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Útfelújítások

Forma 1-es pálya 
nyomvonalán, a pródi ringen

A Szabadhajdú hetilap előző 
számában tájékoztatót olvas-
hattak a napokban megvalósuló 
útfelújításokról. Mező Barna, a 
Polgármesteri Hivatal osztály-
vezetője arról tájékoztatta a la-
punkat, hogy a munkálatok va-
lamennyivel több mint 32 millió 
forintba kerülnek. 

A legtöbb esetben felmarták az út-
test kopó rétegét és újat terítettek 
le. A Thököly utcai zugban az aszfalt 
rossz állapota miatt szükségessé vált 
egy új kötőréteg lefektetése is.  A Ki-
nizsi téren két helyszínen is végeztek 
aszfaltozási munkálatokat. Az Apa-
fi és a Hargita utcai csomópontban 
is dolgoztak. A Baltazár Dezső utca 
Bercsényi utca és Vásár tér közötti 

szakaszán süllyedés miatt szükséges 
volt a pályaszerkezet megerősítése, 
az aszfaltrétegek lefektetése előtt. 

A Kálvin téren végzett útfelújítás 
miatt több ideiglenes változás is volt 
a közlekedésben. A buszállomás a 
felújítás ideje alatt a Korpona utcán 
volt kialakítva, ami miatt a parkolás 
az Arany János és a Jókai Mór utca 
között tilos volt. A Kálvin téri körfor-
galom Debreceni utcai ágát lezárták,  
a térbe torkolló utcák pedig zsákut-
cává váltak. A Debreceni csak a Bíró 
Péter utcától vált azzá. Ősszel már 
nem várhatóak további útfelújítások. 
Amíg az időjárás engedi, az év további 
részében is végeznek kátyúzási mun-
kálatokat a szakemberek – tudtuk 
meg Mező Barna osztályvezetőtől.

B.B.

Negyedik alkalommal rendez-
ték meg a pródi főző- és robikapa 
versenyt szeptember 3-án, szom-
baton. 

Nagy érdeklődés volt a főzőver-
seny iránt, ugyanis huszonkét csapat 
vett részt a megmérettetésen. Több-
fajta étel is főtt a délelőtt folyamán, 
melyeknek az volt a kitétele, hogy 
bográcsban kellett elkészíteni. A 
legtöbben hagyományosnak mond-
ható magyaros ételt készítettek, de 
voltak olyanok is, akik messzebb-
re mentek a receptválasztással. A 
rendezvény hivatalos megnyitóján 
Molnár Imre önkormányzati képvi-
selő köszöntőjében elmondta, hogy 
nagy jelentőséggel bír a program a 
kisközösség életében. A szervezők 

le az első helyről, és ő vihette haza a 
legmesszebbről érkezőnek járó okle-
velet és a győztesnek járó trófeát Var-
ga Csaba kapta. 

A rendezvény idején Ferrari- és 

igyekeztek mindent megtenni azért, 
hogy jó hangulatban teljen a talál-
kozó. Gajdán Antal szakácsmester, 
zsűrielnök hangsúlyozta, hogy az 
értékelés során több szempontot is 

figyelembe vettek. Hortó János szer-
vező, a Pródi Halom Egyesület elnöke 
remélte, hogy kegyes lesz az időjárás 
hozzájuk, mert a pénteki eső bizony-
talanná tette a rendezvényt. Ifjabb 
Hortó János szervező arról beszélt, 
hogy a rendezvényre nemcsak a he-
lyiek látogattak ki, hanem az ország 
több pontjáról is érkeztek emberek. 
Voltak, akik Győrből, Budapestről 
vagy éppen Rácalmásról utaztak a 
helyszínre. Céljuk között szerepelt 
egy családi nap létrehozása, vala-
mint Pród hírnevének az öregbítése. 
A zsűri az értékelés során kiemelte, 
hogy több ételt szívesen kóstolná-
nak étteremben is. Az első külön-
díjat Kovács Máté kapta, aki kakas-
taréj és -herepörköltöt készített. A 

másik különdíjat Nagy Anna vihette 
haza, aki bolognai ragut tálalt házi 
szélesmetélttel. A harmadik helye-
zett Csibi Imre marhapörköltje lett, a 
második helyezett pedig Kardos Máté 
szarvaspörköltje, aki azt krokettel és 
áfonyalekvárral tálalta. A legjobbnak 
a Bravo Baits Team étele bizonyult, 
akik egy többszáz éves recept alapján 
főztek vargányás vadragulevest, me-
lyet kefirrel savanyítottak. 

Délután a Poródring adott otthont 
a robikapaversenynek, mely a mona-
cói F-1-es versenypálya kicsinyített 
nyomvonalát követte. Az indulóknak 
három kört kellett megtenniük és 
ugyanennyi ügyességi feladat is várt 
rájuk. Végül a harmadik helyezett 
Hiba Róbert, a második Tóth Tamás, 
aki bár egy minimális idővel maradt 

Michael Schumacher ereklyéket is 
bemutató kiállítás várta az érdeklő-
dőket az iskola épületében.

Balogh Bence
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Kiss JánosA hét arca

A közelmúltban ünnepelte het-
venedik születésnapját Kiss János, 
a Hajdúböszörmény és a Debreceni 
VSC felnőtt, olimpiai- és utánpót-
lás válogatott labdarúgója. A hát-
véd százhetvennégy első osztályú 
mérkőzésen szerepelt és két gólt 
lőtt a DVSC színeiben.

Remek fizikai adottságokkal rendel-
kezett, a védelem bármelyik pontján 
bevethető volt. Úgy tartották számon, 
hogy kivette a részét az összjátékból és 
segítette a támadásokat. Többször baj-
lódott sérüléssel, de mindig vissza tu-
dott térni a csapatba. Sok jó mérkőzést 
és idényt tudhat maga  mögött.  Több-
ször volt a mezőny legjobbja. Mindig 
lelkiismeretesen készült a meccsekre. 
Játéktudásánál csak a szerénysége volt 
nagyobb. Pályafutása szülővárosában, 
Böszörményben kezdődött. Többek 
között így emlékszik vissza a kezde-
tekre. 

– Az úgynevezett „szakigödör” 
mellett nőttem fel, ekkor kezdődött 
a sportolói pályafutásom. Ez 1958 
környékén történt. Ott mi állandóan 
nyűttük a labdát a többi gyerekkel. 
Főleg a nyári szünetekben voltunk az 
utcán, reggeltől estig. Úgy kellett ha-
zacsalogatni bennünket. Tízévesen 
hívtak a böszörményi úttörőcsapat-
hoz. Itt az utánpótlásig három évet 
töltöttem el. Fejelni is igen jól tudtam, 
mert ebből is voltak „bajnokságok” a 
„szakigödörnél”. A labdarúgás volt a 
legfontosabb számomra, de a röplab-
dát is igen megszerettem. 

– Hátvédként szerepelt a bajnokságok-
ban. Ön választotta ezt a posztot?

– Nem. A „gödörben” és az úttörőcsa-
patban is mindig csatár voltam. Ami-
kor a felnőttek közé bekerültem, ott 
szintén játszottam jó néhány mérkő-
zést ezen a poszton. Az akkori edzőm, 
Lévai Antal javasolta, hogy a hátsó 
sorban vegyem ki a részem a gárda tel-
jesítményéből. Annyira megtetszett, 
hogy ott ragadtam. Rájöttem, hogy a 
csatárok fejével kell gondolkodnom. 
Figyelni kellett az ellenfelet, hogy ki 
és hová akar passzolni. Ez segített a 
megelőző szerelésekben és fejelések-
ben. Mivel sokáig támadót játszottam, 
gyakran futottam fel. 

– Később nem álmodott arról, hogy 
csatár lesz, és csak úgy garmadával lövi 
a gólokat?

– Szerettem volna gólokat rúgni. De 
azt hiszem, hátvédként többre vittem, 
mint csatárként.

– A böszörményi Bocskai csapatába 
hogyan találta meg a helyét?

– Tizenhét éves voltam, amikor az 
első csapat keretébe bekerültem. Ko-
rábban már elkezdtem a nagyokkal 
edzegetni. Az egyik sérült játékos he-
lyén játszottam. Fiatal korom ellenére 
a többiek elfogadtak, látták, hogy am-
biciózus vagyok. Az idő múltával egyre 
többet éreztem magamban, sikerült 
gyökeret vernem a nagycsapatban. Re-
mek gárda volt ekkor a Bocskai. Csak 
néhány nevet említve, Magyar Mihály, 
Várdai Antal, Lakatos János, Tardi 
Imre, K. Tóth Imre, Vajda István, Nagy 
Antal, Sós János és Gál Csaba. Velük 
bajnokságot tudtunk nyerni a harmad-

osztályban. Így felkerültünk a másod-
osztályba. Itt is egészen jól szerepel-
tünk, pedig zömében pesti csapatokkal 
küzdöttünk meg a pontokért. Akkor 
még egycsoportos volt a bajnokság. 
Így többek között eljutottunk Szeged-
re, Nyíregyházára és Zalaegerszegre, 
valamint Miskolcra, Salgótarjánba. 

– A Lokiba ki hívta?
– Répánszki András. Sokáig ő volt 

Böszörményben a kapus, aki annak 
idején bekerült a DVSC-hez. Ott szólt 
a vezetőségnek, akik egyszer eljöttek 
a lakásunkra, Böszörménybe. Felaján-
lották, hogy igazoljak hozzájuk. Ez 
1975 telén volt, és februárban már a 
Lokiban kezdtem. Kicsit tartottam a 
feladattól, stabil emberek voltak a gár-
dában, akik az alapozást is elkezdték. 
A sors úgy hozta, hogy lesérült a jobb-
hátvéd, Nagy Ferenc, és akkor betett 
engem Makrai Balázs a csapatba. Pé-
csen léptem először pályára a Lokiban. 
Csak egy sérülés miatt kerültem ki ak-
kor az együttesből. 

– Sérülékeny volt?
– A pályafutásom kezdetén nem 

voltam sérülékeny. De, amikor Kovács 
Ferenc lett a Debrecen edzője, ő na-
gyon új és egyedi edzésmódszereket 
alkalmazott. Az én kötött izomzatom 
nem bírta annyira ezt a terhelést. Le-
het, az is közrejátszott, hogy mindig a 
maximumot akartam nyújtani. Négy 
műtétem volt, ami elvett másfél évet a 
labdarúgó-pályafutásomból. 

 – A Debrecennél kikkel együtt húzta 
magára a mezt?

–  Sok neves labdarúgója volt akkor 
a csapatnak. Mások mellett megemlí-
teném Bodonyi Bélát, Vakter Feren-
cet, Lipők Lajost, Vaszlavik Ferencet, 
Kiss Lacit és Bodonyi Pétert, valamint 
Menyhárt Ernőt, Maczkó Gyulát, Fo-
dor Pétert, Tóth Ernőt. Igazán jó gárda 
jött össze. Nemcsak csapattársak, ha-
nem barátok is voltunk. 

 – 1979. október 17-e kitörölhetetlen 
nap az Ön életében.

 – Ez úgy kezdődött, hogy a szakem-
berek különböző posztokról kiemeltek 
játékosokat. Ezeknek a labdarúgóknak 
edzőtábort szerveztek Budapesten. 
Lakat Károly edző és stábja foglalko-
zott velünk. Külön edzéseik voltak 
a hátvédeknek. Ott úgy gondolták, 
hogy alkalmas vagyok a válogatottság-
ra. Ráadásul Debrecenben rendezték 
meg a mérkőzést 1979. október 17-én. 
Gondolom, ez is előny volt számomra. 

Ekkor ritkán lépett pályára vidéken a 
nemzeti tizenegy. Sőt, a Debrecennek 
utoljára 1964-ben volt válogatott fo-
cistája. Ezért is volt ez nagy megtisz-
teltetés számomra. Húsz percet sike-
rült a meccsen játszanom. A finnek 
ellen nyertünk 3-1-re. 

 – Nem volt hiányérzete, hogy nem lett 
többször válogatott?

 – Általában a budapesti csapatok-
ból válogattak a szakemberek abban az 
időben. Csak két nevet említsek, Török 
Péter és Martos Győző. Ők sokszoros 
válogatottak voltak már. Nagyon ne-
héz volt közéjük kerülni. 

 – Milyen érzés volt az egykori böször-
ményi gyereknek magára öltenie a címe-
res mezt?

 – Elmondhatatlan. A Himnuszt 
hallgatva, több mint húszezer drukker 
előtt megkönnyeztem az alkalmat. Én 
azért igyekeztem mindig kihozni ma-
gamból a maximumot, igaz váltakozó 
sikerrel. De azért nagyon sokszor a jók 
között szerepeltem az NB/I-es mérkő-
zéseken is. 

 – Mit tart pályafutása legnagyobb si-
kerének?

 – A válogatottság volt az elsődleges 
célom. Ezt mindenképpen szerettem 
volna elérni. Sikerült. A másik pedig az 
volt, hogy megnyertük az NB/II-es baj-
noki címet eldöntő, Nyíregyháza elleni 

mérkőzést. Itt 20 000 néző előtt, nagy 
csatában diadalmaskodtunk. Nyer-
tünk, eldöntve az első hely sorsát. En-
nek köszönhetően jutottunk fel az első 
osztályba. 

 – Hetven évesen még előkerül a labda?
– A régi „gödörcsapatnak” van egy 

korosztályombéli garnitúrája, akikkel 
évente egy alkalommal össze szoktunk 
jönni, kint a labdarúgópályán. Barát-
ságos mérkőzést vívunk egymással. 
Negyvenszer, negyvenes helyen kezd-
tük, de jelenleg lementünk a kis kézi-
labdapálya méretére. Már nehezebben 
bírjuk a futást. Hiszen ez nagyon sokat 
kivesz az emberből. Ennyi a kapcsola-
tom az aktív labdarúgással. Az uno-
káim már megnőttek. Korábban velük 
gyakran passzolgattam, és tanítottam 
nekik a labdakezelést. De ez is elmúlt. 
A nagyobbik a megyei első osztályban 
játszik, a kisebbik pedig Budapesten 
egy utánpótlás együttesben focizott. 

 – Mivel telnek a hétköznapjai?
– A mérkőzéseket meg szoktam néz-

ni a televízióban. Van úgy, hogy nem 
bírom végigülni a meccseket, mert 
nekem az lenne a kívánságom, hogy 
mindig szórakoztató legyen a játék. 
Hajtson a focista, küzdjön a csapatért. 
Sokszor nem látom ezt. Rettentően 
fel tudom bosszantani magamat az 
ilyen dolgokon. Ilyenkor inkább ottha-
gyom a közvetítést. Böszörményi ker-
tes házunkban gondozom és ápolom 
a gyümölcsfákat. Szeretek a kertben 
tevékenykedni. Egyszer egy héten ke-
rékpározok, körbemenve az egész kör-
úton, kétszer. 

 – Visszatekintve eddigi életére, boldog 
embernek tartja magát?

– Igen. Csodálatos családom van, 
négy unokával áldott meg bennünket 
a Jóisten. Feleségem mindig támogat-
ta az elképzeléseimet. Nagyon örülök 
annak, hogy visszaköltöztünk Böször-
ménybe. A kertes ház áldás nekünk. 
Nincsen nagyon hiányérzetem. De, 
mint a kéményseprőnek, a „korom-
mal” van a baj.

Bertalan Erzsébet 

A város születésnapja
Az idei Város napja volt a témá-

ja annak a sajtótájékoztatónak, 
melyet Hajdúböszörmény vezetői 
tartottak szeptember 5-én, a Pol-
gármesteri Hivatalban.

Kiss Attila polgármester elöljáróban 
kiemelte, hogy az idén szeptember 8-a 
és 14-e között tartják meg a rendez-
vénysorozatot. Külön szólt arról, hogy 
gazdag és sokrétű programokkal vár-
ják az érdeklődőket a szervezők, me-
lyekkel minden korosztályt megszólí-
tanak. A polgármester mások mellett 
felsorolta a Tessedik Sámuel Kertbarát 
kör kertészeti kiállítását, koszorúzá-
sokat és Bocskai István fejszobrának 
ünnepélyes leleplezését. Ugyancsak a 
rendezvények sorát gazdagítja majd 
Pálfi Gyula kiállításának megnyitója, 
a népzenekarok országos találkozója, 
a Tapintható Univerzum tárlat, a már 
hagyományos futóverseny és a hajdú 

hagyományok nyomában programso-
rozat, melyet a megyével közösen ren-
dez a város. 

A hagyományokhoz híven az idén is 
köszöntik a testvértelepüléseket, va-
lamint az ünnepi képviselő-testületi 
ülésen adják át a városi kitüntetéseket. 
Szintén hagyomány a rendezvénysoro-
zat történetében a történeti konferen-
cia és kiállítás, melynek témája Hajdú-
böszörmény társadalmi-, egyesületi 
– és sportélete a két világháború között 
lesz. Fórizs László biztatott mindenkit, 
hogy vegyen részt a város egyik legna-
gyobb ünnepén. Majd hozzátette, hogy 
a rendezvények javarésze pályázatból 
valósul meg. Sőrés István alpolgármes-
ter emlékeztetett, hogy már 413 éve 
annak, hogy letelepedtek a hajdúk e 
vidéken, és immár 31. alkalommal ün-
nepelhetik meg a város napját Hajdú-
böszörményben.

B.E.
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Hivatás folyamatos kihívásokkal

Vincze-Miqdadi Edit február 
óta aljegyző Hajdúböszörmény-
ben. Mellette, a Jogi és Szerve-
zési Osztály vezetője is. A vele 
készült beszélgetés során többek 
között munkájáról és tapasztala-
tairól kérdeztük.

– Hogyan köteleződött el a jogi pálya 
mellett?

– Már általános- és középisko-
lában nagyon szerettem a humán 
tantárgyakat, köztük a magyart és a 
történelmet. Így nem volt kérdéses 
számomra, hogy továbbtanulásnál a 
jogi egyetemet válasszam. Soha nem 
gondoltam arra, hogy más pályára 
lépjek. Ráadásul több osztálytársam 
is erre a hivatásra mondott igent.  
Nem bántam meg soha ezt a dönté-
semet.  

– Hol végezte tanulmányait, és ezek 
az intézmények milyen alapot adtak 
pályájához?

– Az alap- és középfokú, valamint 
az egyetemi tanulmányaimat Deb-
recenben végeztem. A kezdetekben 
az akkori Bányai Júlia Általános Is-
kola ének-zene tagozatán tanultam. 
Kórusba is jártam. Rengeteget utaz-
tunk, és sok helyen adtunk koncer-
teket. Még középiskolában is vissza-
jártam az énekkarba. Nagyon szép 
emlékeket őrzök ezekről az évekről. 
Majd az Ady Endre Gimnázium diák-
ja lettem. Innen felvételiztem a jogi 
egyetemre. Itt 2005-ben végeztem. 
Ezek az intézmények felkészítettek 
az életre. Sokat köszönhetek nekik.

– Hivatását hol kezdte gyakorolni?
– Pályakezdőként a Hajdúböször-

ményi Polgármesteri Hivatalban he-
lyezkedtem el, 2006. január 1-től. A 
szociális osztályon kezdtem, majd 
átkerültem a hatóságira. Itt a jegy-
zői-gyámügyi feladatokat láttam el. 
Ez volt az első munkahelyem. In-
nen kerültem át a járási hivatalba 
2013. január 1-jével. Akkor nagyon 
sok feladat- és hatáskör átkerült a 
járásba. Ez engem is érintett. A Mű-
ködést Támogató Osztályon végez-
tem a feladataimat. Innen mentem 
a kormányhivatal jelenlegi hatósá-
gi főosztályán működő szociális és 
gyámügyi osztályra, itt dolgoztam 
idén februárig. Végül visszakerültem 
a Városházára. 

– Mi motiválta abban, hogy megpá-
lyázza az aljegyzői állást?

– Ez nagyon-nagy váltás és kihívás 
volt számomra. Motivált, hogy visz-
szatérjek a Polgármesteri Hivatalba. 
Itt még sok régi kollégám dolgozik. 
Pozitív visszajelzéseket kaptam, na-
gyon jó érzés volt ide visszajönnöm. 

– Milyen feladatai vannak aljegyző-
ként?

– Segítem a jegyző munkáját. 
Végzem az általa adott feladatokat. 
Emellett a Jogi és Szervezési Osz-
tályt is vezetem. Nagyon sokrétű a 
feladatköröm. A jogi jellegű felada-
toktól, és például az előterjesztések 
vagy a szerződések áttekintésétől a 
gondnoksági feladatokig,vagyis a hi-
vatal működését érintő feladatokig 
terjed.

– Mi az, amit munkája végzése során 
mindig szem előtt tart?

– Mindig szem előtt tartom, hogy 
a képviselő-testület és a hivatal 
munkáját maximálisan segítsem. Fo-
gadóórákat is szoktam tartani rend-
szeresen. Ilyenkor közvetlenül tudok 
találkozni a lakosokkal, akik külön-
böző témákban keresnek meg. Ilyen-
kor az adott osztályok munkatársa-
ival igyekszünk megoldani az adott 
problémákat. Természetesen végig 
figyelemmel követem a folyamatot. 
Számunkra ezek a találkozások a la-
kossággal, visszajelzéssel bírnak a 
tevékenységünket illetően. 

– Mivel foglalkozik szabadidejében, 
mi az, ami feltölti?

– A család mindenekelőtt. Az idő-
met, amit csak lehet, a két gyerme-
kemmel és a férjemmel töltöm. Sokat 
kirándulunk, kertészkedünk, és szí-
vesen szorgoskodom a konyhában is. 

– Mit tanácsol azoknak, akik a jogi 
pályát választják?

– Alaposan készüljenek fel a pá-
lyára, és hivatásnak tekintsék a 
munkájukat. Ez nem egy könnyű 
foglalkozás. Meg kell találni benne a 
kihívásokat. Ráadásul, aki ezt az utat 
választja, vállalja fel az élethosszig 
tartó tanulást. Ezt a jogszabályvál-
tozások és a különböző élethelyzetek 
adják. 

bertalan

Százéves lenne 

Balogh Teréz 1922. szeptember 
2-án született művészcsaládba, 
Hajdúböszörményben. Édesapja, 
Balogh Antal és édesanyja, Beitz 
Teréz színészek voltak, akik az 
ország különböző színházaiban 
léptek fel, Budapesttől Kolozsvá-
rig. 

A fiatal házasok 1920-ban döntöt-
tek úgy, hogy hazaköltöznek. A kez-
detektől küldetésüknek tekintették a 
helyi kulturális és művészeti életben 
való aktív szerepvállalást. A házas-
pár több mint harminc színdarabot, 
operettet és más zenés színjátékot 
rendezett műkedvelő városi együt-
teseknek. Emellett, a feleség közel 
hetvenéves koráig böszörményi fi-
atalok ezreit tanította a társastánc 
alapjaira és alapvető illemtani isme-
retekre. A család egy jó ideig a Pető-
fi-házban lakott, amely hazai sike-
reik helyszíne is volt. A kis Teréz és 
két bátyja ebben az alkotó, művészi 
légkörben nevelkedtek. Terike 1936-
ban fejezte be a Polgári Leányiskolát, 
majd 1939. március 14-én megkapta 
a diplomáját, amely az általános tánc 
nyilvános tanítására képesítette. Az 
ország különböző régióiban taní-
tott, többek között Csepelen, majd 
Egerben és másutt. 1943-ban haza-
tért szülővárosába, ahol házasságot 
kötött Kovács Imre tisztviselővel. 
Először tánctanfolyamokat vezetett, 
majd az akkori művelődési otthon 
főállású táncoktatójaként dolgozott. 
Imádta a néptánckultúrát. Az orszá-
gos néptáncmozgalom áramlatába 
bekapcsolódva, óriási lelkesedéssel 
szervezte a böszörményi termelő– és 
kisipari szövetkezetekben, a középis-
kolákban a néptáncoktatást. 

1952 tavaszán Balogh György, a 
kultúrház akkori igazgatója felkér-
te, hogy az általa vezetett kisegyüt-
tesek legjobb táncosaiból alakítsa 
meg a városi néptáncegyüttest, és 
vezesse azt. Az indulástól kezd-
ve törekedtek arra, hogy a magyar 
néptáncdialektusokból minél többet 
állíthassanak színpadra, emellett 
Terike néni koreográfiákat is készí-
tett. Azokat legjobb férfi táncosával, 

az együttes vezetését később átvevő 
Bársony András közreműködésével 
készítette. Koreográfiái közül a leg-
jelentősebbek az „A fonóban” és az 
„Este a Pródon” című táncjátékok 
voltak. Számtalan megyei és orszá-
gos néptáncversenyen értek el jelen-
tős sikereket, értékes helyezéseket. 
A néptánc oktatása mellett, hasonló 
energiával és lelkesedéssel szervezte 
továbbra is a társastánc-tanfolyamo-
kat, továbbá új kezdeményezésként 
meghonosította a legjobb társas-
táncosokból szervezett táncklubot. 
Lelkesedésétől és kifogyhatatlan 
energiájától vezérelve megszervez-
te a városban a felmenő rendszerű 
balettoktatást, óvodáskortól 16 éves 
korig. A szülők nagy örömére gyer-
mekek százai sajátították el a keze 
alatt a tánc- és balettlépések alapjait. 
Emlékezetesek maradtak a gimná-
ziumi maturálók és a nagyközönség 
számára az évenként előadott nyi-
tótáncok, amelyek szintén ötletgaz-
dagságát, művészi igényességét tük-
rözték.

Szeptember 2-án, születésének 
századik évfordulóján fia, András és 
lánya, Éva megemlékezést szerveztek 
a böszörményi temetőben lévő sírjá-
nál. A több hónapos aszály után, ezen 
a napon gyönyörű kövér cseppekben 
esett az eső, sűrűn zuhogott. Egyik 
unokája, Éci meg is jegyezte, hogy ez 
Terike néni műve: sohasem szerette a 
felhajtást maga körül, ezért odafent-
ről megrendezte nekünk ezt a záport. 
Az önkormányzat nevében Leleszné 
Sveda Klára, a Jogi, Ügyrendi és Ösz-
szeférhetetlenségi Bizottság elnöke 
emlékezett. Elmondta, hogy Terike 
néni személyiségét mások tisztelete, 
valamint a családja, saját gyermekei, 
illetve a nevelésére bízott gyermekek 
és fiatalok szeretete hatotta át. Volt 
tanítványai nevében Török Imre, 
majd egykori munkatársa, Bagossi 
Gáborné elevenítették fel a táncpe-
dagógus alakját.

Terike néni rokonszenves megje-
lenését, ragyogó tekintetét, kedves 
mosolyát és elbűvölő személyiségét 
sohasem feledjük.

Lévai Antal

Kerékpárút-fejlesztésKerékpárút-fejlesztés

A tervezőasztalon már dolgoznak a szakemberek annak a kerékpárútnak a 
kijelölésén, amely az Arad utcai nagy árok nyomvonalát követi majd.
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Becsengettek

Megkezdődött az új tanév, 
amelynek kapcsán diákokat kér-
deztünk, milyennek érzik az év-
kezdést.

Ferenczi Martin 1. osztályos tanuló 
elmesélte, hogy családjával közösen 
nagyon várták az iskolát, mivel az 
egykori óvodai csoportjából nyolcan 
osztálytársak lettek, és már akkor is 
jó barátok voltak. Nagyon szereti a 
számokat, ezért azt szeretné sokkal 
jobban megtanulni. Korábban vide-
óból látta az iskolát, melyet a szülei 
mutattak meg neki. Utána is csak az 
ő elmesélésükben hallotta, hogy mi-
lyenek az órák. Kaptak az interneten 
keresztül feladatokat, amiket sza-
badon elkészíthettek. Megnézték az 
iskola honlapját is, ahol a bemutató 
filmjükön kívül sokat megtudtak az 
intézményről. Ő a Csodasuli keretein 
belül ismerkedett meg az iskolával és 
annak a termeivel, valamint ekkor ta-
lálkozhatott a leendő osztálytársaival 
és a tanítónénikkel. 

Czeglédi Mátyás János 8. osztá-
lyos tanuló kérdésünkre elmondta, 
hogy egyszerre érzi magát kipihent-
nek és fáradtnak is, így iskolakezdés-
kor, valamint izgul, hogy hogyan fog 
sikerülni a felvételije. Éppen ezért 
azokra a tárgyakra próbál nagyobb 
hangsúlyt fektetni, melyekhez írás-
készség szükséges, mint például a 
magyar nyelv és irodalom, valamint 
a történelem, de nem feledkezik el 

más olyan tárgyakról sem, amelyek 
fontosak a középiskolai felvételije 
során. A terveiben az szerepel, hogy 
felvételizni fog a gimnáziumba, ahol 
matematika-informatika tagozaton 
szeretne tanulni. Későbbi céljai kö-
zött szerepel, hogy bekerüljön majd 
az egyetemre.

Varga László, 12. osztályos tanuló 
számára már nem okoz nehézséget 
a gimnázium, mely részben annak 
is köszönheti, hogy már a negyedik 
évet kezdi. Úgy gondolja, hogy fel-
sőbb évesként nem szükséges annyi 
idő a tanév előtti felkészülésre, mint 
azoknak, akik most kezdenek. Több 
tervét is szeretné megvalósítani a 
tanévben. Ezek közül az egyik legfon-
tosabb a középfokú angol nyelvvizs-
gája. Magyar nyelv és irodalomból 
emelt szinten szeretne érettségizni. 
A többi tárgyat sem szeretné elha-
nyagolni, de a történelem nagyobb 
hangsúlyt kap felkészülésében. Ezek 
mellett nem szeretné elhanyagolni 
a szalagtűzőt sem, valamint egyéb 
olyan feladatokat, amelyek a végzős 
évhez hozzátartoznak. Több elképze-
lése is van az egyetemi tanulmányai-
val kapcsolatban, melyek közül mind 
a humán területhez kapcsolódnak. 
Gondolkozik a jogon vagy a politoló-
gián, de a teológia is az érdeklődési 
körében van, melyek közül az egyiket 
majd Debrecenben szeretné elvégez-
ni. 

Bence

Óvodai beszokatás
A szülő és gyerek kapcsolatban 

az egyik legmeghatározóbb és 
legnehezebb az óvodakezdés, a 
szülőkről való leválás első lépcső-
foka. De miként élik meg a gyere-
kek és a szülők ezt az időszakot? 
Erre kerestük a választ.

A kiscsoportosok első napjai sok-
szor nehéz kihívást jelentenek a gye-
rekeknek, a szülőknek és a pedagógu-
soknak is. 

Papp Mária pszichológus erről a 
következőket mondta: „Az, hogy mi-
lyen könnyen, vagy nehezen sikerül 
az óvodai beszoktatás, vagyis a vi-
lágba való beilleszkedés, már a leg-
korábbi idők baba-mama kapcsolati 
történéseiben alapozódik meg. Az 
első közösségbe lépés még ebben az 
optimális esetben sem zökkenőmen-
tes. Az elválás szorongást, félelmet 
mobilizál. Ezen félelmek leküzdésé-
hez a jó esetben kialakult belső biz-
tonságérzés mellett, két dolog lehet 
még nagyon fontos. Az egyik, hogy 
a biztonság forrását jelentő kötődés 
más felnőtt felé minél hamarabb tud-
jon kialakulni. 

A gondozónő, óvónő aktív, kapcso-
latépítő részvételével, az anya, idő-
ben egyre csökkenő jelenléte mellett 
kell, hogy történjen. A másik nagyon 
fontos tényező, hogy az édesanya is 
tudja elengedni a gyereket. A leválás 
nemcsak a gyereknek nehéz, hanem 
az anyának is. Ha anya szorong, akkor 
én hogy legyek bátor, kíváncsi, vilá-
got felfedező. Érdemes lehet ilyenkor 
az anyának magával, saját érzéseivel 
is foglalkoznia. Nagyon fontos, hogy 
a gyerek tudjon arról, mi fog történ-
ni vele, hogy anya elmegy, ő pedig itt 
marad az óvónénivel. De azt is el kell 
mondani, hogy anya vissza is jön, s 
mivel időérzékelése még hiányos, ezt 
kössük tevékenységekhez: például az 
ebéd vagy az alvás utáni időszakhoz. 
A reggeli elválást nem szabad nagyon 
nyújtani, viszont kérni kell az óvónő 
segítségét, hogy „karból karba” át-
adva, a bizalomérzés folytonosságát 
biztosítva, minél rövidebb legyen 
az elválás szorongtató érzését jelző 
sírós időszak. És valóban, a legtöbb 

esetben ez megvalósul. A sírás a szülő 
távozása után abbamarad, és a gyerek 
megkezdi élete fontos kihívásának 
teljesítését, a külvilágba való beillesz-
kedést, új kapcsolatok teljesítését. „

Szalóki Anna óvodapedagógust is 
felkerestük, hogy az ő szemszögük-
ből, és az általuk gyűjtött hosszú 
évek tapasztalataiból is megismerjük 
a beszoktatás folyamatát. 

Az első napokban együtt játszhat a 
szülő a gyerekkel a csoportszobában, 
majd fokozatosan növeljük a szü-
lő nélkül töltött időt. Mindig el kell 
búcsúzni a gyerektől, de tudnia kell, 
hogy jönnek majd érte. Így adódik, 
hogy naponta százszor is elmondjuk 
a „Mikor jönnek értem?” kérdésre: 
játszunk, ebédelünk, alszunk, és már 
itt is lesznek! Külön kis „kulcsunk” 
lesz minden gyerekhez, egyre jobban 
megismerjük őket, hogyan reagál-
nak a kérésre, egymás társaságára. 
Sok gyerek ebben a korban már köz-
lékeny, de olyan is van, aki még ne-
hezen szólal meg, mindenkit mégis 
megértünk majd.  A személyes kis 
tárgyaikat is elhozhatják, melyek a 
saját „kincses zsebekben” pihennek, 
melyet a gyerek bármikor kivehet on-
nan. Mindezekből látszik, hogy a fo-
kozatosság könnyíti meg az elválást. 
Megismerkednek a napirendünkkel, 
egyszerű szabályokkal. A ritmus, az 
ismétlődés nyugalmat teremt min-
denki számára. Segítség nélkül azon-
ban nehezen boldogulnánk, a peda-
gógiai munkánkat egy pedagógiai 
asszisztens és egy dajka néni is segíti 
majd – nyilatkozta lapunknak. 

Na, de azért ne felejtsük el a szü-
lőket sem megkérdezni, hiszen első 
körben nekik kell a gyerekeket be-
szoktatni az oviba, és a lelkivilágu-
kat gondos anyai szeretettel ápolni. 
Szabó Bettina kisfia, Ármin is éppen 
most szeptemberben fogja megkez-
deni óvodás éveit. „Mi beiratkoztunk 
a városi könyvtárba, és kihoztunk 
néhány óvodába beszoktatós köny-
vet. Sűrűn sétálunk el az óvodához, 
hogy ide fog járni, itt fog játszani a 
sok gyerekkel.  Megbeszéltük, hogy 
mindenkinek lesz egy jele, neki a lab-
da. Van egy hátizsákja, abba teszünk 
innivalót, egy két dolgot és mond-
tam neki, hogy majd ezt visszük az 
oviba is. Amikor fegyelmezem mos-
tanában, hozzáfűzőm, hogy majd az 
óvónéninek is szót kell fogadni, azt 
kell csinálni, amit ő mond. 

Elek-Lévai Nikolett, Iza édesanyja 
is beszámolt nekünk arról, ők hogyan 
készülnek. „Nálunk az egyik legna-
gyobb feladat, a teljes szobatisztaság 
elérése. Sokat beszélünk az óvodáról, 
mondjuk neki, hogy milyen jó lesz 
ott, egész nap gyerekek között lehet, 
sok játék várja. Gyakran megyünk az 
óvoda felé, hogy lássa. Minden nap 
járunk közösségbe (játszótérre), már 
jó ideje, hogy szokja a gyerektársasá-
got. 

Bujdosó Beáta édesanya és egyben 

gyermekorvos rezidens is elárulta, 
kisfiával, Samuval hogy várják az 
ovikezdést, és orvosi szemmel ő mi-
ként készül: „Lelkesen várjunk az 
óvodakezdést, izgalmas időszak veszi 
kezdetét a kisfiúnk, Samu számára. 
Közösen kiválasztottuk a jelét, ovis 
zsákját, ágyneműjét. Sok mesét ol-
vasunk neki az óvodai életről, a na-
pirendről, és természetesen a beszo-
kás nehézségeiről is. Szuper óvodai 
témájú társasjátékokat is találtunk, 
amivel játékosan, de közelebb tud-
juk vinni őt a rá váró, még ismeretlen 
helyzetekhez. A szellemi felkészülés 
mellett elkezdtük az immunrendsze-
re erősítését is különféle vitaminok-
kal, immunerősítő készítményekkel.” 

Kocsiné Lévai Anikó édesanya és 
egyben óvodapedagógus is, így ő 
dupla tükrön át szemlélheti most az 

ovikezdést.„Óvodapedagógusként 
sokszor megtapasztaltam, milyen, 
mikor a beszokó kisgyermek, szere-
tetteljes és támogató környezetben, 
a többi gyermekkel közösen, tartal-
mas játéktevékenységek során jut 
sok-sok élményhez, ismerethez és ta-
pasztalathoz, amelynek segítségével 
folyamatosan gazdagodik, fejlődik 
és egyre érettebb és önállóbb lesz. S 
idén elérkezett az idő, mikor is a kis-
fiam, Domi tapasztalhatja meg mind-
ezt. Legtöbb, amit ilyenkor egy szülő 
tehet, hogy bízik a gyermekében, ab-
ban, hogy milyen jól boldogul majd, 
mert ettől ő is magabiztosabb lesz. 
Az intézménybe való beszokatásra 
leginkább úgy lehet felkészíteni gyer-
mekünket, hogy igyekezzünk pozitív 
várakozást kialakítani számára.

V.M.F.

Korábbi felvétel
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Segítség az agráriumban 
dolgozóknak

„A magyar gazdák, ahogyan 
eddig is, úgy most, a történelmi 
aszályban is számíthatnak a kor-
mányzatra és a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetségére” – fogalmazott Jakab 
István, az Országgyűlés alelnö-
ke, a MAGOSZ elnöke lapunknak, 
a vele készült interjúnkban. 

– Az aszályt tekintve, területileg hol 
van a legnagyobb gond az országban?

– Területileg a legnagyobb gond 
kiemelten Jász-Nagykun-Szolnok, 
Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád me-
gyékben van. De a Dunától keletre, 
szinte a teljes terület nagyon jelen-
tős aszálykárt szenvedett. Hatalmas 
veszteségeket szenvedünk el. A leg-
nehezebb helyzetben azok a gazda-
ságok vannak, ahol állattenyésztés és 
növénytermesztés is párhuzamosan 
található. Ez utóbbiban szinte sem-
mi termés nincs. Az állattartók szá-
mára a takarmány nem termett meg. 
Gondolok itt a lucerna első kaszálá-
sára, mely csak „fél termést” hozott. 
Silókukorica nincs, illetve amit korán 
megkezdtek silózni, azon szemter-
més nincs, ezek csövet sem hoztak. 
Tehát ennek a bel- és tápanyagtar-
talma nagyon gyenge lesz. Széna-
hozam jóformán nincs, egészen 
minimálisnak mondható. A legelők 
felégtek. Tulajdonképpen már a téli 
takarmányt etetjük az állatállomány-
nyal. Ez az állattenyésztő gazdaságok 
számára azért „izgalmas”, mert aki 
mindkét ágazattal foglalkozik – le-
gyen az egyéni gazdálkodó vagy gaz-
dasági társaság  – , nehéz helyzetben 
van. Az árunövények tekintetében 
ugyanúgy hihetetlenül alacsony a 
hozam. Hajdú-Bihar megyében a 
legutóbbi felmérést nézve, szinte a 
fél terület nullás kukoricahozamot 
jelentett. Tehát nincs betakarítható 
szemtermés. Ami van, az is 1-2 ton-
na hektáronként. Ha a napraforgót 
nézzük, gyakorlatilag 1,5 tonna kö-
rül van megyei átlagban. Ez még csak 
a termésbecslésen alapul, nem látjuk 
pontosan a végét. A kalászos gaboná-
nál úgyszintén hihetetlenül gyenge a 
hozam. A kiváló minőségű termőföl-
deken nagyon nagy volt a csökkenés. 
2- 2,5 tonna volt a negyven arany-
koronás földeken. Összességében el-
mondható, hogy nagyon komoly ká-
rokat szenvedett el a megye. 

– Tapasztalt-e korábban ilyen mérté-
kű aszályt?

– Augusztus 1-jén volt ötven éve 
annak, hogy munkába álltam. Ilyen 
mértékű aszály nem volt ezidáig. 
Olyan előfordult, hogy esetleg a kalá-
szosok hoztak gyenge termést, vagy 
a kapások és az ipari növények. De 
hogy egyszerre mindegyiknél óriási 
terméskiesés tapasztalható, illetve 
egy része teljesen megsemmisüljön, 
ilyen nem volt. Ráadásul ez a takar-
mányalappal együtt kezelendő. Ez is 
megsemmisült.

– Érdemes-e egyáltalán öntözni?
– Hajdú-Bihar megyében is lesz 15 

tonnás kukoricahozam, az öntözött 
területeken. Tehát gyakorlatilag a 
klíma megváltozott. Ennek követ-
keztében csak ott tudunk boldogul-

ni, ahol rendelkezésre áll öntözővíz 
és ahol ezt korszerű módon tudjuk 
felhasználni. Egy lehetőségünk van 
hosszabb távon, felfogni a vizet, ami-
kor van, és rendbe kell tenni a hazai 
infrastruktúrát. A csatornákat aszály 
idejére fel kell tölteni vízzel. Érde-
mes tározókat létesíteni. A tisztított 
szennyvizeket is lehet öntözésre 
használni. A településekről kikerü-
lő, felgyülemlett esővizet szintén fel 
kell fogni, ezeket tározóba vinni, és 
hasznosítani. Ha a csatornák és táro-
zók tele vannak vízzel, az nagyon so-
kat segít abban, hogy ne alakuljon ki 
aszály. A lényeg az, hogy most szinte 
nincs víz és nedvesség a talajban. Ez 
most már nemcsak az idei termést 
veszélyezteti, hanem amennyiben 
nem lesz csapadék, az őszi talaj-elő-
készítési munkálatokat is akadá-
lyozza.  Jelentős mennyiségű esőre 
lenne szükség. Nagyon okosan és jól 
kell megválasztani a talaj művelését. 
Nyilván ez térségenként és talajtípu-
sonként eltérő megoldást igényel. 

– Mekkora területet vontak öntözés 
alá Magyarországon?

– Magyarországon sajnos mindösz-
sze alig 100 ezer hektárt öntözünk. 
Ez egy elhanyagolható mennyiség az 
5 millió hektárhoz képest, ami na-
gyon-nagy lemaradást jelent. Koráb-
ban már történtek megfelelő intéz-
kedések, hogy növeljük a területet. 
Már a beruházások megkezdődtek. A 
baj az, hogy elegendő öntözővíz sem 
állt az idén a rendelkezésünkre. Ezért 
nagyon oda kell figyelni, hogy azt a 
kevés nedvességet megőrizzük, ami a 
talajban van. Végre az Európai Unió 
megértette, hogy a vízvisszatartás-
ra támogatást kell biztosítani. Azt is 
megértették, hogy duzzasztani kell a 
folyókat. Amennyiben ezt nem való-
sítjuk meg, akkor gyakorlatilag a víz-
folyás a talajvizet összegyűjti, elviszi 
azt a talajból. Tehát még ez is gyengí-
ti a mérlegünket. 

– A gazdálkodók mennyire partnerek 
abban, hogy minél nagyobb területen 
legyen öntözés?

– Aki ezt az aszályt átélte, annak 
nem kell elmagyarázni, hogy mit je-
lent az öntözés. Reményeink szerint 
lesz egy széleskörű gazdaösszefogás 
annak érdekében, hogy tegyük rend-
be a határt, a csatornákat, nyilván 

a vízüggyel való korrekt együttmű-
ködéssel. Az ilyenfajta irányításra 
szükség van. Azon dolgozunk, hogy a 
gazdálkodók a Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében további támogatást 
kapjanak: ezt most az Európai Uni-
ónál ki kell harcolni. A pénzösszeget 
az érintettek eszközvásárlásra hasz-
nálhatnák annak érdekében, hogy a 
területükön lévő csatornákat rendbe 
tudják tenni. Nem állami gépparkot 
kell létrehozni, hanem a gazdákat 
szükséges felszerelni eszközökkel. A 
megfelelő szakmai irányítás mellett, 
néhány éven belül rendbe lehet így a 
hazai infrastruktúrát hozni. 

– Ön szerint az idén tapasztalt aszály 
állandósulni fog a jövőben?

– Nyilván jósolni nem tudunk. An-
nak a veszélye megvan, hogy válto-
zatlanul nem kapjuk meg azt a csa-
padékmennyiséget, ami szükséges, 
hiszen jelenleg a most hiányzó eső 
pótlására is megoldást kellene talál-
nunk. A kilátásokat illetően csak bíz-
ni tudunk, mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy a későbbiek 
során, a télen és tavasszal rendelke-
zésre álló vizet „megfogjuk” és fel-
töltsük a csatornáinkat, a tározóin-
kat. Fontos, hogy legyen elegendő víz 
ezekben. 

– Drágult a kenyér. Ez már az aszály-
nak is köszönhető?

– Nemcsak annak, hanem az elmúlt 
három év világjárványának, a hábo-
rúnak és az aszálynak. Ugyanakkor a 
háború következtében, de már előtte 
is, hihetetlen energiaár-robbanás kö-
vetkezett be,  elsősorban az ukrajnai 
konfliktus miatt. Az orosz embargó 
már 2014-től előre vetítette hogy baj 
lesz az energiával. Egyes esetekben 
tízszeresére drágult, elsősorban az 
elektromos energia, illetve a gáz ára. 
Amíg eddig 50-60 ezer forint volt egy 
tonna műtrágya, most a jó minőségű, 
tonnánként eléri az 500 ezer forin-
tot.  Ez egy olyan hihetetlen drágu-
lás, ami az alapanyagárak emelkedé-
sét is magával vonja. A baj az, hogy 
a gazdálkodók ma a megemelkedett 
költségeknek a töredékét tudták az 
árakban realizálni. 

– Az agrárium gyors megsegítése ér-
dekében milyen döntések születtek?

– Az Aszály-veszélyhelyzeti Ope-
ratív Törzs folyamatosan működik. 

Már az első ülésen megszületett az 
a döntéssorozat, hogy a hitelek pro-
longálása történjen meg. Szeptember 
15-ig lehet bejelentkezni a hitel pro-
longálása érdekében. Ez egyrészt azt 
jelenti, hogy a bejelentkezéstől szá-
mítva, 2023. december 31-ig meg-
történhet a fizetési moratórium. Ezt 
követően nyilván nem egy összeg-
ben, hanem elnyújtva tudja rendezni 
a gazdálkodó a tartozását, tehát nem 
nő meg a törlesztőrészlet összege, 
hanem a futamidő növekszik meg az 
elkövetkezendő időszakban. A másik 
fontos döntés, hogy a kieső tömeg-
takarmányok pótlása érdekében, a 
költséges szállítás miatt a kormány-
zat 3 milliárd forintot különített el.   
Így a gazdák a nagyobb távolságból 
is el tudják szállítani a tömegtakar-
mányt. Továbbá, amennyiben valaki 
az aszály miatt bejelentkezett, hogy 
öntözni akar, és ezt újra megerősíti, 
folytatni tudja ezt a tevékenységet, 
ha van víz az adott területen. Egyelő-
re ezek az intézkedések születtek, il-
letve igyekeztünk az Uniónál közben-
járni annak érdekében, hogy minél 
hamarabb sor kerüljön a területalapú 
támogatás előlegének a kifizetésére. 
Most valamennyi gazdálkodónak az a 
legfontosabb, hogy ezt a krízist túlél-
je. Még egyszer visszatérek az állatte-
nyésztőkhöz:  lényeges, hogy a magas 
genetikai értéket képviselő állatállo-
mányt át tudjuk teleltetni, meg tud-
juk tartani.  Feladatunk a tejtermelés 
biztosítása és a húsmarha esetében 
az anyatehén-állomány megőrzése. 
Cél, hogy ne kerüljön tenyészállat a 
vágóhídra amiatt, hogy a takarmány 
kevesebb. Továbbá azt várjuk el, hogy 
akik a hitelmoratórium mellett dön-
töttek, ne szenvedjenek hátrányt. 
Előfordulhat az is, hogy újabb hite-
lekre van szükségük ezeknek a vállal-
kozóknak. Kulcsfontosságú, hogy a  
prolongálás az ő hitelminősítésüket 
ne befolyásolja negatívan. Ezzel kap-
csolatban várjuk a bankok és a Nem-
zeti Bank állásfoglalását. Ezeken túl 
azt várjuk el, legyen annyi forgóesz-
köz, hogy a következő évi termelést a 
gazdák be tudják indítani, erről már 
döntött is a kormány. Legyen lehető-
ség arra, hogy meg tudják művelni a 
talajt, legyen vetőmag és üzemanyag, 
valamint az induláshoz szükséges 
műtrágya. Ahol van lehetőség, ott bi-
zony a kelesztő öntözést is meg kell 
oldani.

Bertalan Erzsébet
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Város Napja–  szeptember 8-14.
18.00    Jazzmelon Big Band 

  20 éves jubileumi koncertje 
  Helye: Bocskai István tér, nagyszínpad
  Köszöntőt mond:Kiss Attila polgármester

20.00  Tóth Gabi élő nagykoncert 
  Helye: Bocskai István tér, nagyszínpad

SZEPTEMBER 12. (HÉTFŐ)
11.00  Testvérvárosaink köszöntése
  Helye: „Testvérvárosi Sétány” a Bocskai István téren
  Ünnepi beszédet mond: Sőrés István alpolgármester
          Közreműködik: Pindzsuja Bence gitárművész 
  Kapusi Sarolta fuvolaművész
14.00  Tűzoltó karaván – interaktív tűzoltó bemutató
  Helye: Bocskai István tér  
 
SZEPTEMBER 13. (kedd)
15.00  Koszorúzás az „Őseink” szobornál
  Helye: Hajdúböszörmény, Kálvin tér
  Beszédet mond: Sőrés István alpolgármester
  
Az ünnepséget közös vonulás követi a Kálvin térről a Bocskai István tér-
re a Bocskai Néptáncegyüttes vezetésével.

16.00  Ünnepi Képviselő-testületi ülés 
  a Bocskai téri református templomban
  Ünnepi beszédet mond: Kiss Attila polgármester
  Városi kitüntetések, elismerések átadása
  Közreműködnek: Varga Mária színművész
  A Bocskai István Általános Iskola tanulói
18.00  Gálaműsor a kitüntetettek tiszteletére 
  CIMBALIBAND – SZABADON című élő koncertje 
  Helye:  Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház  
  színházterme
A gálaműsorra jegyek ingyenesen a Sillye Gábor Művelődési Központ és 
Közösségi Ház gazdasági irodájában igényelhetők.
  
SZEPTEMBER 14. (szerda)
10.00  Hajdúböszörmény társadalmi-, egyesületi- és 
  sportélete a két világháború között 
  Történelmi konferencia 
  Helye: Maghy Ház 
  A konferenciát megnyitja: Kiss Attila polgármester
  Szendiné dr. Orvos Erzsébet megyei levéltárigazgató
Előadások:
10.15  Szekeres Gyula múzeumigazgató (Hajdúsági Múzeum): 
  Temetkezési egyletek Hajdúböszörményben
10.30  Bagosiné O. Szabó Katalin nyugalmazott középiskolai tanár: 
  Mit műveltek elődeink? Amatőr színházi élet városunkban
10.45  Husvéth András főlevéltáros (Hajdúböszörményi Fióklevéltár):
  Az ifjúsági önképzés Hajdúböszörményben
11.00  Varjasi Imre fióklevéltár-vezető (Hajdúböszörményi Fióklevéltár): 
  Hajdúböszörményi sportélet a két világháború között

  Civilek a pályán időszaki kiállítás 
  megnyitása közvetlenül a konferencia után
  Köszöntőt mond: Szekeres Gyula múzeumigazgató
  A kiállítást megnyitja: Kiss Attila polgármester
  Tárlatvezetést tart: Varjasi Imre fióklevéltár-vezető 

SZEPTEMBER 8. (csütörtök)
9.00  A Tessedik Sámuel Kertbarátkör kertészeti kiállítása
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony András terem
  Megnyitja: Fórizs László alpolgármester

SZEPTEMBER 9. (péntek)
9.00  Koszorúzás Bocskai István szobránál
  Helye: Bocskai István tér
  Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester
  Ünnepi beszédet mond: Pajna Zoltán elnök
  Közreműködnek: A Bocskai István Gimnázium tanulói
9.00  A Tessedik Sámuel Kertbarátkör kertészeti kiállítása
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony András terem
11.00  Bocskai István fejszobrának ünnepélyes leleplezése 
  Helye: Polgármesteri Hivatal 
  A fejszobrot leleplezi: Kiss Attila polgármester
17.00  „Velem is megtörtént” 
  Pálfi Gyula kiállításának megnyitója
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Hajdúsági Galéria 
  Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester
  A kiállítást megnyitja: Gyulai Edit
  Kurátor: Kupás Csilla
18.00  Népzenekarok Országos Találkozója 
   Népzenei koncertek 
  Helye:  Bocskai István tér
  
SZEPTEMBER 10. (szombat)
9.00  Tapintható Univerzum kiállítás
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony András terem
17.00  Tapintható Univerzum rajzpályázat 
  díjátadó ünnepsége
  Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony A.-terme 
  A díjakat átadja: dr. Tiba István országgyűlési képviselő
  Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok  
17.30  Az első magyar űrhajós emlékfájának ültetése
  Helye: Bocskai István tér
  Az emlékfát elülteti:  dr. Tiba István országgyűlési képviselő
  Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok  
18.00  Népzenekarok Országos Találkozója 
   Népzenei koncertek 
  Helye:  Bocskai István tér

SZEPTEMBER 11. (VASÁRNAP)
9.00  „Szeresd a várost” futóverseny

  Helye: Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont 
14.00  A hajdú hagyományok nyomában programsorozat

  Helye: Bocskai István tér
               Megnyitja: Kiss Attila polgármester
  Pajna Zoltán, aHajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke 
  A hajdú hagyományokat bemutató produkciók

• Interaktív kézműves közösségi műhely
• Folk udvar
• „Hajdúk ízei” élményfőzés
• Hagyományőrző csoportok bemutatkozása
• „Pásztorbőrbe bújva” fotópont
• Gyermekjátszó népi játékokkal

16:00    A magyar sörfőzés története határon innen és túl előadás
  Előadó: Katona Csaba történész
  Helye:  Sillye Gábor Művelődési Központ előadóterme
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Szeptember 14., 15 óra: az Arany-
kor Nyugdíjas Klub foglalkozása.
Szeptember 14., 15 óra: a Dóry Jó-
zsef Nótaklub foglalkozása.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
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
Szabadhajdú online: news.hajduboszormeny.hu

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű információk
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 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reggel 7-től 
19 óráig) szeptember 10-114 dr.  Cs. 
Forgács Lajos (Tel: 06-30-864-4002). 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. Szeptem-
ber 14-én, szerdán Fórizs László alpolgár-
mester tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-
12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet

Sz
ep

te
m

be
r

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

10-11. (szo-vas.) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

12. (hétfő) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

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

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

15. (csütörtök) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

16. (péntek) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

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

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

Amennyiben nem jutott el 
Önökhöz a Szabadhajdú aktu-
ális száma, kérjük, jelezzék a 
problémát a terjesztőnél a 06-
20-911-5006-os telefonszá-
mon.

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra

ebédidő:           12-13 óra

szombat:                 zárva

vasárnap:                zárva

 0652/220-159 

     0620-9708-032

 varjasine@vipmail.hu

Megjelent a Hajdúsági Tükör 3. száma
Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 

meg a Hajdúsági Tükör című kultu-
rális és közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: 
• Szerelmünk ez a föld - gondolatok 

Kertész László költészetéről.
• A dicső jótevő, Báthory Gábor
• Közös otthonunk, Hajdúböször-

mény
• Mit műveltek elődeink? Adatok a 

hajdúböszörményi színjátszás törté-
netéhez

• Bohém dzsentriélettől a kuláksorsig. 
Kary József hollywoodi pályafutása.

• A költőikon - Kemény István
• Roma szakkollégium Hajdúböször-

ményben
• Köszöntünk, Hajdúböszörmény!
A magazin 500 Ft-os áron megvá-

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

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

„A gyász nem múlik el.
Nem múlik el,
csak körbenövi az élet.”

A gyászoló család

BAGOSI LAJOS

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

CSERÉP  ANTALNÉ
(született Pintye Erzsébet)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk

Ötvenéves találkozó 

Az Északi-lucernási iskolában, 1972-ben végzett 8. e osztály ötvenéves osz-
tálytalálkozót tartottuk augusztus 27-én. Osztályfőnök: Szűcs Miklósné.

BAROMFI GONDOZÓ SEGÉDMUNKÁST
KERESÜNK!

Munkavégzés helye: Hajdúböszörmény, Kányási
telep

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet!
 

+36 30 407 8654
 
 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
 06/30 825-2577

 

VILLANYSZERELŐT KERESÜNK!

Munkavégzés helye: Hortobágy

A művelődési központban mű-
ködő csoportok foglalkozása

Önnek lehetősége van 
örökbefogadni egy intézményt. 
Hogyan? Vásároljon vagy fizessen elő, 
majd ajánlja fel egy kiválasztott intéz-
ménynek a magazint! 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Video-
téka, a Bocskai- és Kálvin téri gyüleke-
zet, görögkatolikus egyházközség.
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Labdarúgás
HTE–Püspökladányi LE 4–2 (0–0). 150 néző. Vezette: Tóth T. (Gáti Cs., 

Gyarmati I.) HTE: Fülöp G., Pásztor D. (Rákos B.), Benke Sz., Papp N., Fordó P., 
Nagy Z., Sallai Cs., Gyarmati Z. (Varga D.), Kocsis L. (Tompák B.), Tonhaizer F. 
(Szilágyi M.), Porkisch D. (Borbíró D.). Edző: Gyarmati Zoltán

Gól: Papp N., Nagy Z., Szilágyi M. (2), illetve Simon N. (2). Jók: Németh M.  
Gyarmati Zoltán: Gratulálok a srácoknak a győzelemhez! Úgy néz ki, hogy 

a hétközi megbeszélés után megváltozott a hozzáállás. Bízom benne, hogy a 
későbbiekben is ez lesz ránk a jellemző. Ennek bizonyítéka, hogy kétszer kerül-
tünk hátrányba és az utolsó percig hittünk a győzelemben. Ezért szép játék a 
foci, hogy a 83. percben még vesztésre állsz, a 93. percben pedig, a lefújás után 
győztesként hagyod el a pályát. A jövő hétre már újabb 5-6 játékossal bővül a 
keret, bízom benne, hogy végre úgy fogunk tudni felállni, ahogy szeretnénk. 
További sok sikert az ellenfélnek!

Ifjúsági: HTE- Püspökladányi LE 5-1 (0-0)

Mindennapos testnevelés
Tíz éve a magyar iskolákban fel-

menő rendszerben vezették be a 
mindennapos testnevelést, ami az 
addig jellemző heti 2-3 tornaórát 
emelte 5-re.  A tapasztalatokról  
Riczu Julianna tankerületi igazgató 
helyettest kérdeztük. 

– Mi volt a célja a mindennapos testne-
velés bevezetésének?

– A szándék nyilvánvalóan  az álta-
lános- és középiskolás korosztály testi 
erőnlétének, edzettségének és ezáltal a 
mentális állapotának a fejlesztése volt. 
Hajdúböszörményben zökkenőmente-
sen történt az óraszámok emelése. A 
testnevelő tanárok és az alsó tagozaton 
tanító felkészült pedagógusok jelen vol-
tak és ma is jelen vannak a rendszerben. 

– A város intézményeinek technikai, tár-
gyi feltétele mennyire felel meg az elvárá-
soknak?

– Osztható felületű sportcsarnok van 
a Bocskai iskolában, szabvány méretű, 
modern tornaterem a Középkerti isko-
lában, de a többi intézményben is van 
tornaterem, több helyen tornaszoba és 
táncterem is rendelkezésre áll az órák 
megtartásához. A Bocskai gimnázium 
100 éves tornatermét a nyáron felújí-
tottuk, de a magas tanulólétszám mi-
att a terem kapacitása nem elegendő 
valamennyi testnevelésóra megtartásá-
hoz, ezért a gimnazisták a szomszédos 
sportcsarnokba és a Veress Ferenc szak-
képző tornatermébe, valamint a Városi 
Uszodába is átjárnak sportolni. Az ön-
kormányzattal közösen keressük az új 
sportcsarnok építésének a lehetőségét. 
Több ígérvényünk is van a megvalósítás-
ra.

– A személyi feltételek hogyan alakulnak?
– Diákjaink jeles sporteredményei 

jelzik, hogy nem állunk rosszul a tárgyi 
feltételrendszer és sportszakemberek 
tekintetében sem.

– Mennyien élnek a felmentéssel a város-
ban?

– A tanulók évente május 15-ig is-
kolaorvosi szűrővizsgálaton vesznek 
részt, ezen vizsgálat, vagy szakorvosi 
vélemény dönti el, hogy részt vesznek 
az osztály testnevelés óráin, esetleg 
könnyített testnevelésben, gyógytest-

nevelésben részesüljenek, vagy indokolt 
esetben felmentést kapnak a testnevelés 
alól.

– Gyógytorna lehetőségével élhetnek-e a 
gyerekek Hajdúböszörményben?

– A gyógytestnevelésre utalt tanulók 
részére, az orvosi véleményben foglaltak 
szerint biztosítjuk a részvételt. A gyógy-
testnevelést a pedagógiai szakszolgálat 
szervezi az iskolákban.

– A napi testnevelés, milyen hatással 
van a gyerekekre? Le lehet-e ezt mérni?

– A nappali rendszerű oktatásban 
résztvevő tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének a mérése évente megha-
tározott módon, az un. NETFITT teszt-
rendszerben történik, január-május idő-
szakban. Az eredményeket a testnevelő 
tanárok és a nevelőtestület értékeli, és 
ez ad alapot a következő évek  célrend-
szerének a meghatározásához.

– A mindennapos testnevelés részeként 
bevezették az úszásoktatást is. Ezen a té-
ren milyen tapasztalatokat gyűjtöttek Haj-
dúböszörményben?

– Az úszásoktatást a város önkor-
mányzatának a támogatásával szer-
veztük, hosszú időn keresztül. Ennek 
köszönhetően a kötelezőnél magasabb 
óraszámban úsztak a gyerekeink. Az 
előttünk álló tanévben tömbösítve tör-
ténik majd az úszásoktatás. 

– A tankerület szünetelteti a Bethlen-
iskola hajdúvidi telephelyének működését. 
Mi indokolja a döntésüket? 

– A Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola hajdúvidi telephelyén a 
nevelőmunka 2022/2023. tanévi szüne-
teltetéséről született döntés, ugyanis itt 
egy 8 tantermes, 705 m2 hasznos alap-
területű épületbe, mindössze 19 tanuló 
jár 1-4. összevont évfolyammal működő 
osztályba. A településen élő tanköteles 
tanulók jelentős része már eddig is Haj-
dúböszörménybe, vagy más település is-
kolájába utazik naponta. A tanulók utaz-
tatása és megfelelő nevelése biztosított. 
A körzet szerinti általános iskolában, 
a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola székhelyén, a korsze-
rű nevelés-oktatás feltételei felújított 
épületben, felszerelt tantermekben biz-
tosítottak, és a gyerekek számára is új 
lehetőségeket, élményeket jelenthet a 

Idén tizenegyedik alkalommal 
rendezték meg a Szervátültetet-
tek és Művesekezeltek Európa 
bajnokságát az angliai Oxford-
ban, augusztus 21-28. között. 

Hazánkat 12 sportágban 51 spor-
toló képviselte és a házigazdák mö-
gött az éremtábla második helyén 
végeztek. Eredményes szereplést 
tudhat maga mögött a magyar kül-
döttség az oxfordi sporteseményen, 
hiszen minden sportágban szere-
pelt versenyző. A legeredményesebb 
szakágak között az úszás, az atlétika, 

az asztalitenisz és a bowling bizo-
nyult, de a petanque-n is kiemelke-
dően szerepeltek honfitársaink. A 
Magyar Szervátültetettek Szövetsé-
ge mellett a szurkolótábor jelentette 
a legnagyobb támogatást számukra. 
A hajdúböszörményi születésű Mezei 
Gergő László, a második veseműtéte 
óta most indult újra Európa bajnok-
ságon. Ezúttal az 5 kilométeres utcai 
futáson ezüstérmes lett, emellett a 
futócsapattal – Déri Dávid májtransz-
plantált triatlonistával és Zilaj Csaba 
csontvelőtranszplantált atlétával – is 
megszerezte a második helyezést. A 7 
kilométeres kerékpáros időfutamon 
bronzérmet szerzett, majd a 28 km-
es országúti kerékpározás versenyén 
sikerült megszereznie a korosztályos 
Európa bajnoki címet. Az atlétika-
pályán két Európa bajnoki címet is 
sikerült „visszaszereznie”. 800 mé-
teres és 1500 méteres síkfutásban is 
aranyérmes lett. Összességében Me-
zei Gergő László három arannyal, két 
ezüsttel és egy bronzzal járult hozzá 
a magyar csapat eredményeihez. La-
punk következő számában interjún-
kat is olvashatják majd a sikeres ver-
senyzővel. 

Sz.H.

Nemzetközi siker

nagyobb közösségben való szocializáló-
dás. A tanulók részére lehetőség nyílik a 
délutáni foglalkozásokon, programokon 
való szervezett részvételre is. A tanulók 
beilleszkedésének elősegítése, az alap-
kompetenciák hatékony fejlesztése érde-
kében, csoportbontások szervezéséhez 
szükséges többletóraszámot biztosítot-
tunk, a tanításban az eddig Hajdúviden 

tanító pedagógusok is részt vesznek. 
A tanulók utazását két felnőtt kísérő 

segítségével szerveztük meg, az autó-
buszjárat Hajdúvid és Hajdúböszörmény 
között közlekedik, és közvetlenül az is-
kola mellett van az autóbuszmegálló.

bertalan

Szeptember 3-án második alka-
lommal rendezték meg Hajdúbö-
szörményben azt az utcai kosárlab-
datornát, melyet a Hajdúhét idején a 
rossz időjárás miatt elhalasztottak a 
szervezők.

Ezúttal az égiek viszontagsága-
it elkerülve a Középkerti Általános 

Streetball
Iskola tornacsarnokában pattogott 
a  labda. A versenyen a férfiak és a 
hölgyek is pályára léptek, akiket dí-
jaztak. 

A tornán első helyen a Big Ballers 
csapata végzett, a verseny különdíját a 
Csajok és a Gergő csapata érdemelte ki.


