HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA

A hét arca

Kellemes nyáresti kikapcsolódást kínált a Hajdúsági Múzeum
június 24-i, péntek esti programja.
A múzeum csatlakozva az országos
kezdeményezéshez, mégis megtartva a korábbi hagyományaihoz
hűen sajátos arculatát, Hajdúkerületi Éjszakák elnevezés alatt
tárta szélesre kapuit az érdeklődők előtt.
A megújult állandó kiállítás félóránként fogadta a kultúra iránt érdeklődőket, akik legyőzve a kerületház emeleti
termeit uraló meleget, gyermeki rácsodálkozással hallgatták végig a tárlatvezetéseket. Aki enyhülésre vágyott,
az az udvaron kihelyezett asztalok és
babzsák fotelek rengetegében tudott
pihenni, és egy frissítő társaságában
körbepillanthatott a díszudvar programkínálatán. A gyerekek kedvence, a
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Fuss és lőj!

10. oldal

Hajdúkerületi éjszaka

különböző korokat megjelenítő hajdú
viseletek és fegyverek mustrája volt.
A lurkók magukra ölthették a díszes
egyenruhákat, amikben visszatükrö-

Bemutatkozás

érdeklődők. A múzeumi szakember
hétköznapjait jelentő tisztítási, konzerválási folyamatok tevékeny tanúi
lehettek a kihelyezett stand elé gyülekezők. A tárlatvezetésre összeverődött
embersereglet kisfilmek sorozatán keresztül pillanthatott bele a múzeum
életébe, vagy válogathatott a múzeumi
kiadványok sokszínű felhozatala közül. A kedvezményes múzeumi belépő
egyben egy tombolasorsolás alapját is
jelentette. Éjfélkor egy jó hangulatú,
felszabadult kis csoport várakozott
a sorsolás eredményére a kapubejáró
boltíve alatt. A fődíjat jelentő régészeti
ásatáslátogatást megnyerő szerencsés,
a családja kíséretében juthat el egy, a
külvilág szeme előtt elzárt, egykori
ződni látszottak az egykori hajdú ön- misztikus világokat felfedő régészeti
tudatot meghatározó virtus gyermeki feltárás helyszínére.
arcai. Ezzel párhuzamosan a restauráNagy Zsolt
lás rejtelmeibe is belekóstolhattak az

Kamerák a közbiztonságért

Hajdúböszörmény
mutatkozott be a budapesti Déryné Központban egy FAME – fiatal alkotók a művészetért egyesület
– rendezvényen, június 22-én.
A kulturális-szakmai fórumot Kiss
Attila polgármester nyitotta meg,
majd a városról készült rövidfilm
bemutatását követően Hajdúböszörmény történetéről, kulturális értékeiről, rendezvényeiről hallhattak
tájékoztatót, a főként kulturális szakemberekből álló résztvevők. A pódiumbeszélgetés során Halász János
országgyűlési képviselő, Vidnyánszky
Attila, a Nemzeti Színház igazgatója és Kis Domonkos Márk, a Déryné
Központ ügyvezetője folytatott diskurzust, többek között a mai magyar
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Hat darab vadkamerát adott át
a város részére a Hajdúböszörményi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriuma.
Ezzel kapcsolatban tartottak
sajtótájékoztatót június 22-én, a
Városháza udvarán.

Varjasi Imre a Hajdúböszörményi
Bűnmegelőzési és Közalapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, évek óta
azon dolgoznak, hogy a város közbiztonságát segítség, akár tárgyi formában is. Tájékoztatott arról is, hogy a városban jelenleg 55 fix kamerarendszer

Sőrés István alpolgármester elmondta, a kuratórium 800 ezer forint
felhasználásáról döntött, melyből 6
köztéri kamera beszerzése valósult
meg. Ezek az eszközök segítik majd
azokat a megfigyeléseket, melyeknek
köszönhetően csökkenhet például az
illegális hulladéklerakás. Másodsorban
pedig Hajdúböszörmény nagy mezőgazdasági területtel rendelkezik, így a
határok megfigyelésében is nagy segítséget tud nyújtani.

működtetéséről a Városüzemeltetési
Intézmény gondoskodik, február 1-je
óta. A most megvásárolt 6 mozgatható
kamera pedig ezt a munkát tudja majd
segíteni.
Vezendi Krisztián, a Városüzemeltetési Intézmény ügyvezetője köszönetét
fejezte ki a kuratóriumnak, valamint
elmondta, elsősorban a mezőőrség és a
közterület-felügyelet munkáját fogják
majd megkönnyíteni a most átadott
vadkamerák.
- anett -

színházi életről, a VéNégy Fesztivál
és Színházi Találkozóról, valamint a
Színházi Olimpiáról.
Az est zárásaként, Hajdúböszörmény gasztronómiai értékeit ismerhették meg a résztvevők és kaphattak
kóstolót a tradicionális hajdúböszörményi ízekből.
Sz.H.
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Gencsi Zoltán

Az agrárminisztérium Pro Silva Hungariae díját vehette át a
közelmúltban Gencsi Zoltán címzetes egyetemi docens, a Nyírerdő Nyírség Erdészeti Zrt. szakreferense, az erdők természeti
értékeinek megőrzésében, a kíméletes erdő-felújítási módok kialakításában végzett kiemelkedő
munkájáért, szakírói tevékenységéért a budapesti Vajdahunyad
várában.
– Miben erősíti meg ez az elismerés?
– Abban, hogy azokat a szakkönyveket, amelyeket ebben a témában
írtam, folytatni kell. Ez az olvasmányos, ismeretterjesztő stílus valószínű, mindenki számára fogyaszthatóvá teszi a legbonyolultabb szakmai
kérdéseket is. Két évvel ezelőtt tértem
vissza a hivatásomhoz. Ekkor megelevenedtek a múlt emlékei. Örömmel
tölt el, hogy az emberek nem felejtették el azt, amikor a Nemzeti Parknál
erdészkedtem. A meglepetés pedig az
volt, hogy maga a kezdeményezés kívülről érkezett, egy más szakmából.
– Több elismerés tulajdonosa. Ez a díj
milyen helyet foglal el ezek között?
– A megosztott első helyet. Mindenki ismer arról, hogy a Hortobágy a
szívem csücske. A „Hortobágyért díj”
az életem markáns része volt. A mostani elismerés pedig az alapszakmámhoz, az erdőkhöz kötődik.
– Milyen hatásra választotta az erdőmérnöki hivatást?
– Apai ágon a nagybátyám, Gencsi
László elkerült Sopronba, ahol erdőmérnökként végzett. Ott is maradt
egész életében az egyetemen, egy
munkahelyen. Nekem nagyon tetszett az a távlatos gondolkodás, ami
őt jellemezte. Egerben és Sopronban
végeztem az iskoláimat. Mindenki
csodálkozott az évfolyamtársaim közül, hogy hazamegyek a „fátlan” vidékre.
– Milyen útravalót kapott a családjától?
– Azt, hogy minden nehézséget túl
lehet élni, hogyha az ember céltudatos, és tudja, hogy mit akar elérni. Ezt
mind a két nagyapámtól és a gyermekeiktől örökségül kaptam. Nekik nem
volt könnyű életük, átélték az első és
második világháborút, utána a kuláklistázást. Mégis boldog életet éltek,
minden nehézség ellenére.
– Soha nem bánta meg, hogy erdőmérnök lett?
– Nem. Nekem van egy élettapasztalatom ezzel kapcsolatban. Az apám
szíjgyártó műhelyében a lovak illata, a
pásztorok és a fuvarosok hozta történetek belém ivódtak. Teljesen mindegy, hogy valakinek milyen szakmai
végzettsége van, hová kerül az életben. A gyerekkori mesék és illatok határozzák meg az ember sorsát.
– Középfokú tanulmányait Egerben
végezte. Milyen volt ez az iskola? Mit
adott Önnek?
– Azt a sokszínűséget, amit a mai
napig is őrzök. Ez egy egykori katolikus gimnázium volt, amely megtar-
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totta a nagyszerű tanárait. A képzése
kiegészült azzal, hogy a katonai középiskolások és az erdészeti technikum diákjai szintén oda jártak. Tanárainkkal kölcsönösen tiszteltük
egymást. A tanulók szintén nyitottak
voltak egymással szemben. Egy lélekre rezdültünk Egerben. A vizes életről nem beszélve, kihasználtam azt a
rengeteg úszási lehetőséget, ami ott
megadatott.
– Felsőfokú tanulmányait Sopronban
végezte. Itt szerzett másoddiplomát is.
Milyen alapot kapott az intézményben?
– Azt a távlatos gondolkodást kaptam, hogy a mi hivatásunknak nem
azonnal érik be a gyümölcse, mint
például a mezőgazdászoknak. Ami
magot mi elvetünk, lehet, hogy százkétszáz év múlva válik szüretelhetővé, vághatóvá. Addig még sok ideig
kint alszik a természetben a fácska.
Ez egy nagyon izgalmas tudomány.
Általában a kívülről érkezők elcsodálkoznak azon, hogy mi, emberöltőkön
át élő, növekvő szépséget nevelünk.
– A szálak nem szakadtak meg, hiszen
az egyetem címzetes docense lett.
– Amikor harmincéves volt a Hortobágyi Nemzeti Park, egy könyvvel
készültünk. Mindenki megkapta a
feladatát, hogy mit írjon meg. Én elég
hamar elkészültem a saját fejezetemmel, és akkor láttam, hogy mások sehogyan sem állnak. Számomra kiderült, hogy ebből nem lesz kiadvány.
Így megkerestem az Erdészeti Lapokat, és itt jelent meg a hortobágyi
erdőkkel kapcsolatos tanulmányom.
Amikor ez napvilágot látott, akkor
több volt professzorom is levelet írt
nekem, megköszönve a munkámat.
Ekkor kaptam az első címzetes egyetemi docensi címet az anyaegyetemtől.
– Hol kezdte a pályáját, hogyan emlékszik vissza élete ezen időszakára?
– Hajdúböszörményben a SZÖVÁLLnál kezdtem a pályafutásomat, ahol
már ott volt Fróna Antal erdész, és
Molnár Feri bácsi volt a cég vezetője.
Mivel én a Debreceni Nagyerdőről írtam a diplomamunkámat, a nemzeti
parktól elég hamar megkerestek, ahol
egy félév után folytattam a pályafutásomat. Ez szép időszak volt az életemben, mert járva a térség erdeit, óriási
kapcsolatrendszerre tettem szert. Ma
is azt mondom, hogy jó iskola volt.

– Tapasztalatait később hol kamatoztatta?
– A nemzeti parknál fiatalon lettem igazgatóhelyettes, utána pedig a
Hortobágyi Génmegőrző Közhasznú
Társasághoz kerültem, mint vezető. A
helyismeretem akkor már széleskörű
volt, nem tévedtem el a Hortobágyon.
– Most a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti
Zrt. szakreferense. Mire terjed ki a tevékenysége?
– A természetvédelmi ügyekkel, illetve a turisztikai területekkel foglalkozom. Van mire nézni.
– A Hortobágy fontos szerepet képvisel máig az életében.
– A magyarságunk egyik legfontosabb szimbolikus helye. Túlélési
lehetőséget adott a honfoglalás során. Ahogy Ázsiából megérkeztünk
a Kárpát-medencébe, világossá vált,
hogy nyugatabbra nem tudunk menni, mert ott nagy kiterjedésű, tágas
legelők nincsenek. Ezért kellett hont
foglalni és itt maradni. Az, hogy egy
ilyen gyönyörű táj megvan érintetlenül számunkra, ez nagy felelősséget
és kihívást jelent számunkra. Itt a hagyományokat meg kell élni és tovább
kell adni.
– Milyennek ismerte meg a hortobágyi embereket?
– Szűkszavúak, gyakorlatiasak és
nyakasak. Ebben hasonlítanak a böszörményiekre.
– Fiatalon vezetővé vált. Ez milyen
feladat elé állította Önt?
– Nagyon korán lettem vezető. Akkor én voltam a szakminisztérium
berkein belül a legfiatalabb irányító.
Ez kihívás volt számomra, meg kellett becsülni ezt a helyzetet. Azt is
jelentette, hogy meg kellett hallgatni
a munkatársakat, akik már sok-sok
tapasztalattal rendelkeztek. Az egy jó
emberi tulajdonság, ha megbecsüljük
a régieket. Mind emellett kell a stafétabotot átvenni. Örülök, hogy több
idős kollégával tudtam együtt dolgozni, sokat tanultam tőlük.
– Az elméleti felkészülés mellett fontosnak tartja-e a gyakorlatit?
– Nálunk ez alapvetés. Mária Terézia óta, ha kivágunk egy erdőt, egykét év múlva azt meg kell újítani. Ezt
komolyan számonkérik. Ez azt jelenti, hogy nincs sok ideje az embernek
gondolkozni. Rendkívül gyorsan kell
dönteni és azt nagyon gyakorlatiasan

végrehajtani. Egy-egy nehéz helyzet
után mosolyogva mondjuk egymásnak: nehéz helyzet csiszolja az elmét.
– Mit tart pályája eddigi legnagyobb
eredményének?
– Olyan rendezvényeknek az ötletét és kiteljesedését, amelyek először
családiasan kezdődtek. Ma már többezres közönséget vonzanak. Ezek a
hortobágyi behajtási és kihajtási ünnepek. Ma már olyan nagy vonzerőt
jelentenek a pusztai sokadalmakban,
hogy páratlanok az országban.
– Az elismerést szakírói tevékenységéért is kapta.
– Nagyon szeretek sok-sok képpel
előadást tartani. Egyik ilyen alkalomkor egy általam nagyon tisztelt
ember is ott ült, Csiha Laci bácsi, a
gimnázium legendás tanára személyében. Szerényen odajött hozzám és
csak annyit mondott, hogy Zolikám
ezt meg kell írni! Utána jött az első
könyvem, amelynek kapcsán rájöttem, hogy szeretem papírra vetni a
gondolataimat. Reklámgrafikus barátommal, gazdagon illusztrálva tudjuk közreadni ezeket a népszerűsítő,
ismeretterjesztő köteteket. Sok-sok
olvasást követően, könnyen írok. Ennek köszönhetően sok ismeretanyagot tudok röviden közreadni, amely
rendkívül színessé teszi a szakmai
szöveget is.
– Melyik írása áll a legközelebb a szívéhez?
– Nagy alakja volt a Hortobágynak
első állatorvosa, Dely Mátyás. Ő jó
időben volt jó helyen. A maga európai
szintű felkészültségével sokat tett a
térség fejlődéséért. Emberi módon
beszélt a pásztorokkal, és a környező
települések gazdáival.
– Több társadalmi szervezet tagja.
Ezekben milyen tevékenységet folytat?
– Azokat a tapasztalatokat adom át,
amiketaz évtizedek alatt megéltem.
Szakmai és jogi anyagok bírálata, ami
legtöbbször elém kerül.
– A hagyományőrzés élete jelentős
részét kiteszi. Többek között Ön hívta
életre a „Böszörményi Csergetést”. Ezt
miért tartja fontosnak?
– A csergetés megszervezésével az
volt a mozgatórugóm, hogy a gyerekek és fiatalok szembesüljenek azzal,
mit jelent a Hajdúságban és Böszörményben élni. Ez nagyon fontos a
helyben maradás szempontjából. Vallom, hogy az ember legyen tisztában
a saját és a szülőhelye értékeivel. A
főterünk olyan különleges hely, amire
jogosan irigykedik a többi hajdúváros.
– Ha újrakezdhetné, mindent ugyanígy tenne?
– Amikor zörgetnének az édesapám ablakán, hogy mester, kelljen
föl, mert újra be kéne fogni a lovakat.
Ekkor biztos venném a kisdunnámat
és mennék kifelé vele a műhely sarkába, és ott egy székbe bekucorodnék.
Apám javítaná a lószerszámot, a fuvarosok és pásztorok mondanák a meséiket. Újra így kezdeném az életemet.
Bertalan Erzsébet
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Újra Hajdúhét
Az idén, a hosszú hétvégéhez
igazodva augusztus 18-21. között rendezik meg a Hajdúhetet
a főtéren. A négy nap során élő
koncerteken, kulturális- valamint sportprogramokon vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényről a programot szervező
Hajdú7 Kft. ügyvezetőjét, Varjasi
Gergelyt kérdeztük.

melyek már hagyományokat képviselnek a Hajdúhéten? Melyek lesznek az
újdonságok?
– Itt ki lehet emelni mások mellett
a helyi művészeti csoportok fellépését, kiállításra is várjuk az érdeklődőket. De megrendezzük a slambucfőző
versenyt is, továbbra is lesznek gyermekszínházi előadások és sportprogramok. Az esti koncerteknél pedig

– Hol tart most a szervezőmunka?
– A Hajdú7 Kft. és a Szabadhajdú
Kft. vesz részt a program szervezésében. Már az előző rendezvény után
megkerestük a nagy fellépőket, és lefoglaltuk őket. Hiszen ez az időszak
eléggé frekventált a rendezvények
terén. Időben kellett lépni, hogy az
ország legjobb zenekarai között válogathassunk. Minden este két együttes élő koncertjeit hallgathatja majd
a közönség. Terveink szerint fellép majd Horváth Tamás, Kowalski
meg a Wega, R-GO, Folow the Flow,
Panorama Party Show Band, és a Kelet Brass Band. Jelenleg a programok
egyeztetése és szervezése még javában tart, s a finomhangolást végezzük.
– Mikorra áll össze a végleges program?
– Terveink szerint július közepére
áll össze a program minden részlete. Most folyamatosan egyeztetünk
a gyermekműsorokról. A művészeti
csoportokkal is rendszeres a megbeszélés.
– Melyek lesznek azok a programok,

arra törekszünk, hogy kizárólag élő
zenét hallhasson a nagyközönség. Az
átállások között pedig akusztikus zenét játszó zenekarok szórakoztatják
majd a nagyközönséget. Ez újdonság
lesz. Természetesen az idén is megrendezzük a tűzijátékot, augusztus
19-én.
– Minden korosztály megtalálja a
kedvére valót?
– Erre törekszünk a szervezőmunka során. A gyerekeknek gazdag
programkínálatot nyújtunk majd, a
felnőtteknek pedig nótaműsort és
koncerteket ajánlunk. Nyilván lesznek olyan zenekarok, amelyeket a
fiatalok szeretnek, és lesznek olyanok is, amelyeket az közép és idősebb
korosztály kedvel. Persze a rock és a
retro sem marad ki a kínálatból.
– Szervezőként milyen fesztiválra
számít?
– Legalább annyi látogatóra számítok, mint tavaly, amikor több ezren
jöttek ki a programokra. Ha az időjárás is kedvezni fog, akkor nagyon jó
fesztiválra számíthatunk.
bertalan

Nemzetköziesedés

részét képező műhelymunkák megtartásra kerülnek. A megyei önkormányzat
képviseletében a települési önkormányzatok részéről Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere, dr. Kovács Miklós,
Báránd Község polgármestere, Simon
Zoltán, Hajdúdorog alpolgármestere
vettek részt a találkozón.
A projekt további részeként megvalósuló workshopok célja, hogy segítse az
önkormányzati döntés-előkészítőket,
szakembereket saját önkormányzatuk
célrendszerének megfelelő nemzetközi fejlesztési források bevonásában,
illetve megkönnyítse számukra a nemzetközi pályázatokban való részvételt.
A műhelymunkák keretében a megyei
önkormányzatok szakemberei átadják a
projektek kidolgozása és menedzselése
során szerzett tapasztalataikat. Sz.H.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által meghirdetett, a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló,
„Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar
és Hargita megye önkormányzatai
együttműködési területeinek bővítése” című projekt keretében, az
első találkozóra június 13-15. között, Csíkszeredán került sor.
A találkozón a hargitai és a HajdúBihar megyei önkormányzat képviseletében, 13 fő által egy kétnapos műhelymunka tananyag szerkezetének
összeállítása valósult meg, valamint
megtörtént azon résztvevők körének
a beazonosítása, akik számára később
hazai környezetben a projekt további
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Kultúra, identitás, értékteremtés
A város életében mindig fontos
szerepet kapott a kultúra. Így van ez
napjainkban is. Az idei esztendőben
több mint száz programot rendeznek Hajdúböszörményben, amelyek
a rendezvénynaptárban szerepelnek.
Többek között erről is kérdeztük Sőrés Istvánt, a szakterületért felelős
alpolgármestert.
– Mi alapján szerveződik a város kulturális
élete?
– A helyi közművelődési tevékenység támogatása az önkormányzat egyik alapfeladata. Ebben a tevékenységben részt vesz
a Szabadhajdú Nonprofit Kft. és a Hajdú7
Kft. Ezek az önkormányzat által alapított
gazdasági cégek. Ezen túl közreműködik a
feladatellátásban a könyvtár, a múzeum,
és több civil szervezet. Nem a mi fenntartásunkban lévő intézmények közül pedig
a helyi levéltár, illetve a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai
Kara. Ezek mellett működik a közművelődési kerekasztal, a bevonhatók körében
tartoznak a civil szervezetek, az egyházak
és a nevelési-oktatási intézmények is. Természetesen a tevékenységeket finanszírozni is kell. Míg az állam 2020-ban erre
a célra 1200 forintot adott minden hajdúböszörményi lakosra támogatásként,
addig ez 2021-től majdnem megduplázódott, 2213 forint lett. A tevékenységhez
az önkormányzat is százmilliós nagyságrendben járul hozzá. Ehhez jönnek még a
szervezetek saját bevételei, akik nagyon
sokat pályáznak. Így áll össze a költségvetés. Nekünk elvünk, hogy a kultúrának
biztosítani kell a helyi értékek, szokások

rint, körülbelül száz rendezvényről van szó.
Vannak kiemelt ünnepségeink, melynek
száma négy. Kilenc egyéb ünnepet és megemlékezést is tartunk, külön csoportba számoljuk a településrészek programjait, és az
egyéb kategóriában nyolcvan fölötti rendezvényt tartunk nyilván. A Hajdúhét például
egynek számít a naptárban. Szinte minden
harmadik napon van kulturális program a
városban. Ebből a feladatból nagy részt vállalnak a civil szervezetek, akik nagy hagyományokkal bírnak. Közösségépítő szerepük
hatalmas, kimagasló munkát végeznek a
kulturális területen. Mindig teltházas rendezvényeket tudnak szervezni.
– A város mecénás szerepet vállal a kultúra
terén. A rendezvények mellett hogyan mutatkozik meg a mecenatúra?
– Említettem, hogy vannak kötelező
feladataink, melynek igyekszünk maximálisan eleget tenni. Külön együttműködési
megállapodást kötöttünk több szervezettel, akiknek a működésére 16 millió forintot biztosítunk. Van egy kiadványalapunk
is, melynek keretében a városhoz kapcsolódó kiadványokat támogatjuk. Ebben az
évben ez másfél millió forintot jelent. Az
oktatási bizottság is rendelkezik egy 1
milliós alappal. Ebből tartjuk meg a pedagógusnapi ünnepségünket és ez biztosít
kereteket a tanulmányi versenyeken elért
jó eredmények jutalmazására is. Én ugyancsak a kultúrához sorolnám a testvérvárosi kapcsolatokat. Zömmel erre épülnek
az együttműködések. Itt is egy 1,5 milliós
alapot különített el az önkormányzat.
– Közösségi és kulturális színhelyekben
mennyire ellátott a település?
– Maximálisan ellátott. Talán nem túl-

megőrzését, továbbvitelét a jelennek és a
jövő generációinak. Minden értéket közvetítő rendezvényt támogatunk, amely ezt a
célt vállalja fel. Ezek a programok legyenek
közösségépítők, legyenek igényesek és erősítsék a helyi identitást. A tapasztalat szerint azok a települések bizonyulnak gazdaságilag sikeresnek, amelyek a kulturális
szolgáltatások erősítésével növelik vonzerejüket, népesség megtartásukat.
– Saját rendezvénynaptára van Hajdúböszörménynek. Hogyan áll ez össze, és milyen
célt szolgál?
– Ennek van egy folyamata. Minden év
októberében megjelenik egy felhívás a Szabadhajdú újságban és a honlapon, ahol arra
kérjük a városban működő civil szervezeteket és közösségeket, hogy jelezzék azokat
a rendezvényeket, amelyeket szeretnének
megtartani. Ez a képviselő-testület elé kerül. Két részletben határozunk a következő évi rendezvénynaptárról. Decemberben
döntünk az első negyedéves tervről, hogy
tudjanak indulni a programok. Februárban
,a költségvetés elfogadása után rendelkezünk az egész esztendőről. Ebben az évben
több mint harmincmillió forintot biztosít
erre a célra az önkormányzat. A tervek sze-

zok, ha azt mondom, hogy a művelődési
központunk az ország egyik legnagyobb és
legmodernebb intézménye. Az elmúlt időszakban százmilliókat fordítottunk a felújítására. Korszerűsödött a színházterem,
leszigeteltük az épületet, kicseréltük a
nyílászárókat, gépészetileg is rendbe hoztuk, modern fény- és hangtechnika került
beépítésre. Elmondható, hogy az utóbbi
években a külterületi közösségi terek is
megújultak. Ezek is a lakosság még színvonalasabb ellátását biztosítják. A Fürdőkert
is szerves része a kultúrának, amelynek
helyszínén szintén hatalmas beruházások
zajlanak. Nagy szerepe lesz abban, hogy a
helyi közművelődési tevékenység megvalósulhasson.
– A nyár a kulturális programok szezonja.
Milyen időszakra számít?
– Nagyon bízom benne, hogy sikeres
nyarunk lesz. Ezekre száz százalékos erőbedobással készülünk. A pandémia után
nagy igény van a színvonalas rendezvényekre az emberek részéről, mert két évig
szinte bezárva voltak, a megszokott programok elmaradtak. Sok résztvevőt, érdeklődőt várunkk ezekre az eseményekre.
bertalan
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A fogorvos válaszol

Szájápolás kicsinyeknek

XXXII. ÉVFOLYAM 24. SZÁM

Az ortopédia világában
Határozott elképzelés, a kitartás és ezzel egyidőben a véletlen
eredménye, hogy egy fiatal ortopéd szakorvost köszönthetünk
dr. Ökrös Konrád személyében.
S, hogy mindezt miért is állítjuk?
Cikkünkből kiderül.

A fogaink épségére már az első
perctől ügyelnünk kell ahhoz,
hogy életünk végéig szépek és
egészségesek legyenek. Sokszor
elsietjük a fogmosást, ezzel gyerekeinknek sem a megfelelő példát mutatjuk. Pedig rajtunk, szülőkön múlik a kicsik fogsorának
az állapota.
Az első fogak a kibújástól kezdve alapos fogmosást igényelnek. Gál
Noémi fogorvost ezúttal a gyermekkori helyes száj- és fogápolásról kérdeztük.
– Babavárás előtt mire készüljön fel a
kismama?
– Az egyik dolog, amit érdemes a
kismamáknak átgondolni, az a fogtömés lehet. Sokaknak még van amalgám tömése, ezeket a terhesség és a
szoptatás időszakában a nehézfém
tartalmuk miatt nem célszerű eltávolítani. Tehát már a babatervezés előtt
érdemes felkeresni egy fogorvost,
hogy szükséges-e ezen töméseket kicseréltetni, akár esztétikai okokból,
akár azért, mert már esetleg alászuvasodott. Érdemes a fogkövet is eltávolíttatni, illetve egy állapotfelmérést végezni, hogy minden rendben
legyen, hiszen röntgen sem ajánlott
a terhesség alatt. A fogorvosi szűrés
alapvetően a terhesgondozás részét
képzi.
– A kisbabák fog- és szájápolásánál
mire figyeljünk?
– Onnantól, hogy az első fogak
kibújnak, érdemes fogat mosni. Ez
olyan 6 hónapos kortól kezdődik,
ami akár fél évet is csúszhat, illetve
kibújhat a fog ettől korábban is, ez
mind teljesen normális. Lehet kapni
már guminyelű fogkeféket, ezt a picik előszeretettel rágcsálják, illetve át
lehet törölni a frissen előtört első kis
fogakat nedves gézlapocskákkal. Fogkrémet akkortól célszerű használni,
ha már tud köpni a gyerek, addig elég
a puhafejű fogkefe is.
– Fogmosás során mire figyeljünk,
hogyan segítsük a gyerekeket?
– A gyerekek szeretik a fogukat
maguk mosni, ezt hagyni is kell. De
olyan 7 éves korig nem tudják alaposan elvégezni, addig a szülőknek is át
kell tisztítani, ellenőrizni. A fogmosás végén, főleg a magas fogszuvasodási hajlammal rendelkező gyerekeknek szoktuk azt javasolni, hogy ne
öblítsenek az esti fogmosást követően, mert így a fogkrém hatóanyagai
tartósabban a szájban maradnak.
– Mi a legfőbb kiváltó oka a gyermekkori fogszuvasodásnak?
– A fogszuvasodásnak az egyik leggyakoribb oka a cumisüvegből való
itatás, a tea, a cukros üdítők fogyasztása, mert ilyenkor sokáig áznak a
fogak a cukros lében, illetve elalvás
előtt fogyasztva, éjjelre rátelepszik a
lepedék. Ennek fogorvosi neve a cumisüveg fogszuvasodás. Így lehetőleg
a gyerekeket minél előbb pohárból
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kellene itatni, illetve a víz pontosan
megfelel számukra, tehát, ha lehet,
cukormentes folyadékot fogyasszanak. De a szénsavas üdítőkben lévő
szénsavak, és gyümölcssavak is károsítják a fogakat.
– Kisgyermekkorban napi hányszor
érdemes fogat mosni?
– Hivatalosan minden étkezés
után. Nagyon sok óvoda mosatja is a
gyerekek fogát ebéd után, de az a tapasztalat, hogy iskoláskorban már a
napi kétszeri fogmosás az, ami megoldható. Fontos a reggeli és az esti
fogmosás is. Arra is fontos odafigyelni, hogy az életkornak megfelelő fogkefét és fogkrémet válasszuk.
– Mikor célszerű felkeresni egy fogorvost?
– Azt szoktam mondani, az a jó, ha
gyerek minél hamarabb jön egy fogorvosi rendelőbe szájhigiéniás tanácsot kérni, átnézetni a fogait. Ekkor
általában adunk egy kis matricát,
megdicsérjük. Fontos, hogy az első
élmény pozitív legyen és kialakuljon egy bizalmi kapcsolat, ha esetleg
olyan dolgot kell majd a jövőben végezni, ami kellemetlen, akkor nyugodtabban jöjjön be a rendelőbe. Az
első őrlőfogak előtörése olyan 6 éves
kor körül várható, a leghátsó tejfogak
mögött jelennek meg a szájban, és
gyakran ezek az első maradandó fogak. Az előtörést követő hat hónapon
belül szoktuk ajánlani az úgynevezett barázdazárást. Ez arra való, hogy
a fogak felszíne göröngyös, ezekben a
barázdákban tud legjobban megbújni
a lepedék, és a maradó fogak szuvasodása javarészt ezen a hatos fogon
kezdődik.
Ha egy szülő tehát megfelelő mintát mutat, és már az első fogak megjelenésétől kellő figyelmet fordítanak
a szájápolásra, akkor nagy valószínűséggel sokáig szép és egészséges
fogakkal ajándékozzák meg gyermeküket.
Friderika

Mezőgazdasági gyökerekkel rendelkező családban született Hajdúböszörményben, melynek köszönhetően a természet minden területét
már gyermekkorában megszerette.
A helyi Bethlen-iskola után a Bocskai-gimnázium tanulója volt. „Előbb
általános, utána középiskolában volt
alkalmam, hogy a képzőművészet a
mindennapjaim részévé váljon. Ebből
fakadóan és középiskolai osztályfőnököm segítségével fogalmazódott meg
bennem a pályaválasztásom” – mesélte
Konrád. Határozott elképzelésekkel
kezdett tanulni a Debreceni Egyetemen, azonban egy sajnálatos baleset
változtatott az elképzelésein. „Úgy
kezdtem az orvosi egyetemet, hogy
egy szép napon sebész leszek, emellett
mindvégig kitartottam. Változást csak
az hozott, hogy a képzésem 3. évében
volt egy sportbalesetem és a keresztszalag szakadásomat meg kellett műteni.
Így csöppentem a baleseti sebészet és
ortopédia világába. Innentől számomra
nem volt kérdés, hogy mi az a hivatás,
melyet választani fogok.” A fiatal sebész elmondta még azt az alkalmat,
mikor az ügyeleten kellett feladatot
teljesítenie: „Az orvosképzés utolsó
éveiben önkéntes munkát vállaltam a
baleseti ügyeleten, nem fogom elfelejteni, hogy az első egyszerűbb sebellátásom során annyira izgultam, hogy négy
pár kesztyűre volt szükségem, mire azt
fel tudtam sterilen venni.” Szintén nem
mindennapi történet övezi a kórházi orvosi státuszának elérését is: A
diploma megszerzése után, akkori
nevén a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Baleseti - Sebészeti Osztályán
kezdett dolgozni. Történt, hogy az
írásbeli államvizsga előtt két nappal
kapott az osztályvezetőtől egy levelet, hogy sajnos a választásuk nem

rá esett. Tudni kell, hogy abban az
évben két fiatalt vettek fel, és többszörös volt a túljelentkezés. Majd az
államvizsga előtti napon reggel hívta
az osztályvezető, hogy adminisztrációs hiba történt és mégis ő lesz, az
egyik kiválasztott. „Elmondani sem
tudom, milyen boldog voltam a hír
hallatán.”- mondta mosolyogva. Beszélgetésünk alkalmával Konrád azt
is említette, mi jelent neki örömet
a mindennapokban, illetve jelenleg
hol lát el orvosi feladatokat: „Jelenleg
Magyarországon ortopéd traumatológiai közös szakképzés van. Ez azt jelenti,
hogy diplomaszerzés után 6 éves szakképzés, más néven rezidensképzés alatt,
ortopédiai és balesti osztályon is dolgoznunk kell. Így alakult, hogy az ortopédiai klinikán töltött évem során kaptam
állásajánlatot, melyet elfogadtam. Azóta is a Klinikán belül töltöm mindennapjaimat, a betegek mozgásszervi panaszaink a gyógyításában. Rendkívüli
öröm számomra, mikor valakinek a járásképességét tudjuk visszaadni műtéteinkkel, ezzel javítva az életminőségét.
A munkán kívüli kikapcsolódásomról a
feleségem és két gyönyörű kislányom
gondoskodik.”
Friderika

Alapítványi nagykövet
Az alapítvány egyik, talán legjelentősebb tevékenysége maga a Gábor
Dénes-díj, melyet többszáz tudósnak
ítélt már oda. Egy olyan jelentős hálózat, egy olyan tapasztalat- és tudásbázis ez, melynek hatalmas a hatása
itthon és külföldön egyaránt. Az alapítvánnyal közösen azt a célt tűztük
ki, hogy ebből a tudásbázisból merítve, közelebb hozzuk a fiatalokat a
tudományos és technológiai pályákhoz, és együtt inspirálódjunk és tanulhassunk azoktól, akik példaként
előttünk járnak ezen az úton. Az említett célok elérésén fogok munkálkodni a következő időszakban, mint

a NOVOFER Alapítvány és a Gábor
Dénes-díj Ifjúsági Nagykövete.
Ecsedi Boglárka
https://www.gabordenes.hu/ifjusagi_
nagykovet/
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Kitüntetett kapitány
Hajdúdorog
közbiztonságáért
folytatott munkájáért, szakmai
felkészültségéért a város képviselő-testülete Hajdúdorogért Emléklapot adományozott dr. Dienes
Imre r. alezredes, rendőrségi főtanácsosnak, a Hajdúböszörményi
Rendőrkapitányság vezetőjének.
– Milyen érzésekkel vette át az elismerést?
– Meglepetés volt számomra. Nagyon örültem neki. Minden rendőri
vezető tisztában van azzal, hogy akkor
nyílik lehetősége ilyen kitüntetést átvenni, amikor az általa irányított egység olyan szakmai teljesítményt nyújt,
hogy érdemessé teszi az elismerésre. A
Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság
és a dorogi alegysége már hosszú idő
óta megbízható módon, kiegyensúlyozott bűnügyi, közbiztonsági helyzetet
tud biztosítani az illetékességi területén, országos viszonylatban is jók a
statisztikai mutatóink. Természetesen
megígértem, hogy tovább viszem az elismerést az állomány tagjainak. Hiszen
ez a köszönet alapvetően nekik szól.
– Hajdúböszörmény képviselő-testülete
legutóbbi ülésén tárgyalta a rendőrkapitányság tavalyi munkájáról szóló beszámolót. A grémium tagjai itt is elismerően
szóltak a munkájáról és eredményeikről.
Ezek az elismerések miben erősítik meg
Önt?
– Nagyon fontos kérdésekben és lényeges közügyeket érintő témákban is

megkaptuk a támogatást a testülettől,
illetve a város vezetőitől. Már a bizottsági meghallgatáson a tagoktól is megszereztem a megerősítést. Természetesen van egy rendőrszakmai elvárás
az állománnyal szemben. Ezek mentén
kell a munkánkat szervezni.
– Hogyan emlékszik vissza a pályája
kezdeti időszakára?
– A rendészeti szakterületen helyezkedtem el a Debreceni Rendőrkapitányságon. Előbb képzésen vettem részt,
majd ezt követően rendőr hadnaggyá
neveztek ki 1997-ben. Az első beosztásom a kapitányságon közbiztonsági
műveletirányító volt. Ez egy komoly
kihívást jelentett számomra. Nagyon
jó tanulóévek voltak, mert a járőrállományban sokat lehetett ellesni az idősebbektől. A fiataloktól pedig a gyorsaságot, a hozzáállást vettem át. Mai
napig alkalmazok az ott megszerzett
ismeretekből. A kezdeti évek után, többek között voltam a megyei főkapitányságon, idegenrendészeti szakterületen,
majd elemző, értékelő lettem. Ezt követően a Debreceni Rendőrkapitányság
hivatalvezetőjeként dolgoztam. A to-

vábbiakban a megye közlekedésrendészeti szakterületére kerültem. Amikor
a határőrség integrálódott a rendőrség
állományába, akkor az ügyeleti szakterület lett a munkám. 2015 májusában
lettem Hajdúböszörmény rendőrkapitánya.
– Napi munkájában mire fekteti a legnagyobb hangsúlyt?
– A helyi kapitányság komplex irányítási rendszert kíván. Ezt ki kellett építeni. A szakmai, felügyeleti sávok irányítása és felügyelete mellett, itt vannak
kiszolgáló egyéb részfeladatok is. Egyben kell kezelni a szervezetet. Valamennyi szakmai területet megfelelően
kell menedzselni és támogatni és járási
szervként kezelni. Ezen túl többek között a járási bírósággal és ügyészséggel,
a kormányhivatallal, valamint az önkormányzatokkal fontos jó kapcsolatot
kialakítani és működtetni. Nekem ez a
komplexitás rendkívül érdekes, és kihívást jelent.
– A hétköznapi kihívások mennyire viszik előre a munkájában?
– Nagyon fontos, hogy a mindennapi feladatrendszer és tevékenység folyamatosan felügyelve legyen. Egy-egy
jó vezetőt az is jellemez, azonnal tud-e
reagálni a kialakuló helyzetekre és eseményekre. Ha szükségessé válik, akkor
be kell avatkozni. Lépéseket kell tenni a
megelőzés és a hatékony feldolgozás és
ügyintézés tekintetében. Ez napi szinten jelentkező feladat. Folyamatosan
elemző és értékelő munkát kell végezni.

Ebben nagy támogatást kapok az egyes
szakirányok vezetőitől. Hiszen ez egy
team munka.
– Mi az a szemlélet, ami vezérli vezetői
tevékenységében?
– Alapvetően olyan típusú vezetőnek
tartom magam, aki meghallgatja a szakmai sávok vezetőinek, kollégáinak a véleményét. Szeretem, ha több információ van, amikor a döntéseket meg kell
hozni. Ugyancsak körbejárom a kérdésköröket is.
– Mire lehet büszke manapság egy rendőr?
– A rendőri tevékenységgel kapcsolatban mindenre. Egy sikeres kapitányságon dolgozni, vagy azt irányítani, önmagában is elismerés. Mi, nap mint nap
igyekszünk megfelelni az elvárásoknak.
Ez kétszintű. Egyrészt szakmai követelmények vannak velünk szemben,
másrészt meg kell felelnünk annak a
lakóközösségnek, akik a közbiztonsági helyzetnek az eredményeit le tudják
mérni. A lakosság részéről, ha pozitív
visszajelzések érkeznek a munkánkat
illetően, az szintén egy értékmérője a
tevékenységünknek.
Bertalan Erzsébet
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Ablak a városra
Az év elejétől a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetése a Városüzemeltetési Intézmény feladata. Jelenleg 55 darab
térfigyelő működik a városban,
illetve ez most kiegészült hat darab mobilkamerával, melyeket a
városi bűnmegelőzési közalapítványtól kaptak.

órában működtetjük a szolgálatot. A
társszervek is folyamatosan dolgoznak, akikkel szoros az együttműködésünk.
– Milyen tapasztalatai vannak?
V. K.: Szakmailag felkészült, létszámban elegendő ember végzi a
feladatát, így a városi biztonságérzet erős lehet. A kamerafelvételekkel

A szervezet ez irányú tevékenységéről Vezendi Krisztián intézményvezetőt és Nagy Zoltán közterület
felügyelőt kérdeztük.
– Miért szükségesek ezek az eszközök?
V. K.: A város közbiztonságának
növelése, a lakosság és a városba látogatók szubjektív biztonságérzetének erősítése, a közterület általános
rendjének biztosítása érdekében. Röviden így összegezhetném a kamerák
hasznát. S a berendezéseknek is köszönhetően tapasztaljuk, hogy jelentős visszatartó erővel rendelkezik a
közterületek rendjét tekintve.
– Hol találhatóak kamerák?
V. K.: Hajdúböszörmény egész
területén helyeztünk el térfigyelő kamerákat, különös tekintettel a
forgalmi csomópontokra, a baleseti
gócpontokra, a városba vezető főutak
mellett, a főtéren, illetve a közbiztonság vonatkozásában fertőzöttebb
területeken. Ezek mellett Hajdúböszörmény külterületén is találhatóak
eszközök, gondolok itt Bodaszőlőre,
Hajdúvidre. A legújabb eszközök telepítése a szőlőskerthez köthető –
folytatta a felsorolást az intézményvezető.
N. Z.: A kamerák tekintetében 24

többször is tudtuk a rendőrség munkáját segíteni. Ilyen esetben visszanézik a felvételeket, s adott esetben
megindítják az eljárást.
N. Z.: Teljesen használható felvételeket készítenek az eszközök, még
sötétben is. A kamerarendszer a felvételeket 30 napig tárolja. Ez elég idő
arra, hogy egy jogellenes cselekmény
bizonyítéka legyen.
– Ki lehet jelenteni, hogy a térfigyelő
kamera puszta létezése visszatartó erővel rendelkezik a bűncselekményekkel
kapcsolatban?
V. K.: Ez teljes mértékben igaz
és úgy gondolom, hogy a büntetés
nagysága nem feltétlenül riasztja el,
viszont a lebukás lehetősége annál
jobban elrettenti a jogsértőket.
– Terveznek új kamerákat elhelyezni
a városban?
V. K.: Surranó utakhoz tervezünk
új eszközöket, illetve olyan területekre, ahol gyakori a szemét lerakása.
– Az illegális szemétlerakókat fel tudják számolni a kamerarendszerrel?
N. Z.: Hisszük és reméljük, hogy
ezzel vissza tudjuk szorítani a szemetelőket, és remélhetőleg egyszer
teljesen fel tudjuk számolni ezeket a
területeket.
ap.
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Nemcsak az előadásának misztériuma, hanem a foglalkozásának és írói útjának rejtelmei is
magával ragadták a hallgató olvasóközönséget a Kertész László
Városi Könyvtárban, a 93. ünnepi könyvhét alkalmából. John
Cure, polgári nevén Győrffy-Kiss
József a magyarországi boszorkányüldözésekről tartott előadást majd írói munkájával kapcsolatban kérdezhettem.

– Beszéltél róla, hogy a történetmesélés gyermekkori indíttatás. Az akkori
történeteid is felhasználásra kerültek a
könyveidben?
– Nem, az akkori történetek nem
fedezhetőek fel a mostaniakban. A
természetfölötti események és a különböző bűnügyek csak később kerültek a figyelmem középpontjába,
ahogyan maga a regényírás is. Ettől
függetlenül biztosan vannak olyan
elemek az írásaimban, amiknek a
gyökere a gyerekkorom színes fantáziabirodalmában gyökeredzik.
– Mennyiben másabbak a mostani
történetek, mint az akkoriak?
– Abban az időben rajzfilmekkel és
képregényekkel akartam foglalkozni,
így a történetek is annak megfelelőek
voltak. Gyerekeknek szóló mesék és
szuperhős történetek. Most elsősorban misztikus thrillereket, és lélektani krimiket írok, de vannak megvalósításra váró történeteim, más
irodalmi zsánerekben is. Épp idén
nyáron indítunk be egy regényfolyamot, ami valahol a krimik és a kémregények világát ötvözi, és az első
három történet jövő nyárig meg is
jelenik. Aztán egy elég komor hangvitelű disztópikus történetet fogok
írni. De van a tervek közt gótikus
horror és dark fantasy is.
– Honnan szerzel ötleteket, a munkádból is merítesz?
– Ma már elég csak megnézni a
híradásokat, vagy sokat beszélgetni
emberekkel és nyitott szemmel járni.
Én épp ezt teszem, és nagyon tudatosan figyelek mindenre. Mindenütt
ott vannak az alapok egy jó regényhez, amit aztán szorgalmas és kitartó munkával ki lehet bontani. Persze
nekem nagyon fontos, hogy csak arról írok, ami megragadja a képzeletem, és olyan témákat boncolgatok,
ami érdekel. Így született könyvem
a boszorkányüldözésről, a bioenergia szerepéről a titkos hadviselésben,
vagy legutóbbi regényemben, az Is-
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Thriller, gótika, fantasy
tentelen vidékben egy kis alföldi faluban működő, titkos sátánista szektáról írtam. Hogy mennyire merítek
a munkámból a könyveimhez, azt jól
mutatja, hogy jelenleg az egyik szívügyemmel, az emberkereskedelem
elleni küzdelmet támogató program
tervezésével és irányításával foglalkozom, és az idén karácsonykor
megjelenő regényem, Az ártatlanság
vámszedői, pontosan ezzel a fontos
témával kíván foglalkozni. Bízom
benne, hogy miközben az olvasók
kapnak majd egy izgalmas krimit a
kezükbe, közben rá tudom irányítani a figyelmüket egy nagyon súlyos
problémára. Hiszen az emberkereskedelem – vagyis a nők szexuális kizsákmányolása, a modernkori rabszolgaság, vagy a kényszerkoldultatás
–, gyakran a szemünk előtt zajlik. A
szervezett bűnözés egyik nagyon jövedelmező megjelenési formája, és
sajnos a szexuális kizsákmányolás áldozatai hazánkban is egyre fiatalabbak, akár 12-13 éves gyerekek.
– Van-e koncepció, hogyan születnek
meg a történetek?
– Nálam ez úgy működik, hogy
egyszerre több történetnek az ötlete
foglalkoztat. Aztán ezeket elég hoszszú ideig hagyom érlelődni magamban. Jegyzetet nem is készítek róluk,
hagyom, hogy éljenek, vagy a feledés
homályába vesszenek. Mint egy természetes kiválasztódás. Aztán mindig eljön az a pillanat, amikor érzem,
hogy van egy közülük, ami erősebben
foglalkoztat, jobban meg akar születni. Így végül mindig ezzel a történettel kezdek el dolgozni, és szinte mindig belegyúrok még jó néhány más
alapötletemet, amik önmagukban
nem voltak elég erősek, de szerves
részei tudnak lenni az aktuális írásomnak, érdekesebbé, fordulatosabbá téve a cselekményt.
– Említetted az egyik olvasódnak,
hogy lesz folytatás is?
– Természetes, hogy a dedikálások
során az olvasók mindig arra kíváncsiak, hogy a számukra kedves történetnek lesz-e folytatása. Ebben az
esetben a Hontalan lelkek trilógiáról volt szó. És valóban az a tervem,
hogy az elkövetkező tíz évben írok
majd újabb három részt, vagyis újabb
trilógiával fogom bővíteni a nagysikerű történetet. Aminek egyrészt az
az oka, hogy az első részét még 21
évesen írtam, és végül épp ez a történet volt, ami meghozta számomra az áttörést, és a népszerű kortárs
írók soraiba emelt. Másrészt, magam
is nagyon megkedveltem a történet
szereplőit, és jó érzés időnként újra
rájuk nézni, és meglesni, hogy azóta
mi történt velük.
– Hogyan zajlik nálad az írás folyamata? Az egész történet összeáll a fejedben már a legelején, vagy folyamatosan alakul, menet közben?
– Én az a típusú író vagyok, aki
hagyja, hogy a történet alakuljon.
Természetesen nagyon jól tudom,
hogyan akarom a cselekményt kibon-

tani, és nagyon figyelek a dramaturgiára, de kellő szabadságot is adok a
szereplőimnek. Ha jól felépítem a karaktereket, akkor minden helyzetben
hitelesen fognak reagálni, és bizony
előfordul, hogy amikor írom, már
nem az a reakció, amit én eredetileg
elképzeltem, mert egészen egyszerűen idegen a szereplőm személyiségétől. Ha pedig egy ilyen helyzet áll elő,
akkor az képes a történet menetét is
más irányba vinni. Ez pedig számomra is izgalmas kihívást tud jelenteni.
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– Mikor tudsz az elfoglaltságaid mellett időt szánni az írásra és mennyi időt?
– Amikor dolgozom egy regényemen, akkor nagyon szigorún illesztem a napirendembe, és nem is térek
el tőle. Nekem a legjobban a kora reggeli és a késő esti időpontok váltak
be. Mert ilyenkor van a legkisebb esélye, hogy bármi kizökkent az írásból.
Hiszen, vagy ébredezik még a világ
körülöttem, vagy lassan nyugovóra
tér. Ennek megfelelően minden nap
reggel és este is két-két órát dolgozom a regényeimen.
Sz.Sz.K.
Fotó: Szőcsi Márta

Köszönet a támogatásért!

Idén is megrendezzük a Hajdúhetet.
Igyekszünk ebben az évben is bemutatkozási lehetőséget biztosítani művészeti csoportjainknak, helyi tehetségeknek.
Emellett ismét szeretnénk felejthetetlen élményt nyújtani az
esti élő koncertekkel. Hamarosan kiderül, kik azok a fellépők,
akiket idén láthat a hajdúböszörményi közönség.
Ehhez a különleges élményhez azonban minden évben nagymértékben hozzájárulnak támogatóink, akik nélkül nem lenne
teljes a Hajdúhét. Idén már biztosan számíthatunk az önkormányzat anyagi hozzájárulására. Biztosított bennünket támogatásáról a Petrus Kft. és a Formula GP Kft.
Segítségüket szeretnénk megköszönni azzal is, hogy a rendezvény reklámfelületein kiemelt helyet kapnak.
Bízunk benne sokan segítenek
bennünket, hogy 2022. legkülönlegesebb nyári programját
szervezhessük meg a hajdúböszörményieknek. Támogatóinkat folyamatosan keressük meg,
köszönjük szépen segítségüket!
A szervezők

Rajzpályázat
A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. és a Hajdúsági Csillagászat
Facebook oldal, rajz- és művészeti pályázatot hirdet „Tapintható Univerzum” címmel két korosztály, általános iskolás alsó és felső tagozatos
tanulók számára. A pályamunkákat mindkét kategóriában 2022. szeptember 6-ig várják a szervezők.
Pályázati feltételek: méret: A4-es vagy A3-as fekvő vagy álló kép.
Technika: szabadon választott
Beküldési határidő: 2022. szeptember 6. (csütörtök) 16 óra
Beküldési cím: Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4., Sári Judit előadó
Pályázni lehet egyénileg és oktatási intézményen keresztül.
Az alkotások eredeti példányát zárt borítékban kérjük leadni a fenti címre személyesen (hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, pénteken 12 óráig)
vagy postai úton. Az elektronikus formában leadott, vagy az A4-es, A3-as
mérettől eltérő alkotásokat nem áll módunkban elfogadni.
A rajzok hátulján nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük feltüntetni a pályázó nevét, születési idejét, iskoláját, osztályát; a törvényes képviselő e-mail címét és telefonos elérhetőségét.
Díjazás: Mindkét korcsoportban az 1-3. helyezettet díjazzuk, a különdíjasok kiválasztását hivatalos Facebook oldalunk követőire bízzuk! Eredményhirdetés és díjkiosztó: 2022. szeptember 10. (szombat) 11 órakor
a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Házban (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.). A díjakat Farkas Bertalan dandártábornok, a Szojuz
36 kutatóűrhajósa adja át.
A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk. A pályázó, ill. törvényes
képviselője a jelentkezéssel hozzájárul, hogy a pályázatokat a Szabadhajdú
Nonprofit Kft. és a Hajdúsági Csillagászat Facebook oldal kiadványaiban
felhasználja.
További információ kérhető: Sári Judit előadó (06 30 505 0784)
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy
változik a szelektív hulladék
begyűjtésének rendje.
2022. július 1. napjától a LAKOSSÁG által kihelyezhető szelektív (sárga-fedelű) hulladékgyűjtő edényzetek
mellől a – kézi rakodásra alkalmas
módon, kötegelt vagy kizárólag átlátszó műanyag zsákban elhelyezett szelektív hulladékot, mennyiségi
korlátozás nélkül elszállítjuk. (Aki
nem rendelkezik sárga-fedelű szelektív gyűjtő edényzettel, az is kiteheti a
szállítási napokon az ingatlana elé a
fent megjelölt módon a szelektív hulladékát!) Ez nem vonatkozik a zöld
hulladékra!
A sárga fedelű kukába és mellé az
átlátszó zsákba kizárólag a következő anyagok helyezhetőek el:
- műanyag flakon: ásványvizes, üdítős-, mosószeres-, tejfölös pohár (kiöblítve)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

- műanyag szatyor, zacskó
- Háztartási fém csomagolóanyagok: italosdoboz, konzervdoboz (kiöblítve)
- Papír: újság, könyv, hullámpapír,
csomagolópapír
- Italos kartondoboz (kiöblítve).
Amennyiben
nem
megfelelő
anyag kerül a szelektív hulladék
közé a szolgáltató megtagadhatja az edényzet ürítését, illetve a
nem kellően válogatott szelektív
hulladék elszállítását!
Mit NE TEGYENEK a szelektív
hulladék közé:
- vegyes kommunális hulladék,
- élelmiszerrel szennyezett csomagolóanyagok,
- veszélyes hulladékkal szennyezett
csomagolóanyagok,
- fű, falevél és egyéb biológiailag lebomló hulladék,
- üveghulladék!
- hungarocell!

A Kertész László
Városi Könyvtár
július 1-augusztus 31-ig
Felnőtt részleg
hétfő:
8.00 -16.00
kedd:
8.00-12.00
szerda:
9.00-17.00
csütörtök:
8.00-16.00
péntek:
8.00-16.00
szombat:
8.00-12.00
Gyermek részleg:
hétfő:
8.00 -16.00
kedd:
szünnap
szerda:
9.00-17.00
csütörtök:
8.00-16.00
péntek:
8.00-12.00
szombat:
8.00-12.00

Közérdekű információk

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 06-20-313-4217.
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt:
Szakajda
Tímea
szakajdat@atev.hu)

(36-30-636-0937,

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Július
6-án, szerdán Kiss Attila polgármester 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

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300.
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,
péntek: 8-13.30-ig. Személyesen a Városi
Piac felügyeleti irodájában.

Szentháromság

2-3-4. (szo-vas-hétfő) Arany Sas

„Múlik az idő, feledni nem lehet,
az élet delén tört ketté az életed.
Hiányodat nem pótolja semmi,
míg e Földön élünk, nem tudunk feledni.”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

ZSUPOS LAJOS
(Bercsényi utcai lakos)
halálának 1. évfordulójára.
„Már egy éve itthagytál,
elbúcsúzni nem tudtál,
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért, drága jó apai szíved."
Fia családja

Véradás

GYULAI SÁNDOR

Július 12. (kedd) 9.30-12.30 óráig
a Béke Mg. Kft.-ben (Hajdúkerület
u.6.) a dolgozók és a lakosság részére.

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel:372-302

Ady tér 11.

Tel: 227-779

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

5. (kedd)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

Megjelenik: 12 000 pédányban.
www.hajduboszormeny.hu
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS
Szerkesztőség:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Nyomdai munkák:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős kiadó:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
ISSN 0866-6660
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6. (szerda)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

7. (csütörtök)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

8. (péntek)

Patikaplus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 0620/3434800

9-10. (szo-vas.)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

11. (hétfő)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

12. (kedd)

Arany Sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

13. (szerda)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

14. (csütörtök)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

15. (péntek)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

16-17. (szo-vas.)

Patikaplus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 0620/3434800

18. (hétfő)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

19. (kedd)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

20. (szerda)

Arany Sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

21. (csütörtök)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

22. (péntek)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

23-24. (szo-vas.)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

25. (hétfő)

Patikaplus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 0620/3434800

26. (kedd)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

27. (szerda)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

28. (csütörtök)

Arany Sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

29. (péntek)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

30-31. (szo-vas.)

Hajdú

Árpád u. 45.

tel: 229-330

Július

UNGVÁRI SÁNDOR
halálának 30. évfordulójára.

Köszönetnyilvánítás

Gyógyszertári ügyelet
1. (péntek)

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünk

Felesége, gyermekei, unokái, dédunokája

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

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

Tájékoztatjuk Olvasóinkat,
hogy lapunk a megszokott
nyári leállást követően
legközelebb
augusztus 5-én jelenik meg.

Július 15-31. között ZÁRVA
Nyitás: augusztus 1. (hétfő)

Fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünk

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Reggel 7-től 19 óráig:
Július 2-3. dr. Kecskés Lajos
(Tel: 06-20-9-455-846).
Július 9-10.: dr. Nagy Ferenc
(Tel: 06-70-376-1138)
Július 16-17. dr. Nagy Anna
(Tel: 06-30-662-2725)
Július 23-24: dr. Komáromi Márton
(Tel: 06-20-9-339-458)
Július 30-31: dr. Pucsok Albert
(Tel: 06-30-953-6510)
Az ellátásért ügyeleti díj kerül felszámolásra.

Nyári szünet

NYÁRI NYITVATARTÁSA

Megemlékezés

Rendőrség:
107
Országos Mentőszolgálat:
104/112
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal
563-200
Sürgősségi ügyelet:
0652/506-303
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hétköznap: 19.00–22.00, szombaton: 13.00–22.00, vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00

temetésén megjelentek, ravatalára virágot, koszorút helyeztek, és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

KATHI FERENC
temetésén megjelentek, ravatalára virágot, koszorút helyeztek, és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak.
„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek!”
A gyászoló család.

2022. JÚLIUS 1.

VÁROSI HETILAP

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet RAKODÓI MUNKAKÖRBE
hosszú távra, jó kereseti lehetőséggel.
Jelentkezni telefonon a 06-20/936-5335-ös
telefonszámon vagy személyesen a Kft. székhelyén.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz. alatt.
FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

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

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA
(a buszmegállónál)

Kálvin tér 12.
 0652/220-159
0620-9708-032
 varjasine@vipmail.hu
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány
és a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP

59. nyári időszakának
és GHYCZY GYÖRGY festőművész
TÁRLATÁNAK MEGNYITÁSÁRA

2022. július 2-án (szombaton) 18.00 órára,
a Sillye Gábor Művelődési Központ galériájába
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 4.)

A résztvevőket köszönti és a kurzust megnyitja:
Kiss Attila, Hajdúböszörmény város polgármestere
Ghyczy György festőművész kiállítását megnyitja:
Fátyol Zoltán festőművész
Közreműködnek:
a Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanulói.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Megjelent a Hajdúsági Tükör 2. száma
Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja ja fel egy kiválasztott intézménynek a
meg a Hajdúsági Tükör című kultu- magazint.
rális és közéleti magazint!
Árusítópontjaink: városi könyvtár,
művelődési központ, Kálvin téri VideNéhány cím a tartalomból: A haza otéka, Fürdőkerti Étterem, Bocskai
tragédiája. Trianon; Akadémiai Díjas Gyógyfürdő pénztára.
tudós - Kövér György; A puszta ősi állata, a racka; Böszörményi kerítések, kapuk megható üzenetei; Élményalapú
tehetséggondozás a gimnáziumban;
Farkaskaland Böszörményben és környékén; Világhírű feltaláló, finomlelkű
költő, Veress Ferenc. Petőfi Zenei Díjas
böszörményi harsonás, Varga Nóri.
Házasság az üllő előtt; A kovácsmesterségek, s ami mögötte van. A nagy
háborút lezáró békeszerződéstől a trianoni diktátumig. A magazin 500
Ft-os áron megvásárolható, illetve
2.000 Ft-ért egész évre előfizethető a
művelődési központ gazdasági irodájában.
Önnek lehetősége van örökbefogadni egy intézményt. Hogyan?
Vásároljon vagy fizessen elő, majd ajánl-

2022. július 16-án (szombaton) 18.00 órakor
a Sillye Gábor Művelődési Központ galériájában

(Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.)

A HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI
MŰVÉSZTELEP
59. nyári időszaka
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÁSA
A kiállítás megtekinthető:
2022. augusztus 5-ig, hétköznap 10-17 óráig

A tárlat megtekinthető: július 13-ig, hétköznap 10-17 óráig
A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep támogatói:

9

A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep támogatói:

10

Fuss és lőj!
A Magyar Sportlövők Szövetsége Target Sprint országos
bajnokságot szervezett a HTE
Sportlövő Szakosztály közreműködésével június 25-én, a Városi
Sport- és Rendezvényközpontban. A versenyre több mint 250
nevezés érkezett az ország különböző pontjaiból.

VÁROSI HETILAP

A HTE Sportlövő Szakosztály színeiben, Bakó Ivett nyílt irányzékú
légpuskával, junior kategóriában
első, továbbá légpisztoly kategóriában is első helyezést ért el. Nagy
Gyula nyílt irányzékú légpuskával,
felnőtt kategóriában második helyezést ért el. Kiss Tibor a nyílt irányzékú légpuskával hatodik helyezést ért
el felnőttkategóriában. Boros Levente nyílt irányzékú légpuskával negyedik, pisztollyal pedig nyolcadik helyezést ért el, serdülő kategóriában.

Boros Dominik nyílt irányzékú
A Target Sprintről dióhéjban anynyit érdemes tudni, hogy 1200 mé- légpuskával ötödik helyezést, piszter futásból és 10 méterre lévő, 35 tollyal pedig hatodik helyezést ért el
mm átmérőjű bukócélok leküzdé- ifikategóriában.
vezendi
séből álló komplex, nagy állóképességet és pontos lőkészséget igénylő
versenyszám. A sportlövészeknek az
1200 métert, 3x400 méteres résztávokban kell teljesíteniük, miközben
körönként 5-5 bukócélt küzdenek le.
A versenyzőknek nem kell a hátukra
venni a légpuskájukat a futás ideje
alatt, azt a lőállásokban hagyják. A
verseny legnehezebb feladatát talán a futás közben történő lövészet
jelenti, ugyanis a sprint után a versenyzőknek vissza kell nyugtatniuk
a légzésüket olyannyira, hogy minél
gyorsabban és minél kevesebb lövésből le tudják küzdeni a célokat.(forrás: MSSZ- honlapja)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Akinek térkép is ez a táj
A közelmúltban rendezték
meg a 19. Less Nándor Országos
Földrajzversenyt a Debreceni
Egyetem Természettudományi
és Technológiai Karán. Az első,
levelező forduló után a legeredményesebb 20 diákot hívták be
kategóriánként. Varga Milán, a
gimnázium 9/C osztályos tanulója megmérettetésén az országos
8. helyezést érte el.
– Honnan az érdeklődésed a földrajz
iránt?
– Általános iskola hetedik osztályában kezdtem el földrajzot tanulni.
Egy nagyon jó tanáromnak, Molnár
Ferencnek köszönhetően megszerettem ezt a tantárgyat. Számomra az a
szép ebben, hogy tanulmányozhatom
az egyes országokat, a Földet, és jártas lehetek ebben a tudományágban.
– Milyen út vezetett a debreceni döntőig?
– Az első fordulót online írtam meg
a gimnáziumban. Jól sikerült, mert
bejutottam a döntőbe, ahol írásbeli
és szóbeli forduló is volt.
– A döntőben milyen feladatokat kellett megoldanod?
– Első nap az írásbeli forduló volt.
Másnap pedig a szóbelin bizonyíthattam, ahol tételt kellett húzni. Európa
időjárását kaptam. Könnyebb témát
is kifoghattam volna, mert ez igen
nehéz volt.
– Drukkos versenyző vagy?
– Egészséges izgalom jellemző rám.
– Mennyire volt erős a mezőny?
– Az ország egész területéről érkeztek a versenyzők a megmérettetésre.
Szerintem nagyon erős volt a mezőny, mert sok ügyes fiatal jelentkezett a versenyre. Közülük is a legjobbak kerültek be a döntőbe.
– Hogyan értékelnéd a saját teljesítményedet?
– A verseny előtt nem gondoltam,

Mazsorettgála

A Hajdúböszörményi Mazsorett
Együttes jubileumi évzáró műsorán több különlegesség is színesítette az elmúlt huszonöt évet idéző
rendezvényt a művelődési központ
színháztermében, június 26-án.
Elsőként Jónásné Bacsó Mónika, a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség ügyvezetőségi és elnökségi tagja,

a Debreceni Majorette Együttes Nívódíjas művészeti vezetője adta át Futaki Renáta nívódíjas mazsorett oktatónak „Az
év legjobb koreográfiája”-díjat, amelyet
2021-ben, zászló kategóriában értek
el. Majd Kiss Attila polgármester köszöntötte oklevéllel a jubiláló együttest.
Valamennyi csoport fellépett szebbnél
szebb botos és pomponos koreográfiával a gálaműsoron. Volt filmvetítés az
elmúlt 25 év képeiből. Sőt színpadra állhattak azok, akik az első mazsorettesei
voltak városunknak. 1996-ban Kissné
Szabó Beatrix vezetésével alakult meg
az első mazsorett csoport Hajdúböszörményben. Jelenleg 6 csoportban 70 lány
választja ezt a kifinomult mozgásformát Futaki Renáta és Ládáné Tóth Zsuzsa vezetésével. A műsorban fellépett a
Kezdő, Korall, Csillám, Kristály, Ariel,
régi Flamingó, Flamingó-Nárcisz, Smaragd-Nárcisz csoport és a Seniorok is. A
jubileumi műsor élő zenekari kísérettel
valósult meg, hiszen a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar, Tanyi Zoltán
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karnagy vezetésével működött közre a
különleges eseményen.
Az elmúlt évek pedig bővelkedtek az
eredményekben. 2016-ban a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség egyéni
nívódíját Futaki Renáta kapta. 2018ban Nívódíjban részesült a Hajdúböször-

hogy ilyen jól fogok szerepelni. A
saját elvárásomat fölülmúltam. Jó
eredmény ez a nyolcadik hely.
– Mire ösztönöz téged ez az eredmény?
– Szeretnék további földrajzversenyeken elindulni, hiszen ez az egyik
kedvenc tárgyam.
– Mit tanultál a versenynek köszönhetően?
– Még soha nem voltam olyan versenyen, ahol szóbeli is volt. Most tapasztalatot gyűjtöttem ezen a téren
is. Ezt majd fel tudom használni például a nyelvvizsgán.
– A környezeted hogyan fogadta,
hogy részt vettél a versenyen?
– Az osztálytársaim szurkoltak nekem, meg a szüleim is. Ez sokat segített, jó érzés volt.
– Tizedik osztályos tanuló vagy. Még
van lehetőséged újabb versenyeken indulnod. Tervezed ezt?
– Természetesen.
– Érettségi után hol szeretnéd folytatni a tanulmányaidat?
– Még három évem van a gimnáziumban. Utána a terveim szerint vegyészmérnök szeretnék lenni.
bertalan

ményi Mazsorett Együttes. 2019-ben
Ládáné Tóth Zsuzsa Ifjú Tehetségek Díját vehette át a szövetségtől. 2015-ben a
Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes
kapta az Év legjobb fesztiválja címet mazsorett szekcióban. A legjobb koreográfia-díjat 2013-ban, 2018-ban, 2019-ben
show kategóriában, 2021-ben zászló kategóriában Futaki Renáta vehette át.
Sz.Sz.K.

