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Pródi fejlesztések

Igaz, hogy demográfiai változá-
sok miatt már nem oktatási cél-
ból működik az egykori Nagypró-
di tanyasi iskola, azonban él ott 
egy közösség, akik a felújított 
iskolaépületet rendezvényekre, a 
művelődési házat pedig szociális 
célokra tudják használni – kezd-
te köszöntő beszédét Kiss Attila 
polgármester a pródi átadó ün-
nepségen, július 22-én.

Még az elmúlt év decemberben jó 
hírt kapott a város önkormányzata, 
jelesül, az 5000 fő feletti települése-
ket érintő beruházásokat támogatja 
Magyarország Kormánya, s Hajdú-

böszörmény 490,5 millió forintot 
kapott. Az összeget útfejlesztésre, a 
pródi iskola és művelődési ház fel-
újítására használta fel a város. A kül-
területnek szánt 50 milliót még 5 
millió forinttal egészítette ki a Kép-
viselő-testület, így mára két korsze-
rűen felújított épülettel gazdagodott 

Egy este a jazz jegyében

Pród közössége – zárta gondolatait 
a polgármester. Tiba István ország-
gyűlési képviselő fontos lépésnek 
értékelte beszédében a megújulást a 
várostól távolabb eső településrész 
életében, hiszen ma már jól látszik, 
hogy a zsúfolt nagyvárosokból mind-
inkább csendes környezetbe vágynak 
az emberek. Hangsúlyozta, ez a beru-
házás is jól mutatja, hogy nem csak 
uniós forrásból gyarapodik orszá-
gunk. A képviselő meglátása szerint 
Böszörmény illetékesei bölcs döntést 
hoztak, amikor úgy határoztak, hogy 
a támogatásból nem csak a város köz-
pontját fejlesztik. Így most a pródiak 
egy kulturált, a közösséghez méltó 

színtéren tudnak élni és kikapcso-
lódni. A beruházást Molnár Imre ön-
kormányzati képviselő vette át, aki 
köszönetét fejezte ki a körzetéhez 
tartozó településrész támogatásáért. 
Az esemény az egykori tanyasi iskola 
falán elhelyezett emléktábla avatásá-
val fejeződött be.

– ignáth – 

Együtt a falu apraja, nagyja
Falunapra és térségi fogathaj-

tó versenyre várták a szervezők a 
pródi lakosokat és az érdeklődő-
ket július 23-án, a kistelepülésre. 

Az ünnepi megnyitók után a kicsi-
nyeket kézműves foglalkozásra, arc-

festésre, és gyermekműsorra várták, 
míg a felnőttek a térségi fogathajtó 
versenyen és focimeccsen is szurkol-
hattak. A nap programjai között szere-
pelt még  a görbeházi dalkör, a Bocskai 
Néptáncegyüttes és nótaműsor is. A 
rendezvény ezúttal is utcabállal zárult.

Huszonkettedik alkalommal szer-
vezte meg a Hajdúböszörményi Fiatal 
Művészek Egyesülete, Takács Tamás el-
nök és Mező László alelnök vezetésével 
a különleges élő zenei élményt nyújtó 
Jazz Blues Jamboreet. 

A hagyományoknak megfelelően idén is 
átadták az életmű díjat. A hajdúböszörményi 
zenei életben betöltött meghatározó szerepé-
ért most két zenész is elismerést vehetett át. 
Gellén Ferenc és Pruma Lajos, akik még min-
dig aktívan foglalkoznak a zenéléssel. Gellén 
Ferenc zenész családba született,  édesapja 
hegedűn, nagybőgőn játszott, nagybátyja 
szintén hegedült. 14 évesen kezdett zenélni.  
1967 elején csatlakozott a Black Boys zene-
karhoz. Nyugdíjas éveiben is aktívan részt 
vesz a városi nyugdíjas klub rendezvényein, 
és más zenés rendezvényeken.

Pruma Lajos szintén zenész családból 
származik. Kamaszkorában megfertőzte őt 

is az akkori beatzene, aminek hatására 15-16 
éves korában elkezdett autodidakta módon 
gitározni tanulni. Az első elektromos gitárját 
D. Nagy Pétertől, az akkor már működő Black 
Boys zenekar gitárosától vásárolta.

2000-ben csatlakozott a megyében talán 
még azon túl is ismert Soós Ferenc rendezvény 
zenekarához, akikkel nagyon sok helyen előfor-
dultak, többek között a Muzsika tv-ben is volt 
felvételük. Kisebb-nagyobb megszakításokkal 
a mai napig zenél a zenekarban, de más böször-
ményi és vidéki felkérésnek is eleget tesz.

Az este folyamán fellépett a Balázs Elemér 
Group Instrumental, melynek tagja a hajdú-
böszörményi Czibere József is, aki épp ezen a 
napon ünnepelte a születésnapját a hazai kö-
zönségnek muzsikálva. Majd a Roy és Ádám 
Trió adott elő koncertet. 

Fórizs László alpolgármester kiemelte, 
a zenének nagyon fontos szerepe van vá-
rosunkban, hiszen generációkon keresztül 
mindig valamivel hozzájárultak a hajdúbö-
szörményiek  az ország zenei értékeihez. Az 
élőzenének pedig különösen nagy hagyomá-
nya van a városban, nem csoda, hogy sok ki-
váló zenésszel büszkélkedhetünk. 

Sz.Sz.K.
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Németi TiborA hét arca

A nyugalmazott testnevelő 
tanár és szakedző, akinek több 
publikációja is megjelent, vallja, 
hogy „Hinnünk kell, hogy tehet-
ségesek vagyunk valamiben és, 
hogy ezt a valamit bármi áron el 
kell érnünk.” (Marie Curie). Né-
meti Tibor valamennyi testület-
ben szaktudása legjavát nyújtva, 
nagy aktivitással és lelkesedéssel 
vett és vesz részt, példát mutatva 
a fiatalabb pedagógus generáció-
nak és a fiatal sportolóknak.

A közelmúltban vehette át a Test-
nevelési Főiskola aranydiplomáját, 
valamint a „Magyarország legeredmé-
nyesebb általános iskolai testnevelő 
tanára”, kiemelt kategóriában elisme-
rés is dicséri munkáját. Németi Tibor 
édesapja a MÁV műszaki felügyelője-
ként tevékenykedett, édesanyja pedig 
kiváló pedagógus, óvónő volt. 

– A pedagógus vénát édesanyám-
tól örököltem, édesapám pedig kivá-
ló sportoló volt. Ő az egyik alapítója 
a DVSC atlétikai szakosztályának. 
Amikor arról beszéltünk vele, hogy 
mi szeretnék lenni, csak annyit mon-
dott, hogy amit teszek azt szívvel és 
lélekkel végezzem.  Ezt próbáltam én 
végigvinni egész életem során. A mi 
hivatásunkat másképpen nem is lehet 
gyakorolni. 

– Gyermekként úgy nőtt föl, hogy a 
sport az élete középpontjában volt. Ti-
zennégy éves korában már korosztályos 
válogatott lett tornában. Ez a sportág 
nagyon sok munkát igényelt tőle. Állítá-
sa szerint nem volt kiugróan tehetséges, 
de mindig biztos csapattagként tartot-
ták nyílván. 

– Amíg a többiek mentek focizni 
és játszani, nekünk nem lehetett ezt 
tenni. Rengeteget edzettünk, edzőtá-
boroztunk és versenyeztünk. Sokan 
kérdezték tőlem, hogy megéri-e? Igen. 
Megérte. A kemény munka mindig 
kifizetődött. Csodálatos érzés volt, 
amikor nekem játszották a magyar 
Himnuszt. A tanáraim és diáktársaim 
pedig ott ültek a széksorokban és szo-
rítottak nekem. 

Németi Tibor általános iskolai ta-
nulmányait 1948 és 1954 között, a 
debreceni Petőfi Sándor Általános 
Iskolában végezte, majd 1954-ben 
felvételt nyert a Mechwart András 
Gépipari Technikumba, ahol 1958-
ban érettségizett és technikusi vég-
zettséget szerzett. 1960-ban felvet-
ték a Testnevelési Főiskolára, melyen 
1964-ben diplomázott és középisko-
lai testnevelő tanári és szakedzői vég-
zettséget kapott.

– Mindenhol nagyszerű pedagó-
gusaim voltak. Középiskolában sok 
tantárgyat egyetemi tanárok tanítot-
tak, kiváló tudással. Ők akkor nem 
kaptak katedrát az egyetemeken. A 
nyelvtanulásban is az élen jártam. Jól 
beszélek oroszul, angolul és németül. 
A nyelvtudásomnak is köszönhető-
en kivittek a moszkvai Világifjúsági 
Találkozóra, a VIT-re. Tanárként és 
edzőként is rengeteget profitáltam 
abból, hogy nyelveket beszélek. Szak-

újságok lefordításával plusz ismeretet 
tudtam szerezni. 

A pályáját a derecskei 2. sz. Álta-
lános Iskolában kezdte. 1966-tól, 
1973-ig dolgozott ott, mint testneve-
lő tanár és tornaedző, valamint úttö-
rőház igazgató. Majd Debrecenbe, a 
Bányai Júlia Általános Iskolába került 
1994-ig. Itt testnevelő tanár, torna 
szakedző és városi testnevelési  szak-
felügyelő volt. A bodaszőlői Zeleméry 
Általános Iskolában pedig huszonegy 
éven át, 2021-ig tanított. 

– Amikor kikerültem Bodára, az ke-
mény világ volt. A gyerekek jelentős 
része halmozottan hátrányos vagy 
veszélyeztetett volt. Kétségtelen, 
tudtam mivel foglalkozni. De én a 
torna kapcsán megszoktam a kemény 
munkát. Rengeteg tehetséges roma és 
magyar gyerekkel találkoztam. A szü-
lőkkel is jó kapcsolatot kellett kialakí-
tanom, hogy engedjék el őket a verse-
nyekre. Nemzetközi bajnokom is volt 
atlétikában, Balogh Tomi személyé-
ben. Ő ráadásul kitűnő tanuló volt. 
A legnagyobb tehetségnek Borbély 
Imit tartottam. Ő kiválóan focizott, 
korosztályos válogatott volt a Loki fo-
cistájaként. Sajnos egy sérülés ketté-
törte a pályáját. Arra szintén büszke 
vagyok, hogy Debrecenben rendezték 
meg az első utcai világkupát futásban. 
A serdülő korosztályban bennünket 
hívtak meg a nemzetközi megméret-
tetésre. Mi ezt a versenyt is megnyer-
tük és együtt készíthettünk fotót a 
Nemzetközi Atlétikai Szövetség fő-
titkárával és a világ legjobb futóival. 
Úgy volt a terveimben, hogy egy évre 
megyek Bodára. Ebből huszonegy 
esztendő lett. Nagyon megszerettem 
a települést és az ott élőket.

Remek szervezőmunkájának és 
nyelvtudásának köszönhetően részt 
vett a Magyar Úttörők Szövetsége 
nemzetközi munkájában. 1968-ban 
az UNICEF nagyköveteként ő képvi-
selte hazánkat Kairóban és beszédet 
mondott a nemzetközi konferencián.

– Mikor hazajöttünk jó vélemény-
nyel voltak a tevékenységemről. Így 
Egyiptomot követte mások mellett 
Párizs, London, New York. De több 
háborús övezetben is segítettem a 
gyerekeknek. Néha igaz féltem, de 
mindig legyőztem a félelmet. Ma már 
ritkán említem fel ezeket a története-
imet. 

Németi Tibor pedagógusi ars poeti-
cáját leginkább egy Nagy László idé-
zet mutatja. Mégpedig „Vezesd őket, 
utat ne tévessz, S magadhoz mindig 
hű maradj, Mert élen állsz, és mesz-
sze látszol, Sose feledd: példa vagy!" 
Ennek szellemében dolgozott, igyeke-
zett magát ehhez tartani. 

– Sikereimet úgy érhettem el, hogy 
elhunyt feleségem és mostani párom 
mindig mellettem álltak. Bodához kö-
tődnek a legnagyobb élményeim. A 
hátrányos helyzetű gyerekekből, akik 
alapvető életvezetési dolgokkal nem 
voltak tisztában, ki tudtuk emelni a 
legtöbbet. Olyan embert formáltunk 
belőlük, akiket bárhova el lehetett 
vinni. Megtanultak viselkedni. Emel-
lett a szakmai élmények eltörpülnek. 
Mondok egy példát. Zánkán voltunk 
és volt egy feladat a gyerekeknek, 
hogy rajzolják le, mi tetszett nekik az 
üdülésben leginkább. A két Szilágyi 
olyan rajzott készített, hogy azt kiál-
lították.  Ennél nagyobb élmény kevés 
adatik meg egy pedagógusnak a hét-
köznapokban. 

Németi Tibor ma is aktív. Igaz, már 
gyerekeket nem készít fel versenyre, 
de ő a városi diáksport-szövetség el-
nöke. Megmérettetéseket és táboro-
kat szervez, és lebonyolításukban is 
aktívan részt vesz. Nagyon jó a kap-
csolata a HTE munkatársaival. Az 
egykori iskolájával is szoros a köte-
léke. Sokat jár vissza rendezvények-
re, melyeken mindig szívesen fogad-

ják. Ő is szívesen vesz részt ezeken. 
– Reggelente a könyvtárban kez-

dem a napom, ahol mindig szívesen 
fogadnak engem a társaságommal. 
Szakmailag és emberileg is. Számunk-
ra ez egy szentély. Hárman vagyunk. 
Barátaimmal megbeszéljük a napi tör-
ténéseket és elolvassuk az újságokat. 
Délben megebédelek, majd pihenek. 
Ezt követően irány a fürdő. Ott is van 
egy kedves stábom, akikkel világmeg-
váltó gondolataink vannak. Az úszás 
pedig kötelező jellegű. De gyakran 
járok Pestre is a gyermekeimhez és 
az unokáimhoz. A nagyobbik Svájc-
ban él, a kisebbik pedig most megy 
Amszterdamba tanulni. Anita lányom 
angoltanár lett, aki most HR és üzlet-
fejlesztési területen dolgozik, a fiam 
pedig jogász. Ő nagyon jó jégkoron-
gozó lett, előtte pedig cselgáncsban 
nyert úttörő olimpiát. Liza unokám 
lovagol, a kisebbik unokám pedig ka-
ratézik. De a tanulás náluk az elsőd-
leges. Három nyelven beszél mind a 
kettő.  

Németi Tibor színészként is bemu-
tatkozott. 

– Ez egy érdekes és emlékezetes 
történet. Nyári szünet volt a Testne-
velési Főiskolán. Akkor találkoztam 
Fábri Zoltán rendezővel, aki filmjébe 
keresett szereplőket. Ez a Két félidő a 
pokolban című alkotás volt. Bekerül-
tem a stábba, ahol a német focikapust 
alakítottam. Olyan művészekkel sze-
repeltem együtt, mint Sinkovics Imre, 
Márkus László és Garas Dezső vagy 
Végvári Ádám. Ez 1961-ben volt. Óri-
ási élmény volt ezekkel az emberekkel 
dolgozni. Sokat tanultam tőlük.

Németi Tibor annak ellenére, hogy 
tudja, mivel jár az élsport, mégis ezt 
az életet választaná, ha újrakezd-
hetné. Óriási dolognak könyvelte el, 
hogy már tizenöt évesen kimehetett 
Ausztriába, és Londonban versenyez-
hetett, vagy már fiatal korában keres-
hetett. Mindezeket azért kapta, mert 
valamiben több volt, mint az átlag.  A 
sportolói és pedagógiai hivatását te-
kintve, még egyszer ugyanígy tenné 
és vállalná azt. 

Bertalan Erzsébet

Utazás a koponya körül

Gyerekeknek szervezett régésztábort a Hajdúsági Múzeum július első heté-
ben. A program keretében a fiatalok mini ásatáson voltak, kézbe vehették a 
földből előkerült csontokat, s a régészeti munka kulisszatitkaiba is betekint-
hettek.
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A múlt kötelez

 Ötvenkilencedik évét zárta a művésztelep

Líra, próza, kritika

Az ifjak líra, próza, kritika és mé-
dia-újságírás területekről kaptak 
muníciókat az íróiskolák vezetői-
től. A Hajdúsági Múzeumban július 
12-én rendezett tábornyitón Kiss 
Attila polgármester köszöntötte a 
résztvevőket. A múzeum udvarán 
valósultak meg az esténkénti ze-
nés, könyvbemutatós programok 
is. A verselés fortélyairól Áfra Já-
nos, Babiczky Tibor, Deres Kor-
nélia, Kemény István és Magolcsy 
Nagy Gábor költők tartottak dél-
előttönként órákat. A prózaírás 
rejtelmeibe Bene Zoltán, Kiss Ti-
bor Noé, Sopotnik Zoltán és Vörös 
István avatta be az érdeklődőket. 

A Kertész László Hajdúsági 
Irodalmi Kör július 12-e és 16-a 
között tizenegyedik alkalom-
mal rendezte meg a szokásos 
nyári irodalmi táborát. Csak-
úgy, mint korábban, az idén is 
száz fiatal jelentkezett erre az 
országosan is kiemelkedő ese-
ményre. 

Juhász Tibor a kritika, Vogyerák 
Anikó pedig a média-újságírás sa-
játosságaira oktatta a fiatalokat, a 
Debreceni Egyetem Hajdúböször-
ményi Wargha István Pedagógiai 
Főiskolai Kara termeiben.

A lírások és a prózások július 16-
án, szombaton délelőtt a főiskola 
dísztermében olvasták fel az itt 
született írásaikat. A legjobbakat 
az íróiskola-vezetők díjazták. Líra 
díjat kapott Mánya Kristóf, Nagy 
Anna Flóra, Szabados Attila, Kósa 
Eszter és Ráday Zsófia. Prózadíjas 
lett Magyar Boglárka, Szabó Bog-
lárka, Rubint Ágnes és Clausen 
Anna. Líra Nagydíjat érdemelt ki 
Bánfalvi Samu, a Próza Nagydíjat 
Sarnyai Benedeknek ítélték oda. A 
Közönségdíjjal Gál János ifjú költő 
térhetett haza.

A bemutató zárásaként Papp-Für 
János 2023 nyarára ismét meghir-
dette a tábort, ahová várják majd 
az idei díjazottakat és az új vagy a 
többszörösen visszatérőket is.

   Balla Zoltán

 A hajdúböszörményi Hajdúsági 

Nemzetközi Művésztelep már túl 

van az 59. életévén, tehát igen fi-

gyelemreméltó múlttal rendelke-

zik. Az alkotótábor folyamatosan 

gazdagodott, színesedett a hazai 

és külföldről érkező művészek 

tevékeny jelenlétével és az itt ha-

gyott alkotásokkal.

A meghívottak elsősorban festő-
művészek és grafikusok, de az idei 
kurzuson tűzzománcművészek is 
dolgoztak. Júliusban ismét két hé-
tig alkothattak a résztvevők Hajdú-
böszörményben. Ebben az évben a 
kuratórium tizenhat alkotót látott 
vendégül, akik a Széchenyi-iskola 
kollégiumában kaptak ellátást és mű-
termet. A hazai művészeken kívül 
hárman érkeztek Erdélyből, egy alko-

tó Németországból, de bolgár nem-
zetiségű és kárpátaljai származású is 
részt vett az alkotómunkában. A két-
hetes kurzus a tavalyi Káplár-díjas, 
Ghyczy György festőművész tárlatá-
val kezdődött, melyen Fátyol Zoltán 
festőművész mondott megnyitóbe-
szédet. A mindennapi alkotás mellett 
különböző programokat is kínáltak 
a szervezők, melynek keretében vá-
rosnézésen, szabadtéri alkotónapon 
és gasztronómiai programon vettek 
részt a művészek. Szakmai kirándu-
lás keretében eljutottak a szomszéd 
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg több 
településére, így megtekintették 
Nyírbátor, Túristvándi, Szatmárcse-
ke, Tákos és Csaroda nevezetessége-
it. A szatmárcsekei csónakos fejfás 
temető különleges élményt jelentett 
számukra. Az alkotótelep közös-
sége ellátogatott a Hortobágyra is, 
ahol részesei lehettek a Hortobágyi 
Lovasnapok bemutatójának. Estén-
ként szakmai előadások gazdagítot-
ták a programot, ahol a telep tagjai 
többet megtudhattak egymás mű-
vészi munkásságáról és alkotásairól. 
Ezek az alkalmak nyilvánosak voltak, 
a városból és a környező települések-
ről is érkeztek érdeklődők. Aki kíván-
csi volt a műhelymunkára, az a „Nyi-
tott napon” lehetőséget kapott, hogy 
ellátogasson a műtermekbe, beszél-
gessen az alkotókkal és betekintsen a 
munkafolyamatokba.

A két hét alatt természetesen az 
alkotómunkáé volt a főszerep. A zsű-
rizésre csaknem száz alkotás készült 
el, melyből mindenkitől 2-2 munkát 
választott ki a szakmai grémium. 
Egyet a városi, egyet pedig az alapít-
ványi gyűjteménybe. A telep végén 
ezeket a képeket mutatták be a közös 
kiállításon. A záróeseményen 16 mű-
vész 32 alkotása szerepelt és plusz, 
a különleges feladatként elkészített 
„Titokdobozok". A tárlatot – a mű-
vésztelep rövid történetével és szak-
mai szerepével kiegészítve – Feledy 
Balázs művészeti író nyitotta meg, 
aki már több alkalommal mondott 
beszédet és értékelést a művésztelep 
kiállításain. A díjak átadására is ezen 
az eseményen került sor. 

A Káplár Miklós-díjat Stefan 
Gnandt festőművész (Német-
ország) kapta. Nívódíjban ré-
szesültek: Vdovkina Anastasia 
tűzzománcművész (Románia), 
Csorján Melitta festőművész (Deb-
recen) és Földessy Péter festőművész 
(Budapest). Ők a jövő évi kurzusra 
is kapnak meghívást. A művészte-
lep tagjai voltak: Ásztai Csaba, Buj-
dosó Mária, Csorján Melitta, Fátyol 
Zoltán, Fekete János, Földessy Pé-
ter, Gajdán Zsuzsa, Szotyory László, 
Ghyczy György, Miroljuba Panajotova 
Gendova, Siska-Szabó Hajnalka, 
Szotyory László Stefan Gnandt fes-
tőművészek, Egri András festő- és 
tűzzománcművész, Szepessy Béla 
grafikusművész, Vdovkina Anastasia 
tűzzománcművész, Rácz Imre festő-
művész, a telep művészeti vezetője.

A művésztelep több évtizedes 
múltjára visszatekintve büszkén 
mondhatjuk, hogy a város lakóinak 
és önkormányzatának támogatá-
sát, a szervezők szakértelmét élvező 
művésztelep korát és eredményeit 
tekintve, jelentős szerepet tölt be a 
magyar kortárs képzőművészeti élet-
ben.

Kupás Csilla
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Disputa határok nélkül

Két középiskola, a hajdúbö-
szörményi Bocskai István Gim-
názium disputakörének és a 
nagyváradi Ady Endre Líceum 
vitakörének közreműködésével 
valósult meg a „Disputa hatá-
rok nélkül – Velünk élő történe-
lem: két város – egy régió, négy 
beszéd – egy nemzet” pályázati 
program.  

A nagyváradi Ady Endre Líceum 
12 diákja még április 11-13. között 
látogatott Hajdúböszörménybe, 
amelynek keretében több progra-
mon vettek részt, és három terület, 
az egyházi, az irodalmi és az újság-
írói – közéleti retorikával ismerked-
tek meg. A „Disputa határok nélkül” 
program második felvonása Nagyvá-
radon és Nagyszalontán folytatódott 
június 13-tól. Ekkor a Bocskai-gim-
názium 12 diákja Gyulai Edit, a Szók-
ratész disputakör vezetője és Mező-
né Szabad Erzsébet magyartanárnő 
vezetésével elindult Nagyváradra. 
Városnéző körútjukon megcsodál-
ták a belváros látványosságait, a sze-
cessziós palotákat, a Szent László 
templomot és a Partiumi Keresztény 
Egyetemet, Makai-Bölöni Judit veze-
tésével. Az egyetemen megismerked-
tek a magyar tanszék tudományos di-
ákköri pályadíjasaival. Előadás szólt 
egy nagyapai katonakönyvről és egy 

nagyanyai emlékes füzetről. Volt, 
aki a járványidőszakában a „doktor” 
Bubó rajzfilmsorozat nyelvi, áthallá-
sos humoráról írt, míg mások a szé-
kelyhídi alagútrendszer legendájáról. 
Ezt követően egy Lackfi János Arany 
átköltött versével játszottak, ami be-
vezette őket a magyar nyelv gazdag 
világába. Szabadprogramként külön 
utakon járva, nagyváradi barátokkal 
végigjárták a város turista látványos-
ságait, majd közös vacsorával zárult 
az est.

A keddi nap Nagyszalontán kezdő-
dött az Arany János Emlékmúzeum-
ban. A Csonka torony egy olyan négy-
emeletes épület, amely szintenként 
egy-egy új oldalát mutatta meg a köl-
tő életének. Portrék, dolgozószoba, a 
kedvenc fotel, kéziratok, és még so-

Andorkó Imre gépjárművezető 
szakoktató Hajdúböszörmény-
ben született. Édesapja termelő-
szövetkezetben dolgozott, édes-
anyja háztartásbeli. Szerették 
volna, ha a fiúk is a mezőgazda-
ságban helyezkedik el. Erdésznek 
vagy állatorvosnak szánták.

Őt azonban a műszaki pálya job-
ban vonzotta. 1975-ben szerzett 
jogosítványt. Abban az időben neki 
volt először vezetői engedélye a gim-
náziumi tanulók közül. Érettségi 
után a Kandó Kálmán Műszaki Főis-
kolára nyert felvételt. A matematika 
és a fizika volt a kedvenc tantárgya. 
Mielőtt elkezdte tanulmányait, ka-
tonának vonult. Tizenegy hónapot 
szolgált. A diploma megszerzése után 
Budapesten, a BKV-nál helyezkedett 
el. A közlekedési vállalatnál a HÉV 
elővárosi vasút üzemeltetésénél dol-
gozott. Ebben az időben végezte el a 
gépjármű szakoktatói képzést. Szin-
tén munka mellett a műszaki tanári 
szakon is tanulmányokat folytatott. 
Szíve azonban hazahúzta szülővá-
rosába, Hajdúböszörménybe.  A fele-
sége látszerészként helyezkedett el. 
Andorkó Imre gépjárművezető szak-
oktatóként negyven éve van a pályán. 
1992-ben nyitotta meg magán autós 
iskoláját. Ez addig csak a nagyobb ál-
lami szervezeteknek, az MHSZ-nek 
és az ATI-nak, valamint a munkakö-
zösségeknek volt a privilégiuma. Az 
elsők között volt a megyében, aki 
megtette ezt a lépést. Jó döntés volt, 
vallja a szakember. Szereti változatos 
munkáját, mely az oktatás mellett 
a járművek rendben tartására, és a 
vizsgaszervezésre, valamint az ügy-
intézésre is kiterjed. Tevékenységé-
ben elsősorban a pontosságra fekteti 
a hangsúlyt.  Sikernek könyveli el a 
pályáján, hogy már a harmadik gene-
rációt oktatja. Valamikor a nagyszü-
lőket tanította, és most az unokákat. 
A sikereket nem érhette volna el a 
családja támogatása nélkül. Andorkó 
Imrének két fia van, a nagyobbik már 
önálló autós iskolát nyitott. 

A szakember két történetet is fel-
idéz kedves emlékei közül. 

– Ha végigpergetném az elmúlt év-
tizedek eseményeit, könyvet lehetne 
ezekből írni. Elsőként egy régebbi 
történetet mondok el. Őszi időszak 
volt, és nem tudtunk egyenesen 
menni a tanulóval. A vizsga előtt ál-
lónak előző nap hóesést kívántam, 
mert akkor kijárna a többi autó egy 
nyomot. Így nem lenne szükség a fo-
lyamatos sávváltásra. Gondoltam én. 
Ő erre megkérdezte, hogy miért kívá-
nok neki rosszat? Elmondtam neki, 
hogy ebben az esetben egy nyomban 
végig tudna menni. Másnap reggel-
re leesett a hó, és simán levizsgázott 
a hallgató. Utólag kiderült, hogy a 
nagy ellenállásnak nem volt értelme. 

A másik történet egy önindítóhoz 
kapcsolódik. 

– Ami elromolhat, az el is romlik. 
Vizsga előtti nap a gépkocsim önin-
dítója meghibásodott. Nem tudtam 
megjavítani, nem tudtam szerezni 
egy másikat. Így leszereltem a he-
lyéről, és betettem a csomagtartóba. 
Másnap reggel felkeltem és az udvar-
ról kitoltam a kocsit az utcára, amely 
lejtős volt. Meglöktem az autót és be-
ültem, elindultam, felvettem a két ta-
nulót. Bementünk a vizsgahelyszín-
re, ahol sikeresen szerepelt mind a 
két hallgatóm. Majd utána felnyitot-
tam a csomagtartót, megmutattam 
az önindítót. Felismerték. Még akkor 
sem esett le nekik, hogy mi a helyzet. 
Végül rájöttek a turpisságra. Csodál-
koztak, hogy ők miként tudtak így le-
vizsgázni. Elmondtam nekik, hogy az 
önindító nélkül is működhet az autó, 
csak a beindítása körülményes. 
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Ami elromolhat, az el is romlik

Pályám kedves története

rolhatnánk a sok látnivalót. A legfel-
ső szinten a panoráma mellett külön-
böző irodalmi játékok inspirálták a 
látogatókat. A böszörményi tanulók 
„A walesi bárdok” előadását vették 
fel videóra. A váradi diákok „A tudós 
macskájá”-ból készültek. A délelőttöt 
sétával zárták a fiatalok a nagyváradi 
főtér szoborparkjában, ahol megte-
kintették Arany János életnagyságú 
szobrát, betértek abba a református 
templomba, ahol Aranyt keresztel-
ték és házasodott. A közös időtöltés 
után, mindenki a Holnap asztalá-
nál találkozott, és együtt indultak a 
közösen megszervezett ünnepi va-
csorára az Ady Endre Líceumba. A 
program játékkal kezdődött, amely-
nek során különböző asztaltársasá-
gok jöttek létre. A nagyváradi diákok 
körbevezették a böszörményieket a 
250 éves iskolájukban. Az estét ismét 
közösen töltöttük, mindenki együtt 
nézte a magyar-angol focimeccset. A 
közös szurkolás óriási élmény volt.

A kirándulás utolsó napján a Líce-
umban színházi foglalkozáson vet-
tünk részt. A műhelymunkát egy 
színész házaspár tartotta, akik a 
Szigligeti Ede Színház társulatának 
tagjai. A színházi retorikát úgy pró-
báltuk ki, hogy rövid üzenetet kel-
lett átadni a választott társunknak, s 
megtapasztaltuk, hogy intonációval, 
gesztusokkal hogyan lehet érzelmet 

belevinni a mondanivalóba. A kirán-
dulás utolsó állomása az Ady Endre 
Emlékmúzeum volt. A kiállítás Ady 
életéből azokat az eseményeket mu-
tatta be, amelyek őt Nagyváradhoz 
kötik. A múzeumi sétát követően 
elbúcsúztak egymástól a barátokká 
lett vitakörösök. A Bethlen Gábor 
Alapkezelő Határtalanul pályázata 
olyan középiskolás együttműködést 
támogatott, amely 11 éves múltra te-
kint vissza. Az éves találkozásokat és 
barátságot most kétszer háromnapos 
tábor és kirándulás, közös kiadvány 
mélyítette el.

Székely Renáta, 10. E, 
Mărcuș Anabella, 12. F., 

Guth Petra 9.A, 
Kocsis Andrea 11.A 

Kathi Réka 11.A osztályos tanulók

Arany János Emlékmúzeum, Nagyszalonta

Parkolás
A Radnóti utcai traktorpulling-pálya 
mellett több helyen is fizetős parkolót 
alakítanak ki a szervezők. Így a Külső-Új-
fehértó utca, Szabolcs utca és a Petneházi 
utca felől közelíthető meg a kialakított 
parkolók.
A nagy parkoló a Külső-Újfehértói - Rad-
nóti és Percel Mór utca között lesz kiala-
kítva, míg a Szabolcs és Külső-Újfehértói, 
valamint Petneházi-Szabolcs utca keresz-
teződéseiben is parkolhatnak mad a láto-
gatók.
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Ahol a kutya az asszisztens
A Debreceni Egyetem Gyermekne-

velési és Gyógypedagógiai Kara ál-
latasszisztált pedagógiai fejlesztőte-
vékenység területen indított tavaly 
szeptembertől új, pedagógus-szak-
vizsgára felkészítő szakirányú to-
vábbképzési szakot. Többek között 
erről is kérdeztük dr. habil Lovas Kiss 
Antal egyetemi docenst. 

– Mit lehet tudni az állatasszisztációról? 
Mi a tartalmi lényege? 

–  Állatasszisztációról akkor beszélhe-
tünk, ha célzottan és megtervezett mó-
don állatokat „eszközként” vonunk be 
az oktatás-nevelés, a fejlesztés, vagy az 
életminőség javítás folyamatába. Három 
különböző tartalmú tevékenységi formát 
különböztetünk meg: az állatasszisztált 
terápiát, az állatasszisztált pedagógiát és 
az állatasszisztált aktivitást. 

Az állatasszisztált terápiát hatvan éve 
használják a világon, Magyarországon 
is harminc éve ismert. Itt a segítő állat 
meghatározott terápiás keretek között 
beteg, sérült vagy fogyatékkal élő embe-
rekkel dolgozik együtt, az ő fejlődésüket 
segíti elő. Az állatasszisztált pedagógiai 
alkalmazás során az állatokat motivációs 
erőként, egészséges gyerekek oktatásá-
ba vonják be, segítségükkel a gyermekek 
játszva tanulnak. Az állatasszisztált pe-
dagógia viszonylag kevésbé kidolgozott 
terület, amely még számos új szakmai és 
tudományos eredménnyel kecsegtet, ezért 
is fókuszálunk az egyetemi oktatás és ku-
tatás során elsősorban erre a területre. A 
harmadik tevékenységi forma viszonylag 
szabadabb, nincsenek megtervezett fel-
adatok, az állatot azért viszik be például 
idősotthonokba, szociális intézményekbe, 
hogy ott örömöt okozzon, javítsa az ott 
élők életminőségét. 

– Hogyan választják meg a segítő állato-
kat?

– A segítés céljától és a lehetőségektől 
függően nagyon sokféle állat használható, 
hazánkban gyakran alkalmaznak kutyát, 
vagy lovat ilyen célra, de vannak országok 
ahol delfinekkel is végeznek segítő mun-
kát. Az egyetemi képzés során mi a kutyák 
alkalmazására készítjük fel a hallgatóin-
kat. Azért választottuk ezt a fajt, mert az 
ember és a kutya viszonya nagyon árnyalt 
és összetett. A kutyák egyedi kvalitásai 
nagyon fontosak, az, hogy egy állat alkal-
mas lehet a segítő munkára, már néhány 
napos korban megmutatkozik és speciális 
tesztekkel mérhető. Hozzátenném, hogy 
Magyarországon 2009-ben jött létre a se-
gítő kutyás tevékenység jogszabályi hátte-
re. Az etológusok bevonásával megalko-
tott színvonalas szabályozás megköveteli, 
hogy a segítő kutyák pozitívan viszonyul-
janak az emberekhez és az agresszivitás 
teljes hiánya jellemezze őket. 

– Mit lehet tudni az Önök képzésé-

ről, hogyan valósul meg a programjuk?
– Nem a semmiből jött az ötlet, hogy mi 

állatasszisztált tevékenységet oktassunk. 
Alapvetően már az 1998-as Állatvédelmi 
Törvényben benne volt, hogy egészen a 
kisgyermek kortól tanítani kellene az ál-
latokhoz valló viszonyt. Ugyancsak jelen 
volt a felelős állattartás oktatása iránti 
igény a kormányzati elképzelésekben is. 

Ezek megvalósításához olyan pedagógu-
sokat kell képezni, akik tisztában vannak 
az állatasszisztáció lehetőségeivel és az 
alkalmazás módjával. Egyetemi karunkon 
már néhány éve az alapképzésben szaba-
don választható ez a kurzus. Ennek sikerét 
látva döntöttünk úgy, hogy Kelet-Magyar-
országon elsőként, szakirányú továbbkép-
zést indítunk olyan végzett pedagógu-
soknak, akiknek már van legalább három 
éves szakmai gyakorlatuk. A négy féléves 
képzés tavaly nagy érdeklődés közepette 
kezdődött. Annyian jelentkeztek, hogy a 
színvonal megőrzésé érdekében negyven 
főnél meg kellett húzni a határt. Eddigi ta-
pasztalataink alapján elmondhatom, hogy 
színvonalas, gyakorlatorientált oktatást 
tudtunk megvalósítani. Ehhez nekünk 
egy nagyon jó partnerünk akadt, az AURA 
Segítő Kutya Alapítvány, amely biztosítja 
a gyakorlóhelyeket és az oktatáshoz szük-
séges kiképzett kutyákat. Így ahhoz, hogy 
valaki elvégezze ezt a képzést, nem kell 
kutyával rendelkeznie, és nem kell, hogy 
kutyás múltja legyen. Augusztus 20-ig az 
idén is várjuk a jelentkezőket.

– Például egy óvodában mire terjed ki a te-
vékenységük?

– Óvodában a kutyával asszisztált pe-
dagógia többnyire mozgásos, játékos 
formában jelenik meg, elősegítve a moz-
gásfejlődést. Az óvodai csoportba járó 
gyerekek nagyon különböző szocializációs 
háttérrel érkeznek, más-más állatokhoz 
való viszonyt sajátítanak el, vannak, akik 
félnek a kutyáktól, mások túl vakmerők. 
Ebben a korban az utánzás a tanulás egyik 
fontos formája, és a gyermekek a kutyás 
foglalkozásokon megfigyelhetik a helyes 
magatartást, hogy a kutyás felvezető és 
az óvodapedagógus hogyan bánik az állat-
tal, hogyan beszél hozzá, hogyan utasítja, 
vagy dicséri. De az állatok viselkedését is 
óvodás korban kezdik megérteni, megfi-
gyelni a gyerekek. Felismerik, hogy az állat 
a kedvességet kedvességgel viszonozza, 
ám ha valamit zaklatásnak vesz, félrevo-
nul. A kutya és a kisgyerekek között azért 
is könnyen alakulhat ki harmonikus kap-
csolat, mert mindkettő számára egyaránt 
fontos a nonverbális kommunikáció, az 
érintés, a simogatás. Sok kisgyermek szá-
mára a kutyás tevékenységek stresszoldó 
hatásúak és meghatározó élményt jelente-
nek.
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Sok tinédzser küzd a ferde fo-
gak okozta nehézségekkel, azon-
ban manapság e probléma megol-
dása mindenki számára egyszerű 
és elérhető. Napjainkban már 
rendkívül hatékony fogszabály-
zók vannak a piacon. A fogszabá-
lyozásról és a serdülőkori fogak 
egyéb problémáiról dr. Gál Noémi 
fogorvost kérdeztük, aki segített 
közelebbről megismerni a lehető-
ségeket.

– Miért fontos a fogszabályozás?
– Arra érdemes felhívni a figyel-

met, hogy a kusza fogak sok egyéb 
negatív következménnyel járhatnak. 
Esztétikai, pszichés problémák mel-
lett fogágy problémák is jelentkez-
hetnek, fokozott fogkövesedés és 
fogszuvasodás is. Ha egy fog túlter-
helődik, egy idő után könnyebben 
meggyengül, így ki is eshet. Egy jó 
szakorvos látja majd a felnőttkori kö-
vetkezményeit is, ezt is el kell magya-
rázni a gyereknek és a szülőknek.

– Mikortól javasolt a fogszabályozás?
– Van néhány rendellenesség, amit 

a fogorvosoknak illik felismerni, 
amibe már egész kicsi korban bele 
kell nyúlni. Például ha az egyik fel-
ső metszőfog belülre harap az alsó 
fogakon, tehát keresztharapás jön 
létre, azt már egészen kicsi korban 
orvosolni szükséges. Az egyik gya-
kori kérdés az, hogy cumizás vagy 
ujjszopás legyen. Nem kell pszichés 
törést okozni a gyereknek, a 4 éves 
korig elhagyott cumi nem feltétlen 
okoz maradó fogakon fogszabályo-
zásra okot adó eltérést. Legtöbbször 
a genetikai hajlam az, ami inkább be-
folyásolja, hogy valakinek kell-e fog-
szabályozó vagy sem. A legideálisabb 
életkor a fogak szabályozásához az, 
amikor a gyerekek intenzíven nőnek. 
Ez lányoknál olyan 11-13 éves kor, 
fiúknál pedig 12-14 éves kor között 
van. Ettől előbb is el lehet kezdeni, 
viszont 15 éves kor után az éjszakai 
fogszabályzásnak már nincsen túl 
sok értelme.

– A fiatalok partnerek ebben, vagy 
sokszor a külleme miatt cikinek érzik? 

– Ma már gyakoribb a gyerekek 
közt az elfogadás a fogszabályzás 
iránt. Én azt szoktam mondani, hogy 
annak, akinek fogszabályzója van, az 
az ápoltság jele, mert ez azt jelenti, 
hogy foglalkozik a kinézetével. De 
sokan mondták már azt is, mikor le-
vettem a fogszabályzót, hogy hiány-
zik nekik. Azt ajánlom, hogy érdeme-
sebb ezt az embernek 18 éves kora 
előtt megcsináltatnia, mert a regená-
ciós képesség sokkal jobb. 

– Miként fejeződik be egy kezelés? 
– A legtöbb fogszabályozást úgy 

fejezzük be, hogy éjjelre egy sínt to-
vábbra is hordani kell. Mert amíg tel-
jesen az adott helyre becsontosodik 
a fog, az időt vesz igénybe, és addig 
meg van az a hajlama, hogy vissza 
szeretne menni az eredeti állapotába. 
Nagyon sokan itt tolják el, hogy le-
vesszük, látják, hogy a fogsoruk szép, 
és aztán már az utókezelés elmarad. 
Majd megjelennek 3-4 év múlva, 
hogy nem lett az igazi. Ha valaki idő-
ben jön, a sínes fogszabályzással még 
gyorsan rá lehet ezekre korrigálni. A 
rögzített fogszabályzó előnye, hogy 
nem a betegre van bízva, hogy hord-
ja-e vagy sem, hiszen az már be van 
ragasztva.

– Mennyire fájdalmas a fogszabályo-
zás?

– A fogszabályzó kellemetlen, a fel-
ragasztása utáni második, harmadik 
napon az összes fog egyszerre meg-
mozdul, tehát nem nagyon szoktak 
tudni ráharapni. Ez az ötödik napra 
szépen, fokozatosan elmúlik. Nem 
egy borzasztó nagy fájdalomra kell itt 
gondolni, de azért ez a pár nap húzó-
sabb a betegeknek, meg a szülőknek, 
mert napokig pépes kaját kell készí-
teni, utána is az étkezésnél bizonyos 
dolgokra oda kell figyelni. 

A fogszabályzók tehát azon túl, 
hogy a szabálytalan fogakat ren-
dezik, számos egyéb egészségügyi 
problémát is orvosolnak a szájban. 
A serdülőkorban megjelenő maradó 
fogak gondos szájápolást igényelnek, 
hiszen életünk végéig szükség lesz 
rájuk.

Friderika

A fogszabályozás, gondos szájápolás

A fogorvos válaszol
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A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
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Közérdekű információk

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

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reggel 7-től 
19 óráig) augusztus 6-7.: dr. Rokonál 
Patrik (Tel: 06-30-137-9661)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) munka-
szüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra kö-
zött nyitva tart. Balogh Gyula gyepmes-
ter: 06-20-313-4217.

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 

Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Augusztus 
10-én, szerdán Kiss Attila polgármester 
tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra 
között.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Gyógyszertári ügyelet

A
ug

u
sz

tu
s

5. (péntek) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

6-7. (szo-vas.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

8. (hétfő) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

9. (kedd) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

10. (szerda) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

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

12. (péntek) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

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

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Nagyon akartam élni még, 
érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, 
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni, 
odalent már nem fáj semmi sem!”

A gyászoló család.

GELLÉN JÁNOS

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban 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.

BÉRES  IMRÉNÉ
(született Maros Irén)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk

Megemlékezés

MOLNÁR ANTAL ISTVÁNNÉ
(szül. Boros Magdolna volt Bajcsy u. lakos)

 halálának 1. évfordulójára.

„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek 
melegét, Legyőzni a betegséget, 
legyen enyém még az élet. 
Búcsú nélkül kellett mennem, 
őrizzetek szívetekben. 
Édes lesz ott megpihenni, 
odalent már nem fáj semmi!” 

A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk temetésén megjelentek, ravatalára virá-

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

A gyászoló család.

NAGY  JÁNOSNÉ
(született Sóvágó Eszter)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Fáradt teste megpihenni tért,
Nehéz út volt, amit Ő megélt,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és mindörökké ott marad.”

A gyászoló család.

MOLNÁR  JÁNOSNÉ
(született Fehér Erzsébet Juliánna)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„ Elég nekem a Te kegyelmed ”Pál apostol

A gyászoló család.

JUHÁSZ SÁNDORNÉ
(született Erdős Piroska)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

 akik felejthetetlen szerettünk

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban 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.

 SŐRÉS  GÁBORNÉ
(született Sári Mária)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

„Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel őket nem hozhatjuk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jöttök, de olyan jó várni, 
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Míg köztünk voltatok, 
mi nagyon szerettünk, hiányoztok nekünk, 
soha nem feledünk.”

Szerető gyermekeitek: Marika és Zoli.

SZABÓ SÁNDOR
(volt Debreceni u. 42. sz. 

alatti lakos)
halálának 

11. évfordulójára

SZABÓ 
SÁNDORNÉ

(szül. Soós Mária)
halálának 

7. évfordulójára

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
drága szüleink

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk

OROSZ  SÁNDOR
OROSZ  SÁNDORNÉ

(született Dombi Irén)

temetésén megjelentek, ravatalára virágot, koszorút helyeztek, és mélységes gyászunk-
ban részvéttel osztoztak.

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája…”    2.Tim.4,7-8.

A gyászoló család.

A művelődési központban mű-
ködő közösségek programjai: 
augusztus 9., 16 óra: a Honisme-
reti Klub foglalkozása. Előadás: 
Gyulai Edit: A Bocskai István Gim-
názium 400 éve.

Lapzárta: 
hétfő 14 óra
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Ideje:    2022. AUGUSZTUS 21., 18 ÓRA                    
Helye:  a Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme  (Hajdúböszörmény, Bocskai 
tér 4.)
Jegyek elővételben már kaphatók az SGMK gazdasági irodájában 1500 Ft-os áron. A jegy a 

Hajdúhét aznap esti, augusztus 21-ei programjára is érvényes, a karszalagot a színházterembe 

történő belépéskor kapják meg a jegyvásárlók. Nyugdíjas kedvezmény 50%!  

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

Néhány cím a tartalomból: A haza tra-
gédiája. Trianon; Akadémiai Díjas tudós - 
Kövér György; A puszta ősi állata, a racka; 
Böszörményi kerítések, kapuk megható 
üzenetei;  Élményalapú tehetséggondo-
zás a gimnáziumban; Farkaskaland Bö-
szörményben és környékén; Világhírű 
feltaláló, finomlelkű költő, Veress Ferenc. 
Petőfi Zenei Díjas böszörményi harsonás, 
Varga Nóri. Házasság az üllő előtt;  A ko-
vácsmesterségek, 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 művelő-
dési központ gazdasági irodájában.

Önnek lehetősége van örök-befogadni 

Megvásárolható a Hajdúsági Tükör
 2. száma

egy intézményt. Hogyan? Vásároljon vagy 
fizessen elő, majd ajánlja fel egy kiválasz-
tott intézménynek a magazint. 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Video-
téka, a Bocskai és Kálvin téri gyülekezet, 
görögkatolikus egyházközség.

„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
De emléked szívünkben örökre megmarad.
Szerető szíved pihen a föld alatt, 
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat!”

Szerető felesége, fia és menye,
lánya és veje, unokái, dédunokája

Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk kedves szerettünkre, 

halálának 5. évfordulóján

TÓTH SÁNDOR
(1934-2017)

Megemlékezés

TÖMÖRI ZSIGMONDNÉ
(volt pródi lakos)

 halálának 10. évfordulójára.

 „Szíve nemes volt, kezed dolgos
Élete nehéz volt, álma legyen boldog,
csak az hal meg, akit elfelednek, 
Örökké él, kit nagyon szeretnek.”

Lánya és szerető családja.

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk

Forgalmirend-változás
A Traktorkarnevál idején, au-

gusztus 11-én 18 órától augusz-
tus 12-én 20 óráig a szervezők 
lezárják a Kossuth utcai lámpás 
kereszteződéstől a Diószegi – 
Deák utcai kereszteződésig tartó 
útszakaszt.

Az említett lezárás idején az Arany 
János utca, a Jókai Mór utca és a 
Weszprémy Gáspár utca „Zsákutca-
ként” működik. Továbbá a Hajdúke-
rület utca megközelítése a Péchi S. 

utca felől, a Mester utca megközelít-
hetősége a Munkácsy M. utca felől 
lesz lehetséges.

A Kossuth Lajos és Petőfi Sándor 
utcákon a teljes útszakaszon a gép-
járművek parkolása tilos lesz augusz-
tus 12-én 6 órától 20 óráig! Kérjük a 
lakosságot, hogy a körutak mentén 
ne parkoljanak a felvonulás ide-
je alatt, ezzel is segítve a felvonulás 
biztonságos lebonyolítását!

A szervezők

Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.)

Jegyek elővételben már kaphatók az SGMK gazdasági irodájában 1500 Ft-os áron. 
A nótaműsorra szóló jegy a Hajdúhét aznap esti, augusztus 19-ei programjára is érvényes, a karszalagot a 
színházterembe történő belépéskor kapják meg a jegyvásárlók.

Kondor Gábor 

Vargáné Erzsike

Móricz Pacsmag Erzsébet

AUG. 19. (péntek) 

17 óra

Bojti Tibor

Farkas Rozika
vendégművész

TORDAI ZOLTÁN és ZENEKARA,
 valamint BOJTI TIBOR 

NÓTAMŰSORA NÓTAMŰSORA 
a Sillye Gábor Művelődési Központ színháztermében. 

Jelentkezőket várunk
 Hajdúböszörménybe, az 

 Aranybogrács
Slambucfőző 

versenyre
2022. augusztus 20-án

 9-13 óráig a Tájházakba
 (Polgári u.).

Vízvételi lehetőséget 
és tűzifát biztosítunk. 

Jelentkezni lehet előzetesen
 a 06 20 560 3332 telefonszá-

mon, vagy a helyszínen.

Slambucfőző
verseny

a Hajdúhéten
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Ne feledje!
 A hajdúböszörményi lakcímkártya felmutatásával

 olcsóbban juthat jegyhez.
 Napijegy: 1500 Ft
 Bérlet: 4500 Ft
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KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁRFÓRUM 2022 PROGRAM
Hajdúböszörmény

2022. augusztus 12. (péntek)
Helyszín: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium (Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3.)
Papp István Konferenciaterem

9 – 9:30 Regisztráció
I.SZEKCIÓ: 
AZ AGRÁRIUM HELYZETE, VIDÉKFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, 
AZ AGRÁRSZAKKÉPZÉS JÖVŐJE

9:30 – 9:40 Megnyitó
  Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, 
  a MAGOSZ elnöke
9:40 – 9:45 A rendezvény ünnepélyes megnyitója
  Kiss Attila, polgármester, Hajdúböszörmény 
9:45 – 10:10  A magyar agrárgazdaság előtt álló legnagyobb kihívások
  Előadó: Nagy István, agrárminiszter, Agrárminisztérium
10:10 – 10:20 Vidékfejlesztési lehetőségek és támogatási formák
  Előadó: Papp Zsolt György helyettes államtitkár, 
  Agrárminisztérium
10:20 – 10:30 Földügyekkel kapcsolatos aktualitások
  Előadó: Dr. Kovács Zita helyettes államtitkár, 
  Agrárminisztérium 
10:30 – 11:10 Kerekasztal-beszélgetés: 
  A magyar agrárium előtt álló kihívások és lehetősé-
  gek, a szakképzés átalakítása és az új agrárszakképzé-
  si centrumok feladatai
  Moderátor: Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes, NAK
  Beszélgetés résztvevői:
  Papp Zsolt György helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
  Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
  Szövetségének elnöke
  Szólláth Tibor elnök, NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
  Lévai Imre főigazgató, Északi Agrárszakképzési Centrum

II.SZEKCIÓ: 
A SERTÉS- ÉS BAROMFIÁGAZAT KITÖRÉSI LEHETŐSÉGEI 
PERSPEKTÍVÁK A HÚSFELDOLGOZÁSBAN
11:30 – 12:20 Kerekasztal-beszélgetés: 
  A sertés- és baromfitenyésztés, és a húsfeldolgozás  
  kihívásai
  Moderátor: Braunmüller Lajos, Portfolio
  Beszélgetés résztvevői:
  Dúl Udó Endre, NAK sertéságazatért felelős szakértő
  Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató, Nagyhegyes-Hús Kft.
  Ifj. Sántha Imre ügyvezető, Formula-GP Kft.
  Papp István ügyvezető igazgató, Hajdú-Hús Kft.
  Pecze László termelési igazgató, NAGISZ-Csoport
  Szabó Miklós elnök, Debreceni Tranzit-Csoport

III. SZEKCIÓ: 
A SZARVASMARHA- ÉS TEJÁGAZAT LEHETŐSÉGEI, 
TAKARMÁNYOZÁSI DILEMMÁK
12:20 – 13:10 Kerekasztal-beszélgetés:
   „Szép új világ – tejár kilátások”
  Moderátor: Braunmüller Lajos, Portfolio
  Beszélgetés résztvevői:
  Szerdahelyi Róbert, Kis- és Középvállalati Igazgató/KKV  
  Igazgatóság, Erste Bank Hungary Zrt.
  Nyakas András ügyvezető igazgató, Nyakas Farm Kft.
  Nagy Béla marketing és PR-manager, Kőröstej Kft. 
  (Magyar sajtok öt kontinensen)
  Bodnár Lajos ügyvezető igazgató, 
  Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft.
  Rákóczi András vezérigazgató-helyettes, Tedej Zrt.

IV. SZEKCIÓ: A NÖVÉNYTERMESZTÉS ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK
13:30 – 14:30 Kerekasztal-beszélgetés: 
  Műtrágya, növényvédő szer, vetőmag és gépesítés
  Moderátor: Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes, NAK
  Beszélgetés résztvevői:
  Dobai Tibor kereskedelmi igazgató, Syngenta Kft.
  Balogh Viktor marketing igazgató, KITE Zrt.
  Csutak Csaba ügyvezető igazgató, Chemical-Seed Kft.
  Kecskeméti Sándor ügyvezető igazgató, Valkon Kft.
  Harnóczi György agrár főosztályvezető, OTP Bank Nyrt.

Szakmai konferencia Szakmai konferencia 
és traktorhúzó versenyés traktorhúzó verseny

Hajdúböszörmény, a több mint négy-
száz éves hajdúváros történelmi múltja 
és a több mint hatszáz éves város me-
zővárosi múltja biztos alap a Hajdúság 
ezen seregszemléjének. A hajdúvárosok 
gazdagsága, híres szántóföldjei, megany-
nyi termelője és gazdálkodója óriási gaz-
dasági erő és lehetőség az itt élőknek és 
az ide befektető vállalkozóknak. 

A hét hajdúváros összefogásán túl a 
Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egye-
sület szeretne lelkes és jó gazdája lenni e 
rendezvénysorozatnak. 2022. augusztus 
12. és 14. között egy igazi agrárfeszti-
vál, egy igazi poros, zajos hétvége való-
sul meg, Magyarországon egyedülálló 
módon. A helyi föld és a tractor pulling 
kötelez minket arra, hogy egy színvona-
las rendezvényt szervezzünk. Az itt élő 
cégek, mezőgazdasági vállalkozások, az 
Agrárkamara, az Agrárminisztérium, a 
helyi szakközépiskola és több ezer ér-
deklődő lesz részese a Hajdúságnak ezen 
a hétvégén.

Augusztus 12-én a Kelet-magyaror-
szági Agrárfórum négy szakmai szekció-
ban, mintegy húsz előadóval és vitapart-
nerrel próbálja meg a mezőgazdaság, az 
agrárszektor és az előttünk álló problé-
mák halmazát rendezni, abban eligazod-
ni és a jövőnk boldogulását megtalálni. 
A helyszín a Széchenyi István Szakkép-
ző Iskola, a Hajdúböszörmény, Radnó-
ti Miklós utca 3. szám alatti ingatlan-
együttes, kiváló terep a szakképzéstől, 

TRAKTORKARNEVÁL
AUGUSZTUS 12. (PÉNTEK) 
A traktorkarnevál pénteken 16 óra-
kor indul a Tractorpulling pálya elől 
és kb. 20 órára ér véget, visszaérkezve 
a Tractorpulling pálya elé.
Gyülekező a Széchényi Iskolánál 14 
órától.
A felvonulás útvonala: Külső-Fe-
hértói utca - Újfehértói utca - Szilágyi 
Erzsébet körút - Mátyás Király körút 
- Corvin János körút - Baltazár Dezső 
utca - Kossuth Lajos utca - Bocskai 
István tér - Petőfi Sándor utca - Ady 
Endre tér - Hadházi utca - Corvin Já-
nos körút - Táncsics Mihály körút - 
Kemény János körút - Báthory Gábor 
körút - Dózsa György körút - Hunyadi 
János körút - Fazekas Gábor körút - 
Újfehértói utca - Külső-Fehértói utca.
Traktorkarnevál részvételi 
szabály
Bárki felvonulhat bármilyen jármű-
vel, ha megfelel a következő feltéte-
leknek: érvényes jogosítvány • érvé-
nyes műszaki engedély • 1 gépjármű 
csak 1 pótkocsival közlekedhet • fele-

lősségvállalás • józanság (szondázás-
ra sor kerül)• kulturált viselkedés • 
locsolás vödörből és bármilyen egyéb 
eszközzel TILOS! • a rendőrség és az 
egyéb biztosító személyzet utasítá-
sainak betartása, ellenkező esetben 
a felvonulásból kizárás történhet • a 
felvonulásról kamerafelvétel készül, 
amely alapján, ha szükséges, eljárás 
indul a szabályokat be nem tartó gép-
járművezetőkkel és/vagy utasaikkal 
szemben.
A traktorkarneválon való részvétel 
mind felvonulóként, mind nézőként 
egyaránt INGYENES!

Két év kihagyás után újra meg-Két év kihagyás után újra meg-
nyitja kapuit Hajdúböszörmény-nyitja kapuit Hajdúböszörmény-
ben a Kelet-magyarországi Ag-ben a Kelet-magyarországi Ag-
rárfórum és a Hajdú Nemzetközi rárfórum és a Hajdú Nemzetközi 
Traktorhúzó Verseny rendez-Traktorhúzó Verseny rendez-
vénysorozata.vénysorozata.
A szervező a Hajdúböszörményi A szervező a Hajdúböszörményi 
Traktorhúzó Egyesület nem ki-Traktorhúzó Egyesület nem ki-
sebb célt tűzött ki maga elé, mint sebb célt tűzött ki maga elé, mint 
két évvel a covid után, a háború- két évvel a covid után, a háború- 
és az aszály sújtotta időszakban és az aszály sújtotta időszakban 
is talpon maradni és újra meg-is talpon maradni és újra meg-
rendezni a traktorhúzó verse-rendezni a traktorhúzó verse-
nyek látványos vetélkedőjét. nyek látványos vetélkedőjét. 

torhúzó versenyeket városunkba hozni. 
Négy európai országból mintegy 12 csa-
patot fogadunk, akik több nagy verseny-
kategóriában mutatják be ügyességüket, 
erejüket és látványukat.

A megszokott kiállítások menetét fel-
borítva egy dinamikus, zajos és látvá-
nyos hétvégét teremtünk, ahol a tractor 
pulling, a világ legerősebb motorsportja 
a rendezvény fő attrakciója.

Ez évben egyesületünk alapító tagjai, a 
leglelkesebb helyi lokálpatrióták és cégek 
vezetői, különösen a Hajdúböszörményi 
Béke Mezőgazdasági Kft., a Nagév Kft. és 
a Formula-GP Kft. vezetői, dolgozói ha-
talmas energiákat mozgattak meg, hogy 
az augusztusi hétvége sikeres legyen.

A szakmai előadások és tractor pulling 
mellett egyedülálló látványosság az au-
gusztus 12-ei, pénteki traktorkarnevál, 
amely a város nagykörútján vonul végig 
és a Bocskai téren lelátókról az idelátoga-
tók és a lakosok csodálhatják meg a felvo-
nuló versenytraktorokat, a veterán trak-
torokat, a gazdák által használt legújabb 
erőgépeket és a csodálatos kamionokat.

A tractor pulling a motorok erejétől, 
azok hihetetlen hangjától és a fantasz-
tikus látványától lesz igazán izgalmas, a 
szakmai előadások pedig a nagyszerű he-
lyi gazdálkodóktól, cégvezetőktől és elő-
adásaiktól lesz igazán sikeres.

Várunk minden érdeklődőt, a gaz-
dákat és a földet szerető embereket, az 
idelátogató vendégeket erre a nagyszerű 
böszörményi hétvégére.

Dr. Ficsor László egyesületi elnök

a felnőttképzésig, a konferenciától, a felnőttképzésig, a konferenciától, 
a traktorhúzásig.a traktorhúzásig.  a Széchenyi István a Széchenyi István 
Szakképző Iskola, a Hajdúböször-Szakképző Iskola, a Hajdúböször-
mény, Radnóti Miklós utca 3. szám mény, Radnóti Miklós utca 3. szám 
alatti ingatlan-együttes, kiváló terep alatti ingatlan-együttes, kiváló terep 
a szakképzéstől, a felnőttképzésig, a szakképzéstől, a felnőttképzésig, 
a konferenciától, a traktorhúzásig. a konferenciától, a traktorhúzásig. 
Augusztus 13-án, szombaton és Augusztus 13-án, szombaton és 
augusztus 14-én, vasárnap 9 órá-augusztus 14-én, vasárnap 9 órá-
tól várjuk a traktorhúzás ked-tól várjuk a traktorhúzás ked-
velőit és érdeklődőit. Kelet-Eu-velőit és érdeklődőit. Kelet-Eu-
rópában egyedülálló módon rópában egyedülálló módon 
sikerült egyesületünknek, az Euró-sikerült egyesületünknek, az Euró-
pai Traktorhúzó Szövetség tagjaként pai Traktorhúzó Szövetség tagjaként 
a „mezőgazdaság forma-1-ét”, a trak-a „mezőgazdaság forma-1-ét”, a trak-
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Sportoljunk okosan!
A napsütötte idő még inkább 

meghozza a kedvünket, hogy a 
szabadban tartózkodjunk, sőt 
még az is lehet, hogy az edző-
teremben is nagyobb a lelkese-
désünk. De szabályokat is kell 
betartanunk, ha a nagy nyári 
hőségben szeretnénk sportolni? 
Íme, néhány jótanács Fodor Ani-
kó edzőtől, táplálkozási tanács-
adótól.

– A melegben érdemes-e sportolni?
– Bizonyos szabályokat 

figyelembevéve, igen.  Viszont nem 
elég csak a sport. Fontos, hogy a moz-
gást és az egészséges életmódot ko-
molyan vegyük, és beépítsük a min-
dennapi életünkbe, ezzel mentális és 
fizikai betegségeket tudunk megelőz-
ni.  Alapvető, hogy olyan testmozgást 
végezzünk, amit szeretünk, amiben 
örömünket leljük. Ez nemcsak a nyár-
ra vonatkozik, hanem az egész esz-
tendőre. 

– Vannak-e olyan betegségek, amikor 
tilos a sportolás?

– A nyári melegben a szív-érrend-
szeri betegségben szenvedők foko-
zottabban figyeljenek magukra. Ha 
mozgás közben valaki szédülést, 
hidegrázást észlel, hagyja abba az 
edzést, húzódjon egy árnyékos hely-
re, üljön le és igyon folyadékot.  De a 
nagy melegben az egészségeseknek 
szintén szabályokat kell betartani-
uk.  A nyári hőségben ne terheljük túl 
magunkat. Legyünk türelmesek, nem 
kell olyan célokat kitűzni, ami erőn 
felüli.  Nyáron is törekedjünk a rend-
szeres mozgásra, igazán így lehet él-
vezni a sport jótékony hatását, illetve 
így érezhető a fejlődés. Melegben az 
első két–három alkalom rosszul fog 
esni, de ha rendszeresen mozgunk, és 
az edzés tudatosan felépített, akkor 
szervezetünk alkalmazódik az időjá-
rási körülményekhez. 

– A kinti vagy a benti mozgást része-
sítsük ilyenkor előnyben?

– Ez egyéntől függő. Nyáron, aki 
korán fel tud kelni, napindítónak na-
gyon jó a reggeli kocogás, futás vagy 
kerékpározás.  A korai sport pedig 
egész napra biztosítja a jó közérze-
tet, frissességet. A csoportos edzések 
általában délután, vagy a kora esti 
órákban vannak. Ilyenkor a motivá-
ció kicsit hanyatlik. De, ha rendsze-
resen sportol valaki, akkor a szerve-
zetének igénye van a mozgásra.  Azok 

a konkrét időpontok az edzőtermek-
ben, nem véletlenek.  Heti 3 x 1 óra 
az egészségedért!  A kánikulában vi-
szont legyünk nagyon körültekintő-
ek. Ilyenkor a benti mozgás előnyö-
sebb. 

– A nap melyik szakára tegyük az 
edzéseket?

– Ha szabadban szeretnénk mozog-
ni, akkor kerüljük a nap legforróbb 
óráit, 11 és 15 óra között. A hőség 

hatására könnyen leeshet a vérnyo-
másunk és a vércukorszintünk. Ha 
úgy érezzük, hogy szervezetünk túl-
hevült, iktassunk a gyakorlatok közé 
egy rövid pihenőt, vagy legalább egy 
lassú sétát. A teremben a csoportos 
edzéseknél az edző feladata a megfe-
lelő gyakorlatok összeállítása.

– Mi a helyzet a folyadékbevitellel?
– Nyáron még jobban oda kell fi-

gyelni a folyadékbevitelre, mint a töb-
bi évszakban. Ez az egyik legfonto-
sabb, mert ha vízhiányos a test, nincs 
megfelelő vízmennyiség a szervezet-
ben, akkor ez rosszulléthez vezethet. 
Dehidratáltságról beszélünk. Dehid-
ratált állapotban pedig a szerveze-
tünk vegetál.  Nincs hízás és nincs 
fogyás. Köztudott, hogy tíz kilogram-
monként négy deciliter vizet kellene 
elfogyasztani naponta. Ez az alap. Ha 
sportol valaki és ráadásul még hő-
ség is van, ez ennél több. Edzés előtt 
egy órával igyunk meg fél liter vizet, 
míg edzés közben tízpercenként 2-3 
decit. Miután végeztünk, pótoljuk a 
kiizzadt folyadékot. A legjobb a tisz-
ta csapvíz vagy ásványvíz. Nincs cuk-
ros, diétás üdítő, vagy gyümölcslé. 
Még egy dolgot megjegyeznék.  Edzés 
után a víz legyen szobahőmérsékletű.

– Az étkezésre oda kell-e figyelni?
– Természetesen. Ez megint csak 

nem a nyárra vonatkozik. Nagyon 
fontos a mozgás és az ételtársítás. 
Mindenki a saját testtípusának meg-
felelően étkezzen, és ne a divatdiétá-
kat kövesse. Váltson életmódot, amit 
életritmusnak megfelelően alakítson 
ki, de azért azt szoktam mondani, 
hogy két órával edzés előtt már sen-
ki ne egye tele magát.  Nyáron sokan 
úgy gondolják, hogy kevesebbet esz-
nek. Ez lehet, de sokkal több a nasso-
lás. Végezetül egy mondat az öltöz-
ködésről. Szellős legyen a ruha, ne 
szorítson sehol. Egy jó cipő is nagyon 
fontos. 

bertalan

Két keréken a Hungaroringen

Papp Péter fodrászmester napi 
rendszerességgel ül nyeregbe, és 
rója a kilométereket kerékpáron. 
Az idén már hetedik alkalommal 
vett részt az embert próbáló, hu-
szonnégy órás megmérettetésen 
a Hungaroringen. 

Elkötelezettsége több mint tíz éve 
alakult ki, manapság ha teheti, 100 
kilométer alatt ritkán kerékpározik. 
A munkahelye és a lakása közötti 
közel négy kilométert mindig két 
keréken teszi meg. Rendszeresen jár 
a Hungaroringre a huszonnégy órás 
kerékpározásra, egy debreceni csa-
pattal, melynek tagja. 2019-ben si-
került az első helyen végezniük. Már 
harmadik éve szóló kategóriában 
indul. Az országban ez az egyetlen 
huszonnégy órás verseny az ország-
úti kerékpárosok számára. Az ő kate-
góriájában, a szólóban, tizenkét órát 
legalább tekerni kell, akkor értékelik 
a versenyzőt. Hatóránként, kötelező 
orvosi vizsgálatot tartanak. A fenn-
maradó időben kell minél több kört 
teljesíteni. Különböző bokszok állnak 
a rendelkezésükre, ahol felkészült se-
gítők teremtik meg az ide-
ális feltételek egy részét. 
Papp Péter lánya és an-
nak vőlegénye másodjára 
volt segítségére. Nélkülük 
nem lehetne megoldani 
a feladatot. Szombat dél-
után kettőtől, másnap két 
óráig tart a verseny. 23-
ból a 7. helyen ért a célba 
24 óra után.

– Speciális felkészülést 
igényelt a versenyen való 
részvétel, az idei megmé-
rettetésre közel egy évet 
készültem. Nagyon sok 
hosszútávot tettem meg. 
Nyáron ez gyakran elérte 
a háromszáz kilométert 
is. Volt úgy, hogy jöttem 
haza Erdőbényéről, a for-
ró aszfalton 42,5 fokot 
mért a kerékpáros navigá-
ció. De volt olyan is, hogy 

télen befagyott a víz a kulacsomban. 
Tehát alkalmazkodnom kellett a szél-
sőségekhez. Figyeltem a sport-, il-
letve a hagyományos táplálkozásra 
is, különösen a folyadékbevitelre és 
a sópótlásra. 530 kilométert tettem 
meg a szombati viharos és vasárnapi 
szeles időjárásban, ami 121 kört je-
lentett. Bár idén jóval szorosabb volt 
a mezőny, szerencsére a tavalyi telje-
sítményemen így is javítani tudtam. 
Jövőre szeretnék 600 km-t teljesíte-
ni.

Már elkezdtem készülni a 2023. évi 
Ring24-re, illetve vannak más kihívá-
sok a Zemplénben is, melyeket telje-
síteni akarok. 

Nekem ez tulajdonképpen kikap-
csolódás a mindennapi munkából, a 
stressz levezetésére, élmények gyűj-
tésére. Mindenkinek csak ajánlani 
tudom a kerékpársportot. A kerékpá-
rozás megkezdése előtti bemelegítés 
elengedhetetlen, hogy a sportolás 
ne szenvedés, hanem élmény legyen. 
Nem a távolság, hanem a mozgás a 
lényeg! 

bertalan

Téged is vár a Tranzit-Ker!
A debreceni székhelyű Tranzit-

csoport a kacsa, liba és csirke termé-
keivel a baromfipiac meghatározó 
szereplője (nem pusztán Magyaror-
szágon, hanem Európában is), a szá-
mára minőségi alapanyagot előállító 
Tranzit-Ker Zrt. évi 2 millió libát, 10 
millió kacsát és 15 millió csirkét nevel 
fel a saját telepein és integrációban. 
A cégcsoporton belül a Tranzit-Ker 
végzi a mezőgazdasági tevékenysé-
get: a tulajdonában van a keltető, az 
immár 150.000 tonnát megközelítő 
kapacitással működő takarmányke-
verő, és a több mint hatvan állattartó 
telep. Termékeinek jelentős százalé-
kát külföldön, elsősorban Európában 
értékesíti, de szállít a világ sok más 

országába is. A cégcsoport jelenleg 
is mintegy 25 milliárd forintos be-
ruházási csomagot valósít meg. En-
nek is köszönhető, hogy a hozzájuk 
jelentkezőket minden szakterületen 
európai munkakörülmények várják. 
Sokan vannak Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében olya-
nok, akik már megtapasztalhatták a 
„gondoskodó foglalkoztatás” miben-
létét, hiszen a cégcsoport már ma is 
mintegy 2000 embernek ad munkát. 
Leginkább olyan, hátrányos helyze-
tű kelet-magyarországi térségekben 
működnek az érdekeltségeik, ahol 
különösen féltett kincs a szavahihe-
tő, mindig időben fizető munkáltató.

(x)


