közeg, ahol a csemeténk 
találkozik apró játszótársaival.  Szer-
vezett csoportok is fellelhetőek a vá-
rosban. 

A Micimackó játszócsoport az el-
sők között volt, mely felkarolta a 
legifjabb nemzedéket, és segítsé-
get nyújtott a szülők számára, hogy 
gyermekeik megismerkedjenek a kö-
zösség fogalmával.  

A Városi Bölcsőde külön szobája 
minden héten csütörtökön látogatha-
tó regisztráció nélkül, helyszíni jegy-
váltást követően. Bodó Erzsébet in-
tézményvezető elmondta, 
céljuk a bölcsőde szé-
lesebb körben tör-
ténő megismer-
tetése, valamint 
egy közösségi 
színtér létreho-
zása a legkisebb 
korosztálynak. 
„Nagy örömmel 
és óriási tervekkel 
kezdtünk a megva-
lósításba, és 2012 őszén 
nyitottuk meg kapuinkat a városban 
élő bölcsődés korúak családjainak.

 A játszócsoportba szülővel együtt 
érkeznek a gyerekek, ahol ismerked-
hetnek a bölcsődei környezettel, játé-
kokkal és társaikkal. 

A kisgyermekek finoman és ami 
nagyon fontos, fokozatosan szok-
hatnak hozzá a velük egykorú társaik 
közelségéhez, a magasabb zajszint-
hez, a nyüzsgéshez, ismerkedhet-
nek a társas együttélés szabályaival. 
A közösségi léttől erősödik az im-

munrendszerük. Továbbá lehetősé-
get nyújtunk a társas kapcsolatok 
fejlődésére, változatos alkotó tevé-
kenységek kipróbálására,  mozgásfej-
lesztő játékokkal a fejlődésre, tapasz-
talat- és ismeretszerzésre  és együtt 
játszásra a szülővel. A korosztály 
sajátosságaihoz, igényéhez igazodó 
eszközökkel, körülményekkel és de-
rűs, nyugodt légkörrel várjuk a hoz-
zánk látogatókat.” – zárta gondolata-
it az intézményvezető.

A Napocska játszócsoport 2021-
ben nyitotta meg kapuit a bölcsőde 
és óvoda előtt álló apróságok számá-
ra, a foglalkozáson minden kedden 
várják a gyerekeket szüleikkel. 

Előzetes regisztrációt és helyszí-
ni jegyváltást követően, élvezhetik 
a gyerekek a Polgári utcai Napsugár 
Óvoda által nyújtott játékok sokasá-
gát.  „Nagyon fontos szempontnak 
tartottuk, hogy egy kis közösséget 
hozzunk létre, ahol mind a gyermek, 
mind az édesanya ki tud kapcsolódni, 
felnőttekkel tud beszélgetni. Továb-
bá úgy gondoltuk, hogy megkönnyíti 
a későbbi bölcsődei, óvodai létet, ha 
a kisgyermekek már korán közösség-
ben lehetnek.” mondta el lapunknak 
Papp-Varga Eszter szülő. 

A játszócsoport főként a 0-3 éves 
korú gyermekeket, és szüleiket szó-

lítja meg, akik szeretnének 
heti egy alkalommal kicsit 

kiszakadni az otthonlét-
ből. 

A gyermekek számá-
ra számos lehetőséget 
kínál egy ilyen játszó-
csoport: szociális kész-

ségek fejlesztése, társas 
kapcsolatok kialakítása, 

kognitív készségek fejlesz-
tése a különböző játékokon ke-

resztül. Igyekeztünk minél többféle 
játékot összeválogatni, ami egészen a 
pici kortól a totyogó korosztályon át 
a kisgyermekekig, izgalmasak és fej-
lesztő hatásúak lehetnek. 

Hajdúböszörményben szinte vala-
mennyi városi rendezvényen vannak 
gyerekeknek szóló programok. Ezen 
programok alkalmával is lehetősége 
nyílik a kisebbeknek közösségi életet 
élni. 

V-M.F.

Defibrillátorok a városban
A hirtelen szívleállás sajnos 

bárkivel, bármikor előfordul-
hat, ezért jó tudni, hogy város-
unkban hol található életmentő 
defibrillátor készülék, ugyanis a 
hirtelen szívhalál elhárítása so-
rán, az idő a legfontosabb ténye-
ző. Minél korábban kezdik meg 
az újraélesztést, annál nagyobb 
a valószínűsége az életben mara-
dásnak.

Hajdúböszörményben az alábbi 
helyszíneken található defibrillátor 
készülék:

– Rendelőintézet, Kardiológia 

(Kálvin tér 7-9.)
– Sillye Gábor Művelődési Központ 

(Bocskai tér 4.)
– Bocskai Strand-és Gyógyfürdő, 

(Uzsok tér 1.)
– Hajdúböszörményi Torna Egylet 

(Vásár tér 27.)
– Tungsram Operations Kft. sze-

mélyi porta (Kinizsi P. utca 1.)
– Gyermekorvosi rendelő (Ady tér 

10.) 
– Bodaszőlő, művelődési központ 

(Bodaszőlő, Boda K. utca 28.)
– Hajdúvid, művelődési ház (Haj-

dúvid, Krúdy Gy. utca 9.)

Meghívó

A Hajdúböszörményi 

Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar 
szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit 

a Tavaszi zenei kavalkád 
című hangversenyére.

Időpontja: 2022. május 22. (vasárnap) 17:00 óra
Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház 

Bársony András terme

Fellépnek:
Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar, valamint 

a Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Leánykara. 
Felkészítő tanáruk: Rozsné Fekete Csilla

Vezényel: Gáll Péter karnagy
Zongorán kísér: Tóth Erika másodkarnagy, korrepetitor
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Sterczer Hilda, nagy magyar 
hegymászónk, Erőss Zsolt özvegye 
szerint a hegymászó nem bírja el-
viselni a kereteket, akkora benne 
a szabadságvágy. Viszont nagyon 
jól improvizál. S a hegyen ez kell. 
Hirtelen történnek a dolgok, s 
azonnal kell jó döntést hozni. Eze-
ket az elveket is szem előtt tartja 
a böszörményi Kathi Erika, aki a 
közelmúltban a Himalája magasla-
tain túrázott.

LÉLEGZETELÁLLÍTÓ LÁTVÁNY

– Nepálban jártam. Több mint két 
hetet töltöttem a Himalájában. Az első 
dolog, ami a legtöbb embernek eszébe 
jut Nepálról, hogy itt található a Föld 
legmagasabb pontja, a 8848 méter ma-
gas Mount Everest. Azt már keveseb-
ben tudják, hogy a világon meglévő 
14 darab 8000 méter feletti hegycsúcs 
közül nyolc, szintén Nepálban talál-
ható. Én az Annapurna Curcuit Trek 
túraútvonal egy szakaszát jártam be 
a testvéremmel, Judittal. Ez a körtúra 
az Annapurna körül halad, amely 8091 
méter magas, s ezt érintettük, s tíz na-
pon át gyalogoltunk. Hegyi ösvénye-
ken túráztunk, aprócska nomád, pár 
házacskából álló hegyi falvakon át, vé-
gül egyre magasabbra törve, elhagyva 
a teljes civilizációt értük el az említett 
célunkat, a csúcsot, a Thorong La Passt, 
5416 méter magasságban. Nagy emel-
kedőket gyűrtünk le, csodás tájakon 
át túráztunk, zúgó patakokon, mély 
szakadékokon keltünk át, és hosszabb-
nál hosszabb függőhidakon. Hol nap-
sütésben, hol szélben, hol hóban, hol 

melegben, hol fogvacogtató hidegben 
voltunk úton. Puritán körülmények 
között aludtunk, legtöbbször minden 
ruhánkat magunkra véve. Cicamosa-
kodással tisztálkodtunk – ha volt le-
hetőség egyáltalán tisztálkodásra –, 
különleges, az európai gyomornak és 
ízlésnek nagyon fura és szokatlan ne-
páli, helyi ételeket ettünk, amit a hegy 
lakói, a vendéglátóink megosztottak 
velünk. Észak felé haladva elénk tárult 
a Himalája fő vonulata, illetve a tibe-
ti fennsík. A látvány lélegzetelállító. 
Minden megpróbáltatás ellenére cso-
dás és nem mindennapi, életre szóló 
élményekkel hagytuk el tíz nap után a 
Himaláját.  

TISZTA FEJJEL, 
TISZTA SZÍVVEL

– Egy alföldi lány hogyan lesz a hegyek 
szerelmese?

– A végtelen rónasága, a Hortobágy 

A Himalája csúcsain

szomszédságában születtem, Debre-
cenben. Volt néhány év, mikor Bala-
tonfüreden, aztán Budapesten éltem, 
de a szívem és az élet visszaszólított 
a Hajdúság második legnagyobb vá-
rosába, Hajdúböszörménybe, ahol fel-
nőttem, és ahol most is élek. Szeretem 
a szülőföldemet, de mindig áhitattal 
és rajongással voltam a természet és 
a magaslatok iránt. Hiszen, amikor a 
magasból szemléljük a világot, akkor 
tapasztaljuk igazán, hogy milyen ap-
rók vagyunk, és mégis mekkora dol-
gokra vagyunk képesek. Amikor pedig 
egy hegycsúcsra érsz, az olyan, mint az 
élet. A legszebb helyekre nehéz utak 
visznek, de azzal együtt válik a végén 
csodássá.

– Milyen út vezetett Hajdúböször-
ménytől a Himalájáig?

– Mindig imádtam utazni, ismeret-

len tájakat megismerni, de a hegyeket 
igazán tíz éve kezdtem el járni. Sok-
sok éve érintett meg az utazás szele, 
mindig vonzottak a távoli országok. 
Utazom, amikor csak tehetem. Sőt, mi-
nél többet túráztam, minél több időt 
töltöttem a hegyek között, annál töb-
bet jártak a gondolataim akörül, hogy 
milyenek lehetnek a világ legmagasabb 
hegyei, milyen lehet sok ezer méteres 
magasságokban túrázni. Ezekből a 
gondolatokból születtek azok az álmok 
és vágyak, amelyek egyenesen a Hi-
malájáig vezettek. Óriási szerepet tölt 
be az életemben a túrázás. A mozgás 
alapból a lételemem. De a mindenem, 
a hegyek között lenni. Csodás bércek-
ről vagy csipkés sziklaszirtről szemlél-
ni a világot. Rácsodálkozni újra és újra 
a természet szépségeire. Első túráim 
a Kárpátok hegyein kezdődtek Romá-
niában és Ukrajnában. Aztán amikor 
megtapasztaltam Szlovákiában és Len-
gyelországban, hogy milyen az igazi 

magashegyi terep, akár téli, akár nyári 
időszakban, akkor nagyon ráéreztem 
az ízére. A Magas Tátra igazi szerelem 
nekem és a tanítóm. Nagyon nehéz 
túrákat véghezvittünk a barátaimmal. 
De Románián, Szlovákián és Lengyel-
országon kívül, túráztam Európában 
az Alpok több táján is. Például Ausztri-
ában, Albániában, Szlovéniában, Mon-
tenegróban. Ezek mind két-három ezer 
méter vagy magasabb hegyek voltak. 
Három éve egy csodás túrám volt Ma-
rokkóban. Itt Észak-Afrika és egyben 
az Atlasz hegység legmagasabb hegyét 
másztam meg. A Toubkalt, melynek 
csúcsa 4200 méter tengerszint feletti 
magasságban van. Tavaly nyáron Eu-
rópa és Ázsia határán jártam. Grúzi-
ában, a Kaukázusban. A legnagyobb 
motivációm a vágy volt. A vágy, hogy 
valóra váltsam az álmom. Aztán egy 
nap eldöntöttem, hogy elmegyek Ne-
pálba, a Himalájába, és 5000 méter 
fölé mászok. Plusz munkát vállaltam 
és elkezdtem gyűjtögetni. Fizikailag 
tudtam, hogy nem lehet akadály sem-
mi. Edzett vagyok, kemény, szívós és 
kitartó. Tiszta fejjel, tiszta szívvel tú-
rázom, okosan osztom az erőm. 

KILÉPNI A KOMFORTZÓNÁBÓL

– Milyen feltételei vannak egy ilyen tú-
rának?

– Kemény fizikai, lelki, tárgyi és 
nem utolsósorban anyagi feltételei 
vannak egy ilyen túrának. Úgy alapból 
a magashegyi túrázásnak is. Ha komo-
lyan és rendszeresen hódolsz ennek a 
sportnak és rabja vagy ennek a szen-
vedélynek. Fizikailag nagyon a toppon 
kell lenni. Erős izomzat, terhelhető 
tüdő és szív. Én amellett, hogy évek 
óta rendszeresen túrázok, napi szin-
ten kerékpározok, hetente háromszor 
fitt body edzésre járok.   De nemcsak a 
testi felkészülés fontos, hanem a tisz-

ta fej és tiszta gondolatok is, valamint 
tudni kell minden területen mélyen 
kilépni a komfortzónádból. De a ki-
tartás és a türelem is épp oly fontosak, 
hiszen nem szabad túlkapni. Ezekben 
a magaslatokban szép nyugodtan, las-
sú tempóval kell felfelé haladni. Hi-
szen a testünknek alkalmazkodnia 
kell a magassághoz és ahhoz idő kell. 
Ezt aklimatizálódásnak nevezik. Sőt, 
négy-ötezer méteres magasságokban 
akklimatizációs napokat is kell tarta-
ni. Azaz, adott magasságban eltölteni 
egy-egy napot, a környéken túrázni, 
ott éjszakázni és ezután továbbmenni 
és magasabbra emelkedni. Ami a testi 
feltételeken kívül szintén szükséges, 
az a alapfelszereltség. Ha itthon aka-
runk túrázni vagy a környező hegyek-
ben, akkor szinte elég egy jó túracipő 
és már indulhatunk is. De, ha a szenve-
délyünkké válik a túrázás ezen formá-
ja, és akár már magasabbra is törünk, 
akkor elengedhetetlen a megfelelő 
technikai ruházat, terepviszonyoknak 
megfelelő lábbeli, bakancs, illetve há-
tizsák, hálózsák, sátor.  A magasságot, 
a hegyet, az időjárást tisztelni kell. 
Mindig higgadt, tiszta gondolatokra 
és döntésekre kell törekedni. Hiszen 
nem meghalni megyünk a hegyre, ha-
nem épp azért, hogy érezzük, élünk. 
Bár aprócska porszemei vagyunk a vi-
lágnak, mégis óriási dolgokra vagyunk 
képesek. 

– Hogyan teremtetted meg az utazás 
feltételeit? Ha nem hegyet mászol, mivel 
foglalkozol?

– Sokáig gyűjtögettem, mire meg-
teremtettem az anyagi feltételét en-
nek a túrának. Mert bizony, ha nem 
állnak mögötted támogatók, akkor a 
fizetésedből kell összespórolnod. Át-
lagos hétköznapi fizetésből élek, épp 
úgy hajtom a mókuskereket a hétköz-
napokban, mint bárki más. Viszont 
az álmaimért kűzdök és kitartok. A 
kereskedelem és vendéglátás a szak-
mám, bár közel öt éve egy hajdúbö-
szörményi cégnél dolgozom, nem a 
szakmámban. Lehetőség szerint pedig 
kiegészítő munkát vállalok. Csodála-
tos utat jártam be Nepálban. Azok a 
hegycsúcsok közvetlen testközelből, 
a látvány, az élmény elmondhatatlan, 
szavakba nem foglalható, hiszen a Hi-
malája elképesztő. Nepál és az ott élő 
emberek, a kultúra, a gasztronómia, 
az identitás fantasztikus. Bízom ben-
ne, megadatik, hogy koptathatja majd 
még a bakancsom a Himalája köveit. 
És végül szeretnék bíztatni minden-
kit arra, hogy bárki is vagy, ne becsüld 
alá magad, ne hagyd veszni az álmaid! 
Légy határozott és vágj bele! Mert az 
élet oly rövid. Tedd hát csodálatossá! 
Az erő benned van.

Bertalan Erzsébet
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Közérdekű információk

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Május 21-22.
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Szabó János 
(Tel: 06-20-9773-060). Az ügyeleti ellá-
tásért 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 
25-én, szerdán dr. Vincze-Miqdadi Edit 
aljegyző tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-
12.00 óra között.

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
 

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

21-22. (szo-v) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

23. (hétfő) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

24. (kedd) Arany Sas Ady tér 11. Tel:227-779

25. (szerda) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

26. (csütörtök) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

27. (péntek) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

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 24., 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
Május 27., 15 óra: a Varga Lajos 
Kultúrkör foglalkozása.

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra
ebédidő:           12-13 óra
szombat:                 zárva
vasárnap:                zárva

 0652/220-159 
     0620-9708-032
 varjasine@vipmail.hu

Lapzárta: 

Szeretettel köszöntjük 
Katonka Antalt 

80. születésnapja 
alkalmából és 
gratulálunk 

Katonka Antalnéval 
kötött házasságuk 

60. évfordulója 
alkalmából! 

Szeretettel a Család. 

Házassági évforduló

Április 11-én a Munkácsy utcai 
szeméttárolónál – idős korom és be-
tegségem miatt – rövid időre eszmé-
letemet vesztettem, és elestem. Egy 
fiatal hölgy segített felállni, és még a 
vérző sebemet is ellátta. Emberséges 
cselekedetéért ezúttal mondok kö-
szönetet. Erdős Sándor.

Emberségből példás

Fájó szívvel emlékezünk
 drága szerettünk

MOLNÁR ERZSÉBET MAGDOLNA 
halálának 1. évfordulójára.

„Sohasem feledünk, 
mindig velünk maradsz. 
Halálod, míg élünk, 
fájó emlék marad.”

Szerető családja.

Megemlékezés

hétfő 14 óra

Az Orfeo Színház tisztelettel meghívja az érdeklődőket

Babits Mihály: Jónás könyve - verstánc,
 egyfelvonásos előadására, három képben.

A bemutató június 4-én 19 órakor, 
a művelődési központ színháztermében látható.

Szereposztás:
Jónás: O. Szabó István

Erők: Görög Nóra, Hegyi Ingrid, Hevesi Jázmin, 
Sipos Katalin, Unger Wanda Adél.
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Megyei I. osztály: HTE – Hajdúsámson 3:1 (0:0)
Góllövők: Bányász Alex Attila (2), Papp Nándor
Ifjúságiak: HTE – Hajdúsámson 1:1 (1:1) Góllövő: Szekeres Ákos

Labdarúgás

Röplabda
Országos diákolimpia elődöntőjét rendezték Kecskeméten, május 12-én. 

A versenyre öt megyéből érkeztek csapatok, köztük a böszörményi iskola 
röplabdásai is, akik végül a harmadik helyen végeztek. A csapat tagjai voltak: 
Ősz-Varga Dorka, Hajdú Fanni, Gajdán Nóra, Balogh Márta, Varga Fanni, 
Kiss Panka, Kiss Lili, Csóka Sára, Kéki Lara, Vida Vivien, Gergely Jázmin, 
Nagy Orsolya. Felkészítő tanáruk Kiss Imréné.

 A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése 2001-ben 
döntött a sportösztöndíj alapí-
tásáról. Ebben az évben 9 me-
gyei sportoló kaphatott támoga-
tást, köztük a hajdúböszörményi 
Poczetnyik Luca Laura is. 

A kiváló hajdúböszörményi kézi-
labdázónak a díjat Kiss Attila polgár-
mester, egyben a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságá-
nak elnöke, valamint Prof. dr. Jávor 
András, a Debreceni Egyetem nyugal-
mazott rektorhelyettese adta át. 

– Milyen érzés volt átvenni az ösz-
töndíjat?

– Nagyon örültem az ösztöndíj-
nak. Ez pozitív visszajelzés számom-
ra. Azt bizonyítja, hogy jól végzem a 
dolgomat. 

– Számítottál arra, hogy megkapod a 
támogatást?

– Nem gondolkodtam ezen. Úgy 
voltam vele, hogy beadom a pályáza-
tot és nagyon örültem annak, hogy 
megkaptam ezt a díjat. A pályázat-
nak volt egy kiírása, ami tartalmaz-
ta, hogy minek kell megfelelni. Ezt 
minden téren teljesítettem. Jó a ta-
nulmányi átlagom és mellette első 
osztályban is szerepelek. Itt is számí-

tottak az eredmények. Ezek alapján 
tevődött össze a pályázat pontszáma.

– Mennyiben segíti a sportolói pálya-
futásodat és tanulmányaidat az ösztön-
díj?

– Ez segítség számomra. Ebből a 
díjból be tudok szerezni számomra 
fontos eszközöket a kézilabdához. 

– Mit lehet tudni a sportolói pályafu-
tásodról?

– Kilencedik osztályos koromban 
kerültem a Lokihoz. Előtte Hajdúbö-
szörményben kézilabdáztam. Tizen-
nyolc éves korom előtt kaptam egy 
profi szerződést a debreceni klubnál. 
Azóta a felnőtt csapat keretében va-
gyok. 

– …és a tanulmányaidról?
– Nemzetközi gazdálkodás szakon 

tanulok a Debreceni Egyetemen. Ez a 
hatodik félévem. Már nincs messze a 
diplomaszerzésem. Egy szakdolgoza-
tom és egy szakmai gyakorlatom van 
hátra. Ebben az évben, az államvizs-
gát követően közgazdász leszek. 

– Most milyen célok foglalkoztatnak?
– Most fog kezdődni a vizsgaidő-

szak. Ezt a félévet is jó átlaggal sze-
retném zárni. A bajnokságban is van 
még hátra mérkőzés. Május 20-án 
zárul le ez a szezon. Örömteli, hogy a 
bajnokságban bronzérmesek lettünk. 

bertalan

Meghívásos kötött- és szabadfogá-
sú, nemzetközi birkózóversenyt ren-
deztek május 15-én Nyíregyházán. A 
hajdúböszörményiek eredményei:

Aranyérmes: Czellár Olivér. Ezüst-
érmes: Szabados Nándor (óvodás, 
élete első versenye), Kósa Roland, 
Kósa Attila, Császi Nándor, Horváth 
Csaba. 

Birkózás

A siker útja Csapategység, összetartás, barátság
A HTE U19-es labdarúgói már a be-

fejezés előtt megnyerték a bajnoksá-
got. Reszler Zsolt vezetőedzőt, Sze-
keres Ákos csapatkapitányt, illetve 
Kálmán Patrikot, az esélyes gólki-
rályt a sikerről kérdeztük.

– Ha egy szóban kellene jellemezni a sze-
zont, mi lenne az?

R. ZS.: Csapategység.
Sz. Á.: Pressing, azaz nyomás-letáma-

dás.
K. P.: Összetartás.
– Mi vezetett idáig, hogy ilyen sikeres lett 

a csapat idén?
R. ZS.: Én tavaly augusztusban csatla-

koztam a csapathoz, de ki merem jelente-
ni, hogy hamar megtaláltuk a többiekkel a 
közös hangot.

Sz. Á.: A tavalyi edzőváltás után sok 

minden változott, új játékosok is kerültek 
a klubhoz. A vártnál jobban tudtunk alkal-
mazkodni és jól tudunk játszani, illetve fo-
lyamatosan játékban vagyunk.

K. P.: A sok edzés, illetve az, hogy edzé-
sen kívül is sokat vagyunk együtt. Barátok 
vagyunk. 

– Mi adott okot büszkeségre a szezonban?
R. ZS.: A játékosok fejlődése techni-

kai-taktikai téren, valamint a bajnoki cím 
megszerzése. Amikor körvonalazódott 
bennünk, hogy akár még bajnokok is lehe-
tünk, akkor még motiváltabban játszottak 
a fiúk. 

Sz. Á.: Hogy én lehetek a csapatkapi-
tány.

K. P.: Egyértelműen az, hogy valószínű-

Országos fitness verseny dön-
tőjében ért el szép sikert Molnár 
Katalin, május 8-án a Body Sport 
Kupán.

A böszörményi versenyző az elmúlt 
hét hónapban kitartó munkával ké-
szült Magyarország egyik legrango-
sabb fitness megmérettetésére, edzője, 
Erdős-Kathi Klára segítségével. A buda-
pesti döntőben végül a Fitness Modell 
Anyu kategóriában, a hetedik helyezést 
érte el Molnár Katalin.

A Shape Time funkcionális női edző-
teremben zajlott a felkészülés. A rend-
szeres testmozgás, helyes táplálkozás 
megszerettetése a hölgyekkel, elsődle-
ges célja a terem edzőinek, Klárinak és 
Enikőnek. A versenyfelkészítés pedig új 
tehetségeknek ad lehetőséget, hogy a 
sport szerelmeseivé váljanak. Viszont a 

Fitness

Kálmán Patrik, Reszler Zsolt, Szekeres ÁkosKálmán Patrik, Reszler Zsolt, Szekeres Ákos

leg gólkirály leszek. 
– Tervek a közeli jövőre? 
Sz. Á.: A későbbiekben mindenképpen 

szeretnék a felnőtt csapatban játszani, de 
úgy érzem, hogy az ifiben sokat tudnék 
még fejlődni.

K. P.: Szeretnék tovább focizni, fejlőd-
ni, erősíteni magam. El tudnám képzelni 
magam a nemzeti csapatban is, de tudom, 
hogy ahhoz még rengeteget kell tennem.

– Milyen plusz munkával jár a csapatkapi-
tányi karszalag? Mivel tudsz hatni a csapat-
társaidra?

Sz. Á.: Figyelni kell idegenben játszott 
meccsek előtt, hogy a felszerelés hiányta-
lanul megérkezzen a csapattal, pályán meg 
elég egy-két határozottabb szó a csapat-
nak, ha kell. De mindenki komolyan veszi 
az edzéseket és a meccseket is, úgyhogy sok 
plusz munkával tényleg nem jár ez a szerep.

– Harminchét gól – 24 meccs, hogy jött ez 
össze?

K. P.: Nagyon sokat edzünk és én utána 
sokszor maradok még gyakorolni, a lövé-
seket, szabadrúgásokat. Úgy tűnik, hogy 
a befektetett munka meghozta a gyümöl-
csét.

Beszélgetésünk végén a csapat edzője 
összegzésként hozzátette, köszönet jár 
a szülőknek, akik az idegenbeli mérkőzé-
sekre is jöttek velünk és szurkoltak a fiúk-
nak, de úgy gondolom, megérdemelnék a 
játékosok, hogy a hazai meccseken több 
résztvevő legyen, hiszen remek formában 
és látványosan játszanak.

A.P.

jelentkezők többségét változatos órák-
kal, funkcionális edzéssel (METCON), 
jógával, gerinc- és szétnyílt hasizomtré-
ninggel várják, illetve személyi edzésre 
is van lehetőség.


