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Mobilitási hét
A Zöld Kör által szervezett tú-

rával folytatódott a Mobilitás hét 
programja szerda délután. A Ku-
tasi-erdőbe látogattak el a részt-
vevők, ahol megismerkedtek a 
Vackor-tanösvénnyel. 

Szekeres Zsófia résztvevő elmond-
ta, hogy jó élményekkel tért vissza 
a túráról, ugyanis megismerhette az 
ott található növény- és állatvilágot. 
Az Autómentes napon reggelivel és 

forró teával várták a kerékpárral vagy 
gyalog érkezőket, majd a Kossuth ut-
cát óvodás csoportok lepték el. A Haj-
dúböszörményi Rendőrkapitányság 
szervezésében kerékpáros akadály-
pályán kerekezhettek a gyerekek, s 
megismerkedhettek egyes KRESZ 
szabályokkal. Továbbá lehetőségük 
volt arra, hogy az aszfalton mutassák 
meg a rajzolási készségeiket. 

Nagy Sándorné óvodapedagógus 
elmondta, hogy már egy hete ezzel 

a témával foglalkoztak az óvodában, 
ahová sok gyerek kerékpárral érkezik. 

Kovács Dénes elmesélte, hogy a 
szüleivel sokszor szokott biciklizni, 
és kirándulni is azzal mennek, ami-
kor csak tudnak. Az óvodában meg-
tanulta, hogy olyan közlekedési esz-
közt kell választani, amely kevésbé 
szennyezi a környezetet. A kerékpár 
mellett ide tartozik a roller is, de a 
busz is, mivel azt sokan tudják hasz-
nálni. A főtérre látogatóknak szűré-
si lehetőséget biztosított a Magyar 

Vöröskereszt. Délután az iskolások 
próbálhatták ki a rendőrség előtt ki-
alakított pályát, majd egy teszt során 
felmérhették, hogy mennyire isme-
rik a KRESZ előírásait. 

Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke 
kérdésünkre elmondta, hogy utca-
színházat hívtak egy Győr-Moson 
Sopron megyei apró településről, 
Kajárpécről.  A társulat A dzsungel 
könyve címmel környezetvédelmi 
műsort adott elő. 

Ovi gokart
A Határtalan Segítség Alapít-

vány támogatásával Nemzetközi 
Rolling Kids pedálos gokart kupát 
szervezett a Csillagvár Óvoda és 
Bölcsőde szeptember 23-án, a Köl-
csey és a Thököly utcán. 

Leleszné Sveda Klára intézményve-
zető a beszédében megköszönte az Ala-
pítvány segítségét, hogy egy olyan ren-
dezvényt hozhatnak létre, amely segít 
abban, hogy a gyerekeket megtanítsák a 
biztonságos közlekedésre. Suba István 
százados, a területi Balesetmegelőzési 
Bizottság titkára elmondta, hogy az 
intézmény, a Biztonságos Óvoda-prog-
ram tagjaként kiemelt szerepet szán 

a balesetmegelőzésnek. Az országban 
több száz hasonló programot ren-
deztek. Molnár Imre önkormányzati 
képviselő örömét fejezte ki, hogy a vá-
rosban létrejött egy olyan rendezvény, 
mely a helyes közlekedési magatartást 
már egész kicsi kortól igyekszik meg-
tanítani. Szabóné Sántha Katalin óvo-
dapedagógus ismertette az úttesten 
kialakított pályát, mely nyolc állomás-
ból állt, és mindenhol egy-egy ügyes-
ségi feladatot kellett teljesíteni a 4-5 
főből álló csapatoknak. A feladatokat 
teljesítő gyerekek és felnőtt kísérőik 
egészséges harapnivalót és limonádét 
is kaptak a rendezvény végén.

B.B.

A felállított standnál pedig egy klí-
matotót lehetett kitölteni. A főutcán 
a mazsorettegyüttes műsorát tekint-
hették meg az emberek. A múzeum 
előtti terület megtelt kerékpárosok-

kal, akik körbetekertek a körúton.  
Akik nem indultak útnak, azok zenés 
SpeedZone Spinning bemutatót te-
kinthettek meg, Szerdahelyi Zoltán 
irányításával. Balogh Bence

Sport    8. oldal
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Tóthné Csiszár Éva ReginaA hét arca

A Város napja alkalmából a kép-
viselő-testület „Dobó Sándor”-
díjat adományozott Tóthné Csi-
szár Éva Regina gyógypedagógus, 
nyugalmazott intézményvezető 
részére, a négy évtizeden át példa-
értékű odaadással és kitartással 
végzett kiemelkedő gyógypedagó-
giai nevelő-oktató tevékenységé-
ért.

– Miben erősítette meg ez a díj?
– A díj arra adott nekem biztosíté-

kot, hogy amit eddig tettem, azt jól 
végeztem. Megfelelő vonalon indul-
tam el. Azt is bizonyítja, hogy a foly-
tatás ugyancsak helyénvaló volt. 

– Ön köszönte meg a kitüntetettek ne-
vében az elismeréseket. Kiemelte, men�-
n�ire fontos, hog� az embert saját közös-
sége jutalmazza. Ez miért lén�eges?

– A közösség, a város, amelyikben 
élünk és munkálkodunk, látja az em-
ber erényeit és hibáit. Ráadásul, ha 
elismeri a pozitívumokat, akkor ennél 
nagyobb elismerés nem érheti az érin-
tettet. 

– Visszatekintve eddigi pál�ájára, 
mindent elért, amit szeretett volna?

– Nagyon sokat tervez az ember, és 
rengeteg dolgot szeretne elérni. Nem 
mindent váltottam valóra, mert min-
dig egy kicsit többet akartam megva-
lósítani. Sokszor a jövőt néztem. Ha 
arra gondolunk, hogy a sajátos neve-
lési igényű gyerekek neveléséhez, ok-
tatásához és fejlesztéséhez, az őket 
nevelő családok számára mennyi se-
gítséget adhatnánk, akkor minden ke-
vésnek tűnik. 

– Honnan az indíttatás a pedagógusi 
pál�a iránt? 

– Általános iskolában második osz-
tályos voltam, amikor a környezet-
ismeret könyvünk utolsó lapjára rá 
kellett írni, hogy mi szeretnék lenni. 
Én már akkor azt jegyeztem le, hogy 
óvó néni vagy tanító néni. Mindig 
imádtam ezt a korosztályt. Általános- 
és középiskolában olyan pluszfelada-
tokat vállaltam, amelyek a kicsikhez 
kötődtek. Azt gondolom, hogy engem 
a Jóisten is a gyermekek közé terem-
tett. Szüleim nem voltak pedagógu-
sok, szakmunkásként dolgoztak. De 
az a miliő, ami engem körülvett, nagy-
ban befolyásolta az életemet. Talán a 
szomszéd, Mária néni életútja példa-
ként szolgált számomra. Ő tanítónő 
volt. Rajta kívül még sok pedagógust 
tudnék felsorolni, akikre szerettem 
volna hasonlítani.

– Hog�an emlékszik vissza élete azon 
időszakára, amikor óvónő volt?

– Nagyon szerettem óvó néni lenni. 
Középfokú végzetséggel a Hétvezér 
utcai intézményben kezdtem a hiva-
tást. Nem is gondoltam arra, hogy vál-
toztatok ezen. Ugyanakkor az ember 
életében léteznek olyan időszakok, 
melyek újdonságot hoznak. Tudtam 
arról, hogy vannak fogyatékkal élő 
emberek, gyerekek. Az ő fejleszté-
sükről tanultam. Mindig érdekelt a 
sorsuk. Az akkori igazgatónővel, Hor-
váthné Kozma Ilonával hozott össze az 
élet. Ekkor jöttem rá, hogy szeretnék 

a Molnár István-iskola jogelődjében 
dolgozni. Maradtam az intézményben, 
és elvégeztem a gyógypedagógiai főis-
kolát. Az első osztályomban, akiket 
tanítottam, mint kollégiumi nevelőta-
nár, csodálatos gyerekek voltak. Azt, 
hogy maradtam a pályán, főleg nekik 
köszönhetem. Rendkívül kedvesek és 
mozgékonyak voltak. Élveztem velük 
minden percet. Mai napig emlékszem 
a nevükre. Sőt van, akivel tartom is a 
kapcsolatot. Aztán az intézményben 
mindig volt plusz feladatom, mindig 
tevékenykedtem. Majd átkerültem az 
iskolai részre, miután elvégeztem a 
gyógypedagógiai tanárképzőt. 

– Soha nem bánta meg a váltást?
– Soha nem bántam meg. Mindig 

nagy kihívás volt számomra a gyógy-
pedagógia területe. Három gyerekem 
van. Amikor mentem értük az óvodá-
ba, azért kicsit húzott oda is a szívem. 

– 1986 óta a Molnár István-iskolá-
ban, illetve jogelődeiben dolgozott. Mi 
tartotta meg az intézmén�ben, közel 
nég� évtizedig?

– Nagyon változatos munkakörök-
ben voltam. Valahogyan mindig úgy 
alakult az életem, hogy sok területet 
végigjárhattam. Mint kollégiumi ne-
velőtanár kerültem az intézménybe. 
Rá három évre már az iskolai területen 
is dolgozhattam. Az intézményünkbe 
járó minden korosztályt „bejártam”, 
az óvodától a készségfejlesztő iskolá-
ig. A plusz feladatoknak köszönhető-
en sohasem égtem ki. A mai napig sok 
lendület van bennem. Mindig kere-
sem az újat. 

– Mil�en munkakörökben dolgozott az 
intézmén�ben?

– Mint mondottam, kollégiumi neve-
lőtanárként kezdtem. Majd munkata-
gozatos voltam, ezt követően alsósok-
kal foglalkoztam, akiket továbbvittem. 
Intézményegység-vezetőként is tevé-
kenykedtem. Ekkor az autista tagin-
tézmény is hozzám tartozott. 
Emellett a közalkalmazotti tanácsban 
vállaltam feladatokat, gyermek- és if-
júságvédelmi területen is dolgoztam. 
Szakköröket vezettem. Minden tan-
évben megtaláltam azt, ami kihívást 
jelentett számomra. Úgy gondolom, 
hogy az intézmény életét is sikerült 
egy kicsit színesebbé tenni, és előrébb 
vinni. 

– Intézmén�vezető volt 2011 óta. Ve-

zetői munkájában mire fektette a hang-
súl�t?

– Az én hitvallásom az, hogy a gyer-
mekek mindenek feletti joga, és annak 
érvényesítése a legfontosabb. Az is 
nagyon lényeges, hogy a neveltünk jól 
érezze magát az intézményben. Úgy 
fejlődjön, hogy azt kellemesen élje 
meg. Emellett mindig szem előtt tar-
tottam, hogy a munkatársak a felada-
taikat minél jobban elvégezzék. Ehhez 
az kellett, hogy ők szintén boldogok 
és kiegyensúlyozottak legyenek. Arra 
törekedtem, hogy mindenki jól érezze 
magát. Az a pedagógus, akinek nyu-
godt a körülménye, emberileg és ér-
zelmileg megvan minden háttere, az 
teljes mértékben a gyerek felé fog for-
dulni. Hiszen a neveltjeink érzékeny 
lelkét gondozni kell. Ez a folyamat egy 
teljes személyiséget kíván. Lényeges 
volt számomra, hogy mindezt a fenn-
tartó egyetértésével tegyem. Mindig 
arra törekedtem, hogy a munkánk 
mindenki számára jó legyen. Különö-
sen a gyerekek érdekeinek figyelembe-
vételével cselekedtem. 

– Mil�en pozitív élmén�eket kapott a 
neveltjeitől?

– Van egy nem túl régi élményem. 
Etikát tanítottam a tizenkettedik osz-
tályban. Egy gyerek azt mondta, hogy 
magának tanárnak kellett volna tanul-
ni, nem igazgatónak. Én elmondtam 
neki, hogy tanár vagyok. Erre az volt 
a válasz, hogy akkor legyen velünk, 
én megszavazom. Hosszú ideig foglal-
koztatott, hogy miért mondhatta ezt. 
Aztán menet közben rájöttem, hogy 
van egy visszahúzódó diák, aki a többi 
tanárnál nem olyan aktív, mint nálam. 
Igazgatóként mindig a problémásabb 
helyzetekbe osztottam be magam, 
hogy tapasztaljak. Ezt meg is hálálták 
a gyerekek. Amikor a nem beszélő ne-
veltem nyújtotta a kezét, és „repült” 
felém, annál csodálatosabb érzés nem 
volt. Vagy most, az Erzsébet-tábor-
ban kimentünk az állatok közé. Köz-
ben az egyikőjük odajött hozzám és 
azt mondta, hogy olyan anyahiányom 
van. Hozzád bújhatok? Mindennél 
többet mondott nekem. Én nemcsak 
tanár, hanem „anyapótló” is voltam. 
Ez nagyon jólesett nekem. 

– Pál�ája során fol�amatosan tanult. 
Ebben mi motiválta?

– Úgy éreztem, hogy keveset tudok. 

Fontosnak tartottam, hogy elsőként 
elsajátítsak bizonyos ismereteket. Ele-
inte, amikor intézményvezető lettem, 
akkor az ezzel kapcsolatos dolgokra 
koncentráltam. De azután rájöttem 
arra, hogy mint pedagógus is képez-
nem kell magam. 

– Pál�ázatok egész sorát írta és való-
sította meg munkatársaival. Ezek a pro-
jektek, mil�en formában járultak hozzá 
a Molnár István-iskola fejlődéséhez?

– Úgy gondolom, hogy mindegyik 
pályázat nagyban segítette az intéz-
mény fejlődését. Kezdetben, amikor a 
készségfejlesztő szakiskola beindult, 
akkor többnyire eszközfejlesztést va-
lósítottunk meg. Aztán pedig a mun-
kahelyi gyakorlati program lépett be, 
mint innováció. Ez a mai napig jelen 
van az iskolában. Ez hihetetlen hasz-
nos és eredményes nemcsak a gyerek-
nek, hanem a társadalomnak is. 

Ezeken túl a lakásotthon építése a 
legnagyobb programunk volt, 124 mil-
lió forint értékben. Hihetetlen nagy 
kihívás volt ez számomra. Egyébként 
mindegyik pályázatot az első helyre 
tenném, nincs második helyen lévő 
projekt. 

Vallom, hogy ma kell dolgoznunk 
azért, hogy a sérült, fogyatékkal élő 
gyermeket, felkészítsük az életre, 
mert ez a jövőben fogja meghozni 
a gyümölcsét. Nem mindegy, hogy 
a neveltünk szoros ellátásra szorul, 
vagy lesznek olyan dolgok, amiben 
csak segítségre lesz szüksége. Renge-
teg képesség van a sérült gyermekben 
is. Egy kis tengeri kagylóhoz tudnám 
hasonlítani őket. Le kell menni értük 
a tenger mélyére, fel kell nyitni őket, 
és meglátjuk bennük a gyöngyszemet. 
Ha ez sikerül, akkor nyert ügyünk van. 

– Felelősségteljes munkát végzett. 
Ennek hátterét menn�ire biztosította a 
családja?

– Nagyon-nagy szerencsém van, 
mert a három gyermekem és a férjem 
mindig mellettem állt. Természetesen 
nem az első perctől volt ez így, foko-
zatosan alakult ki. Idővel látták, hogy 
mennyire fontos ez nekem. Azt is lát-
ták, hogy otthon is próbálok helytáll-
ni. Kialakult, hogy ők szintén segítet-
tek nekem. Úgy gondolom, hogy úgy 
éltünk mi, kollégák az intézményben 
is, mint egy nagy család. 
Hihetetlen közösség volt és van az is-
kolában. Így nem vált el igazán a csa-
lád és a munka. 

– Mit tanácsol azoknak a fiataloknak, 
akik a pedagógus pál�át választják?

– A legfontosabb, hogy lehető leg-
jobban szeressék a gyereket. Az is lé-
nyeges, hogy ezt tudják kimutatni. 
A hivatást választók próbálják meg-
ismerni a lehető leghamarabb a ne-
veltjeiket, hogy minél több élményt 
nyújtsanak számukra. Ez utóbbiakat 
közösen gyűjtsék. 

Egy jó gyógypedagógus akkor lesz 
igazán kiváló szakember, ha elfogadja 
a gyerekeket a hátrányokkval, a hiá-
nyosságokkal, és meglátja a többlet-
kincseket bennük. 

Bertalan Erzsébet
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Varázsfalva mesenapja Egészségünk védelmében
A nők és férfiak egészségvédelmi 

hete immár hagyományos program 
Hajdúböszörményben. A prevenci-
ós projekt keretében szeptember 
19-e és október 7-e között térítés-
mentes szűrővizsgálatokon vehet-
nek részt a lakosok. 

– Iskolakezdés környékén már évek 
óta megtartjuk augusztusban vagy 
szeptemberben a programot. A rendez-
vény keretében szűréseken való részvé-
telre adunk lehetőséget. Ezek eredmé-
nye alapján, szükség esetén biztosítani 
szoktuk a további vizsgálatokat. Cé-
lunk, hogy korai stádiumban felismer-
jük az elváltozásokat, és ennek megfe-
lelően tudjunk segíteni a pácienseknek 
– mondta dr. Erdős András ügyvezető.

– Az idén szeptember 19-e és október 7-e 
között rendezik meg a prevenciót szolgáló 
rendezvén�sorozatot? Mil�en programok-
kal és szűrésekkel várják az érdeklődőket?

– Előjegyzésekkel bőrgyógyászati, 
nőgyógyászati és urológiai szűrővizs-
gálatokon vehetnek részt az érdeklő-
dők. De lehetőség van a vérnyomás- és 
testzsírmérésre, valamint testsúly- és 
magasságmérés alapján BMI érték meg-
határozásra is. Csontsűrűség szűrő-
vizsgálat szintén van azok részére, akik 
egy éven belül nem vettek részt rajta. 
A program keretében a nőgyógyászati 
és az urológiai egészségügyi szűrővizs-

gálata  a résztvevők számára ingyenes, 
egyszeri alkalomra szóló belépőt bizto-
sítanak a szervezők a gyógyfürdőbe. A 
vizsgálatok mellett a hagyományokhoz 
híven most is tartunk szakmai előadá-
sokat, új kollégák közreműködésével. 
Bőrgyógyász, ortopédus, traumatoló-
gus és fül-orr-gégész tart tájékoztató-
kat azzal kapcsolatban, hogyan tudjuk 
egészségékünket megőrizni. A szűré-
seket részben a szakdolgozóink végzik. 
Probléma esetén ők irányítják a szakor-
vosokhoz a pácienseket. 

– Miért fontos, hog� részt veg�ünk a 
vizsgálatokon?

– Azt mindnyájan tudjuk, hogy a 
korai stádiumban felismert elváltozás 
esetén a gyógyítás hatékonyabb. Leg-
több esetben a beteg maradandó egész-
ségkárosodás nélkül jön rendbe. Az ál-
lapotfelmérések ingyenesek.

– Már tart az idei szűrőprogram. Eddig 
mit tapasztaltak?

– A kapacitásainkat kihasználjuk. 
Nyilván érzünk egy bizonyos fokú bi-
zonytalanságot az egészségügyi intéz-
ménybe való bejövetellel kapcsolatban. 
De már elmondhatjuk, hogy sikeres 
szűrési heteket fogunk zárni. Egyéb-
ként tapasztalatunk szerint, általában 
az idősebb korosztály részesíti előny-
ben a vizsgálatokat. Közülük is a höl-
gyek vannak többségben. 

bertalan

A Magyar Olvasástársaság 
2005 tavaszán felhívással fordult 
mindazokhoz, akiknek fontos a 
népmesék fennmaradása és az 
azokban élő bölcsesség továbbha-
gyományozása, hogy csatlakoz-
zon ahhoz a kezdeményezéshez, 
amely szerint szeptember 30. – 
Benedek Elek születésnapja – le-
gyen a népmese napja.

A programot első ízben 2005. 
szeptember 30-án rendezték meg, 
melynek célja az, hogy a könyvtáro-
sok, az óvónők, a pedagógusok és a 
szakterülettel foglalkozók, valamint 
a meseszerető gyerekek és felnőttek 

ezen a napon megkülönböztetett tisz-
telettel forduljanak mind a magyar, 
mind más népek meséi felé. Nem volt 
ez másképpen Hajdúviden, a művelő-
dési házban sem, ahol immár ötödik 
alkalommal várták szombaton az ér-
deklődőket egy rendezvényre, mely-
nek címe Varázsfalva Mesenapja volt. 
A program létrejöttével kapcsolatban 
Nagy Sándorné szervező elmondta, 
hogy olvasás óráiból nőtte ki magát 
a rendezvény, melyet először iskolai 
szinten tartották meg, majd később 
már az egész falu részt vehetett rajta. 
Most már elmondhatjuk, hogy hagyo-
mány a településen. 

– A lényege az, hogy régi, és mivel 
nyugdíjasként egy évig még tanítot-
tam, mondhatom úgy, hogy a mostani 
tanítványaim, valamint a családok is 
részt vehetnek a programon. Az elő-
készületekből és a rendezésből a szü-
lők, az önkormányzat, a Zöld Kör és 
a Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület 
is kivette a részét. A nap során többek 
között hétpróbában mérhetik össze a 
tudásukat a gyerekek, de meghirdet-
tünk bábelőadást és színdarabot ki-
csiknek és nagyoknak. A programot 
kiállítások is színesítik, illetve a me-
seslambucot is megkóstolhatják a ki-
csik. Természetesen a tombola is tom-

Őszköszöntés
Első alkalommal rendeztek ősz-

köszöntő, lakótelepi családi napot 
szeptember 24-én. 

A program a Györössy-kert, a Tizen-
három Vértanú és a Királysarok lakó-
inak ingyenes volt. A Bethlen-iskola 
sportpályája és aulája adott otthont 
a rendezvénynek, melynek keretében 

többek között slambucfőző versenyt, 
gyerekeknek ügyességi játékokat, 
ugrálóvárat, pónilovaglást és táncbe-
mutatót, valamint retropartyt hirdet-
tek meg a szervezők. A családi napot 
Tiba István országgyűlési képviselő és 
Fórizs László alpolgármester, önkor-
mányzati képviselő nyitotta meg. 

Zsike

bol. Azt várom ettől a rendezvénytől, 
hogy Varázsfalván, ahol csodás mó-
don most varázsolunk, addig-addig 
tesszük ezt, míg az iskolánk megma-
rad – mondta el Nagy Sándorné.

A programot Fórizs László alpol-
gármester, a körzet önkormányzati 
képviselője ajánlotta a nagyközönség 
figyelmébe és nyitotta meg. Elmond-
ta, hogy Hajdúvid egy összetartó kö-
zösség. A Vidi-ér Vidért Egyesület ko-
moly munkát végez.

– Magyarország egy mesenagyha-
talom. A legnagyobb íróink is alkot-
tak ebben a műfajban. Ezt a kincset, 
amellyel rendelkezünk, nem mindig 

értékeljük kellően. A mesének kö-
szönhetően egy világ nyílik ki a gyere-
kek előtt. Személyiségfejlődésükhöz 
nagyban hozzájárul. Az írásban és ol-
vasásban pedig pedagógiai segítséget 
ad. Rajta keresztül tudunk különbsé-
get tenni a jó és a rossz között. Álta-
lában a jó mindig elnyeri a jutalmát. 
Külön köszönet az egyesületnek és 
Nagy Sándorné Rozikának, hogy meg-
szervezték a programot. Mint mese-
nagyhatalom, mindenhol ünnepelni 
kellene ezt.

A rendezvényen Kopcsáné Kocsis 
Edit, a Vidi-ér Vidért Egyesület nevé-
ben köszöntötte a családokat, majd 
elkezdődött Varázsfalván a mesenap. 

A forgatagban járva-kelve Mátyus 
Balázs elmondta, jó az, hogy Hajdúvi-
den van ilyen program.

– Én nagyon szeretem a meséket, 
sok kedvencem van köztük. Szoktam 
is olvasni őket. Az a jó bennük, hogy 
mindig győz a jobb. 

A szülők is szívesen részt vettek a 
rendezvényen. 

– Nagyon jó ötletnek tartom, hogy 
van ez a program Hajdúviden. A gye-
rekeknek egy jó kikapcsolódás. Azt 
várom a mai naptól, hogy a kicsik jól 
érezzék magukat – hangsúlyozta Vas-
vári Enikő. 

bertalan

A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adat-
gyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes mód-
szertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. A népszámlá-
lás révén pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatott-
ságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről.
A NÉPSZÁMLÁLÁS IDŐTARTAMA. Október 1. és 16. között önállóan online 
lehet kitölteni a kérdőíveket. Október 17. és november 20. között számlálóbiz-
tosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki 
online a kérdőívet. November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek 
ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt 
nem tették meg. A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz 
az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk.
A NÉPSZÁMLÁLÁS RÉSZTVEVŐI. A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos 
képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban mindany-
nyian részt vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
szerint kötelességünk is.
POSTAI FELKÉRŐ LEVÉL. A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő 
levelet küld szeptember utolsó napjaiban. A népszámlálás nem a bejelentettség sze-
rinti, hanem a tényleges élethelyzetet méri fel. Azt, hogy kik élnek az adott lakcí-
men, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő 
levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben. Annak 
érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba eljussanak, kérjük, még a 
népszámlálás előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk falán vagy a kerítésen látható 
legyen a házszám. Ezzel nagymértékben megkönnyítik a felkérő leveleket kézbesí-
tők munkáját. Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet! A levélben a népszámlálásról 
szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ennek se-
gítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet.
A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos intézményben lakók az intéz-
mény vezetőjétől kapják meg a felkérő levelet, míg a fedél nélkül élőket szociális 
munkások segítik a népszámlálásban való részvétel során.

Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni érdemes
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Egyesület a településért
A Vidi-ér Vidért Közhasznú 

Egyesület 1998-ban alakult. Kul-
turális, információs, hagyomány-
őrző tevékenységet végeznek. Az 
épített környezetüket óvják és 
tovább gyarapítják. Szervezik a 
helyi közművelődési életet, ren-
dezvényeiket sokan látogatják. 
Tudtuk meg Kopcsáné Kocsis 
Edittől a szervezet vezetőjétől. 

– Mil�en rendezvén�e volt utoljára 
a Vidi-ér Vidért Közhasznú Eg�esület-
nek?

– Legutóbb családi napot szervez-
tünk. Ezt első alkalommal rendeztük 
meg. Eddig az iskola és az óvoda adott 
otthont a programnak. Úgy gondol-
tuk, hogy mivel az idén nem volt fa-
lunapunk, tartsunk egy nagyobb ren-
dezvényt a művelődési ház udvarán. 
Többek között a főzőversenyre tizen-
hét család jelentkezett be. Közel há-
romszáz ember látogatott ki a hely-
színre. A válság ellenére húsos jellegű 
ételek kerültek a bográcsokba. Nehéz 
dolga volt a zsűrinek. Olyannyira jól 
sikerült a nap, hogy hajnal kettőkor 
zártunk. Mindenki felszabadultan 
szórakozott. Elmondhatjuk, hogy 
tartalmasan, családi hangulatban töl-
töttük el az időt. 

– Ken�érszentelés is része volt a prog-
ramnak.

– Zelenka Gyuláné keresett meg 
azzal, hogy legyen kenyérszentelés 
is az augusztus 28-ai rendezvényen. 
Nagyon örültünk neki, mert Hajdú-
viden még nem volt ilyen. Egy helyi 
lakosnak köszönhetően volt mobil-
kemencénk is. Az ötletadó bevállalta, 
hogy az idősebb korosztállyal bemu-
tatja ezt a szép hagyományt. A görög 
katolikus pap, Kapcsai Viktor Atya 
jött el a kenyeret megszentelni.

– Mil�en programokat szeretnek leg-
inkább a hajdúvidi lakosok?

– Szerencsére a vidiek minden ren-
dezvényt kedvelnek. Legyen az idő-
sek napja, vagy gyerekprogram, illet-
ve családi- és falunap. Évtizedeken 
keresztül volt fogathajtó verseny a 
településen. Ezt is nagyon szerették. 
Volt olyan, amikor a lakosok vetették 
fel ötleteiket. Így volt húsvét előtt 
tojásfa-díszítésünk.  Közel ötven 
gyerek jött ki a nyúlsimogatásra és a 
tojásfestésre. Ennek köszönhetően 
pár órát jó hangulatban töltöttünk el. 

Véleményem szerint a helyi emberek 
szeretnek együtt lenni.  

– Mára menn�ien vannak, akik rend-
szeresen dolgoznak a civil szervezet-
ben?

– Tizenöt-húsz fő dolgozik rend-
szeresen a programok szervezésé-
ben és megrendezésében. Nemrég 
volt egyesületi megvendégelésünk. 
Örömmel tudom elmondani, hogy 

tíz taggal bővült a létszámunk, amely 
mára elérte a harmincnégyet. Ez azt 
mutatja, hogy egyre többen vagyunk. 
Azt is elmondhatom, hogy már töb-
ben jelezték, be szeretnének lépni 
a szervezetbe. A tagság mellett sok 
önkéntesünk is van. Többen tartják 
fontosnak a tevékenységünk segíté-
sét. Tavaly 198 itt élő ember, közel 1 
500 órát önkénteskedett. 

– Könn�ű vag� nehéz megszólítani a 
vidi lakosokat a jó cél érdekében?

– Mivel kistelepülésen élünk, köny-
nyű megszólítani az embereket. Sok-
szor szavak és kérés nélkül jönnek se-
gíteni. Ha egy programra készülünk, 
akár anyagilag, akár munkával ön-
ként hozzájárulnak a rendezvények 
sikeréhez. Azt tapasztalom, hogy 
még mindig tenni akarunk hozzá. Te-
hát elég jól mozgathatóak a vidiek. 

– Menn�ire veszik fig�elembe a lako-
sok igén�eit a programok szervezésénél?

– Mindenképpen próbáljuk az igé-
nyeket figyelembe venni. Most a fi-
atalok körében vetődött fel, hogy 
közösen szeretnének meccset nézni. 
Örömömre szolgál, hogy ezt a ké-
rést tudtuk teljesíteni. Ez annak is 
köszönhető, hogy pályázat útján si-
került beszereznünk egy kivetítőt. 
Azon vagyunk, hogy minden korosz-
tály megtalálja a kedvére valót. 

– Eg�-eg� rendezvén�en más telepü-
lés lakosai rész szoktak-e venni?

– Igen. Nemcsak a közvetlen köze-
lünkből, Dorogról és Böszörményből, 
hanem távolabbról is érkeznek ér-
deklődők a programjainkra. Volt már 
vendégünk Debrecenből és Nyíregy-
házáról is. Tehát olykor még nagyobb 
városokból is eljönnek hozzánk. Tő-
lük is mindig pozitív visszajelzéseket 
kapunk. 

– Más civil szervezetekkel mil�en a 
kapcsolatuk?

– Kimondottan jó kapcsolatban 
vagyunk a Hajdúböszörményi Pol-

Erdélyi kapcsolat

Az erdélyi Kalotaszentkirály 
község Ady Endre Szakisko-
lájának küldöttsége a Széche-
nyi-iskola meghívására, szept-
ember 11-13-között látogatást 
tett városunkban. Az Ady End-
re Szakiskola Kalotaszegben, 
Kalotaszentkirály-Zentelkén 
többcélú oktatási intézményként 
működve segíti elő magyar nyel-
vű oktatással a szórványban élő 
honfitársaink megmaradását. 

A vendégek részt vettek a Város 
napja alkalmából szervezett kulturá-
lis programokon, illetve megismer-
kedtek a Széchenyi-iskola működésé-
vel és az oktatást segítő feltételekkel. 
Szeptember 13-án testvériskolai 
megállapodást írtak alá az intézmé-
nyek vezetői, amely a pedagógusok 
és tanulók együttműködését hivatott 
szolgálni, az iskolai élet minden te-
rületén. A testvériskolai megállapo-
dás keretein belül, az intézményes 

és egyéni kapcsolatok kialakítása és 
megerősítése érdekében tapaszta-
latcseréket, közös rendezvényeket, 
kiállításokat és más közreműködési 
akciókat szerveznek, főleg a neve-
lés-oktatás, művelődés, sport, de 
a környezetvédelem és a közössé-
gi élet egyéb területein is. Az okirat 
aláíróinak az a meggyőződése, hogy 
az iskoláknak, mint intézmények-
nek a pedagógusai és tanulói közötti 
folyamatos és rendszeres kapcsolat 
nemcsak az együttműködő iskolák 
érdeke, hanem az európai nemzetek 
együttműködésének feltétele is. Az 
együttműködés a barátság erősítésén 
keresztül, a nemzetközi szabályok ér-
telmében lehetővé teszik az iskolák, 
a nemzeti kisebbségek és érdekeik 
érvényesülését, ezzel is hozzájárulva 
a nevelés-oktatás feltételeinek javítá-
sához.

Tatár Antal

gári Szövetséggel, a Zöld Körrel is 
rendszeresen együtt dolgozunk. Sok 
programunk főtámogatói ők. Ugyan-
csak példás a kapcsolatunk a Civilek 
a Lakóhelyért Egyesülettel. Éveken 
keresztül közösen sütöttünk és főz-
tünk velük. De a koronavírus előtti 
időszakban Pródra, Bodaszőlőre és 
Hajdúböszörménybe is gyakran lá-
togattunk. Nincsenek sokan, akikkel 
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, 
de a meglévő együttműködéseink na-
gyon jók. 

– Hog�an látja az eg�esület jövőjét?
– Úgy gondolom, hogy a jövő a fia-

taljainkban van. Huszonkét éve élek 
Viden, 2001. január 1-től vagyok en-
nek az egyesületnek a tagja. Az ala-
pításnál a férjem és a testvére is ott 
voltak. Én most három éve lettem 
elnök. De elmondhatom, hogy az el-
múlt húsz évet végigdolgoztuk a csa-
ládommal együtt. Örömömre szol-
gál, hogy most a tíz új tagból, sok a 
fiatal. Ők is tenni akarnak ezért a kö-
zösségért. Az idősebbek ugyancsak 
nagyon aktívak és szívesen átadják, 
amit tudnak. Ez mindennél többet 
jelent.

Molnár Attila nélkül elképzelhe-
tetlen egy program Hajdúviden, és 
gyakran más településeken is. Szé-

píti a környezetet, díszleteket fest, 
és a programok rendezéséből szintén 
kiveszi a részét. Mindenki szereti és 
tiszteli. 

– Alapító tagja vagyok az egye-
sületnek. Itt a környéken abban az 
időben több szervezet alakult meg, 
így mi is. Új kihívásnak tekintem az 
egészet. 

– Ön miben tudja segíteni a szervezet 
tevéken�ségét?

– A tehetségemnek megfelelően 
segítem a szervezetet. Most is a me-
senapra díszletet festettem. Emellett 
a szervezésbe és a programok meg-
rendezésébe is besegítek. 

– Jónak tartja, hog� a településré-
szen működik eg� civil eg�esület?

– Nagyon jónak tartom. Egy ilyen 
kis település számára szerintem több 
lehetőséghez jutunk. Gondolok itt a 
pályázatokra. 

– Sok programot szerveznek. Ön me-
l�iket kedveli legjobban, és miért?

– Nem teszek különbséget a prog-
ramok között. De azért a gyerekek-
nek szervezett események nagyon 
közel állnak hozzám. Mindig jó a 
hangulatuk. Ezeket a falu lakossága 
is nagyon szereti, szívesen jönnek el 
a családok a rendezvényekre. 

bertalan
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Egy jó szakma aranyat ér

Röviden a rezsiről
A villany- és gázszámlában vál-

tozás történt augusztus 1-től. A 
villany 2523 kWh/év, míg a gáz pe-
dig 1729m3, valamint 63 645 MJ/
év (átlag)fogyasztásig továbbra is 
rezsicsökkentett. 

Mindkét számla esetén igaz az, ha 
az elszámolási időszak nem 1-én kez-
dődik, hanem például a hónap köze-
pén, akkor a számlán két elszámolási 
időszak fog szerepelni. Az egyik július 
15. és 31., míg a másik augusztus 1. és 
14. közé esik. A villanyszámlánál azt 
is figyelni kell, hogy hány tarifát fize-
tünk, ugyanis a kedvezményes elszá-
molás mérőóránként értendő. Például, 
ha valaki A és B tarifát is fizet, akkor 
mindkét tarifára igaz a rezsicsökken-
tett mennyiség. A gázszámlán szerep-
lő fizetendő összeg több dolog miatt is 
változó lehet. Ha valaki átalányt fizet, 
akkor a kedvezményesen elszámolható 
ár mindig ugyanannyi. Viszont, ha fo-
gyasztás alapján változó összeget fizet, 
akkor a kedvezményes mennyiség is 
havonta változó lesz. Azonban mind-
két esetben tartalmazni fogja az utolsó 
havi számla az elszámolást. Az egyenlő 
részszámlák esetén, ha a fogyasztásunk 
nem éri el a korábban megállapított 
mennyiséget, akkor a túlfizetés össze-
gét visszakapjuk. Fogyasztás alapján 

történő fizetés esetén akkor kaphatunk 
vissza pénzt, ha a fogyasztásunk akár 
több hónapban sem éri el az adott el-
számolási napokra adott kedvezményt 
és ez meghaladja a túlfogyasztás mér-
tékét más hónapokban. Erre példa, ha 
januárban kedvezményesen 200 köb-
métert fogyaszthat, de 220-at fogyasz-
tott, viszont júliusban 70-et kap ked-
vezményesen, de csak 40-et használt, 
akkor a 10 köbméter árát visszakapja. A 
gázfogyasztás csökkentésének az érde-
kében a magyar kormány tűzifa progra-
mot hirdetett, melynek keretein belül 
hatósági áron lehet hozzájutni 10 erdei 
köbméter tüzelőanyaghoz. A kemény-
lombúnak 30 000 Ft, a lágylombúnak 
és a fenyőnek pedig 19 000 Ft az egy-
ségára. A hajdúböszörményi lakosok a 
Nyírerdő Zrt. Hajdúhadházi Erdészeté-
ben tudják igényelni és kifizetni a fát, 
melyet Debrecen-Nagycseréről tudnak 
elhozni. A meghatározott árak nem 
tartalmazzák a kiszállítást, mivel azt a 
vásárlónak kell megszervezni. 

Hajdúböszörmény lakosai a NYÍRER-
DŐ Nyírségi Erdészeti Zrt-től igényelhe-
tik a tűzifát. Bővebb információ: https://
nyirerdo.hu/elindult-a-tuzifaprogram/

Hajdúböszörményhez a legközelebbi 
értékesítési hely: Hajdúhadházi Erdészet, 
4242 Hajdúhadház, 0130 Hrsz. (Erdőalja 
utca 1.). Telefonos elérhetőség: +36-52-
583-076.   

Bence

„Tanulni sosem késő!”- ahogy a 
mondás is tartja. Az érettségiig 
általában mindenkinek egyértel-
mű út vezet, de aztán jön a kér-
dés, merre tovább? Napjainkban 
számos lehetőség kínálkozik a 
tanulni vágyó felnőttek számára 
is. 

Sokan egész fiatal koruktól tudják, 
mit akarnak, míg mások még idősebb 
fejjel is tanácstalanok. Feladni sosem 
szabad, ha az adott szakmában nem 
vagyunk boldogok, érdemes magun-
kat más területen is kiképezni. A ta-
nulásnak sosincs vége, nincs olyan, 
hogy túl idős vagyok. Felnőttként is 
érdemes belevágni egy új tudást nyúj-
tó lehetőségbe. Simon Péterné Ne-
mes Gabriellát, a SIMONINFO tulaj-
donosát és ügyvezetőjét kérdeztük, 
többek között a felnőttképzésekről 
és az általuk elérhető lehetőségekről. 
Nekik is fontos, hogy a munkaerőpi-
acon mindenki megtalálja a helyét: 
„A célunk az, hogy segítsük az embe-
reket a munkaerőpiacon való sikeres 
helytállásban. Hisszük, hogy aki át-
gondoltan, körültekintően választja 
meg szakmáját, az örömét, karrierjét 
találja meg benne”– mondta az ügy-
vezető.  

– Átlagban mil�en korosztál� érdek-
lődik a szakmák iránt?

– Minden korosztály megtalálha-
tó nálunk. Jelenleg a gyesen, gye-
den, cseten lévő anyukák járnak a 
legtöbben, átlag 25-30 éves korúak. 
Négy csoport fut 4 településen. A 
kormányhivatalos képzéseinken 35-
40 éves életkor az átlag. A legidősebb 
részvevőnk egy 75 éves néni volt, aki 
nagy örömmel angol órán vett részt.

– Mil�en szakmák tanulása iránt van 
a legnag�obb kereslet?

– A favorit a pedagógiai munka-
társ (pedagógiai asszisztens). Az idei 
évben már száznál többen szereztek 
képesítést. Népszerű a dajka és a 
demencia gondozó, illetve a gépkeze-
lő is. 

– G�akorlati oktatásban hol tudnak 
részt venni a hallgatók?

– Ez szakmánként változó. A peda-
gógiai asszisztens óvodában, iskolák-
ban, gyermekotthonban, lakásott-
honban, a betegkísérők egészségügyi 
intézményekben, a kórházi és a 
kórházat megelőző betegellátásban 
vesznek részt, a demencia gondo-
zók a demens személyeket gondozó, 
bentlakást nyújtó intézményekben.

– A képzési időt tekintve mit keres-
nek, mi népszerű a hallgatók körében?

– Változó az igény. Van, akinek a 
„tegnapra” is késő. A piaci igények-
nek megfelelve és a törvényi jogsza-
bályokat, a pályázati feltételeket is fi-
gyelembe véve alakítjuk ki. Van, hogy 
munkaidőben tanulnak, van, amikor 
heti 2-3 alkalommal délután, munka-
idő után. Területenként más-és más 
az intenzitás. A sláger szakmák évről 
évre változnak. Egy éve még a gépke-
zelő volt a legnépszerűbb, jelenleg a 
pedagógiai asszisztens a favorit. Van-

nak szakmák, amiket évente egyszer 
indítunk, ilyen például a közterület-
felügyelő képzés.

– A frissen szakmát végzettek el tud-
nak hel�ezkedni a munkaerőpiacon?

–  A legtöbb esetben igen, ha nem 
is azonnal. A képzési programjain-
kat mindig úgy állítjuk össze, hogy a 
szakmai gyakorlat során a hallgatók 
terepgyakorlatra is menjenek. Ez az-
zal az előnnyel jár együtt, hogy köz-
vetlenül belelát a munkafolyamatok-
ba, és ha a jövőben el tudja magát ott 
képzelni, általában lehetősége van 
arra, hogy a bizonyítvány megszerzé-
se után a gyakorlati helyen elhelyez-
kedjen.

– Mit javasol annak, aki most kezde-
ne bele eg� új képzésbe?

– Mindig úgy válasszon tanfolya-
mot, hogy gondolja át, melyek a jö-
vőbeni tervei. Tisztázza magában, 
egyrészt lelki szintről, hogy fogja-e 
bírni, szeretni azt a munkát, amit el-
tervezett, másrészt, hogy mi az aktu-
ális munkaerőpiaci igény. Coachként 
pedig a következő kérdéseket ten-
ném fel: közel áll a személyiségedhez 
a kiválasztott szakma? Most itt, a je-
lenben reálisnak tartod a jövőd szem-
pontjából? Milyen munkaerő-piaci 
trendek vannak, és mely szakma ke-
resett a környezetedben? Gondold 
át, hogy mire lesz szükség 5-10 év 
múlva? Hol van fluktuáció, elvándor-
lás? Milyen felhasználható tudásod 
van a korábbi pályádról, szakmádból, 
vagy foglalkozásodból.

Friderika

A gerincferdülésről
A sok ülőmunka, a mozgássze-

gény életmód és a hanyag tartás 
következménye gerincoszlopunk 
egészségügyi romlásán jól észre-
vehető. 

Ökrös Konrád ortopédsebész a ge-
rincferdülést, mint népbetegséget 
segít nekünk közelebbről is megis-
merni. „Egészséges személynél a ge-
rincoszlop hátulról nézve egyenes, ol-
dalról nézve kettős görbületet mutat, 
azaz előre vagy hátra domborodást, il-
letve ágyéki keresztcsonti görbületet. 
Ezeket nevezzük gerincferdülésnek. 
Ezeknek többféle kiváltó oka lehet és 
ennek megfelelően ellátásuk során is 
a kiváltó okot, az életkort, és a görbü-
let mértékét is figyelembe kell venni. 
Torna, fűző viselése, súllyal történő 
húzó kezelés, akár műtét is szóba 

jöhet – ismertette Ökrös doktor. Ki-
tértünk beszélgetésünk alkalmával 
arra is, mit tapasztalnak a betegek, 
és milyen gyógymódok érhetőek el. 
„Hétköznapi szóhasználatban gerinc-
ferdülés alatt g�akran a han�agtartást 
értjük. Il�enkor eg�es gerinc görbületek 
kifejezettebbé válnak, mások ellapul-
nak. Han�ag tartás esetén általános 
izomg�engeséget is megfig�elhetünk 
úg�, mint előreeső vállakat, lúdtalpat, 
elődomborodó hasat. Ezek az emberek 
g�akran fáradékon�abbak kortársa-
iknál és általában visszahúzódóak.” A 
hanyag tartás esetében a megelő-
zés játssza a legfontosabb szerepet, 
emelte ki a doktor úr. Ismertette 
azt is, hogy gyermekkorban, hogyan 
fejlődik a gerincoszlop. „A csecsemő 
gerincoszlopára megszületésekor az 
anyaméhben felvett pozíció a jellem-
ző. Ilyenkor nincs ’S’ jellegű görbület, 
az egész gerincoszlop egy homorú 
ív. Elsőként a nyaki görbület alakul 
ki a baba hasra fordulásával, és a fej 
emelésével. Ezután a többi jellemző 
görbület a felálláskor kezd fejlődni. 
Hároméves kortól már lehet látni egy 
enyhe ágyéki előre boltosulást, de a 
végleges felnőttkori forma 8-10 éves 
korra fejlődik ki. A kiváltó okokat is 
átbeszéltük. „Leggyakoribb hiba a 
gyerekek korán történő ültetése és 
járatása. Abban az esetben, ha a cse-
csemőnek hasra fordulás után elég 
mozgástere van, kúszással, mászás-
sal megfelelően fog fejlődni az izom-
zata. Ülni, állni csak akkor fog, ami-
kor már elég erős az ehhez szükséges 
izomzat, így már nem éri a gerincet 
jelentős passzív terhelés. Kisiskolás 
korban már kialakult hanyagtartás 
esetén – és egyébként minden gyer-
meknek – a sportolás nagyon fontos. 
Tulajdonképp bármely mozgásforma 
elfogadott, de létezik tartásjavító ge-
rinctorna is, melyet képzett szakem-
berek tartanak. Továbbá biztosítani 
kell, hogy az iskolapad és az otthon 
tanulás mellett a már iskolás gyerek 
kielégíthesse a mozgásigényét.” Vála-
szaiban kitért arra is Ökrös Konrád, 
hogy mit tehet a szülő. „Tanuláshoz 
mindig kényelmes széket biztosít-
sunk, ami a megfelelő ülési pozíciót 
támogatja, az asztal kellően magas le-
gyen, hogy ne kelljen rágörnyedni, és 
a hosszas tanulást szakítsuk meg pár 
perces pihenőkkel. A gerincferdülés 
fiatal korban könnyen visszafordít-
ható elváltozás, melyre mindenképp 
figyelmet kell fordítani, mert később 
korrigálása már sokkal nehezebb” – 
nyilatkozta lapunknak. A hanyag tar-
tás, valamint a lúdtalp korunk nép-
betegségei közé tartoznak. Kezelésük 
többnyire lassú folyamat. Elsődleges 
a gyerek megfelelő mennyiségű és 
minőségű mozgásának biztosítása, 
ami általában életmódváltással orvo-
solható. Ez minden esetben a gyerek, 
a szülő, a pedagógus és összességé-
ben az egész család kitartásán, akara-
tán múlik.

V.M.F.
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Közérdekű információk
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                                        104/112

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reg-
gel 7-től 19 óráig) október 1-2. 
dr.  Komáromi Márton (Tel: 06-
20-9339-458). Az ellátásért ügye-
leti díj kerül felszámolásra.

HBCOM:                              229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  
bejelentése: 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 fel-
ügyeleti irodájában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal        563-200

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) 
munkaszüneti- és ünnepnapo-
kon, 15-16 óra között nyitva tart. 
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-
313-4217.

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 
Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. 
Október 5-én, szerdán dr. Vincze-
Miqdadi Edit aljegyző tart vezetői 
ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra kö-
zött.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet

Sz
ep

te
m

be
r-

ok
tó

be
r 30. (péntek) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

1-2. (szo-vas.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

3. (hétfő) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

4. (kedd) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

5. (szerda) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

6. (csütörtök) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 30620/-3434-800

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

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 Önök-
höz a Szabadhajdú aktuális szá-
ma, kérjük, jelezzék a problémát 
a terjesztőnél a 06-20-911-5006-
os telefonszámon.

Megemlékezés

MOLNÁR IMRE 
halálának 5. évfordulójára.

„Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet.
Szorgalom és munka volt az életed.
Mindent megadtál, ami tőled telhetett, 
de a legnag�obb volt a Te szereteted.”

Lányaid, vejed, unokáid

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk

Megemlékezés

SZ. MOLNÁR ANTAL 
halálának 5. évfordulójára.

„Nem vársz már minket rag�ogó szemeddel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, 
De hiszünk, hog� égi otthonodban békére leltél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Drága emléked szívünkben őrizzük, 
hián�zol nekünk, soha nem feledünk!”

Szerető családod, feleséged, 
gyermekeid és unokáid

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got helyeztek, és mélységes gyászunkban 
részvéttel osztoztak.
„Elfáradtál az élet tengerén,
Pihenj csendben a föld lág� ölén.”

A gyászoló család

VARGA FERENC 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk

ŐSZI SZÁNTÁST, 
NEHÉZTÁRCSÁZÁST tömörítő hengerrel
MAGÁGYKÉSZÍTÉST (búza, árpa), 
BÁLASZÁLLÍTÁST  áfamentesen vállalok.

Tel: 06-70/36-24-223MOLNÁR TAMÁS ev.

A művelődési központban 
működő közösségek program-
jai: október 3., 17 óra a Tessedik 
Kertbarátkör foglalkozása.
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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.

Önnek lehetősége van 

15. évfolyam 3. szám 2022. harmadik negyedév, osz Kulturális és közéleti magazin Ára: 500 Ft

Szerelmünk ez a föld  ...........................................................................................3

Elődeink dicső jótevője, Báthory Gábor .......................................................  5

A hajdú elődök üzenete .................................................................................  6-7

Közös otthonunk, Hajdúböszörmény ..................................................... 8-10

Díszpolgárok a városról ............................................................................. 10-12

Mit műveltek elődeink? .............................................................................. 13-14

Bohém dzsentriélettől a kuláksorsig ........................................................ 15-16

A költőikon, Kemény István ........................................................................  19-20

A hely szelleme. Gondolatok a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepről  ..21-22

Roma szakkollégium Hajdúböszörményben .......................................  22-24

Kultúránk, hitünk ............................................................................................  24-25

Köszöntünk, Hajdúböszörmény!  .............................................................. 26-27

Néhány cím a tartalomból:

''

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.

Az Eötvös József Általános Iskola 1962. évben végzett 8. b osztálya 2022. 
szeptember 9-én osztálytalálkozóval ünnepelte a 60 éves évfordulót. A dél-
utánt finom ételek fogyasztásával és beszélgetéssel töltötték.

Osztálytalálkozó

SZOLNOKI BÉLA
szeptember 18-án ünnepelte

90. születésnapját 
családja, gondozója, 

szomszédjai, ismerősei 
körében.

Kívánunk neki hosszú
 boldog életet és jó egészséget!

Születésnapi köszöntő

MEGHÍVÓHajdúböszörmény Város Önkormányzatának Idősek Tanácsa tisztelettel meghívja Önt
2022. október 4-én (kedd) 15 órától
a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház 

színháztermében tartandó
 IDŐSEK HÓNAPJA NYITÓRENDEZVÉNYRE.Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármesterMűsor: a Varga Lajos Kultúrkör és a vendég kultúrkörök ünnepi műsora

Elismerés átadásaA Nyíregyházi Állatkertbe szervezett kirándulásra a rendezvény végén lehet jelentkezni. Szeretettel várjuk!
EFOP-1.5.3-16-2017-00014
Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, 
Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás 
települések esetében

Országos sertésszámlálás
Az afrikai sertéspestis (ASP) elle-

ni eredményes védekezéshez kulcs-
fontosságú, hogy naprakész adatok 
álljanak a hatóság rendelkezésére, 
valamint, hogy az állattartók meg-
felelő ismeretekkel rendelkezzenek a 
betegségről és tisztában legyenek az 
állattartásból fakadó kötelezettsége-
ikkel. Ennek biztosításához az orszá-
gos főállatorvos 2022. október 30-i 
határidővel az ország teljes területén 
elrendelte a sertéstartó gazdaságok-
ban az állományok korcsoporton-
kénti összeírását (cenzust), valamint 
ezzel egyidőben az állattartók infor-
málását, járványvédelmi tájékoztatá-
sát. A cenzus során az állatorvosok– 
az állattartásra vonatkozó általános 
előírások  felfrissítése mellett – több, 
a járványhelyzet miatt a sertéstar-
tók estében kiemelten fontos kötele-
zettséget és tájékoztatást nyújtanak 

a sertéstartóknak. Többek között, 
hogy milyen változásokat és egyéb 
eseményeket kell haladéktalanul je-
lenteni a területi állategészségügyi 
hatóságnak (pl. tartás befejezése, 
szüneteltetése, újraindítása; tartási 
hely változása; a házi vágást 48 órá-
val a tervezett időpont előtt be kell 
jelenteni a járási hivatalnak). Mind-
ezeket a tudnivalókat, valamint a „Jó 
Sertéstartási Gyakorlat” útmutatót  
nyomtatott formában is átadják a 
gazdák részére. 

A fentiek végrehajtása érdekében 
valamennyi sertéstartó minél ha-
marabb, de legkésőbb 2022. október 
28-ig keresse fel állatorvosát, vagy a 
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 
Hajdúböszörményi Járási Hivatalát 
/4220 Hajdúböszörmény, Bocskai 
István tér 1. Telefon: (36 52) 550-
386/
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A mozgás része a mindennapjainak

Megkezdődött a 2022/2023-as 
leány röplabda bajnoki évad. A 
hétvégén a HTE U15-ős és U20-as 
korosztály is pályára lépett. 

A fiatalabb összetételű csapat tag-
jai a Bocskai-iskola csarnokában a 

Röplabda
Nyíregyháza sportolóit és a debrece-
ni Eötvös DSE korosztályos csapatait 
fogadták, és mindkét mérkőzésükön 
győzelmet arattak. 

Az U20-asok Nyíregyházán a GLP, 
valamint a Fatum csapatai ellen ját-
szottak, s szenvedtek vereséget.

Felnőtt: Sárréti DSK - Hajdúböszörményi TE 1-2 (0-1)
Ifjúsági: Sárréti DSK – Hajdúböszörményi TE 1-4

Labdarúgás

A most 82 éves Tóth László első 
sportélménye 6 éves korából való, 
amikor édesapja hazaérkezett a 
hadifogságból. Tél volt, és a szobá-
ban kezdte el tornáztatni gyerme-
keit. Meg kellet tanulniuk bukfen-
cezni, fejen állni, még a nővérének 
is. Édesapjuk a 30-as évek HTE foci-
csapatában játszott.

– Édesapánk, nem tudom honnan, de 
szerzett két pingpongütőt, hálót és lab-
dát is, ami a háború után nagy kincsnek 
számított. Az ütők parafa borításúak 
voltak. A nagy családi asztalt nyitot-
tuk ketté, azon játszottunk. A szom-
széd gyerekek is átjártak. Még néha a 
cigánygyerekek is, mert szüleink nem 
tiltottak el tőlük sem – kezdte beszél-
getésünket Tóth László, akinek elmon-
dása szerint a Vénkertben nyáron a foci 
volt a minden. – Mindig akadt 8-10 fiú, 
aki játszani akart. A mai lovaspálya he-
lyén akkor úgynevezett nyárfás erdő 
volt. Annak közepén, egy tisztáson volt 
a pálya. Iskolai szünetben szinte reggel-
től estig fociztak. A vasárnapi „nagy” 
meccseket a mostani Tungsram he-
lyén lévő, akkor sertéslegelőn játszot-
ták, ahol vizes gödrök (vályogvetők) is 
voltak a disznóknak, dögönyözőnek. 
Nem volt probléma az sem, ha a labda 
néha berepült a pocsolyába. A sáros, 
büdös játékszerrel is vidáman fociz-
tak tovább. Néha a „Középkertesieket” 
vagy a „Kisböszörményieket” is kihív-
ták egy-egy barátságos meccsre. A fo-
cilabdájuk sosem bírt ki egy szezont. 
Ezért azt egy szigorú cipész bácsi ja-

vította meg, ha éppen jókedve volt.
– A felső tagozatba a mai Bocskai-is-

kolába jártam. A focit ott is folytattuk. 
Egy órával előbb mentünk iskolába, 
hogy az órák előtt még rúgjuk a labdát. 
Ennek az iskolának akkor Boros Lajos 
Kossuth-díjas tanító volt az igazgatója. 
Dobó János, az akkori testnevelőm fi-
atal korában kiváló atléta volt. Emlék-
szem, hogy a torna is a kedvencei közé 
tartozott. Tornaterem hiányában, télen 
például az osztály két legerősebb tagja 
vállára vett egy erős vasrudat. Az volt 
a nyújtó. Azon mindenkinek el kellett 
végezni az úgynevezett has kelepet. 
Akinek nehezebben ment, annak a pál-
cájával segített a hátsójára.
Ez az 50-es években volt, amikor a ma-
gyar foci és a magyar sport szárnyalt. 
1952-ben a Helsinki olimpián 16 arany-
érmet szereztünk. A foci válogatottunk 
is aranyérmes lett. Az  ablakokba kitett 
néprádiókon hallgattuk a közvetítése-
ket.

– 1954-ben Budapestre kerültem kö-
zépiskolába. A fociőrület az egész or-
szágban tovább tartott, hiszen ekkor 
volt Svájcban a világbajnokság, ahol 
ugyan a döntőt elveszítettük az NSZK 
ellen, de a világ így is elismerte, hogy 
a magyar válogatott volt a világ leg-
jobb csapata. Az angol válogatottat is 
ekkortájban vertük meg otthonukban 
6:3-ra. Az iskolánknak is volt csapa-
ta, amibe én is bekerültem. Két „kül-
földi” is játszott a gárdában. Egyiket 
Kizakisz Iliásznak hívták. Ő szüleivel, 
mint görög szabadságharcosok, mene-
kültként kerültek Magyarországra. A 
másik „külföldi” Pak Hong Riol volt. Ő 

észak-koreai árva srácként szenvedé-
lyesen szeretett focizni és jól is tudott.

A középiskolás bajnokság mérkőzé-
seit Tóth Lászlóék a mostani Lágymá-
nyosi lakótelep helyén játszották,  ami 
akkor még nem volt beépítve. Legalább 
8-10 focipálya működött ott, amiket 
bárki használhatott. Emlékszik, hogy 
a döntőt az I. István Gimnázium ellen 
játszották. Ebben rúgta a labdát Albert 
Flórián, későbbi híres focistánk is. Ők 
nyertek. A csapatkapitányuk a testne-
velő tanáruk volt, aki az órákon az ak-
kori diákokkal mindig az úgynevezett 
biciklicselt gyakoroltatta. Ez a pedagó-
gus különben nem szerette azokat, akik 
fel voltak mentve tornából. Ezért ők 
elméletből „tornáztak”. Például tudni 
kellett nekik, hogy kik voltak olimpi-
ai bajnokaink, de az is szerepelt a kér-
déseiben, hogy mennyi a 100 méteres 
gyorsúszás világcsúcs ideje. Egy idő 
után egyesek inkább beálltak tornázni.

– Középiskolásként kollégista voltam. 
A jobb tanulásra azzal is motiváltak ben-
nünket, hogy a tanulócsoportok első 
helyezettjei ingyen jegyet kaptak a Nép-
stadionba, egy-egy nemzetközi mérkő-
zésre. 16 évesen bekerültem a budapesti 
Kinizsi Sportegyesület U16-os csapatá-
ba. A Fradi neve ekkor Kinizsi volt. Ér-
dekességként említem, hogy milyen 
juttatásokat kaptunk. Heti villamosbér-
letet, csütörtök esténként „kondi” va-
csora, ami egy kollégistának szupernek 
számított. Adtak egy zöld melegítőt is, 
amiben büszkén sétálgattunk a kollé-
giumban. Következett a katonakorsza-
kom. Abban az időben, amikor tombolt a 
hidegháború. Ekkor volt az úgynevezett 
Kubai blokád. Egymásnak feszült a két 
nagyhatalom, az USA és a Szovjetunió, 
élükön Kennedyvel és Hruscsovval. A 
seregnél fociról szó sem lehetett, mert a 
harckészültség volt az első. Nehezen vi-
seltem a két évet, amit három hónappal 
meg is hosszabbítottak.

Tóth László leszerelése után visz-
szakerült szülővárosába Hajdúböször-
ménybe, ami főleg a szerelemnek volt 
köszönhető. Megpróbált visszatérni a 
focihoz. Járt is az edzésekre. De ekkor 
olyanféle erős, jó csapata volt Böször-
ménynek, hogy a kezdőbe nem tudott 
bekerülni. Olyan kiváló játékosok vol-
tak benne, mint Lévai Anti, Lakatos 
Jancsi és nem utolsósorban Szekeres 
Gyuszi, aki szerinte a város legjobb, leg-
intelligensebb focistája volt. Örül neki, 
hogy több évtizeden át munkatársak is 
voltak a Műszaki Ipari Szövetkezetben, 
ahol már, mint öreg focisták  egy csa-
patban játszhatott vele a városi bajnok-
ságokban.

– Megemlítem még, hogy a 70-es 
években nagy röplabdaélet is volt vá-

rosunkban. Szinte minden cégnek, in-
tézménynek működött röplabda csapa-
ta. Volt a termelőszövetkezeteknek, a 
Városi Tanácsnak, a pedagógusoknak, 
később az Óvónőképzőnek is. Ezt a 
sportot is szerettem. Ötvenévesen vi-
szont kiöregedtem a kispályás fociból, 
a röplabdából is. De szerencsére egy 
barátom elhívott egyszer teniszezni. Ez 
egy olyan sport, amiben gyorsan javul 
az ember. Egy idő után azonban csak 
nagyon lassan fejlődik a játéktudása. 
Hajdúböszörményben mintegy hatan-
nyolcan játszogattunk. Pálya a Szak-
iskolában és a Béke Tsz udvarán volt, 
egy pedig a strand területén. Ez hamar 
tönkrement, mert műanyag volt a küz-
dőtere. 

Tóth László elmondása szerint egy 
idő után megunták, hogy mindig be 
kellett kéredzkedni valahová, ezért el-
határozták, hogy a Fürdőkertben lévő 
két salakos pályát felújítják, amit a há-
ború előtt már használtak. Kiss Attila 
volt akkor a Fürdőkert igazgatója, aki 
partner lett ebben. Az ő segítségével 
rendbe is tették, sőt megalakították a 
Hajdúböszörményi Tenisz Klubot, ami 
azóta már 25 éves évfordulóját ünne-
pelte 2021-ben. Az első elnöke Tóth 
László volt, majd tíz év után Burai Ist-
ván vállalta a tisztséget. 

– A huszonöt év alatt sok-sok ver-
senyt rendeztünk, amikre mindig jel-
lemző volt a családias hangulat. A Haj-
dú Kupa versenyeken mindig indultak 
gyerekek, nők és férfiak. Beneveztünk a 
megyei amatőr csapat teniszbajnokság-
ba is, és többször első lett a csapatunk. 
A jobb játékosaink mindig részt vesz-
nek a régiós és az országos versenye-
ken, de vannak, akik nemzetközi meg-
mérettetésekről éremmel tértek haza 
korosztályukban. Köztük van Burai 
István és Halasi Csaba. Én is játszottam 
versenyeken, harmadik helynél azon-
ban jobbat csak városi szinten értem el. 

Jelenleg is teniszezem, de már csak 
párosban, hetente egy alkalommal. Ek-
kor minden erőmet igyekszem belead-
ni, mert különben nem hívnak játszani. 
Emellett heti két alkalommal pingpon-
gozom is, hasonló korúakkal, mint én. 
Abban a baráti körben is hárman va-
gyunk 80 év felettiek és mondhatom, 
hogy a teniszpályán és a pingpongasz-
talnál is mindenki a maximumot igyek-
szik mutatni. 

Befejezésül talán annyit, hogy egész 
életemben sportoltam valamit. Erre 
mindig szakítottam időt. A mozgás 
beépült a mindennapjaimba, mert val-
lom, hogy a sportnak nemcsak egész-
ségmegőrző hatása, hanem jellemfor-
máló ereje is van.  

bertalan

A Derecske ÁFÉSZ Kupán szeptember 25-én a HTE sportlövői közül Boros 
Dominik ifjúsági fiú légpuska kategóriában első helyezést ért el, 154 ponttal, 
Boros Levente gyermek fiú légpuska kategóriában szintén aranyérmes lett 
153 ponttal. Borosné Máté Mónika női légpuska kategóriában 2. helyezést 
ért el, Nagy Sándor felnőtt férfi légpuska kategóriában 1. helyezést ért el.

Lövészet

Holdmegfigyelés
Október 1. a Nemzetközi Holdészlelő Éjszaka napja, amelyet 
a NASA hívott életre és szervezi az egész világon.
Az este folyamán csillagászati távcsövekkel kémleljük a Hold 
krátereit, tengereit. A távcsöves bemutatót csak derült időben 
tartjuk meg. 
Felhőmentes időben, a Bocskai téren,  20 óra 12 perctől meg-
csodálhatjuk az ISS (Nemzetközi Űrállomás) átvonulását, valamint a Naprendszer 
legnagyobb bolygóját, a Jupitert, és a Galilei által felfedezett holdjait is távcsővégre 
kapjuk a csodálatos gyűrűs bolygóval, a Szaturnusszal együtt.

Az e-mailben regisztrálók és a résztvevők 
a NASA által kibocsátott részvételi igazolást (emléklap) kapnak. 

Regisztráció: baloghzoltan900@gmail.com
A rendezvény ingyenes.

A távcsöves bemutatót csak derült, felhőmentes időben tartjuk meg.
Rendezvényünket a NASA oldalán is regisztráltuk 
https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/

Hajdúsági Csillagászati Csoport


