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Szépkorúak köszöntése

Az Idősek napja alkalmából 
rendeztek ünnepséget hetven 
időskorúnak Hajdúviden, novem-
ber 11-én. A művelődési házban 
tartott rendezvényt a Vidi-Ér Vi-
dért Egyesület és az önkormány-
zat szervezte. 

– A programnak több mint tíz 
éves hagyománya van – tudtuk meg 
Kopcsáné Kocsis Edittől, a civil szer-
vezet elnökétől. Az időseket tisztelni 
kell, alázattal és szeretettel. Hiszen 
ők rengeteget fáradoztak értünk, és 
azért, hogy ez a csodálatos művelődési 
ház megépüljön. Ezt nekik köszönhet-
jük. Elmondhatjuk, hogy most ünnep-
ként éljük meg ezt a napot. Fontosnak 
tartjuk fiataljainknak átadni mindazt 
a szeretetet, amit kaptunk a korosz-
tály tagjaitól.  

A vendégeket Fórizs László alpolgár-
mester is köszöntötte. Hangsúlyozta, 
hogy a rendezvénynek az a célja, hogy 
köszönetet mondjunk az időseknek.

– Nagyon sokat köszönhetünk a 
korosztály képviselőinek. Aki teheti, 
itt van az összejövetelen. Örülünk, 
hogy, együtt lehetünk. Fontos, hogy az 
idősek felé forduljunk. Természetesen 
egész esztendőben ezt kell tennünk. 
Három kilencven feletti szépkorút 
is köszöntöttünk. Lényeges minden 
olyan rendezvény, ahol az emberi kap-
csolatok erősödhetnek. Ilyenkor le-
hetőség van arra, hogy eljuttassuk az 
időseknek az üzenetünket, szeretjük 
és tiszteljük őket. Köszönjük a mun-
kát, amit értünk is végeztek. 

Az ünnepséget több műsor is színe-

sítette. Az időseket köszöntötték az 
óvodások, a településrész néptánco-
sai, és cigánytánc bemutató is volt. 

– A mai, egy szép nap. Nagyon ké-
szültünk a rendezvényre, még megle-
petéssel is. Én például nyugdíjasként 
fel is fogok lépni. Nagyon jó, mert itt 
együtt lehetünk, és jól érezzük ma-
gunkat. Helyesnek tartom, hogy meg-
rendezik ezt a programot Hajdúviden. 
Megtisztelnek bennünket a köszönté-
sekkel – mondta Zelenka Gyuláné.

Kéki Antal kiemelte, hogy ő is jónak 
tartja, hogy megszervezik a napot.

– Nem nagyon szoktunk kimozdul-
ni, de erre a rendezvényre fontosnak 
tartottuk, hogy eljöjjünk. Hallottam, 
hogy egy nyugdíjas kör is alakult itt 
Hajdúviden. Jó érzés a többiekkel 
együtt lenni.  Örülünk, hogy el tud-
tunk jönni. 

bertalan

 Jubiláló népzenészek    4. oldal

Teljesen felszámolják a Tungsramot
Sikertelenül zárult november 

7-én a Tungsram képviselőinek 
csődeljárási tárgyalása a hite-
lezőkkel, miután az Exim Bank 
megbízottai, mint legnagyobb 
hitelezők, nem fogadták el a cég 
adósságrendezési ajánlatát. 

A pénzintézet döntése elegendő 
volt ahhoz, hogy ne jöjjön létre a 
csődegyezség. Ezért az elutasított 
ajánlat okán felszámolási eljárás kez-
dődik a Tungsramnál. A tavasszal el-
rendelt csődeljárásban rendelkezésre 
álló hat hónapos törvényi határidő 
november közepén lejárt, de miu-
tán az Exim Bank elutasította a cég 
másodszori csődegyezségi ajánlatát, 
megkezdődik a vállalat felszámolása, 
amit a bíróság hivatalból rendel el. Az 
eljárás alatt tovább folytatja működé-
sét a Tungsram, de a jogszabályi elő-
írások miatt november 8-án 750 em-
ber csoportos elbocsátását jelentette 
be az illetékes kormányhivataloknál 
– derül ki a Tungsram MTI-hez elju-
tatott közleményéből. Nem végleges 
a döntés, a végrehajtása nem kötele-
ző – fogalmaz a cég. A bejelentésről a 
vállalat a szakszervezeteket és a dol-
gozókat is tájékoztatta. A Tungsram 
állítja: mindent megtesz a leépítés 
elkerüléséért, és előkészíti, hogy a 
befektetők a dolgozókat továbbra is 
foglalkoztassák a létrehozott új le-
ányvállalatokban. 

A Tungsram képviselői és a jelen-
lévő hitelezők is megdöbbenve fo-
gadták, hogy az Exim Bank a nem 
szavazatával lehetetlenné tette a 
csődegyezség létrejöttét a november 
7-i, második csődegyezségi tárgyalá-
sán, a budapesti Lurdy Házban – ol-
vasható a Tungsram közleményében. 
Mehlhoffer Tamás, a cég PR és kom-
munikációs igazgatója elmondta, 
hogy az Exim Bank, mint legnagyobb 
hitelező, nem fogadta el a Tungsram 
adósságrendezési ajánlatát, „és az ő 
szavazatuk elég ahhoz, hogy ne jöj-
jön létre csődegyezség”. Hozzátette, 
hamarosan részletes közleményt ad-
nak ki a fejleményekről. Sallai Gá-
bor, a Tungsram Dolgozók Független 
Szakszervezetének elnöke a kialakult 
helyzetről a Mércének nyilatkozva 
elmondta, mindenki arra számított, 

hogy megoldódik az ügy, hiszen el 
is halasztották az előző csődeljárást, 
és egy nagy múltú cégről van szó. A 
Tungsram tavasszal még 3000 főt 
foglalkoztatott, ma közel 1000 mun-
kavállaló dolgozik a cégnél. A leépíté-
sek mellett, szerinte sokan maguktól 
mentek el a vállalattól. A budapesti 
gyárban például több százan hóna-
pok óta állásidőn voltak, minimál-
bérért dolgoztak, és műszakpótlékot 
sem kaptak. 

A Tungsram vezetése még augusz-
tus 8-án mutatta be első kilábalási 
tervét, amelyet a legtöbb hitelező 
elfogadott, de a legnagyobb, az Exim 
Bank nem. A második csődegyezsé-
gi eljárást tartották november 7-én. 
A Tungsram hazai és nemzetközi 
befektetőkkel is tárgyalt, köztük a 
svájci Business Creationnel, amely 
tapasztalt cégek válságmenedzselé-
sében. Azonban a felek között nem 
alakult ki megállapodás. Mivel a nov-
ember 7-i tárgyaláson sem született 
egyezség, felszámolási eljárás alá ke-
rül a cég. Ennek során a Világgazda-
ság újság szerint a Tungsram minden 
vagyonát értékesítik, és a felmerülő 
költségeken kívüli összeget – mint 
például a bezárt gyárakban található 
szennyezések eltávolítása – kapják 
meg a hitelezők.

Sz.H.

A hét arca       2. oldal 
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Hajdu SándorA hét arca

A Város napja alkalmából a kép-
viselő-testület „Hajdúböszörmény 
Gazdaságáért” Emlékérmet ado-
mányozott Hajdu Sándor egyéni 
vállalkozó részére, a város gazda-
ságában, foglalkoztatásában és a 
hiányszakmák képzésében vég-
zett, több évtizedes, eredményes 
munkavégzéséért.

Hajdu Sándornak, elmondása sze-
rint nagyon jó gyermekkora volt. Édes-
anyja betanított munkásként, édesap-
ja pedig kezdetben fuvarosként, majd 
tehenészként dolgozott. Három gyere-
ket neveltek nagy szeretetben. Először 
a Bakóháton laktak, majd 1959-től 
Hajdúböszörményben élnek. Nővére, 
Zsuzsanna pedagógus, öccse János 
esztergályos, gépi forgácsoló végzett-
séggel rendelkezik, aki jelenleg a vál-
lalkozásukban tevékenykedik. 

– Autószerelő vagy mechanikai mű-
szerész szerettem volna lenni. Jó tanu-
ló voltam, de 4,5 átlaggal sem vettek 
fel. Visszaküldték a jelentkezési lapo-
mat, hogy akkor próbálkozzak újra, ha 
kitűnő leszek. Február volt, sürgősen 
dönteni kellett. Édesanyámmal talál-
tuk meg a helyi 122. számú Ipari Szak-
munkásképző Intézetet, ahol esztergá-
lyos szakon szakmunkás bizonyítványt 
szereztem – mondta el a kitüntetett. 

Hajdu Sándor életét áthatotta a ta-
nulás, az elmúlt évtizedekben többek 
között gépi forgácsoló, CNC gépkezelő, 
gépgyártás technológiai technikus, és 
középfokú munkavédelmi szakképe-
sítő végzettséget szerzett. Ezekkel is 
hitet téve az élethosszig tartó tanu-
lás elve mellett. Első munkahelye a 
MEZŐGÉP volt. Itt 1974-től 1986-ig 
dolgozott. Először, mint esztergályos, 
utána pedig munkavédelmi vezető-
ként. Az ezt követő hat évben a KIOSZ 
alapszervezet titkára, majd átalakulást 
követő 13 évben a FAGÁTIH ügyve-
zető elnöke volt. Mellette, egyéni vál-
lalkozóként fémszerkezeti termékek 
gyártása és fém alkatrészek forgácsolá-
sa a fő profilja, valamint egyéni és tár-
sas vállalkozások könyvelését is végez-
te és végzi. A 2000-ben alakult KOHA 
STEEL Fémipari Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt-hez került alkalmazottként, 
műszaki igazgatói státuszban. Felada-
ta a termelés irányítása, beruházások, 
fejlesztések, személyi ügyek intézése, 
valamint a dolgozók képzése. Mun-
kája mellett több közösségi és társa-
dalmi feladatot is felvállalt és felvál-
lal napjainkban is. Így 1994-1998-ig 
a hajdúböszörményi Önkormányzat 
Gazdasági Bizottságának külsős tag-
ja volt. 1994-2000-ig a Hajdúböször-
mény Városi Amatőr Labdarugó Szö-
vetségének elnöki, vezetői feladatait 
látta el, 1995-1998-ig a Hajdú-Bihar 
Megyei Kézműves Kamara Ellenőrző 
Bizottság elnökeként segítette a me-
gyei kamara munkáját, 1998-2000-ig a 
Hajdú-Bihar Megyei Kézműves Kama-
ra alelnöki tisztségét töltötte be, illet-
ve 1998-2000-ig a Hajdú-Bihar Megyei 
Kézműves Közhasznú Társaság Felü-
gyelő Bizottságának elnöke volt. 1999-
től a Hajdú-Bihar Megyei Ipartestüle-
tek Területi Szövetségének tagja lett, 

majd ugyanebben az évben ügyvezető 
igazgatóvá választották meg. 2000-től 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Hajdúböszörményi Te-
rületi Szervezetének elnökségi tagja. 
2000-től éveken keresztül a „Lévai An-
tal” Labdarugó Szabadidősport Egye-
sület elnökeként segítette és támogat-
ta a városi sportéletet. 2002-2003-ig 
újra a hajdúböszörményi Önkormány-
zat Gazdasági Fejlesztési Bizottság 
külsős tagjaként dolgozott. Jelenleg is 
három testületnek az elnökségi tagja. 
Előtérbe helyezte és helyezi a közös-
ségi érdeket. Persze mindig a felesége, 
Katalin és gyermekei valamint az uno-
kái: Mirtill, Fanni, Bendegúz, Patrik és 
Abigél az elsők. 

Elkötelezett híve az oktatásnak, a 
jövő generációs szakemberek neve-
lésének. Cégüknél a több évtizedes 
szakmai gyakorlat segített abban, 
hogy tanulók képzésével kezdjenek 
el foglalkozni. Céljuk a leendő szak-
munkásoknak iránymutatást adni az 
induló életükhöz. A határozott céges 
politikájuknak megfelelően nemcsak 
a dolgozóknál, hanem a tanulóknál is 
azt kívánják elérni, hogy munkájuk 
során úgy tevékenykedjenek, mintha 
maguknak dolgoznának. 

– A képzéshez megvannak a papír-
jaink és a mestereink. Roland fiam és 
Zoltán vőm látja el ezeket a feladato-
kat. Mindezen tevékenységet 2009-
ben kezdtük el. Azóta a végzett fiatal 
szakmunkásokból kilencen létesített 
ek munkaviszonyt nálunk. Volt, aki 
az iskolából hiányzás miatt kimaradt. 
Végül, mi alkalmaztuk. Ma már a leg-
jobbak között van. Nyári gyakorlaton 
is fogadunk technikus hallgatókat. 

A szakember az oktatás és a tanuló-
képzés mellett elkötelezett a fejlesz-
tésben, az új technológiák, berendezé-
sek bevezetésében. 

– Ha most megnézem Hajdúböször-
mény tekintetében, akkor azt tudom 
mondani, hogy senkinek sincs annyi 
ISO minősítése, mint amennyi ne-
künk. Erre egyrészt a partnerek köte-
leztek minket, másrészt a továbblépés 
lehetősége is megköveteli.  Ezek tar-
talmazzák egyrészt a hegesztőhely mi-
nőségét, másrészt a környezetvédel-
mi szabályok betartását is. A fiammal 
korábban kitaláltunk egy vonalkódos 
rendszert. Ez a gyártást segíti. Min-
den műveletre és személyre volt egy 

vonalkód. A kódbeolvasó segítségével 
gyorsabb és pontosabb lett a feladat-
ellátásunk. Ezt a rendszert persze fo-
lyamatosan fejlesztjük. Valamennyi 
munkaterületen egy érintőképernyős 
monitor található, így a dolgozók szá-
mítógépen minden munkafolyamatot 
egyszerre láthatnak. Hajdu Sándor 
vallja, hogy a megrendelőnek mindig 
igaza van. Nem titok, hogy az az ösz-
tönző rendszer, amelyet kialakítottak, 
versenyképes bérezéssel jár. 

– Pályám legnagyobb sikerének töb-
bek között a pályázati eredményeinket 
tartom. 2010 óta a beadott projektje-
ink mindegyike nyert. Sikeresen sze-
repeltünk többek között eszközpark 
fejlesztésen, épületek korszerűsítésén, 
illetve a tanulók képzésének megva-
lósítására is szakmai anyagot adtunk 
be.  Ha összeszámoljuk a támogatáso-
kat, jelentős összeget képeznek. Persze 
ezekhez ugyanannyit hozzá is kellett 

Márton napi mulatság

A művelődési központ adott 
otthont a Márton napjához kap-
csolódó programoknak, november 
12-én. A rendezvényre érkezők a 
Tick-Tack Bábszínház Fizimiska 
című előadását is láthatták. 

Lénárt-Varga Margit szervező el-
mondta, több kézműves foglalkozással 
is készültek, amelyeken a kisebbek szü-
lői segítséggel, a nagyobbak egyedül 
is részt vehettek. Erdős Zsuzsa több 
mindennel is készült az alkalomra. Kü-
lönböző formákat öntött ki gipszből, 
melyeket be lehetett festeni. Befőttes 

üvegből mécsestartót, konzerves do-
bozból pedig ceruzatartót készíthettek 
az érdeklődők, melyeket szalagokkal és 
filcanyagból vágott libával díszítettek. 
Lehetőség volt még arra is, hogy kipró-
bálják a lúdtollal való írást és rajzolást. 
A Komp Egyesület Tanodája foglalko-
zásán többek között képeket lehetett 
színezni. A kicsiket csillámtetoválás is 
várta. A belső udvarban népi játéko-
kat próbálhattak ki a gyerekek. Gellei-
Mező Anita kislányával érkezett a ren-
dezvényre, akinek nagyon tetszettek a 
programok, s a bábelőadás. Alig várják 
a következő bemutatót. 

tenni. Sikerként könyvelem el azt is, 
hogy mind a három gyermekem meg-
találta a számítását.  A lányom, Hen-
rietta, a fiam, Roland, a vőm, Zoltán, 
és a menyem, Erika, az öcsém, János, 
illetve az unokaöcsém, János is velem 
dolgozik. A kisebbik lányom, Ivett pe-
dig molekuláris mikrobiológus. 

Hajdu Sándor a jövőn is gondolko-
dik. Gyakorlatilag huszonkét éve mű-
ködik a Bt-jük. Harminc éve pedig az 
egyéni vállalkozása. Szeptemberben 
volt ötvenegy éve, hogy a vasas szak-
mában dolgozik.  Egész életében csak 
három munkahelye volt. Célja, hogy 
minden megrendelőnek megfeleljen. 

–  A következő nagy tervünk, hogy 
egy új csarnokot építsünk a Nyugati 
Ipari Parkban. Ez 3 500 négyzetmé-
teres komplexum lenne, szociális -és 
irodai résszel. Elmondása szerint, a 
családja nyugodt, biztonságos hátte-
ret nyújt a tevékenységéhez. Szeren-
csésnek mondja magát, mert a hobbi-
ja megegyezik a munkájával. Számára 
megnyugvás, ha kimegy a műhelybe. 
Van egy másik szenvedélye is, még-
pedig a motorozás. Ha marad egy kis 
szabadideje, akkor kerékpárra vagy 
motorra pattan.  Egy vele készült in-
terjúban a következőket írták le róla. 
„Csak sikerorientáltan tud gondolkod-
ni és cselekedni. A csapatépítés és fej-
lesztés motiválja mindennapjait, mert 
fontosnak tartja a kollektív szellem 
alkotó működését, erősítését. Szerinte 
bármit dolgozik, az értékteremtés és 
megőrzés állandó célja, illetve feladata 
kell, hogy legyen.” Vallja, amennyiben 
az ember szavahihető, kreatív, kitartó 
és elhivatott a munkában, akkor nem 
maradhat el a siker”.

Bertalan Erzsébet
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Konferencia a roma integrációról Egészségügyi fejlesztések
Második alkalommal rende-

zett nemzetközi konferenciát „A 
kihívás és/vagy esély – a romák 
integrációja Európában” címmel 
a Debreceni Egyetem Gyermek-
nevelési és Gyógypedagógiai Kar 
Társadalomtudományi Tanszéke 
és a Lippai Balázs Roma Szakkol-
légium, november 11-én.

A konferenciát Bartha Elek, 
a Debreceni Egyetem oktatási 
rektorhelyettese nyitotta meg, aki  
az intézmény szerepéről beszélt, a 
cigányok társadalomba való beil-
leszkedésében. Sztojka Attila, roma 
kapcsolatokért felelős kormánybiz-
tos előadásában elmondta, hogy az 
elmúlt tizenkét évben igyekeztek a 
szakpolitikát úgy kialakítani, hogy a 
segítség ne megerősítse a hátrányos 
helyzetű csoportokat, hanem érez-
hető javulást eredményezzen az élet-
körülményeikben. Ennek részeként 
igyekeznek minél több embert mun-
kához segíteni, mert abban látják a 
legnagyobb lehetőséget a változásra. 
Az elmúlt években sok eredményt 
sikerült elérni, de még sok feladat 
megoldása vár rájuk. Kérdésünkre 
válaszolva kiemelte, hogy sikerült 
egy olyan rendszert kiépíteni az el-
múlt években, mely a gyermek fejlő-
dését születésétől nyomon tudja kö-
vetni egészen addig, amíg be nem lép 
a munkaerőpiacra. Ebbe beletartozik 
az is, hogy segítik a hátrányos hely-
zetű fiatalok szakmához vagy diplo-
mához jutását. A korábbi szociális 
helyzethez kötött ösztöndíj rendszer 
helyett, egy tanulmányi eredménye-
ken alapulót dolgoztak ki, mely jobb 
teljesítményre készteti a tanulókat. 
A segítő rendszer csúcsán a tizenegy 
roma szakkollégium van, melyek a 
felsőfokú tanulmányokhoz nyújta-
nak segítséget. Kiss Attila polgár-

mester arról beszélt, hogy igyekez-
nek élhető lakhatási körülményeket 
kialakítani a város minden részén, 
kiemelt figyelmet fordítva azokra a 
területekre, ahol hátrányos helyzetű 
családok laknak. Gortka-Rákó Erzsé-
bet dékán kiemelte, hogy a romákkal 
és a helyzetükkel sokkal mélyebben 
foglalkoznak a karon, mint az ország 
más egyetemein. A lapunk kérdésére 
elmondta, hogy a konferencia célja 
a legfrissebb kutatási eredmények 
összegyűjtése, a romák beilleszke-
désének az elősegítéséhez. Az így 
szerzett tapasztalatokat szeretnék 
beépíteni a pedagógiai képzésbe. Úgy 
gondolja, hogy teret kell adni a ku-
tatóknak, hogy a megszerzett tudás 
minél több emberhez eljusson. Biczó 
Gábor Egyetemi tanár a tanácskozás 
létrejöttének előzményeiről beszélt. 
A plenáris ülésen Tátrai Patrik, az 
Eötvös Lóránd Kutatói Hálózat tudo-
mányos főmunkatársa, a Roma népe-
sedési trendek a Kárpát-medencében 
címmel tartott előadást. Ezt követő-
en a Lippai Balázs Roma szakkollégi-
um néhány hallgatója zenés-táncos 
műsort adott elő. Az egésznapos ren-
dezvény folytatásában nyolc magyar 
és 2 idegennyelvű szekcióban hall-
gathattak előadásokat a résztvevők. 
A közel ötven előadás között voltak 
olyanok, melyek a roma kisgyerme-
kek beilleszkedésének a nehézségeit 
vizsgálták, mások pedig a különböző 
társadalmi csoportokhoz való csat-
lakozásról szóltak. Mások azt vizs-
gálták meg, hogy milyen arányban 
vesznek részt roma származásúak a 
különböző tevékenységekben. Szere-
pet kapott a programban a sport is, 
mint egyfajta kitörési lehetőség. Az 
előadók kiemelten  tekintettek a te-
hetséggondozásra és a mentorálásra 
is.

B.B.

Könyvbemutató és díjátadó

A magyar tudomány ünnepe 
alkalmából tartott műhelykon-
ferenciát a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Gyógype-
dagógia Kara intézményükben, 
november 9-én. 

A rendezvényen a Gyermekneve-
lési Tanszék oktatói ismertették az 

általuk jegyzett tanulmányok isme-
retanyagát, melyeket „A roma nem-
zetiségi szakirányos óvodapedagógus 
hallgatók számára elméleti és mód-
szertani segédanyag” című kötetbe 
írtak. Pálfi Sándor főiskolai tanár 
ismertette, hogy milyen elképzelés 
alapján készítették el a könyvet. Ezt 
követően hangzottak el az előadá-
sok, melyek betekintést nyújtottak a 
résztvevők számára a kiadvány isme-
retanyagába. 

Ezután az önkormányzat által 
alapított hallgatói ösztöndíjakat 
Kiss Attila polgármester adta át. El-
mondta, hogy amikor létrehozták az 
ösztöndíjakat, két kiváló emberről 
nevezték el, akiknek meg kell őrizni 
az életművét. A Dr. Kovács György 
ösztöndíjat Bertalan Liza óvodape-
dagógus hallgató, míg a Kertész Lász-
ló ösztöndíjat Bereczki Fanni Petra 
gyógypedagógus hallgató kapta. 

-balogh-

„Együttműködés a magas 
egészségügyi ellátási normákért 
a betegségek megelőzésében, ko-
rai azonosításában és hatékony 
kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar 
Eurorégióban” című projektzá-
ró sajtótájékoztatóját november 
14-én tartották a Polgármesteri 
Hivatalban.

Az Interreg Románia-Magyaror-
szág Program keretében megvalósu-
ló ROHU357 programmal kapcso-
latban Kiss Attila polgármester, dr. 
Erdős András, az ESZ-V Nonprofit 
Kft. ügyvezetője és Egyed Zsuzsánna 
pályázati referens tartott tájékozta-
tót. A rendezvényen többek között 
elhangzott, hogy a projekt általános 
célja a magas gyakoriságú betegségek 
megelőzésének, korai azonosításá-
nak fontosságára való figyelemfelkel-
tés, valamint egészségügyi eszközök 
beszerzése. A program vezető part-
nere a Nagyváradi Megyei Sürgős-
ségi Kórház. A projektpartnerek a 
berettyóújfalui Gróf Tisza István 
Kórház és a böszörményi önkor-
mányzat, amelynek az  ERFA támo-
gatása 254.299,50 EUR, költségveté-

se pedig 299.170 EUR. A partnerségi 
program 2019 novembere és az idei 
esztendő decembere között valósul 
meg. A böszörményi projekt részé-
ben több célt tűztek ki. Ezek között 
szerepel az ESZ-V Kft. által működ-
tetett járóbeteg-szakellátás színvo-
nalának a javítása, a gyógyfürdő fej-
lesztése, a kórházi ellátásokat kiváltó 
vagy rövidíthető kezelések mindenki 
számára egyenlő eséllyel hozzáfér-
hetővé tétele, illetve a szűrővizsgá-
latok fontosságának hangsúlyozása. 
Ennek feltételeit tájékoztatással és a 
beszerzett eszközök segítségével kí-
vánják javítani.  Ez utóbbiak között 
szerepelnek terápiás és más segéd-
eszközök. Így, lézerterápiás készü-
lékek, mágnesterápiás berendezé-
sek, masszázságyak, tan-gentor kád, 
iszapkeverő szekrény, defibllitárok és 
vízalatti porszívó vásárlása történt 
meg. Ezek mellett, a gyógyfürdőben 
többek között fejlesztették a belép-
tető-rendszert, a fogászati rendelők-
be pedig hat kezelőegységet (szék és 
tartozékai) és két speciális röntgent 
szereztek be.  

bertalan

Díszvendégként Tihanyban

Hajdúböszörmény városa volt a 
díszvendége a közelmúltban a Ti-
hanyban rendezett XX. Gardália 
Fesztiválnak. 

A delegáció tagjai Sőrés István al-
polgármester vezetésével hivatalos 
programokon, koszorúzáson és ünne-
pi szent liturgián vettek részt. Mind 
ezek mellett, a hajdúböszörményiek-

nek lehetőségük volt megismertetni 
városunk gasztronómiai, kulturális és 
turisztikai értékeit a látogatókkal. A 
nagyszámú látogatót vonzó jubileumi 
eseményen bemutatkozott a 70 éves 
Bocskai Néptáncegyüttes, míg a hely-
ben elkészített slambuc arany minő-
sítést, a lebbencsleves pedig az arany 
minősítés mellett különdíjat kapott.  

Szh.
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A citerazenekartól a
 népzenei együttesig

A Hajdúböszörményi Népzenei 
Együttes huszonöt éves jubileumi 
gálaestjén a múlt, a jelen és jövő 
találkozását ötvöző, nagyszabá-
sú műsorban különböző generá-
ciók léptek fel, november 12-én 
a művelődési központban. A kü-
lönleges időutazáson a többszö-
rös Aranypáva díjas és Aranypáva 
Nagydíjas együttes szakmai sike-
reit idézték fel, bemutatva a nép-
zene kincsestárát.  

A művészeti csoport 1997-ben ala-
kult, az 1979-84 között működött 
Citera-kör jogutódaként. Elsősorban 
a szűkebb „haza”: a Hajdúság, a Hor-
tobágy és Bihar megye népdalkincsé-
nek bemutatására törekedtek. 2003-
tól Bárdosi Ildikó vette át az együttes 
szakmai irányítását, majd 2017-től 
Nagy Zsolt Arnold.  A gála Galgamenti 
népdalcsokorral kezdődött, majd Kiss 
Attila polgármester köszöntötte az 
együttes tagjait. Hangsúlyozta, hogy 
aki zenél, tudja milyen nagyszerű az 
összhang. A művészeti csoport olyan 
előadásokat mutat mindig be, amit 
a publikum is szeret. Ezt követően a 
városvezető három alapítónak, Berta-
lan Lászlónénak, Gajdán Antalnénak 
és Marjai Antalnak Polgármesteri El-
ismerő Oklevelet nyújtott át. Az es-
ten különböző tájegységek dallamai 
csendültek fel. Így, mások mellett Rá-
baközi, Püspökladányi, Szatmári, Bo-
gyiszlói zenék hangzottak el. A gálán 
közreműködött Bárdosi Ildikó és Mol-
nár Miklós, Jeremiás Ádám, az Apró-
falva Hagyományőrző Népdalkör és a 
Locsi-Fecsi Énekegyüttes. Óriási si-
kert aratott az együttes 12 esztendős 
tagjának, Nagy Zalán Andornak népi 
hegedűjátéka, akit Jeremiás Ádám és 
Molnár Miklós kísért. De a jubileumi 
rendezvényen a többi műsorszámot 
is vastaps kísérte, ezzel is bizonyítva, 
hogy a közönség értékelte a kitűnő 
előadást. 

A jubileumi rendezvényhez kapcso-
lódva az együttes tagjait kérdeztük az 
ünnep- és hétköznapjaikról.

Közösségformáló muzsika

Gajdán Antalné alapítója a művé-
szeti csoportnak. Amikor meghirdet-
ték, hogy alakul egy együttes a város-
ban, akkor kicsit gondolkozott, hogy 
jelentkezzen-e. Vette a bátorságot és 
azóta is énekel.

– A kezdeti időszakban alig ismer-
tem a népdalokat. De szépen sorban 
megtanultam ezeket. A fellépéseken 
nagyon izgultam. Végül ezt is sikerült 
leküzdenem. Ami megtartott itt, az a 
sok gyönyörű dal, és a jó közösség. 

Bertalan Lászlóné elmondta, hogy 
25 évvel ezelőtt Ruha Margit tanárnő 
vezetésével alakult meg az együttes. 
Négy tagból állt. Két férfi és két nő in-
dította útjára a művészeti csoportot. 
Korábban Szabados Sándor vezetésé-
vel már volt egy kör, ennek a folytatá-
sa volt a csoportjuk.

– Én az együttes életéhez, az ala-
pítástól számított két évvel később 
csatlakoztam, Varga Gábor tanár úr 
hívására. Minősítőre készültek, és föl-
kért néhányunkat a pedagógus kórus-
ból, hogy vegyünk részt az együttes 

életében. Mi csak ideiglenesen vállal-
tuk el ezt a feladatot.  De közben any-
nyira megszerettem a népzenét, hogy 
azóta itt énekelek. Huszonhárom éve 
vagyok a csoport tagja.

Nagy Zsolt Arnold, az együttes je-
lenlegi elnöke és művészeti vezetője 
kérdésünkre megfogalmazta, hogy 
hivatalos megnevezésük pávakör, 
hiszen teljes mértékben citerazene-
karnak nem nevezhetik magukat. 
Ugyanis „csak” két ilyen hangszerrel 
állnak színpadra. 

– Az együttesben többségében a 
nyugdíjas korosztály képviselteti ma-
gát. A legfiatalabb tagunk, a tizenkét 
éves öcsém. A tiszta ének mellett mi 
citerát is használunk, illetve mángor-
lót, mint ritmushangszert. Megszólal 
a tárogató is Hungaricum hangszer-
ként a fellépéseinken. Ezt két köcsög-
duda egészíti ki. A Kárpát-medence 
minden tájegységének dalai szerepel-
nek a repertoárunkban. Leginkább az 
alföldi és hajdúsági népdalcsokrokat 
kedveljük. A daltanulás úgy törté-
nik, hogy bemutatom az adott dalla-
mot, ezt énekeljük a kézhez kapott 
szöveggel. Úgy gondolom, hogy a mi 
küldetésünk nagyon fontos. Jó lenne 
minél több fiatalt bevonni a tevékeny-
ségünkbe. 

Balogh Imre különleges hangszer-
rel vesz részt az együttes életében, 
tárogatón zenél. Elmondása szerint 
ez kiemelt nemzeti érték, öt év óta 
Hungaricum. 

– Ezt a hangszert édesapámtól örö-
költem. Tíz évvel ezelőtt kezdtem el 
kézbe venni, és zenélni vele. Ennek 
köszönhetően rövidesen egy évtizede 
vagyok tagja ennek az együttesnek. 
Engem itt a muzsika szeretete tart 
meg. Számomra a zene gyógyszer. 
Úgy érzem, hogy fokozatosan fejlő-
dök, nincs olyan, hogy az ember ne 
tudna továbblépni. 

Nagy Zalán Andor tizenkét éves. 
Négy éve a népzenei együttes tagja. 
A bátyja vezeti a művészeti csopor-
tot, és az apukája is tagja a körnek. 
Elmondása szerint, a zene szeretete 
tartja meg a felnőttek között. 

– Én a népzenét a változatossága 
miatt szeretem. Nincs két ugyanolyan 
dal. Egynek is van sokféle változata. 
Jó lenne, ha minél több fiatal lenne 
köztünk, és értékelnék ezt a műfajt. 

 Marjai Antal az alapítást követően 
került a népzenei együtteshez. 1998 
óta tagja a művészeti csoportnak. 

–  Korábban is értünk már el 
szép eredményeket az előző vezető, 
Bárdosi Ildikó ideje alatt. Több Arany-
pávás minősítést kaptunk. Mióta 
Zsolt a vezetőnk, újabb sikerek övezik 
az utunkat. Lentről indultunk, és fo-
kozatosan a legmagasabb fokra jutot-
tunk. Ezek a díjak elsősorban azt jel-
zik, hogy jó úton haladunk. Mindenki 
odaadással zenél és szereti, amit tesz. 
Jellemző ránk a szorgalom és az, hogy 
jó vezetőnk van. 

Öröm forrása a népzene

Csatári Jánosné tizenegy éve az 
együttes tagja. Nagyon szeret járni a 
foglalkozásokra, hiszen ezeken sokat 
tanulhat.

–  Magamtól kezdtem el citerázni, 
nagyon megszerettem ezt a hang-
szert. Többen hívtak az együttesbe. 
Eleinte félsz volt bennem, de idővel 
bátorságot merítettem, és eljöttem. 
Sajnálom, hogy előbb nem tettem 
meg ezt. Jó itt lenni, énekelni és a 
csoporttal együtt lenni. 

Varga Sándorné 2003 óta tagja a 
körnek. Nagyon jónak tartja a közös-
séget, hiszen különösen összetartó-
ak. Az, ami a legvonzóbb számára, a 
zene. 

–  Nekem nagyon sok örömöt ad 
a népzene. Szeretek énekelni. Szá-
munkra rendkívül fontos a közönség 
visszajelzése. Ha ez pozitív, akkor 
még inkább motiválva vagyunk. 

Czégény Nagy Erzsébet hat éve van 
a népzenei együttesben. A barátnőjé-

nek, Bertalanné Anikónak köszönhe-
tően került be a művészeti csoportba. 
Soha nem áll, és nem is állt tőle mesz-
sze az éneklés, hiszen a városi Daróci 
Bárdos Tamás Vegyeskar tagja is, har-
minc esztendeje. 

– Az évek során a két stílust sikerült 
összehangolnom. Felemelő érzés nép-
dalt énekelni. Minden fellépés emlé-
kezetes számomra. Jó a közönségnek 
átadni a zenénket. Amilyen körben én 
mozgok, ott szeretik ezt a műfajt, de 
ez egy szűk réteg. Sokszor azt érzem, 
hogy a magyar nóta népszerűbb, mint 
a népdal. Sokan egyébként összemos-
sák a kettőt. Pedig ez más, nem sza-
bad összetéveszteni a kettőt. 

Dallamok szárnyán

Nagy Zsolt, ahogy a fia a művészeti 
csoport vezetője lett, azonnal csatla-
kozott a körhöz, hogy segítse az itteni 
munkáját. 

 – Tőlem sem állt messze a népze-
ne, hiszen gyermekként én is cite-
ráztam. Egy hajdúnánási csoportban 
tanultam meg ezen a hangszeren 
játszani. A zeneszeretet, ami napról 
napra megtart itt. A csoport, az em-
berek és a közösség is megtartóerővel 
bír. Az eredmények bizonyítják, hogy 
jó úton haladunk. Az elmúlt öt év az 
együttes tagjaként, minden közösen 
töltött perc emlékezetes számomra. 
Ez idő alatt hatalmasat léptünk előre. 
Mindig biztatom a tagokat, hogy fog-
janak össze, és így menjünk közösen 
előre. A fiam mára elérte, hogy tudja 
irányítani a csoportot. Ebben sokat 
segít neki, hogy egyetemi szinten ta-
nulja ezt, és a népzenét. Az eredmé-
nyeink közül talán az Aranypáva Gála 
Nagydíjat emelném ki. Ezt a XXVI. 
Egri Népzenei Gála, KÓTA Aranypáva 
Nagydíjas versenyén szerezte meg a 
csoport. Itt az ország legjobb együtte-
sei mérik össze tudásukat. Huszonkét 
fellépőből hárman kapták meg a nagy-
díjat. Köztük mi is. Vagyis a legjobbak 
között, az egyik legjobb voltunk. 

Szabó Sándorné három éve tagja 
az együttesnek. Lelkileg is lehet itt 
fejlődni. Amikor megismerem egy táj-
egység dalait, vagy amikor elmegyünk 
a Kárpát-medence más részeire, fel-
emelő érzés. Annyi szépséget tudunk 
a dalok által kapni, ami kimondhatat-
lan. Maga a citerazene, a dallamok és 
a szövegek olyan szépséget nyújtanak 
számunkra, ami felejthetetlen. Ez 
nagyszerű kikapcsolódás és szellemi 
feltöltődés számomra. 

bertalan
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Magunkon túl… Tudnivalók 
az iskolaérettségről

Nehéz döntés előtt állnak azok a 
szülők, akik nagycsoportos gyere-
ket nevelnek. Mire érdemes odafi-
gyelni? Mitől válik eldönthetővé, 
hogy gyermekük készen áll-e el-
hagyni az óvoda kapuit és adot-
tak-e a képességei az iskolakez-
déshez?

Ezekre a kérdésekre kerestük a vá-
laszt pedagógus szakemberek segítsé-
gével.  A jelenleg hatályos jogszabályok 
szerint, az a gyermek, aki augusztus 
31. napjáig betölti a hatodik életévét, 
tankötelessé válik. Azonban, ha a szü-
lő még szeretné gyermekét egy évig 
óvodába járatni, kérelmet nyújthat be 
január 18. napjáig az Oktatási Hivatal-
hoz. A tanköteles kort elérő gyermekek 
további egy évi óvodában maradását 
is a hivatal engedélyezi. Ugyanígy ott  
adnak engedélyt arra, hogy egy gyer-
mek hatodik életévének betöltése előtt 
kezdhesse meg tankötelezettsége tel-
jesítését. A Hajdú-Bihar Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Hajdúböszörmé-
nyi Tagintézményének munkatársával, 
Nagyné Orosz Csillával beszélgettünk 
a kérdéskör kapcsán.

– Nyolc csoportba soroljuk az isko-
laérettség  kritériumait – kezdi beszél-
getésünket a szakember. – Az első és 
legszembetűnőbb a testi alkalmasság. 
Az iskola megkezdéséig az óvodása-
ink átesnek az első alakváltozáson, 
testarányaik megváltoznak, kialakul a 
fiús és lányos testforma, a fogak vál-
tása is megkezdődik. Nagymozgásaik 
összehangoltak, kezességük, ceruza-
fogásuk kialakult, finommozgásaik 
koordináltak.  A második fő kritéri-
um a helyzetmegértés, vagyis, hogy a 
gyerek el tudja különíteni az iskolát az 
óvodától, amely kihat a tevékenysége-
inek és a viselkedésének részleteire is 
(napirendváltozás, nincs alvás, keve-
sebb játék). Fontos a kötelességtudat 
kialakulása is, az, hogy a feladatokat, 
megbízásokat észben tudja tartani, 
megcsinálni. Harmadik ismertetőjegy, 
a szándékos és tartós figyelemrevaló 
képesség kialakulása, ami magába fog-
lalja a fokozottabb monotónia tűrést, 
a belső fegyelmet, a vágyak elhalasz-
tásának és késleltetésének képességét 
és a nagyobb kitartást. Negyedik elem-
ként említeném a feladattudatot, azaz, 
hogy a feladatok elvégzését minden 
másnál fontosabbnak tartsa a gyerek, 
hogy tudja a tanulást a játék elé helyez-
ni. Fontos, hogy jól működjön a gyer-
mek egyidejű, többcsatornás figyelme. 
Ötödikként, hogy legyen a gyereknek 
teljesítmény igénye, hosszabbtávú 
motiváló erőre is szüksége van ahhoz, 
hogy ő valamit létrehozzon, készsé-
get, tudást szerezzen. A tudás öröme 
izgalmat, tenni akarást kell, hogy ki-
váltson belőle. Hatodik elemként az 
értelmi érettség területét emelném ki, 
amely magába foglalja az írás, olvasás, 
matematikai ismeretek elsajátításához 
szükséges kognitív képességek tárhá-
zát: emlékezet, figyelem, mintamá-
solási készség, tájékozódás a térben, 
síkban, időben, jobb-bal megkülönböz-
tetése, alak-forma állandóság, gestalt-
konstanciák, megfelelő szóbeli kife-

jezőkészség, fonológiai tudatosság, 
számfogalmi jártasság, gondolkodási 
műveletek, problémamegoldás. Ezen 
felül az érzelmi érettség is nagyon fon-
tos, amely magába foglalja a megfelelő 
önfegyelmet, akaratot, a vágyak késlel-
tetését és a széles spektrumú kudarc-
tűrő képességet is. Óvodáskor végén 
megjelennek az intellektuális érzel-
mek is. Utolsó kritériumként említe-
ném a szociális érettséget, vagyis azt 
a képességet, amely alkalmassá tesz 
bennünket a másokhoz történő érzel-
mi alkalmazkodásra. Ebben az életkor-
ban a gyermekek társas kapcsolatai át-
alakulnak, az egymáshoz való viszony 
tartalmasodik.

– A fenti készségek kialakulását ho-
gyan segíthetjük elő?

– Egy kellőképpen ingergazdag csa-
ládi környezetben általában spontán 
kialakulnak. A közös mesélés, beszélge-
tés, a szabadjáték, a gyermekek termé-
szetes mozgásigényének kielégítése, a 
szülőkkel történő együttes tevékeny-
kedés, a közös programok, az érzelmi-
leg elfogadó, támogató légkör, a gyer-
mekek kérdéseire adott, életkoruknak 
megfelelő válaszok, mind-mind segítik 
az iskolaérettség kialakulását. 

– Hogyan támogathatja a szülő ebben 
az időszakban a gyerekét?

– Lényegesnek tartom, hogy a szü-
lők beszélgessenek gyermekeikkel az 
iskoláról, a rájuk váró változásokról, 
az esetleges nehézségekről, mesélje-

Amiről nem tudunk, nem létezik 
számunkra, és sokszor, amiről tu-
dunk, elmegy mellettünk, ha köz-
vetlenül nem érint bennünket. Egy 
információgazdag és egyre gondter-
heltebb világban nehéz szűrve fó-
kuszálni a valóban fontos dolgokra. 
Számos dologgal találkozunk napon-
ta, amelynek fel kellene kelteni az 
együttérzést és elő kellene hívni az 
együttműködés szándékát.

Ilyen a betegséggel való találkozás, kü-
lönösen, ha gyerekeket érintő súlyos és 
tartós betegségre gondolunk. A családok-
ban a gyermek és a szülők a legnehezebb 
életfeladatot kapják, amikor a betegséget 
mutató diagnózis kézhezvétele sokkolja 
őket, s egy szempillantás alatt felborítja 
a rendet, máshová kerülnek a hangsúlyok 
a családon belül. Az érintett gyermek 
gyógyulása válik mindenekelőttivé.  A fi-
zikális teendők önmagukban szétfeszítik 
a nap huszonnégy óráját. Vizsgálatok, 
várakozás, műtét, esetleg műtétek soro-
zata, rehabilitáció, fizikális és gyógysze-
res kezelés, sokszor a lakóhelytől távol, 
és az otthoni környezetet -és légkört is 
gyógyítóvá kell tenni. Nem egy esetben 
az anyáknak átmenetileg vagy végleg 
fel kell adniuk a munkahelyüket, ez leg-
többször erőn felüli anyagi megterhelést 
jelent, aminek a súlyát, jobb esetben, az 
apák viselik. Ugyanakkor lélekben, bíz-
va és támogatóan, erősnek kell maradni.  
Egyrészt az érintett gyermek gyógyulása 
érdekében, másrészt, mert legtöbbször 
egy vagy több gyerek sorsát is egyengetni 
kell még. Erőn felüli a feladat, és legyünk 
őszinték: ilyen esetekben a mindenna-
pok terhét főleg az anyák viselik, akik 
az előírt protokolláris juttatásokon túl, 
a hétköznapokban jellemzően magukra 
maradnak.  A Hajdúböszörmény Beteg 
Gyermekeiért Közalapítvány 2004-ben 
alakult önkormányzati kezdeményezés-
sel, azzal a céllal, hogy lehetőségeihez 
mérten hozzájáruljon a városunkban élő 
beteg, elsősorban tartósan beteg gyerme-
kek gyógyulásához. Adományból élünk, 
csak akkor tudunk segíteni, ha nekünk 
is segítenek. A rendszeresen megjelenő 
pályázataink a város honlapján követhe-
tőek. Ebben az évben eddig hat esetben 
tudtunk anyagi támogatást nyújtani. A 
pályázatok elbírálása az alapítvány kura-
tóriumának a feladata. Köszönettel tar-
tozunk azoknak a magánszemélyeknek, 
vállalkozásoknak, közintézményeknek, 
közigazgatási és civil szervezeteknek, 
amelyek magukon túllátva az ügyünk 
mellé álltak. Az elmúlt év adományozói: 
Baloghné Andirkó Ágnes, BL Energy Kft., 
Gigacity Kft., Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata, Magyar Pékség Kft., 
Nagév Kft., Nyakas Optika, Orbán Lász-
ló, Petrus Kft., Szabadidősport- esemény-
szervezők Országos Szövetsége, Szabó 
László, Uzonyi Anikó, Uzonyi László, 

Zolnai Antal. Hálával tartozunk a TÖMB 
2002 Kft. vezetőjének és szakemberei-
nek, akik egy gyorsan szükségessé váló 
sterilszoba kialakításán túl, egy egész la-
kás kifestésével nyújtottak az érintettek-
nek átlagon felüli segítséget. A Bocskai 
István Gimnázium vezetőinek empatikus 
együttműködésével két esetben született 
megnyugtató megoldás középiskolai to-
vábbtanulással kapcsolatban. Az alapító 
részéről Fórizs László alpolgármester úr 
nyújt elkötelezett segítséget a felmerülő 
problémák megvitatásában és megoldá-
sában. Ignáth Szilvia és dr. Molnár Sza-
bolcs az ügyvezetés gördülékenységét 
biztosítják. Köszönettel tartozunk az En-
des Dánielné vezette könyvelési irodának, 
amelynek munkatársai évek óta karitatív 
alapon intézik az alapítvány pénzügyeit. 
A közeljövőre nézve igyekszünk az anyagi 
támogatáson túl az érintettek élethelyze-
tét más formában is segíteni. Felvettük 
a kapcsolatot a Dr. Erdős Sándor vezet-
te budapesti orvos csoporttal. A modern 
vizuális technika segítségével dolgoztak 
ki terápiás kezelést a gyógyuló gyerekek 
mentális egészségének megőrzéséhez. 
Az Onco VR programot több gyermek-
klinikán alkalmazzák az országban. Le-
hetőségünk nyílik bekapcsolódni ebbe a 
hálózatba. A megvalósítás koordinálását 
dr. Rákos Piroska pszichológus vállalta. 
Az iskoláskorú, tartósan beteg gyerekek 
legtöbbször online oktatásra kényszerül-
nek. Bár a távoktatás gyakorlatban van, 
a hatékonysága sokszor megkérdőjelez-
hető. A Lantos Mihály által kidolgozott 
Lépéselőny program iskolai korosztá-
lyokra lebontva ebben próbál segíteni. 
A kurzusok, megfelelő létszám esetén, 
elhozhatóak Hajdúböszörménybe, ame-
lyeken az érintett beteg gyerekek térítés-
mentesen részt vehetnek. Bízva Charles 
Dickens víziójának erejében, az ünnepek-
hez közeledve karácsonyi gyűjtést kez-
deményezünk. Szeretnénk hozzájárulni 
ahhoz, hogy az érintett gyerekek számára 
az ünnep napjai örömtelibbek legyenek 
a küzdelmes hétköznapoknál. Remélve, 
hogy üzenetünk sokakhoz eljut: a befolyt 
adományokból pályázatot írunk ki, amely 
Hajdúböszörmény város hivatalos olda-
lán fog megjelenni. Alapvető feladatunk 
és a kitűzött céljaink eléréséhez minden 
segítséget szívesen fogadunk azoktól, 
akik magukon túl, fontosnak tartják te-
vékenységünket. Az egészség a korona az 
ember fején, de csak a beteg láthatja meg 
azt. Segítsünk az érintett gyerekeknek 
abban, hogy most már látva a koronát, az 
újra ékeskedjen rajtuk. 

Uzonyiné Poór Anikó
 kuratóriumi elnök

(Számlaszám: 60300021-10212075, 
Levelezési cím: Hajdúböszörmény Beteg 
Gyermekeiért Közalapítvány Hajdúbö-
szörmény, Bocskai tér 1.)

nek saját történeteket az ő iskolakez-
désükről, akkori örömeikről, félelme-
ikről.  A szülő feladata ilyenkor az is, 
hogy támogassa gyermeke iskolavárá-
sát, lelkesedését. Ezt segítheti azzal, 
ha ellátogatnak együtt az iskolába. A 
szülők adjanak egyszerű, elvégezhető 
feladatokat, a jó viselkedést jutalmaz-
zák, dicsérjék, ne pedig a rosszat bün-
tessék. A szülők azzal is sokat tehetnek 
gyermekük sikeres iskolai beválásáért, 
ha elfogadják a velük foglalkozó szak-
emberek tanácsait, meglátásait.

Amennyiben kételyek merülnek fel 
az iskolaérettséggel kapcsolatban, úgy 
az óvodapedagógusok segítenek a szü-
lőknek közösen meghozni a gyermek 
számára legoptimálisabb döntést. A 
felméréseket a Pedagógiai Szakszol-
gálat munkatársaival közösen végzik, 
az adott területeken. Az óvodában a 
megfigyelést, mint módszert napon-
ta alkalmazzák a játéktevékenységek 
közben, így véleményt tudnak alkotni 
a gyerekek képességeiről. 

Varga-Mező Friderika
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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) november 19-
20. dr. Cs.Varga Sándor (Tel: 
06-30-965-4187) Az ellátásért 
ügyeleti 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 irodá-
jában.

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

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

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. 
November 23-án, szerdán Fórizs  
László alpolgármester tart vezetői 
ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra kö-
zött.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet

N
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r

18. (p.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

19-20. (szo-vas.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

21. (h.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

22. (k.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

23. (sz.) Kehely Arany J.u. 12. Tel: 561-151

24. (cs.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

25. (p) 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 

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

A művelődési központban műkö-
dő közösségek programjai:
November 21., 15 óra: a Tessedik 
Kertbarátkör foglalkozása
November 22. 15 óra: a Dóry Jó-
zsef Nótaklub foglalkozása.

Megemlékezés

SÜTŐ ANTAL
halálának 1. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk Édesapánk,

„Nem vársz már minket ragyogó szemeddel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, 
De hiszünk, hogy égi otthonodban békére leltél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Drága emléked szívünkben őrizzük, 
hiányzol nekünk, soha nem feledünk!”

Esztike lánya családjával
Marika lánya családjával

A Szabadhajdú Kft. szervezésében, 
advent első vasárnapján, nov-
ember 27-én 16 óra 15 perctől 
korai holdsarló távcsöves megfi-
gyelésre várják az érdeklődőket, a 
művelődési központ elé. A bemu-
tatót csak derült, felhőmentes idő-
ben rendezik meg.

Korai holdsarló

Figyelemmel a kialakult energia-
válságra, több takarékossági intéz-
kedés valósult meg, amelyek között 
a Polgármesteri Hivatal 51 irodája 
helyett, 11 darabban lesz fűtés 18 °C 
eléréséig, csütörtöki és pénteki na-
pokon. Figyelemmel erre, a képvise-
lő-testület határozatával az alábbiak 
szerint módosul a Polgármesteri Hi-
vatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 8-12 óra, kedd 8 -12 óra, 
szerda 8 -16.30 óra között. 

Csütörtökön és pénteken a sze-
mélyes ügyfélfogadás szünetel. 

Az új ügyfélfogadási rend 2022. 
november 1. napjától lépett életbe és 
2023. február 28. napjáig tart. A csü-
törtöki és pénteki napokon az ügyin-
tézés elektronikus úton és telefonon, 
az alábbi elérhetőségeken továbbra is 
lehetséges. 

A polgármesteri hivatal központi 
száma:  563-200. Polgármesteri tit-
kárság: 563-259.  Alpolgármesteri 
titkárság: 563-264, illetve 563-256. 
Jegyzői titkárság és közvetlen jegyző 
irányítása alatt dolgozó köztisztvise-
lők: 563-256. Gazdálkodási Osztály: 
563-247. Pályázat- és Vagyonkezelési 
Osztály: 563-237. Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Osztály: 563-218. 
Jogi és Szervezési Osztály: 563-222. 
Hatósági Osztály: 563-227. 

Koláné Dr. Markó Judit s.k. jegyző

Megváltozott 
ügyfélfogadás

Az Alaptörvény XXV. cikkében fog-
laltak alapján: „Mindenkinek joga 
van ahhoz, hogy egyedül vagy má-
sokkal együtt, írásban kérelemmel, 
panasszal vagy javaslattal forduljon 
bármely közhatalmat gyakorló szerv-
hez.” 

Mindenkinek joga van panasz vagy 
közérdekű bejelentés megtételére, 
mely lehetőség jogszabályok által biz-
tosított mindenki számára, ameny-
nyiben a bejelentő jóhiszeműen jár el. 
Az önkormányzat tudomására jutott, 
hogy a városban cégek, vállalkozások 
tekintetében több hatóság részére 
beadványok, bejelentések érkeztek, 
melyek a cégek által elkövetett jogsér-
téseket vagy mulasztásokat sorolták 
fel, azonban a hatóságok tájékoztatása 
alapján az ellenőrzések eredményekép-
pen megállapítható, hogy mindegyik 
bejelentés rosszhiszemű volt, valótlan 
információt közölt. Felhívjuk minden-
ki figyelmét arra, hogy a törvény értel-
mében, ha az eljárásra jogosult szerv 
számára nyilvánvalóvá válik, hogy a 
panaszos vagy a közérdekű bejelentő 
rosszhiszeműen, döntő jelentőségű 
valótlan információt közölt, és ezzel 
bűncselekmény vagy szabálysértés el-
követésére utaló körülmény merül fel, 
személyes adatait az eljárás lefolytatá-
sára jogosult szerv vagy személy részé-
re át fogja adni, ellene eljárás indulhat. 
Kérjük a fenti rendelkezések figyelem-
bevételét.

Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata

Figyelemfelhívás

Elismerés

Kiss Attila városvezető november 15-én Polgármesteri Díszoklevelet ado-
mányozott Fülep Zsoltnak, a Balmaz-Sütöde Kft. ügyvezetőjének abból az 
alkalomból, hogy idén a cégük által készített Gulyás kenyér nyerte el az Or-
szág kenyere-díjat. Egyebek mellett Fülep Zsolt évtizedeken át szakértelem-
mel és elhivatottsággal végzett munkáját is értékelték a városházán. A díjki-
osztóra a felesége és kisebbik fia kísérte el a szakembert.

Kiállításajánló
Az én városom címmel nyílt a köz-
elmúltban tárlat néhai Szabó Miklós 
tanár-fotóművész képeiből a művelő-
dési központban. Az alkotások megte-
kinthetők hétköznapokon 8-16 óráig a 
Hajdúsági Galériában.

Civilek a pályán címmel tekinthetnek meg 
kiállítást az érdeklődők a Maghy Házban. A 
tárlat a két világháború közötti böszörményi 
egyesületeket, olvasóköröket, civil szerveze-
teket mutatja be gazdag tárgyi és fotóanyag-
gal. A kiállítás munkanapokon 8-16 óráig 
tekinthető meg. Tárlatvezetést a levéltárban 
kérhetnek.
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Születésnapi köszöntő

70. születésnapja
 alkalmából köszöntjük 

Édesanyánkat, 
Nagymamánkat, 

Mező Antalné Erzsikét.

Jó egészséget, hosszú boldog 
éveket kívánunk Neked!

Családod

Ingatlanértékesítési hirdetmény

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyilvános árverés útján értékesíteni kívánja a 
Hajdúböszörmény 11666 hrsz alatt felvett, természetben a Homokkert szőlőskert III. dűlő-
jében található, gyümölcsös és gazdasági épület művelési ágú, 1281 m² nagyságú, 3,78 Ak 
értékű ingatlant a legjobb ajánlatot tevő részére az alábbi feltételekkel: 

A kikiáltási ár: 123.000 Ft, azaz egyszázhuszonháromezer forint, mely összeg mentes 
az Áfa alól. A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg 
egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a vételár 3%-a + áfa bonyolítási díjat is 
meg kell fizetnie.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a kikiáltási ár 10%-át ajánlati biztosítékként az ár-
verés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-
15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített 
átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. 

Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan 
megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett ajánlati biztosítékot a vételárba be 
kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett ajánlati biztosítékot 
az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a 
licitálás lezárultát követően, a szerződéskötés előtt, vagy után eláll az adásvételtől, úgy az 
ajánlati biztosíték részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie, és ezzel 
egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az eset-
ben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a 
teljesítésre nyitva álló határidő – tekintettel a banki ügymenet időigényességére – 60 napra 
hosszabbodik meg. Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238 
telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában. 

Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy 
egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2022. november 24. 9:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem

Elmarad az előadás
A Déryné Program keretében meghirdetett Káin és Ábel november 19-

ei előadása betegség miatt elmarad. A jegyek a művelődési központ gaz-
dasági irodájában válthatók vissza.

Az avar- és kerti hulladék égetése
Az elmúlt napokban nagyon sokan 

érdeklődtek a kiskertek takarítását 
követően az összegyűlt száraz ágak, 
növénymaradványok, falevél kezelé-
sével, égetésével kapcsolatban. 

Az érvényben lévő jogszabályok 
alapján, az év minden időszakában 
TILOS az avar- és kerti hulladék ége-
tése. Kerti hulladékot a közterületre 
kihelyezni, a közterületen össze-
gyűjtött falevelet, nyesedéket köz-
területen tárolni tilos. Avar és kerti 
hulladékot inkább komposztáljunk, 
ezzel a levegő tisztaságát és környe-
zetünket is óvjuk. A komposztálással 
szerves anyagokat juttatunk vissza a 
természet körforgásába, s így – mű-
trágya helyett – ezzel javítjuk ker-
tünk talajának tápanyagtartalmát.  
Komposztálható anyagok: főként nö-
vényi hulladékok (fű-, lomb- és gally-
hulladék, zöldség- és gyümölcshul-
ladék, sövények, bokrok nyírásából 
származó nyesedékek, elszáradt dísz-

növények), kávé és teazacc, fahamu, 
virágföld. A komposztálás lehetősé-
get ad arra, hogy a háztartásban és a 
kerti munkák során keletkező szer-
ves hulladékokban lévő tápanyagokat 
visszajuttassuk a talajba. A komposz-
tálással nemcsak a kert talaját javít-
juk, hanem a környezetet is kímél-
jük. Az égetési tilalom megszegőivel 
szemben, a levegő védelméről szóló 
Kormányrendelet alapján, illetékes 
eljáró szervek, a környezetvédelmi 
hatóság, vagy a járási környezetvé-
delmi hatóság. A hatóság a szabály-
sértőkkel szemben levegőtisztaság-
védelmi bírságot szab ki. Ha erre 
nincs lehetőségünk, akkor a minden 
ingatlanra kiterjedő szelektív hulla-
dékszállítást vegyük igénybe, ami az 
őszi időszakban rendszeresen törté-
nik. A szabályok betartását a Közte-
rület-felügyelet és a Katasztrófavé-
delem is ellenőrzi. 

Közterület-felügyelet

Határidő-hosszabbítás
A hajdúböszörményi ebösszeírást 
a hatóság november 30-ig meg-
hosszabbítja.

A kitöltött adatlapot a hivatal föld-
szint 11-es irodájában vagy a por-

tán lehet leadni, illetve a barsony.
zsuzsanna@hajduboszormeny ema-
il-címre kell küldeni. Az adatlap a 
városháza portáján kérhető, illetve a 
böszörményi honlapról tölthető le.
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Felnőttek: Debreceni Sportcentrum-SI – HTE 0–16 (0–8)
50 néző. Vezette: Nagy L. (Szilágyi Z.,Vilmányi S.) HTE: Fülöp G. (Kocsis 

Z.), Rákos B. (Fülöp G.), Bun R., Nagy Z. (Gyarmati Á.), Forgó P., Borbíró D. 
(Szabó T.), Gyarmati Z., Kocsis L. (Benke Sz.), Patócs R. (Varga D.), Pelles 
D., Komjáti D. (Ramos C.) Edző: Gyarmati Zoltán Gól: Bun R., Nagy Z. (3), 
Gyarmati Z. (2), Patócs R. (2), Pelles D. (2), Komjáti D. (2), Gyarmati Á. (2), 
Fülöp G. 

Labdarúgás

A leányok sikere után ezúttal a fiúk V-VI. korcsoportos sikeréről számo-
lunk be, amelyet a közelmúltban rendezett hajdúböszörményi megyei dön-
tőben értek el. A tornát nagy izgalommal várták a sportolók, hiszen tavaly 
a gimnázium csapata az országos döntőig menetelt. A csapatban a tizen-
kettedik évfolyamosok helyét ezúttal a kilencedikesek vették át. A sorsolást 
követően a a hajdúnánási Körösi-gimnázium kézisei ellen 23-14-re győztek 
a böszörményiek, majd a szoboszlói Hőgyes-gimnázium csapatát 22-14-re 
győzték le, így a Bocskai-gimnázium csapata az országos elődöntőbe jutott.

A csapat tagjai: Bakó Ádám Antal, Eszenyi Bálint Balázs, Gyürky Bertalan, 
Kathi Márton, Korondán György, Mirkó László, Molnár Bence, Nagy Leven-
te, Pelles Péter, Sajtos Csaba, Szabó Zalán, Szolnoki Imre Nándor, Tóth And-
rás. Edző: Poczetnyik Mária.

Kézilabda

Bronzérmes konty
A törökországi Antalyaban ren-

dezett Best Of Beauty Fest 13, 
nemzetközi fodrászversenyen 
Nagy Gergő, hajdúböszörményi 
fodrász harmadik helyezést ért el 
a közelmúltban.

– A versenyen tizenhat fodrász vett 
részt, közülük hatan voltunk magya-
rok, míg a többiek különböző nemzeti-
ségűek. A feladat az volt, hogy 30 perc 
alatt készítsünk egy versenykontyot 
vagy menyasszonyi frizurát. A modell 
haját nem ismertük, így nem tudhat-
tuk annak hosszát, milyenségét. 

– Milyen frizurát készített?
– Itthon mindig megalkotok egy 

frizurát, ezt próbálom a versenyeken 
is újra elkészíteni. Törökországban a 
megmérettetés előtti órákban derül 
ki, hogy az ottani modellnek mit lehet 
kihozni a hajából. Elsőként is fel kell 
készítenünk a hajat, ami azt jelenti, 
hogy ki kell vasalni vagy bekreppezni, 
mivel nagyon durva hajuk van a török 
lányoknak, ez egy nagyon fontos lépés 
a végeredményhez. Az előkészítés után 
tudtam eldönteni, mi hozható ki a mo-
dell hajából, majd  feltűztem a kontyot 
az elképzeléseim szerint.

– Korábban is versenyzett, milyen 
eredménnyel?

– Már szinte fodrász tanuló korom 
óta járok nemzetközi versenyre, eddig 
negyedik vagy ötödik helyen végeztem. 

Most sikerült először a dobogó harma-
dik helyére felállnom. Illetve a Balmaz 
Hajkarneválon, a szakágamban az első 
helyet szereztem meg.

– Hogyan készül egy-egy megmérette-
tésre?

– Amikor már tudom az időpontot, 
megkezdem a felkészülést. Sose tudom 
előre, hogy mit szeretnék alkotni, de 
amint kitalálom a fejemben az adott 
formát, egyből meg is alkotom, és a 
verseny napjáig ezt az elképzelésemet 
tökéletesítem.

– Mik a jövőbeli célkitűzései? 
– A jövőbeli célom az, hogy legyen 

egy, vagy akár több, saját tulajdonú 
szépségszalonom, ahol a napi munka 
mellett, szeretném a fodrász szakmát 
oktatni.

V.M.F.

Fiatal, sikeres, sportos
Kicsi a bors, de erős! – tartja a 

mondás.  Dóka Emese még csak 5 
éves, de már több kilométer van a 
lábában, mint sok felnőttnek.

Mesi már egész kis korától kezdve 
aktívan sportol, és számos versenyen 
a dobogó felső fokain állhatott. Édes-
anyja, Erika beszélt arról, miként lett 
Emese a futás szerelmese, miként vált 
a mindennapjai részévé a sport. 

– Hogyan kezdődött a sport szeretete, 
és a futás Emese életében?

– Tőlünk, szülőktől látta a mintát. 
Egész kis korában edzéseimre vittem, 
ahol eleinte csak felfedezte a helyet, ki-
pakolta a szertárat, egy idő után azon-
ban már ő is beállt nyújtani, mozogni. 
Szőllősi Gizellának köszönhetünk na-
gyon sokat, akinél a tornák alkalmával 
sajátította el Mesi a sporthoz szüksé-
ges fegyelmet, és a mozgása is általa 
fejlődött a legtöbbet. Egy idő után a 
nagyobb korosztály edzéséhez csatla-
kozott. Elsőként futóedzésre vittük, 
ez is első pillanattól fogva megtetszett 
neki.

– Milyen jelek utaltak arra, hogy érde-
mes edzésekre járni vele, mert meg van 
benne a született sporttehetség?

– A mindennapokban is láttam, 
hogy nagyon nagy mozgásigénye van, 
jártunk játszóterezni, erdőbe túrázni, 
Zelemérre, Debrecenbe. A nyári idő-
szak így jól telt, aztán a rossz időben 
részt vettünk a Babóca Tornán.

– Futáson kívül milyen más sporttevé-
kenységekben vesz részt?

– Úszásra is járt, azt még tanulja. 
Jelenleg biciklizik is. Nyáron a Teker-
gők által szervezett táborban volt ke-

rékpáros nap is, akkor megkedvelte a 
sportolásnak ezt a részét. Ezeken kívül 
már több tevékenységet is kipróbált, 
(néptánc, aerobik, balett), de a futás, 
úszás, kerékpározás hármasa, ami kö-
zel áll hozzá.

– Mennyit sportol heti szinten?
– Jelenleg egy futóedzése terem-

edzéssel együtt jelent elfoglaltságot, 
egy kerékpár- és egy teremedzés a to-
vábbi program, hétvégente pedig úszni 
jár. De általában 3 edzésen vesz részt 
hetente. 

– Mik azok az eredmények, melyeket 
kiemelnél az elért sikerek közül?

– A Hajráfutáson próbálta ki magát 
elsőként. A hatfordulós verseny ösz-
szesítésében harmadik helyezést ért 
el. Azt tudni kell, hogy Mesi a korosz-
tályában a legkisebb a versenyeken. A 
Wizz Air futáson is részt vettünk, ahol 
egy újabb érmet nyert. A városban 
szervezett sporteseményeken is igyek-
szünk rendszeresen részt venni.

V.M.F.

Összhang ló és hajtó között
A böszörményi fogathajtók 

céltudatosak, és folyamato-
san képezik magukat. Hisznek 
a gyakorlásban, a kitartásban. 
Eredményeikről, az elmúlt szezon 
tapasztalatairól kérdeztük Mol-
nár Imrét, a Díjugratók, Hagyo-
mányőrzők és Fogathajtók Sport-
egyesületének vezetőjét. 

– Hogyan készültek fel a 2022-es sze-
zonra?

– Már kora tavasszal elkezdjük az in-
tenzív felkészülést a szezonra. Az idén 
Hadházon volt két edzésünk, ahova 
meghívtunk a helyiekkel közösen egy 
szakembert. Ő a versenyzőkkel fog-
lalkozott. Fülöp István Szilvásvárad-
ról jött el hozzánk. Ezen túl mindenki 
maga tréningezi a lovát. Nagyon jó, 
hogy a régi pályánkat tudjuk használ-
ni. Ez nagyban segíti az egyéni mun-
kát. 

– Mennyi fogathajtónk vágott neki a 
bajnokságnak?

– Több mint tízen vágtak neki a baj-
nokságnak. Ebben benne van a póni és 
a nagy kettes fogat is. C és D kategó-
riában indultak. A C kategória része-
ként, a Magyar Lovas Szövetség szer-
vezésében megyei bajnoki fordulók 
vannak. Ezen kívül a D-ben is többen 
versenyeznek Hajdúböszörményből. 

– A versenyzőink általában mióta 
fogathajtanak?

– Ez változó, mert vannak, akik már 
évtizedek óta hajtanak. Köztük van 
Fróna Antal, aki a legrégebben végzi 
ezt a tevékenységet közöttünk. De a 
fiatalok is nagyon vállalkozó szellemű-
ek. Ők többségében D kategóriában 

indulnak. Aki ezt a C-ben teszi meg, 
annak vizsgáznia kell. Ez utóbbiaknak 
megyei bajnokságot írnak ki. A meg-
mérettetéseken elért eredmények alap-
ján pontokat szereznek. Aki bekerül az 
első háromba, az kvalifikálja magát az 
országos vetélkedésre. Az egyesüle-
tünk fogathajtói már évek óta ott van-
nak a megyében, az első háromban. A 
most befejeződött szezonban két ver-
senyzőnk is elérte ezt az eredményt. 
Ők Domokos Sándor (1. hely), és ifjú 
Molnár Imre (2. hely). Részt vehettek 
az országos döntőn, ahol egyéniben a 
középmezőnyben végeztek, a csapat-
ban pedig harmadikak lettek. Amikor 
vége van a bajnokságnak, szerveznek 
egy záró fordulót a megyében. Itt az 
derül ki, hogy ki a legjobb Hajdú-Bi-
harban. Ezen a mi versenyzőnk, Mol-
nár Lajos győzött nagyfogatban. Póni 
kettesben pedig Dobó Imre. Ő évek óta 
ott van az élmezőnyben. Az idén az or-
szágos harmadik helyet is megszerezte 
egyéniben és csapatban is.  

– Mint elnök, mennyire tartja sikeres-
nek a 2022-es szezont?

– Nagyon sikeres időszak van a há-
tunk mögött. Most is mind póniban, 
mind nagy kettes fogatban ott voltunk 
a legjobbak között. Szinte nem telik 
úgy el év, hogy valamelyik versenyzőnk 
ne kvalifikálta volna magát az országos 
versenyre. A bajnoki fordulókban most 
ugyancsak nagyon jól szerepeltünk. 
Ami reményt ad számunkra, hogy egy-
re több a fiatal közöttünk. Ráadásul 
több hölgy is csatlakozott hozzánk.

– Összegezve, a bakon ülve milyen a 
világ?

– Én fentről és lentről is nézem a vi-
lágot, hiszen a fiamnak én vagyok a se-
gédhajtója. Egészen más bent a pályán, 
bakon ülve, mint kintről szemlélve. In-
nen sokkal könnyebbnek tűnik, pedig 
ez nem így van. Ez egy olyan sportág, 
ahol nagyon kell összpontosítani, meg 
kell teremteni az összhangot a ló és a 
versenyző között. De, mint a szezon 
is bizonyította, a mi fogathajtóink ezt 
megoldják. 

bertalan


