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Legyen ugrálóvár, programok a 
főtéren, játékok, színes kavalkád! 
Ez minden gyerek kívánsága, ha a 
gyereknapról van szó. És az álom 
valóra is vált május 29-én a városi 
gyereknapon.

A délelőtt az aszfaltrajzversennyel 
kezdődött.  Huszonkilenc alkotás ké-
szült, melyeket értékelnie a zsűrinek. 
Nehéz döntés volt, de végül három dí-
jazottja lett a versenynek: Szabó Réka 
Ibolya, Szabó Szilvike és Bácsi Bianka. 

Andorkó Ibolya, két kislány édes-
anyja elárulta, közös élmény számuk-
ra a gyereknap. Az aszfaltrajzverseny 
után bábelőadást néztek. Minden gye-
rek elsőként említette az ugrálóvárat, 
ezért és a számtalan színes program 
miatt várták nagyon már az eseményt. 
A Városi Bölcsőde, a Kertész Lász-
ló Városi Könyvtár is külön standnál 
várta  az érdeklődőket.  A könyvtár 
munkatársai játékos feladatokat állí-
tottak össze és könyvajánlóval is ké-
szültek. A bölcsi játékokat hozott, de 
volt nyuszisimogató is. Jámbor-Szilá-
gyi Enikő például úgy gondolja, a gye-
reknapi programok segítenek abban, 
hogy a legkisebbek is könnyebben 
szocializálódjanak, de nagy szerepe 
van a játékoknak a mozgásban és a fej-
lesztésben is. 

A gyerekeket pedig számtalan fog-
lalkoztató várta. A népi játszóházban 
hagyományos elemekkel játszhattak, 
kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt. A mosolygós gyereknaphoz, ha 
már az időjárás kevésbé, de a cserké-
szek és a Zöld Kör nagyban hozzájá-
rultak játékaikkal. A HBCom Kábel 
Nonprofit Kft. több elektromos kisau-
tóval várta a legkisebbeket, ők pedig 
boldogan vették birtokba az igazi au-
tókra nagyon hasonlító járgányokat. 

Magyar hősök ünnepe
Május utolsó vasárnapján, ka-

tonai tiszteletadással és koszo-
rúzással emlékezett a hősökre 
Hajdúböszörmény város közössé-
ge a Kálvin téren lévő I. világhá-
borús emlékműnél.  

Gách István 1927 nyarán felavatott 
szobra hű képe annak, mit érezhet-
tek hajdú elődeink a Nagy Háborút 
lezáró trianoni diktátum után. A fáj-
dalom, az elesettek iránti tisztelet, az 
élők együvé tartozása, az Isten, haza, 
család hármasa egyszerre jelenik meg 
a szobrász alkotásában. Horthy Mik-
lós kormányzó a szobor avatásakor 
mondott beszédében maga is ponto-
san az említett értékeket emelte ki.

 A jelenkor megemlékezőinek ün-
nepén a Hajdúböszörményi Ifjúsági 
Fúvószenekar térzenéjével vette kez-
detét a tiszteletadás, majd a Him-
nusz hangjai után Olasz Szabó Soma 
színművész tolmácsolásában Babits 
Mihály: Ezerkilencszáznegyven című 
művét hallhatták az egybegyűltek. 
Magyarországért az életüket áldozó 
katonák és civilek emléknapját elő-
ször 1917-ben, a nagy világégés idején 
iktatták törvénybe, majd 2001-ben 
az országgyűlés jelentősen kibőví-
tette ezen ünnepkört, kiterjesztette 

valamennyi magyar hősre. Erkölcsi 
kötelességünk leróni tiszteletünket 
a hősök előtt, hiszen számos kato-
nának – többek között a Bocskai sza-
badságharcában harcoló sok böször-
ményi hajdúnak – tartozunk hálával 
azért, hogy életüket adták szabadsá-
gunkért. Az emlékezéssel erősítjük a 
hazaszeretetet és azt üzenjük, hogy 
védjük meg közösen Európa keresz-
tény kultúráját. Napjainkban is helyt 
kell állnunk a hazáért, mert megle-
gyintett bennünket is a háború sze-
le, veszélye – hangzott el Tiba István 
országgyűlési képviselő beszédében. 
Majd Loment Péter református lel-
kipásztor hirdetett igét, és emléke-
zett az egykor élt hősökre, akik a mai 
nemzedék előtt példaként állnak. Ma 
is nagy szükség van a hősökre, akik-
re a holnap nemzedéke büszke lehet. 
Azokra a hősökre, akik felelősen gon-
dot viselnek a rábízottakról – hang-
zott el. A megemlékezésen közremű-
ködtek a Magyar Honvédség 2. vitéz 
Vattay Antal Területvédelmi Ezred 3. 
Oláh Sándor Területvédelmi Zászló-
alj katonái. Az ünnepség a megemlé-
kezés koszorúinak elhelyezésével és a 
Szózat hangjaival zárult.

Ignáth Szilvia

Mindig különlegesség a gyereknapon 
a bábszínház, melyből három is volt a 
nap folyamán: A csillagszemű juhász, 
az Utazás Komposztániában és a Fizi 
Miska Afrikában című előadások.  De 
nem csak a nézőteret vehettek birtok-
ba ez alkalomból a legfiatalabb Haj-
dúböszörményiek. Hiszen városunk 
több gyerekcsoportja is nagy sikerrel 
mutatta be produkcióját. A Gajdán 
Tai Chi színes sportkínálata után a 
Zöld Bolygó rajzpályázaton részt vett 
120 gyereket díjazta a szervező Haj-
dú Sylenta Kft. ajándékcsomagokkal. 
A Hajdúböszörményi Ütősegyüttes a 
szokásos kivételes ritmust adta meg 
a napi jó hangulathoz, Sándor László 
vezetésével. Az egy éve működő Fit 
Body Kids két fergeteges aerobic be-
mutatóval állt színpadra. Uzonyiné 
Sóvágó Edit korábban is népszerűvé 
tette a gyerekek körében is az aero-
bicot, most ismét sokan választották 
ezt a mozgást. Izgatottan álltak szín-
padra, de a fegyelmezett, pontos, di-
namikus produkciók láttán mindenki 
érezte, rengeteg munkát fordítottak a 
koreográfiák elsajátítására. A társas-
táncmozdulatok szépségét a Salida 
Táncsport Egyesület tagjai varázsol-
ták színpadra. Tályai András vezeté-
sével francia néptáncot, latin tánco-
kat és egy retro produkciót mutattak 
be. A Hajdúböszörményi Mazsorett 
Együttes egy hete rendezett orszá-
gos fesztivált, melynek hangulatából 
hoztak ízelítőt a Kezdők, a Korall, 
Kristály, Flamingó-Nárcisz csoportok 
Futaki Renáta és Ládáné Tóth Zsu-
zsa csoportvezetők segítségével. Majd 
szaltókkal, lélegzetelállító mutatvá-
nyokkal érkezett a térre a Hege Show. 
Hegedűs László triálos, Guinness-re-
korder és magyar bajnok csapata még 
a közönséget is bevonta, a tér minden 
pontján érezni lehetett a produkciókat 
kísérő adrenalint. A gyerekek külön 
örültek az Aquamanó Partynak, vala-
mint Tompeti és barátai koncertjének. 
A Kelet Brass Band fúvós zenével ho-
zott utcazenei hangulatot. Dánielfy 
Gergő és az Utazók élő koncertje a 
harmadik lemezük turnéjának része 
volt. Mindhárom lemezükből válogat-
tak, melyet nagy szeretettel fogadott 
a gyereknapi közönség.

Szarvas-Szabó Kata

Gyereknapi kavalkádGyereknapi kavalkád
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                  Molnár Antal         A hét arca

„Mindig érdekeltek a madarak, 
virágok.”  Vallja Molnár Antal 
a Zöld Kör elnöke. Már gyerek-
korában a kertjükben lévő ma-
darakat fotózták a bátyjával és 
járták a határt. Ez volt a „hepp-
jük”, ahogy mondja. Az úgyne-
vezett Zenit fotópuskával ren-
geteg diafilmen megőrzött fotót 
készítettek. Majd a közösségi 
tevékenység is szerepet kapott 
az életében.  Természetvédel-
mi diákkör működött a Bocskai 
István Gimnáziumban Balla ta-
nár úr vezetésével és ő volt a 
titkára. Bölcsészkaron végzett 
szocálpolitikusként. Majd elvég-
zett egy területfejlesztési kiegé-
szítő képzést a természetvédelmi 
karon.  Ezen kívül turizmusfej-
lesztő minősítése is van.

A Hajdú-bihari Napló külsős tu-
dósítójaként is dolgozott korábban, 
hiszen mindig nála volt a fényképe-
zőgép. 

A sajtófotózásról is sokat tanult 
ebben az időszakban, majd jött egy 
baleset, sokáig nem tudta használni 
a kezét, így az újságírás abbamaradt. 

A Zöld Kör elődje 1991-ben Haj-
dúböszörményi Ifjúsági Természet-
védő Kör néven alakult. Molnár Anti 
még gimnáziumi tanuló volt, amikor 
1989-ben létrejött a Magyar Termé-
szetvédők Szövetsége Budapesten, a 
Várban. Kapott a gimnázium diákkö-
re is meghívót az eseményre, ahová 
egy diáktársával együtt utaztak. In-
nentől folyamatosan érkeztek a Szö-
vetségtől levelek, értesítők.  

Molnár Anti 1990-ben érettsé-
gizett, majd fotósként a Hajdúsági 
Múzeumban dolgozott. Hajdú You 
Do Klub-ban alakult a Természetvé-
dő Kör, Hajdúböszörményben 1991-
ben, ahogy fentebb is szerepel.  Volt 
donor szervezetük is, a mostani 
Ökotárs Alapítvány elődje, és támo-
gatást is kaptak tevékenységükhöz. 
1993-ban Anti elkezdte az egyetemet 
Debrecenben, kollégista lett.   

Ezidőben rendszeresen jártak a 
bodaszőlői pihenőházhoz, melyre 
finanszírozást táborpályázatokon 
nyertek. Majd a pihenőházban tü-
dőszanatórium működött gyerekek 
számára, és a természetvédők mindig 
akkor kapták meg a táborhely hasz-
nálati jogát, amikor parlagfűvirágzás 
volt, mert akkor nem volt tábor, de 
akkor már madár sem dalol. Ezért a 
Bükkben béreltek egy erdészházat, 
ami eléggé költséges volt. 

Az egyik egyesületi tag javasolta, 
miért nem vesznek inkább egy saját 
területet.  Bodrogolasziban kötöttek 
ki 1994-ben. Böszörményi származá-
sú volt ott Kocsis Antal pap, aki a vá-
sárlás ideje alatt szállást adott nekik. 
Az AD Stúdió billentyűsének volt az 
ingatlana, amelyet kinéztek maguk-
nak. Az Ökotárs Alapítványnak írtak 

egy levelet, nem adományt, hanem 
kölcsönt kértek, amelynek három év 
volt a futamideje. Nulla infrastruktú-
rával megcsinálták ott a táborhelyet. 
Jelenleg az Egyesületnek három in-
gatlana van, most is zajlik egy szállás-
helyfejlesztésük. Ott az önkormány-
zatnál csináltak közös oktatótermet. 
Bodrogkeresztúron, a zsinagóga 
épületben egy gólyavédelmi közpon-
tot, állandó kiállítást alakítottak ki 
szlovák-magyar pályázat keretében. 
Sárospatakon egy tanösvényt, kilátót 
építenek. Megalakult a Bodrog Egye-
sület is, amely egy szatelit szerveze-
tük. Kiépültek az ottani kapcsolatok.

Anti korábban részt vett ott egy 
hároméves szociális közösségfejlesz-
tésben, még onnan maradtak meg 
ezek a régi kapcsolatok az önkor-
mányzatokkal. Területfejlesztőként 
dolgozott, de alapvetően közösség-
fejlesztésről szólt a dolog. Vízi túrá-
kat szerveztek. Volt olyan, hogy szá-
zan szerettek volna egy programon 
részt venni. Szükségük volt ötven 
biciklire, és ötven kenura. Ötvenen 
bicikliztek, ötvenen kenuztak. Meg-
jöttek a kenukkal, kihúztuk, megy a 
busz felkiáltással, elmentek. „És ak-
kor ottmaradtál olyan szúnyogfelhő-
be a parton, hogy az borzasztó. Ott 
maradt összekenve tizenhat kenu, 
amit be kellett hordani egyedül.”

A mostani működésükben a fi-
nanszírozás fontos dolog. Vannak 
vállalkozási jellegű tevékenységeik, 
az ökoturisztikában is látnak némi 
fantáziát. De a nemzetközi, európai 
uniós, ifjúsági dolgokba is bekapcso-
lódnak.  Most érkezett hozzájuk egy 
orosz és egy török lány, fél évre. A 
szállásuk Bodrogolasziban lesz. Nyá-
ron egy hetet töltenek majd a bodai 
üdülőben, utána két hétig Hajdúbö-
szörményben, a Zöld Körnél lesznek. 
Az utolsó, negyedik hétben pedig a 
bodrogi PET Kupába fognak besegí-
teni. A PET Kupa egy civil kezdemé-
nyezés, egy természetfilmes csapat 
találta ki. Szemétszedés és hajózási 
feladatok vannak benne. Brand lett 
belőle. Az első ilyen alkalmat is kö-
zösen szervezték már. Közben a Zöld 

Kör az Erasmus + ifjúsági csereprog-
ramon is nyert. 

Nyáron lesz egy nemzetközi tábo-
ruk is Bodrogolasziban, úgy tűnik, 
hogy a Baptista Szeretetszolgálaton 
keresztül fiatalok vagy családok is 
jönnek majd. Ukrán menekülteknek 
csinálnak egy olyan tábort, amelyet 
a finn kormány finanszíroz. Pszicho-
lógussal próbálják a háború krízisét 
tompítani, valamint rekreációs prog-
ramokkal: biciklizéssel, kenuzással 
várják a táborba érkezőket. Szeptem-
ber közepéig tartanak a táborok Bod-
rogolasziban. 

De itthon is májusban kezdték 
használni a Hajdúböszörménytől né-
hány kilométerre, a Kutasi Kilátónál, 
a Hadházi Erdőbirtokossággal kiala-
kított detektívüveges madárleseket. 

Csodálatos madárfotók ké-
szültek már Bodán is, ahol szin-

tén van madárlesük kiépítve. Van 
gyurgyalagles a dorogi határban. De 
építettek már vércselest is. Ott most 
szalakóta fészkel, de van vörös- és 
kékvércseles.

Többször érkeznek külföldi termé-
szetfotósok is hozzájuk. Kínával volt 
ilyen kapcsolatuk a pandémia előtt. 
Egy kínai üzletemberrel találkozott 
Anti a Hortobágyon. Visszatérő ven-
dégek és mindig érkeztek újabb fotó-
sok Hajdúböszörménybe, de vitték 
őket Bodrogolasziba is és a Tisza tóra.  

A Zöld Kör jövőbeni tervei között 
szerepel a hajdúböszörményi Fürdő-
kertben az Ökoturisztikai Központ 
üzemeltetése. 

Böszörményben a daruvonulás kü-
lönleges dolog, így darules építését 
is tervezik. A Virágoskúti halastavak 
nagy része hajdúböszörményi igazga-
tási terület. Ez a fő éjszakázóhelyük a 
darvaknak.

Tavaly csináltak egy olyan produk-
ciót, hogy a Pródi Halsütővel együtt-
működve, őszi hétvégéken a jelentke-
zőket előadással várták, majd lovas 
szekérrel mentek darulesre. Ez na-
gyon népszerű program volt. 

De a Zöld Kör nyújtotta lehetősé-
gekkel, programokkal kapcsolatban a 
közösségi oldalukon mindig friss in-
formációkat találnak az érdeklődők. 
Ebből is kiderül, hogy milyen sajátos 
küldetéssel,  szívből jövő motiváció-
val alakult és működik a mai napig a 
Zöld Kör.

Szarvas-Szabó Katalin

Robotika verseny

A pandémia okozta szünet után 
ismét megrendezték a robotolim-
piát május 28-án, a Bocskai-gim-
náziumban.

A rendezvényre érkezett csapa-
toknak a maguk által készített robo-
tokkal különböző feladatokat kellett 
megoldaniuk. Így összemérték tudá-
sukat akadályfutásban, szumóban, 
műlesiklásban, s feladatul kapták 
még a dartsdobást, valamint a labi-
rintuson való áthaladást. A gimnázi-

um által szervezett programon öt ka-
tegóriában és összetett versenyben 
hirdettek eredményt. A Debrecenből 
érkező versenyzők három kategória 
első helyével és egy különdíjjal távoz-
hattak. Míg a böszörményiek is szép 
sikereket értek el.

Eredmények: műlesiklás, darts, 
szumo és összetettben első a 
Rescue csapata, akadályfutásban a 
Predatorok, míg a labirintusban a 
Roboto-sokk ért el első helyezést.
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Önkormányzati krónika

Megtartotta soron következő 
rendes ülését a Városházán, május 
26-án a képviselő-testület. A nyílt 
ülésen 33 napirendi pontot, a zárt 
ülésen 2 témát tárgyaltak meg a 
döntéshozók.

Az ülés egyperces néma felállással 
vette kezdetét a korábbi bodaszőlői 
önkormányzati képviselő, Dziobek 
Ferenc halála miatt. Napirend előtt 
Dombi Imre képviselő Bodaszőlő vil-
lamoshálózata kapcsán felvetette, 
hogy több ingatlantulajdonos szerelt 
fel napelemet, viszont a rendszer nem 
fogadja be a megtermelt áramot. Kérte 
a probléma megoldását a testületi tag. 
A napirend előtti felszólalást követő-
en a képviselők a Hajdúböszörményi 
Rendőrkapitányság 2021. évi beszá-
molóját tárgyalták. Dienes Imre kapi-
tányságvezető elmondta, valameny-
nyi bizottság ülésén jelen volt, majd 
megköszönte a véleményezőknek az 
együttműködő és elismerő szavakat. 
Kiemelte, hogy Hajdúböszörmény-
ben 2021-ben is sikerült szélsőségek-
től mentes, kiegyensúlyozott köz-
biztonsági helyzetet fenntartani. Az 
országos rangsorban előkelő helyen 
szerepel Hajdúböszörmény. Mint meg-
fogalmazta, teljesítették a szakmai és 
társadalmi elvárásokat. Az objektív 
tények és a szubjektív megállapítások 
is egybeestek, ennek az eredménynek 
koordinált és szervezett munka áll a 
háttérben. Külön dicsérettel kiemelte 
a hajdúböszörményi rendőrkapitány 
a helyi polgárőrök, közterület-felü-
gyelők, mezőőrök feladatellátását. 
2022-ben is látható rendőri jelenlétet 
tapasztalhatnak a lakosok, ami szüksé-
ges is, hogy hozzájáruljanak az élhető 
város fenntartásához. Kiss Attila pol-
gármester kiemelte, évek óta örömmel 
olvassák a Hajdúböszörményi Rendőr-
kapitányság beszámolóit. Fórizs László 
alpolgármester hozzátette, nem talál 
kivetnivalót a beszámolóban, hiszen 
folyamatosan csökken a bűncselek-
mények száma. A rendőrkapitányság 
rendezvényeken való közreműködése 
példás. Mint megfogalmazta, Hajdú-
böszörményben jó kezekben vagyunk. 
További közlekedésbiztonsági szem-
pontból két körforgalom kialakítása 
is megvalósulhat a közeljövőben és to-
vábbi térfigyelőkamera-rendszer kiépí-
tése is a tervek között szerepel. 

Kathiné Juhász Ildikó képviselőasz-
szony hozzátette, a Bűnmegelőzési Ta-
nácsnak is oszlopos tagja a helyi rend-
őrkapitányság küldötte. 

A továbbiakban a testület elfogadta 
a beszámolót a 2021-es évi költségve-
tési zárszámadásról. Majd az elmúlt 
esztendő gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról készült 
átfogó értékelés elfogadásáról döntöt-
tek. Czeglédi János, a Népjóléti, Ifjú-
sági és Sport Bizottság elnöke felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a beszámoló 
alapján kiderült, magasak a hiányzási 
számok, melynek kezelésére a jövőben 

megoldást kell találni. A képviselők elé 
került a 2022/23-as tanév óvodai cso-
portjainak indításáról szóló előterjesz-
tés is. Itt több szempont is szóba került. 
Bodnár Margit, az Oktatási és Művelő-
dési Bizottság elnöke elmondta, hogy 
egyre magasabb azoknak a gyerekek-
nek a létszáma, akik beilleszkedési, 
tanulási problémákkal rendelkeznek. 
Hozzátette, jelenleg a köznevelési tör-
vény három óvodai csoportonként egy 
pedagógiai asszisztenst finanszíroz. 
Egyre nehezebb helyzetben vannak az 
óvodák, hogy megoldják, hogy min-
den gyerek megkapja a számára meg-
felelő fejlesztést. Így szükséges még 
gyógypedagógiai asszisztens státusz 
létesítése a három óvodában. Majd 
a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő 
Zrt. és tagvállalatainak 2021. évi be-
számolójáról, későbbi napirendi pon-
tok között pedig a Vagyonkezelő Zrt. 
jövőbeni működési modelljéről dön-
töttek. Az önkormányzat gazdasági 
programjának megvalósításáról szóló 
tájékoztató kapcsán felmerült az in-
tézmények működésének, energetikai 
felújítási lehetőségeinek vizsgálata, 
hiszen az egyre növekvő energiaárak 
komoly terhet jelentenek a városnak. 
Az ülésen felmerült a Tungsramban 
dolgozók helyzete, mellyel kapcsolat-
ban a város vezetése folyamatos egyez-
tetéseket folytat az illetékesekkel, az 
érintettekkel. Majd a testületi ülésen 
Lőrincz Ákos és Hudák József, az ÉRV 
Zrt. vezetői jelentek meg a jövőre vo-
natkozó szerződéssel kapcsolatban. 
Köszönetüket fejezték ki a képviselők 
a szivattyú-meghibásodás gyors keze-
léséért. Jelezték, a szennyvíz utaztatá-
sával kapcsolatos bűzhatás problémája 
is megoldásra vár Hajdúböszörmény 
több pontján.  Az ÉRV Zrt. vezetése 
jelezte, tudásuk lehető legmagasabb 
fokán fogják ellátni tevékenységüket, 
ahogyan több évtizede teszik, majd-
nem 300 településen. Mint mondták,  
jó együttműködés alakult ki a hajdúbö-
szörményi kollégákkal, sőt az átvétel-
kor rögtön áttekintették a közművek 
műszaki állapotát is. További napiren-
di pontokban elfogadták a képviselők 
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. 2021. évi beszámoló-
ját és a jövőbeni sorsáról is tárgyaltak. 
Emellett a HHG Kft. és a Hajdúkerületi 
Hús Nonprofit Kft., valamint az ESZ-V 
Nonprofit Kft. tavalyi éve is a grémi-
um elé került. Tárgyaltak a 2022-es év 
parkfenntartási feladatairól is, vala-
mint a lakossági LED csereprogramról, 
melynek keretében regisztráció után, 
a lakosságnak lehetősége lesz LED 
izzók átvételére. Ennek időpontját a 
későbbiekben hozzák nyilvánosságra.  
A képviselők tárgyaltak az élelmezési 
norma és rezsiátalány jóváhagyásáról, 
valamint a gyermekétkeztetésért fi-
zetendő térítési díjakról szóló önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

Szarvas-Szabó Katalin

Cigány vagyok, mert kimondom
„Barna a bőröm, de a roma nyel-

vet nem tudom. Akkor ki vagyok 
én?” Hangzott el a Péli Tamás 
Kulturális Est keretében, Farkas 
Franciska színésznő előadásán, 
az egyetem böszörményi karának 
Lippai Balázs Roma Szakkollégiu-
mában, május 13-án.

Franciska online csatlakozott az 
eseményhez, aki elmondta, mindig is 
színész szeretett volna lenni, de nem 
vették fel a Színművészeti Egyetemre. 
Így szociális munkásként dolgozott, 
ahol lényegében derült égből villám-
csapásként lehetőséget kapott a „Vik-
tória: A zürichi expressz” főszerepére, 

valószínűleg azért, mert amatőr szí-
nészt kerestek és roma származásút 
– tette hozzá Franciska. – Huszonhét 
éves voltam ekkor, így kiöregedtem az 
egyetem padjaiból, de szerettem volna 
tanulni és tudtam, hogy ez a film az 
egyetlen ütőkártyám, ami az álmom 
felé segít. Elkezdtem színházakba jár-
ni, bérleteket vásároltam, csak ezek-
ben a körökben mozogtam, figyeltem 
a színészeket, a rendezőket, a testtar-
tásukat. Egy szóval mindent! Autodi-
dakta módon tanultam, majd egy évre 
felkarolt a Katona József Színház ren-
dezője – folytatta a színésznő.

Összegzésként annyit mondott a 
pályaútjáról, hogy volt egy álma, amit 

sose adott fel és annak ellenére, hogy 
hátrányból indult, kitartott a végsőkig, 
és ezt tanácsolta a jelenlévő diákoknak 
és vendégeknek.

„Ha magad elfogadod, akkor onnan-
tól kezdve minden sokkal könnyebb 
lesz"– kezdte a roma identitásról szó-
ló előadását, majd hozott is gyorsan 
rá példát Amerika történelméből, je-
lesül, ők a rabszolgaságtól eljutottak 
odáig, hogy sötét bőrű elnökük lett 
nyolc évig. El kell fogadni a másikat, 
illetve  önmagadat is – utalt vissza az 
identitás első mondatára. Ezért se je-
lenik meg rólam olyan cikk, hogy atro-
citásba keveredtem a rasszom miatt – 
mondta a színésznő. Kiskoromban és a 
gimnáziumban is kerültem összetűzé-
sekbe, sőt a visszatérő incidensek mi-
att kellett iskolát váltanom, de miután 
színész lettem, még akkor is ért diszk-
rimináció. Sajnos vagy nem sajnos, a 
média világa gyakran zár színészeket 
egy bizonyos karakter skatulyájába, 
és nagyon örültem, amikor a „Mel-
lékszereplők” című filmhez felkértek 
mindenféle jelző nélkül, és „csak” egy 
női szerepet kell eljátszanom, nem egy 
hátrányos helyzetű, hánytatott sorsú, 
roma lányt – folytatta a színésznő.

Farkas Franciska előadását köve-
tően érkezett egy olyan kérdés, hogy 
„Ha nem beszéled a roma nyelvet, nem 
gyakorlod a roma hagyományokat, akkor 
miben nyilvánul meg számodra a cigány-
ság?”, melyre a művésznő kisebb gon-
dolkodás után röviden annyit felelt:  
„Lehet nem érzem magam úgy igazán se 
magyarnak, se cigánynak, valahogy még-
is duplának érzem magam, mind a kettőt 
egyszerre! A kultúrám is, a gondolkodá-
som, és a stílusom is valahogy a kettőnek 
az egyvelege. Valószínűleg azért vagyok 
cigány, mert kimondom, hogy én cigány 
vagyok, és ha magad elfogadod, akkor 
minden sokkal egyszerűbb lesz.”

Az előadás végén megköszönte a le-
hetőséget és jelezte, hogy mindenkép-
pen szeretne a jövőben egy személyes 
találkozást is a Hajdúböszörményiek-
kel.

A.P.

Örömzene és testvéri szeretetÖrömzene és testvéri szeretet

„Díszpolgárok az orgonáért” 
előadássorozat ötödik jótékonysá-
gi koncertjét rendezték május 29-
én a Bocskai téri református temp-
lomban.

Loment Péter lelkész igével kö-
szöntötte a szép számú érdeklődő kö-
zönséget. A díszpolgár-védnök ezút-
tal Nagy Antal János vállalkozó volt, 
aki buzdított az orgonamentés ügye 
mellett. A jelenlévők Bodogán László 
görögkatolikus parochus segítségével 
emlékeztek Nagymihályi Géza atyá-
ra, a szónok egykori kiváló tanárára, 
a művészettörténész parochusra, aki 
Böszörménynek szellemi műhelyt, a 

templomnak ikonosztázt adott. Ezt 
követően a Szent Efrém Férfikar bi-
zánci stílusú zenei repertoárja mellett 
felhangzottak protestáns zsoltárok, 
harangimák, népek zenéi, magyar 
klasszikus szerzők feldolgozásai. Ez-
után Szabó Balázs nemzetközi orgo-
naszakértő, az opus 400-as Angster-
orgona felújításának irányítója és 
Balogh Gyárfás, az alapítvány kura-
tóriumi elnöke adott tájékoztatást a 
hangszer jelenlegi állapotáról. Az est 
zárásaként csendült fel Liszt Ferenc: 
Anima Christi című műve a férfikar 
előadásában, akiket Szabó Balázs or-
gonaművész kísért. 

B.Gy.-Gy.E.
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Pályám kedves története

„Csőbe” húzták
Papp Zsolt, a Bocskai-gimná-

zium tanára szívesen idézi fel 
gyermekkori élményeit, amikor 
például az utcabeliekkel sokat 
játszott és focizott. A testvérével 
gyakorlatilag amikor lehetett, 
kint voltak a szabadban. 

Kedves emlékként őrzi azokat a te-
leket is, amikor a csónakázótó jegén 
korcsolyáztak a többiekkel. Iskolai 
tanulmányait a városban végezte. 

Az általánost a Bocskaiban fejez-
te be, majd a gimnázium növendéke 
lett. Ez a nyolcvanas évek második 
fele volt. Pezsgő diákélet jellemezte a 
középfokú intézményt. Felkészült és 
szigorú tanáraik voltak. Megkapták 
az útravalót az érettségire és a to-
vábbtanulásra. 

A négy évet követően a nyíregy-
házi főiskolára, történelem-művelő-
désszervező szakra nyert felvételt. 
Innen hívta vissza dolgozni az egy-
kori alma materbe az akkori igazga-
tó, Gyulai Edit. Elfogadta a felkérést, 
nem gondolkozott rajta. 

Amikor harmadéves volt a főis-
kolán, tanára, Dám László hatására 
megtetszett neki a néprajz. Be is irat-
kozott a Kossuth-egyetemre és egy 
ideig párhuzamosan végezte a tanul-
mányait. Tanított történelmet, társa-
dalomismeretet és művészettörténe-
tet, valamint filmkultúrát. 

Jelenleg a média, illetve a hon- és 
népismeret világába vezeti be a tanu-
lókat. Eleinte a nagysikerű, látványos 
rendezvények megtartását könyvel-
te el sikernek. Amikor bevezették a 
mozgóképkultúra és média tantár-
gyat, rengeteg tehetséges diák kap-
csolódott be a tevékenységbe, akik 
országos tanulmányi versenyeken ér-
tek el eredményeket. Ezt is sikernek 
tartja Papp Zsolt. 

Ma már másra fókuszál. Az a fon-
tos számára, hogy aki érettséginek 
választja a tantárgyát, kitűnően fel 
tudjon készülni. Most már nem egy 
kimagasló eredményt könyvel el iga-
zi sikernek, hanem azt, hogy minden 
diák kapja meg a számára fontos is-
meret. 

Pszichológus feleségével két gyer-
meket nevelnek, akik kisgimnazis-
ták. Az ikreiknek az általuk tanult 
értékeket adják át. A tisztelet, a ta-
nulás és a munka értéke mellett az 
önmegismerés, a saját lehetőségek 
kiteljesítése és a mások nézőpontjá-
nak elfogadásának fontosságát. 

Papp Zsolt kedves története mun-
kájához kapcsolódik. – Amikor kez-
dő tanár voltam, akkor megkaptam 
a kilencedik évfolyamot, százhúsz 
diákkal. Ilyenkor az ember arra tö-
rekszik, hogy néhány hét alatt min-
denkit megismerjen névről és arc-
ról. A második hét szerdáján feltűnt 
nekem egy fiatal lány, akivel hétfőn 
találkoztam. Jeleztem neki, hogy ő 
már volt a hét eleji órán, ezért most 

nem kell bejönnie a negyvenöt perc-
re. Erősködött, hogy annyira szere-
ti a médiát, hogy most is bent akar 
lenni. Próbáltam meggyőzni, hogy 
majd hétfőn találkozunk. Felesleges 
volt, mert ragaszkodott az elképze-
léséhez. A beszélgetés hosszabb ideig 
tartott. Közben láttam, hogy a barát-
női jobbra balra dőlnek a nevetéstől. 

Az egyik lány megsajnált és elmond-
ta, hogy ennek a tanulónak van egy 
ikertestvére, akivel két külön osztály-
ba járnak. Ez a tizenhat éves lány első 
beszélgetéskor „megetette” a tanár 
urat. Rájött, hogy összekevertem a 
testvérével. Kezdő tanárként, az első 
találkozás alkalmával ez a diák egy-
ből behúzott a csőbe. Mindenesetre 
nagyon mókás szituáció alakult ki. 

A másik története mintegy tíz évvel 
ezelőttre tekint vissza. „Budapesten 
voltunk egy diákmédia-fesztiválon – 
meséli Papp Zsolt. Nagyon ügyes és 
tehetséges diákokkal, Komoróczi Ti-
borral és Tóth Lászlóval voltam jelen. 
Itt diákújságíró kategóriában orszá-
gos díjat kapott a két tanítványom. 
Önmagában az, hogy felutazhattunk 
Budapestre, egy médiafesztiválra, 
igazi élmény volt. Nagyon különleges, 
értékes előadásokat hallgathattunk 
meg a találkozón, melynek díszven-
dége Andy Vajna volt. Ő akkor költö-
zött haza pár éve. Már filmügyi kor-
mánybiztos volt, megközelíthetetlen 
és távolságtartó ember hírében állt. 
Mi nem ezt tapasztaltuk. Egész nap 
ott volt a rendezvényen. Elvegyült a 
fiatalok között, bárki odamehetett 
hozzá, mindenkivel leállt beszélget-
ni. Éppen hazafelé tartott, amikor 
a tanítványaim megállították, hogy 
szeretnének vele közös fotót készí-
teni. Andy Vajna teljesítette a kérést. 
Több fénykép is őrzi annak emlékét, 
hogy ez a megközelíthetetlen ember 
milyen természetességgel és közvet-
lenéggel mozgott a gyerkőcök kö-
zött.”

Bertalan Erzsébet

Család, szeretet, hivatás
A nyugdíjas mezőgazdasági gép-

szerelő, műszerészmester Szarvas 
Péter, máig szívesen kíséri figyelem-
mel a szakmája fejlődését, már csak 
azért is, mert előfordul, hogy egy-
egy kérdéssel hozzá fordulnak.  Fo-
lyamatosan minőségi munkát ad ki a 
keze alól, ezáltal még nyugdíjasként 
is növeli a szakma presztízsét. Sok 
ismerős kér tőle a mai napig segítsé-
get. 

–  Délelőtt tíz órakor beszélgetünk. Mikor 
kezdődött ma a napja?

– Öt órakor ébredtem. Ez minden nap 
így van. Ilyenkor átgondolom az aktuá-
lis teendőket. Fontosnak tartom, hogy 
nyugdíjasként is aktív életet éljek. Min-
dig örökmozgó voltam. Ezt a szüleimtől 
örököltem, akik földművesek voltak. Ta-
nyán nőttem fel, és ott jártam iskolába. 
Véleményem szerint nem lehet leállni. 
Ketten voltunk testvérek. Nyugdíj előtt 
már így terveztem az életemet.

– Annak idején hogyan választott szak-
mát? Miként alakult a pályafutása?

– Már gyermekkoromban is mindig 
szerelgettem. A gépállomáson voltam 
tanuló, 1964-ben szabadultam. Utána 
megszereztem a hivatásos jogosítványt, 
majd katona voltam. Ezt követően men-
tem az Izzóba dolgozni, ahol több roko-
nom is dolgozott. Ott tizenhárom évet 
töltöttem el, majd az akkori Vörös Csillag 
téeszben helyezkedtem el. Itt huszonhat 
esztendőt dolgoztam, onnan jöttem el 
nyugdíjba, 2010-ben. 

– Soha nem bánta meg a választását, 
hogy ezt a szakmát választotta?

– Nem. Én ezekben a szakmákban 
megtaláltam a boldogulásomat. Ha va-
lamit elvállaltam, azt becsülettel elvé-
geztem. Igényes vagyok a munkámmal 
szemben, ezt tanultam a szüleimtől, ezt 
adtam tovább a fiamnak és a lányomnak 
is. Négy unokámat is erre nevelem. 

– Ön szerint milyen egy jó munkahely?
– Szerencsés vagyok, mert én mind a 

kettő munkahelyemen nagyon szerettem 
dolgozni. Máig a munka éltet. Fontos, 
hogy jó legyen a kollektíva, legyen olyan, 
mint egy család. Az Izzóban nagyon jó 
helyem volt, a szövetkezetben háztájim is 
lett. Örömmel javítottam a nagy gépeket, 
különböző tanfolyamokon is részt vehet-
tem. Nagyban segítették a szakmai elő-
menetelem. Amikor eljöttem nyugdíjba, 
még többször megkértek, hogy segítsek. 

– Mitől szép a gépszerelő szakma?
– Sikerélményt ad, ha az általam készí-

tett vagy javított gép beindul és működik. 
Ez engem doppingol. Mindig annyit gon-
dolkodom egy megoldáson, míg az nem 
lesz jó. Sokszor hoztak a műhelyembe 
olyan gépet, amit még nem is láttam. De 
addig agyalok, míg rá nem jövök a prob-
lémára. Sokszor apró dolgokon múlik a 
siker. Engem az újdonság motivál. Soha 
nem skiccelem le a megoldandó feladato-
kat, hanem fejben gondolom át. 

– Milyennek látja szakmája megbecsült-
ségét?

– Az a baj, hogy egyre kevesebb a ta-
pasztalt oktató. Mint minden szakmá-
ban, szükség van a rutinra. Annyira fej-
lődött a technológia a mai világban, hogy 
nehéz követni. Ma már az elektronikáé 
a főszerep. Sokat kell tanulmányozni az 
újdonságokat. Az én időmben még más 
jellegűek voltak a gépek. A napi tájékozó-
dásban az internet az unokáim szoktak 
segíteni. Mind a két munkahelyemen sok 
tanulóm volt. Máig mindegyik tisztelet-
tel fordul felém. Egy-egy találkozáskor 

örömmel köszöntjük egymást. Én meg-
mutattam nekik, hogyan kell megoldani 
a problémákat, és azt is, hogyan kell ösz-
szetakarítani. Annyira nem voltam szi-
gorú oktató, de az alapokat megkövetel-
tem. Inkább embercentrikusként voltam 
ismert, szerettem a gyerekeket. Fontos-
nak tartottam, hogy értsek a nyelvükön. 
Nagy felelősség volt szakokat tanítani, 
hiszen a tanulók jövőjét is megalapozzuk 
az oktatás során. 

– Ebben a szakmában mit tart a legfon-
tosabbnak?

– Fontosnak tartom a határidő be-
tartását. A munkát pedig becsülettel, 
legjobb tudásom szerint végeztem el 
mindig. Én a kisebb feladatokat is meg-
becsülöm. A rend nagyon fontos az éle-
temben. Nemcsak a műhelyemben van ez 
így, hanem a lakásunkban is. Ez utóbbi a 
feleségem érdeme. 

– Sok böszörményi emberrel találkozik, 
hiszen nyugdíjasként is aktív életet él.

– Szolidabb típusú ember vagyok, min-
dig arra törekszem, hogy mindenkivel 
megtaláljam a hangot, megfelelő hang-
nemben. Vallom, hogy szép szóval min-
dig többre lehet jutni. 

– Mivel foglalkozik a mindennapokban?
– Van földünk, és őstermelők is va-

gyunk. Kimegyünk a határba, ott telje-
sen kikapcsolódok. A kaszát beteszem az 
autóba és rendbe teszem a terület végét. 
Sétálunk egy jót, hallgatva a madárcsi-
csergést. A feleségem mezei virágokat 
szed. Régebben jártunk kirándulni. De 
most már nem vágyok messzire. A kör-
nyéken is megtalálom a szépséget. Sokat 
biciklizek, mert így nem kell gondolkodni 

a parkoláson, no meg a mozgás sem árt. 
Azon kívül, hogy a kertet rendezem, van, 
hogy különböző gépeket hoznak hozzám, 
hogy mi lehet velük a probléma, próbálok 
segíteni, megoldani a hibát.

– A családjára mennyire támaszkodhat?
– Nekem a család a mindenem. Rend-

kívül segítőkészek. Kölcsönösen támo-
gatjuk egymást. Boldoggá tesz, hogy jó 
a kapcsolatom a gyerekeimmel és uno-
káimmal. A feleségemmel pedig rövide-
sen ötven éve élek boldog házasságban. 
Nélkülük nem értem volna el a szakmai 
sikereimet sem. 

– Elérte azt az életében, amit szeretett 
volna?

– Igen. Csodálatos családom van, büsz-
ke vagyok rájuk. Mindig szerettem a 
munkámat, sok örömet találtam benne. 
Az egészségemre sem panaszkodhatom. 
Idáig hibátlan a dolog. 

bertalan
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Két keréken, biztonságban
Hajdúböszörmény ismert arról, 

hogy a lakosok nagy része kerék-
párral közlekedik. Nincs jogosít-
ványhoz kötve, még is nagy fele-
lősség társul hozzá. Számos KRESZ 
szabály vonatkozik a kétkerekű-
ekre, például arra is, hogy milyen 
a közlekedésre alkalmas bicikli.

Kelemen Sándort, a hajdúböször-
ményi rendőrkapitányság alezredesét 
kérdeztük a téma kapcsán, aki elöljá-
róban elmondta, „Sajnálatos módon a 
legtöbb baleset kiváltó oka, hogy nem 
az arra kijelölt útszakaszon közleke-
dünk.  A városban mostanra már több 
kilométer hosszan használható kerék-
párút, azonban így is akadnak, akik 
nem veszik ezeket igénybe. 

A jogszabály értelmében kerékpár-
úton, kerékpársávon vagy az erre utaló 
jelzés esetében az autóbusz-forgalmi 
sávon kell haladni. Ahol ilyen nincs, a 
leállósávon vagy az arra alkalmas út-
padkán, illetve a lakott területen kívüli 
úton az úttest jobb széléhez húzódva. 
A szolgálatot ellátó kollégák gyakran 
szembesülnek azzal, hogy előszere-
tettel használják a járdát. A KRESZ 
egyértelműen fogalmaz akkor, amikor 
kimondja, hogy lakott területen belül 
csak akkor lehet a járdán haladni, ha 
az úttest alkalmatlan (pl. az útburko-
lat állapota nem teszi lehetővé: útfel-
bontás, nagy mennyiségű csapadékvíz, 
stb.), vagy ha azon haladni egyébként 
is tilos. Ebben az esetben a jogszabály 
megengedi, hogy a járdán, a gyalogo-
sok zavarása nélkül, legfeljebb 10 km/h 
sebességgel haladjunk.” – nyilatkozta 
az alezredes. További veszélyforrások, 
melyeket kiemelt: „A biciklit toló sze-
mély már gyalogosnak minősül, tehát 
a gyalogátkelőhelyhez érkezve le kell 
szállnia, és át kell azt tolnia. Ezt a sza-
bályt általában figyelmen kívül hagy-
ják, ezáltal rendre veszélyhelyzetet 
idéznek elő, nem egy esetben ez bal-
esethez vezet. 

Ezen felül a kanyarodási szabályok 
betartására szeretném ráirányítani a 
figyelmet, hiszen mindenkinek jelez-
nie kell az irányváltoztatási szándékát. 
Ezt balra kanyarodva bal, jobbra ka-
nyarodva jobb kézzel tudják megten-
ni. Fontos kiemelni, hogy a karjelzést/
irányjelzést az irányváltoztatás előtt 
megfelelő távolságban és kellő időben 
kell megtenni, annak érdekében, hogy 
a közlekedés egyéb résztvevői a szán-
dékot időben észlelhessék. A rendőrök 

A közrend védelmében

A napokban tartotta éves köz-
gyűlését a polgárőrök helyi kö-
zössége. Pacsmag János ekkor ve-
hette át az „Év polgárőre” címet. 
Immár második alkalommal. 

A polgárőrség Magyarországon az 
egyik legnagyobb lélekszámú társa-
dalmi szervezet. Célja a közrend és 
közbiztonság fenntartásának segíté-
se. Hajdúböszörményben három év-
tizede működnek.  Nagyfokú alázatra 
és tenni akarásra van szükség ahhoz, 
hogy valaki jó polgárőr legyen. A ki-
tüntetett polgárőrtől ez nem volt tá-
voli sohasem.

– Mi társadalmi munkában védjük 
a közrendet. Hetente legalább egy-
szer szolgálatban vagyok, de ott van-
nak még a hétvégi rendezvények és 
a sportesemények is. Ezeken ugyan-
csak szoktunk biztosítani. 

A polgárőr elmondása szerint egy-
egy szolgálat során bejárják a város 
belterületét, majd a külterületekre is 
gondot fordítanak. Szolgálatot telje-
sítenek a szőlőskertekben is.

– A barátaim unszolására lettem 
polgárőr. Először pártoló tag voltam, 
majd 2005-ben lettem teljes jogú pol-
gárőr. Soha nem bántam meg a dönté-
sem. Mivel közösségi ember vagyok, 
megtaláltam a helyem. Máig fontos-
nak tartom, hogy részt vegyek a tár-
sadalmi bűnmegelőzésben. Vallom, 
hogy ha egy kicsit is hozzá tudunk já-

rulni a közbiztonság javításához, már 
megérte. Nagyon jó a kapcsolatunk a 
rendőrséggel, a mezőőrséggel, köz-
foglalkoztatottakkal és a városban 
működő többi szervezettel. 

Pacsmag János szerint nyitott 
szemmel kell járni, és figyelni min-
den eseményre. Egy átlagos évben 
több száz órát tölt a területeken. Ál-
talában nyolcórásak a szolgálatok. 

– Örömmel tölt el, hogy a közbiz-
tonság fenntartásába be tudunk egy 
kicsit segíteni. Megéri ez a tevékeny-
ség. A szolgálat során sok embert is-
mertem meg. A kezdetekben kicsit 
idegenül fogadtak bennünket. Ma 
már nagyobb a lakosok bizalma fe-
lénk. Jó lenne, ha több fiatal vállalna 
szolgálatot. Várjuk is a csatlakozásu-
kat.

Pacsmag János felesége is tagja a 
polgárőrségnek. Így a családi támo-
gatás nem hiányzik ehhez a tevé-
kenységéhez. A szolgálat tagjaként 
azt várja a jövőtől, hogy még sokáig 
maradjanak így, hosszú ideig álljanak 
a lakosság rendelkezésére. Megéri ezt 
a szövetséget fenntartani. 

– Nagyon büszke vagyok a mostani 
elismerésre. Megköszöntem a veze-
tőségnek és a tagságnak, hogy rám 
gondoltak.  Ez a díj arra ösztönöz, 
hogy a vállalásaimat továbbra is tel-
jesítsem. 

bertalan

Bodaszőlőn is várták a gyerekeket

leggyakrabban a kötelező tartozékok 
hiányát tapasztalják,  illetőleg korláto-
zott látási viszonyok mellett, a jármű 
vagy az azt hajtó személy ruházata ki-
világítatlan.

Rendszeresen tapasztaljuk, hogy a 
város külterületi részén élők (itt első-
sorban a szőlőskerti részekről érkezők-
re gondolok), éjszaka vagy korlátozott 
látási viszonyok mellett nem viselnek 
kötelezően előírt fényvisszaverő ru-
házatot/láthatósági mellényt, illetve 
a kézben tartott mobiltelefon hasz-
nálata ugyanúgy tilos, mintha azt egy 
gépkocsivezető tenné” – folytatta be-
szédét.

– Milyen a szabályosan felszerelt ke-
rékpár? 

– Könnyen kezelhető, megbízható 
kormányberendezéssel, két, egymás-
tól függetlenül működtethető, száraz 
és nedves időben egyaránt hatásos 
fékszerkezettel, csengővel, elöl hátul 
lámpával, fényvisszaverővel, küllőpriz-
mával kell rendelkeznie.

– Gyakori a kisülésekkel felszerelt ke-
rékpár, erre milyen előírások vonatkoz-
nak? 

– Gyermekülés olyan módon sze-
relhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő 
gyermek, a vezetőt a kilátásban és a 
vezetésben ne akadályozza, a világí-
tó- és jelzőberendezéseket ne takarja. 
A hátsó gyermekülés azzal a feltétellel 
megengedett, hogy az háttámlával és 
a gyermek méretére beállítható, általa 
ki nem kapcsolható, a kibújást minden 
körülmények között megakadályozó 
utasvisszatartó rendszerrel van ellát-
va. Az üléshez kapaszkodót és lábtar-
tót is fel kell szerelni, és a konstruk-
ciónak meg kell akadályoznia, hogy a 
gyermek lába a kerékkel érintkezésbe 
kerülhessen. A személyszállítás szabá-
lyaival kapcsolatban a KRESZ előírja, 
hogy kétkerekű kerékpáron 16. élet-
évét betöltött személy szállíthat 10 
évnél nem idősebb, a kerékpárt nem 
hajtó utast annak pótülésén.

– Hány éves kortól lehet forgalomban 
biciklivel részt venni?

– Nincs korhatárhoz kötve. Vélemé-
nyem szerint azonban elvárás lehet, 
hogy a biciklizéshez szükséges életkori 
sajátosságokkal és minimális közleke-
dési ismertekkel rendelkezzen. Fontos 
szabály azonban, hogy főútvonalon 12. 
életévét be nem töltött személynek ti-
los kerékpározni! Fontos a szülők sze-
mélyes példamutatása, a helyes közle-
kedésre nevelés, az alapvető jelzések 
megismertetése a kezdők számára.

– Mi az, amire még felhívnák a város-
ban kerékpározók figyelmét?

– Mint az egyik baleseti fő okot, fon-
tosnak tartom kiemelni, az útkereszte-
ződésben való áthaladást. Az elsőbbsé-
gi szabályok hivatottak meghatározni, 
hogy a kereszteződésben ki mehet, és 
kinek kell megállnia, elsőbbséget adnia. 
Ha az érintett útszakaszon nincs ke-
rékpárút, szabályosan az úttesten lehet 
közlekedni, tehát az elsőbbségre vonat-
kozó szabályok rájuk is vonatkoznak. 
Mint azt említettem, közlekedési isme-
retek hiányában sokszor nem is olyan 
egyszerű eldönteni az elsőbbséget. 

V.M.F.

A Bodaszőlőért Egyesület immár évek óta szervez programokat a gyerekeknek. Így 
volt ez május 28-án is, amikor a kicsinyeket rajzfilmvetítésre, tombolasorsolásra, kéz-
műves foglalkozásra, ügyességi népi játékra, illetve rendőrségi bemutatóra várták. A 
rendezvényen ezúttal sem maradt el a tombolasorsolás és a tinidiszkó sem.
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A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
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Közérdekű információk

Tel:                           06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Június 4-5. 
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Angyal Esz-
ter (Tel: 06-20-380-8180). Az 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. Június 
8-án, szerdán Kiss Attila polgármester tart 
vezetői ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra kö-
zött.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00

Gyógyszertári ügyelet

Jú
ni

us
 

3. (péntek) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

4-5. (szo-v) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

6. (hétfő) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

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

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

9. (csütörtök) Arany sas Ady tér 11. Tel: 227-779

10. (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

Fájó szívvel emlékezünk
 drága szerettünk

BOTOS LÁSZLÓNÉ
(szül. Dobó Mária)

halálának 40. évfordulójára.
BOTOS LÁSZLÓ

halálának 17. évfordulójára.

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

Két lánya és családja.

Megemlékezés

Lapzárta: 
kedd 9 óra

Drága szerettünk hamvasztás utáni teme-
tése, 2022.  június  7-én (kedden)  14 óra 
30 perckor lesz a Hajdúböszörményi  Köz-
temető urnasírbolt parcellájában polgári 
szertartás szerint.

„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

Kérjük, hogy kegyeletüket
 egy szál virággal róják le!

A gyászoló család.

MOLNÁR  ANTAL
volt hajdúböszörményi lakos

 64 éves korában örökre megpihent.

Gyászjelentés

A gyászoló család mély fájdalommal 
tudatja, hogy

Főállású 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. június 17. 16:00 óra
Bérezés megegyezés szerint, a hatályos jogszabályok alapján.

Érdeklődni a 20/3158115-ös telefonszámon lehet.

MOLNÁR TAMÁS ev. 

HÚZATÁSTHÚZATÁST  vállalok
 műtrágya kijuttatással és  műtrágya kijuttatással és 

BÁLASZÁLLÍTÁSTBÁLASZÁLLÍTÁST rakással együtt 
kis és nagy tételben.kis és nagy tételben.

Tel: 06-70/36-24-223

ÉRTESÍTJÜK 
Hajdúböszörmény lakosságát

 és a jogi személyeket, 
hogy JÚNIUS 6-ÁN

 (pünkösdhétfőn) 
a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

az ünnepre való tekintettel,
 ELMARAD!

Helyette június 4-én,
 szombaton történik 
a hulladékszállítás.

Az elszállítani kívánt 
hulladékot kérjük, 

a megszokott helyre
reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben nem jutott el Önökhöz a Sza-
badhajdú aktuális száma, kérjük, jelezzék 
a problémát a terjesztőnél a 06-20-911-
5006-os telefonszámon.
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„Legyen a zene mindenkié” (Kodály Zoltán)

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola felvételt hirdet a  2022/2023 tanévre
• Hangszeres és énekes tanszakokra
• Népzenei tanszakokra   
• Zeneóvodai foglalkozásokra 
• Képző- és iparművészeti tanszakokra

A felvételi időpontja:  2022. június 8. 9. 10. (14-18 óra)
Helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 31.

Jelentkezéskor kérjük, hozza magával
 gyermeke OM azonosítóját

További információ: 52/561-704.  
A felnőtt korosztály jelentkezését is várjuk 22 éves kortól.
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Világbajnok karatés

Fehér Abigél Borbála, a Bocs-
kai-iskola 7.a. osztályos tanulója 
több hazai -és nemzetközi karate 
bajnokságon ért el dobogós he-
lyezést. Minden évben kitűnő ta-
nulmányi eredménnyel és példás 
szorgalommal zárta a tanévet. 
Ennek köszönhetően nyerte el 
a „Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója – 2021” címet.

Abigéltől megtudtuk, hogy öröm-
mel vette át az elismerést. Titkon 
remélte, hogy megkapja a díjat. Ko-
moly feltételeknek kellett megfelel-
nie. Kimagasló hazai és nemzetközi 
sporteredmények és kitűnő tanulmá-
nyi eredmény kellett hozzá. Elmond-
ta, hogy sokan gratuláltak neki az el-
ért sikerhez. 

– 2019. október elején kezdtünk 
el a két testvéremmel karate edzés-
re járni. Öcsém kezdte el a shotokan 
karatét, végül a húgom és én folytat-
tuk. Nagyon megtetszett és „ott ra-
gadtunk”. Azóta a húgom, Gertrúd is 
több országos és nemzetközi dobo-
gós helyezéssel büszkélkedhet.

Abigél a kezdetektől Pápista István 
irányításával és Kis Zoltán segítségé-
vel karatézik, az East Fighters SE szí-
neiben. Egy héten háromszor kétórás 
edzésen vesz részt, hétvégén még egy 
futóedzést is beiktat. 

– Legnagyobb sikeremnek a tavaly 
novemberben elért eredményemet, a 

Világkupán, formagyakorlatban szer-
zett első helyemet tartom. A verseny 
előtt nem számítottam ekkora siker-
re, csak remélni mertem a jó szerep-
lést. A szerbiai megmérettetésen erős 
mezőny gyűlt össze, emlékezetes volt 
győzni. Az edzőm mellett a családom 
is nagyban támogatott. Apukám pél-
dául mindig eljön velem a megméret-
tetésekre. Ez jó érzés számomra. 

A fiatal sportoló a tanulásra is nagy 
gondot fordít. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, hogy eddig kitűnő tanulmá-
nyi eredménnyel zárta a tanéveket.

– Órán szinte mindent megjegy-
zek, jó a memóriám. Azért otthon is 
tanulni kell. Erre esténként marad 
időm. Nagyon szeretek ismereteket 
elsajátítani, hiszen ez meghatározza 
a jövőmet.

Kedvenc tantárgyai a földrajz, a 
biológia, a kémia és a rajz. A Bocs-
kai István Gimnáziumban szeretne 
továbbtanulni, mert így a sportot is 
helyben folytathatná. Felnőttként az 
elképzelése szerint környezetvéde-
lemmel szeretne foglalkozni. De rö-
videbb távú tervei is vannak, hiszen 
rövidesen itt van a nyári szünidő. 

– Szeretnék edzőtáborba menni. 
Családommal is fogok utazni és ki-
rándulni. A sportot nem fogom ha-
nyagolni, hiszen az edzések is tovább 
folytatódnak. 

bertalan

Veterántalálkozó
Május második hétvégéjén, há-

rom napon át tartott az Oldtimer 
Show Budapesten. A programnak 
a Vasúttörténeti Park adott ott-
hont, ahol a veterán járműveké 
volt a főszerep. 

A találkozó Kelet- és Közép-Európa 
legnagyobb ilyen jellegű rendezvé-
nye. A nagyközönség hét országból 
érkezett, ötszáz régi járművet te-
kinthetett meg. Hajdúböszörményt 
két veterán járművel képviselték 
a tulajdonosaik. Tacsi Sándor egy 
1902-ben, az egyesült államokbe-
li Cincinnatiban gyártott, Schacht 
Highwheeler márkájú oldtimer au-
tót, míg Sántha Antal egy 1963-ban, 
Magyarországon, a Vörös Csillag 
Traktorgyárban készített Dutra UE-
28-as veterán traktort mutatott be a 

rendezvény látogatóinak. A program 
végén a Schacht Highwheeler a „Vete-
rán, 1907 előtt gyártott autó” kate-
góriában Oldtimer-díjat kapott, míg 
a Dutra UE-28 traktor „Szervezői kü-
löndíj”-ban részesült.

B.E.
(A fotókat Sántha Antal készítette.)

Állásbörze a Tungsramnál
Állásbörzét szervezett a Haj-

dú-Bihar megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztálya május 
27-én a Tungsram hajdúböszörmé-
nyi telephelyén az elbocsátandó 
dolgozóknak.

Az állásbörzét megelőzően egyez-
tetésen vettek részt a létszámleépítés 
kezelésében érintett szereplők, az em-
lített főosztály szakemberei mellett a 
Hajdúböszörményi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztálya, a hajdúböször-
ményi önkormányzat és a Tungsram 
képviselői tárgyaltak. A megbeszélés 
célja az volt, hogy a létszámleépítéssel 
érintett dolgozók érdeksérelmei a mi-
nimumra csökkenhessenek. 

„Az egyeztetésen Bánhidi Viktor 
gyárigazgató elmondta, hogy 156 fő 
munkavállaló érintett a létszámcsök-
kentésben, többségük szakmunkás és 
betanított munkás. Az elhelyezkedé-
sük megkönnyítése érdekében szer-

vezik az állásbörzét, melyen számos 
térségi munkáltató képviseltette ma-
gát”– adta közre a megyei iparkamara 
a honlapján. Tapolcai Zoltán, a megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási, Mun-
kaügyi és Munkavédelmi Főosztály ve-
zetője bemutatta a leendő foglalkozta-
tók számára elérhető támogatási lehet/
őségeket (munkatapasztalat-szerző és 
foglalkoztatási támogatás), valamint 
az álláskeresők részére nyújtott szol-
gáltatásokat. Tájékoztatott arról is, 
hogy minden megyei járási hivatalban 
külön ügyintéző áll a tungsramos állás-
keresők rendelkezésére. A megyei ka-
mara a főosztállyal együttműködésben 
tájékoztatást ad a foglalkoztatásban 
potenciálisan érdekelt vállalkozások 
számára az elérhető szakképzett állás-
keresők szakmák szerinti létszámáról. 
A rendezvényen húsznál is több mun-
kaadó cég volt jelen és kínált elhelyez-
kedési lehetőséget a térségben.

Sz.H.-információ

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 
meg a Hajdúsági Tükör című kultu-
rális és közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: Nemze-
ti Rehabilitációs Központ épül; A ma-
gyar szürke útja; Kihajtás; Vérzettek és 
elhulltak ők – egy kiállítás margójára> 
A Latabár sztori; Elfelejtett csapot, pa-
pot. Egy böszörményi anekdota hátte-
re; Elkésett elégtétel. Kampler Kálmán 
portréja; Kijárta az élet iskoláját. Vikár 
Csabáné Fölöp Gizella gimnáziumi ta-
nár; Krisztus képes keresztfák.
A magazin 500 Ft-os áron megvá-

sárolható, illetve 2.000 Ft-ért egész 
évre előfizethető a művelődési központ 
gazdasági irodájában.

Megvásárolható
Önnek lehetősége van örök-

befogadni egy intézményt. Hogyan? 
Vásároljon vagy fizessen elő, majd ajánl-
ja fel egy kiválasztott intézménynek a 
magazint. 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Vide-
otéka, Fürdőkerti Étterem, Bocskai 
Gyógyfürdő pénztára.


