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Sajátos nevelési igény A szakma „sztárjai”

Szakmai napot tartott a Debre-
ceni Egyetem Gyakorló Óvodája 
november 16-án. A kollégiumi és 
óvodai programon résztvevő pe-
dagógusok bemutató foglalkozást 
tekinthettek meg, majd körbeve-
zették őket az intézményben.

A látogatók megfogalmazhatták az 
észrevételeiket a bemutatóval kap-
csolatban. Ezt követően Gortka-Rákó 
Erzsébet dékán elmondta, hogy náluk 
7,5 százalék a sajátos nevelési igényű 
gyermekek aránya, mely több ténye-
ző miatt is növekedett az elmúlt évek 
során. Kiemelte, hogy a tesztek, me-
lyek alapján a gyermekeket vizsgálják, 
sokkal érzékenyebbek, mint koráb-
ban. Az országban hiány van gyógy-
pedagógusból, melyre válaszul meg-
hirdette a kar a szakot. A céljuk ezzel 
a hiány csökkentése volt. A beszéde 
zárásaként a szakmai nap összetett-
ségét hangsúlyozta, mely egyaránt 
tartalmaz ott elméleti és gyakorlati 
részt is. Balogh Beáta óvodavezető az 
eltérő fejlődést mutató gyerekekről 
tartott előadást. Véleménye szerint a 
normális és az átlagos fejlődés olyan 

Nyílt napot szervezett a Veress 
Ferenc Szakiskola és a Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Hajdú-
böszörményi Területi Szervezete 
november 18-án, melynek kere-
tében a „Pályára fel!” pályaori-
entációs versenysorozat díjait is 
átadták. 

Már délelőttől számtalan interak-
tív és érdekes programmal várták a 
tanulókat a szervezők, melyek kere-
tében lehetőségük volt az intézmény 
által indított, pincér-vendégtéri szak-
ember, kereskedelmi értékesítő, asz-
talos, szakács, szárazépítő, kőműves 
szakmákkal megismerkedni. 

Az iparkamara virtuális valóság 
szemüvegen keresztül segítette négy 
szakma esetében az ismeretek bő-
vítését. Az érdeklődő diákok „Szak-
mák gyerekszemmel” néven, kreatív 
műhelyfoglalkozásokon is részt ve-
hettek. Kathiné Juhász Ildikó, terü-
leti kamarai elnök elmondta, hogy 
elkötelezettek a pályaválasztás és a 
helyi szakképzés támogatása iránt. 
A szakiskola nyílt napja lehetőséget 
kínált arra, hogy az intézmény bemu-
tathassa a értékeit, és partnerségben 
a kamarával, felhívja a figyelmet a 
helyben történő szakmaszerzés elő-
nyeire. A cél, hogy a résztvevők az in-
teraktív, kreatív feladatok megoldása 
során játékos módon, széles körű is-
meretekre tegyenek szert, és kedvet 
kapjanak az egyes szakmák és szak-
macsoportok megismeréséhez. Most 
a hangsúly a kutató tevékenységre, 
a csapatfeladatokra, a digitalizáció 
kihasználására helyeződött. A ko-

rábban meghirdetett versenyben 18 
csapat vett rész Hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás és Hajdúhadház iskolá-
iból. Alsós és felsős kategóriában is 
többféle feladatot kellett megoldani 
(interaktív feladatlapok, receptbe-
mutatók, lapbook-készítés, riportok 
összeállítása, önéletrajz és motivá-
ciós levél elkészítése), melyek mind-
egyike a szakmák megismerését, azok 
hagyományápolását szolgálták, míg 
az internet és az online lehetőségek 
használata a diákok ezirányú készsé-
geit fejlesztette. A nyílt napon a felsős 
csapatok gyakorlati feladatot is telje-
sítettek, egy ünnepi terítési verseny 
formájában. A program megmutatta, 
hogy mind a szülőknek, mind az álta-
lános iskoláknak még tudatosabban 
kell foglalkozniuk a pályaválasztással, 
a gyerekek felkészítésével a továbbta-
nulásra, a munka világára, mert egy 
időben, és jól meghozott döntés, meg-
határozza a sikeres egyéni életutat is. 
Az első díjat az alsós és felsős kategó-
riában a hajdúnánási Bocskai-iskola 
Űrhajósok, illetve Szakmasztárok csa-
pata érdemelte ki. 

B.B.

fogalmak, melyeket nehéz általáno-
san minden gyereknél alkalmazni. 
Szerinte minden esetben figyelembe 
kell venni a körülményeket is, melyek 
egyénenként eltérőek a kiskorúaknál, 
ugyanis többek között a fejlődési üte-
mük is különböző lehet. A szülőket 
igyekeznek csak akkor tájékoztat-
ni az általuk észlelt problémáról, ha 
minden lehetőséget megvizsgáltak, 
és szakember segítsége nélkül nem 
tudják megoldani. A pedagógusoknál 
nem egyezik meg a tűréshatár, mely 
alapján egy-egy adott helyzetet más-
képp értékelnek. Hibás az is, ha azt 
mondja a szakember a szülőnek, hogy 
minden rendben van, amikor az nincs 
úgy, de mindenki cselekvőképességé-
nek van határa. Sok múlik a kommu-
nikáción, mert jól kell meghatároz-
ni, hogy mikor mondanak el valamit 
a gondviselőnek. Meg kell próbálni 

kiemelni a  neveltek pozitív tulaj-
donságait, és támogató környezetet 
kialakítani számukra. Az is kedvező 
változást hozhat, ha másik közös-
ségbe kerülnek. A bemutatója utolsó 
részében a figyelemzavaros hiperakti-
vitás gyermekkorban témával  foglal-
kozott. Ők az idegrendszeri fejlődési 
zavar miatt nem tudnak megváltozni, 
csak fejlődni. Náluk elengedhetetlen, 
hogy minél több szükségletük telje-
sítve legyen. 

Később Mező Katalin adjunktus a 
kiemelkedő képességű gyermekek fel-
ismeréséről és fejlesztéséről beszélt, 
mely után két szekcióban folytató-
dott a tanácskozás. Az egyik a fejlesz-
tésről, a másik pedig a tehetséggon-
dozásról szólt. 

-balogh-
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Bíró ImreA hét arca

A Város napja alkalmából „Pol-
gármesteri Elismerő Oklevelet” 
vehetett át Bíró Imre, a Vidi-Ér 
Vidért Közhasznú Egyesület alapí-
tó tagja, a Hajdúvid településrész 
érdekében végzett önzetlen segítő 
tevékenységéért.

– Hajdúviden gyermekeskedett. 
– Édesapám növénytermesztő volt, 

édesanyám pedig háztartásbeli. Mind-
nyájunk dolgozott a földeken és az 
állatok mellett. Én és a testvéreim is. 
Hatan nevelkedtünk a családban. 

– Milyen gyermekkora volt?
– Tanyán nőttem fel. Szép gyermek-

korom volt. Persze sokat dolgoztunk, 
akkor ez volt a természetes. Azért 
játékra is maradt időnk. A környező 
gyerekekkel sokszor összejöttünk és 
együtt töltöttük az időt kint, a szabad-
ban. Kihajtottuk a jószágokat, aztán 
mindenfélét játszottunk. Az általános 
iskolába én és a testvéreim tanyáról 
jártunk be. Hóban, fagyban és esőben 
is megtettük ezt az utat. Az évek során 
megszoktuk a bejárást. 

– Milyen volt ekkor Hajdúvid?
– Mozgalmas volt az élet. Szerin-

tem egy kicsivel többen éltek itt, mint 
most. Ezer fölött lehetett a lélekszám. 
Erre az osztálylétszámokból következ-
tetek. Volt olyan csoport, ahova több 
mint húsz gyerek járt. Szerettem volna 
továbbtanulni, de nem tehettem meg, 
mert segíteni kellett a szüleimnek. 

– Az egykori vidi tanyasi iskola milyen 
útravalót adott az Ön számára?

– Munkára, fegyelemre és a becsü-
letességre neveltek. Hasonló elveket 
kaptam az iskolában, mint a családban. 

– Milyen munkahelyen dolgozott elő-
ször?

– A Béke Termelőszövetkezetben dol-
goztam 1970-től. Öt évig munkagép-
kezelő voltam. Alkalmanként továbbra 
is besegítettem a szüleimnek a földe-
ken. Volt kukoricánk és cukorrépánk. 

– Nyugdíjig a Béke Termelőszövetke-
zetben dolgozott?

– Nem. 1975-ben beköltöztünk a 
faluba. Akkor a baromfifeldolgozóban 
helyezkedtem el. Itt nyolc évig dolgoz-
tam, először karbantartó, majd hű-
tőgépkezelő lettem. Itt, az üzemben 
lettem szakmunkás. Nyolc évig voltam 
ezen a munkahelyen.

– Mennyire találta meg a számítását a 
hivatásban?

– Nagyon szerettem. Konyítottam 
is hozzá, így elsőre sikerült a vizsga 
is. Akkor még kézi üzemelésű hűtő-
gépházak voltak. A gépészet mellett 
az anyagösszetételhez is érteni kellett.  
Majd visszatértem a Béke Termelőszö-
vetkezetbe, ahol nyugdíjig dolgoztam. 
Tizenkét évet a szarvasmarhatelepen 
munkálkodtam, a sertéstelepen pedig 
huszonhárom esztendőt. 

–  Munkájában főleg mire fektette a 
hangsúlyt?

– Addig dolgoztam, amíg volt fel-
adat. Törekedtem a pontosságra, a pre-
cízségre, és a lelkiismeretességre. 

– Napjainkban már nyugdíjas. Mivel 
telnek a hétköznapjai?

– Van néhány jószágom, sertés meg 
baromfi. Munkát ad a kertem is. Ezek 
gondozása szinte az egész napomat ki-
tölti. 

– Nem tud elszakadni a munkától?
– Nem. Engem a feleségem és a gyer-

mekeim, valamint az unokáim mellett, 
ez éltet. 

– Hogyan telik most egy napja?
– Állattenyésztésben dolgoztam, 

ezért hozzászoktam a korán keléshez. 
Négy órakor ébredek fel. Ezt az időt 
megszokta a szervezetem. Megkávé-
zok, tévézek egy kicsit, majd kimegyek 
az állatokat ellátni. Ez reggel két órát 
jelent, délután egyet. De mindig van 
más munka a kertben, egész nap. El 
tudom foglalni magamat. Meg ott van-
nak az unokák, akikkel nagyon szíve-
sen vagyok együtt.

– Egyik alapítója a Vidi-Ér Vidért Köz-
hasznú Egyesületnek. Annak idején mi-
lyen céllal hozták létre a civil szervezetet?

– Azért hoztuk létre, hogy „meg-
mozduljon” az élet Viden. A falu kar-
bantartását és programok szervezését 
tűztük ki célul. A településünk sokat 
szépült a megalakulás óta. Rendezvény 
is elég sok van. 

– Hogyan emlékszik vissza a kezdeti 
időszakra, milyen feladatokat láttak el?

– Még nekünk is meg kellett ismer-
kedni a tennivalókkal. A helyiek öröm-
mel fogadták a tevékenységünket, 
különösen a rendezvényeket. Én leg-
inkább a gasztronómiai programokat 
kedvelem. Nagyon szeretek főzni. Fő-
leg pörköltöket készítek, és a sertésfel-
dolgozást is ügyesen végzem. 

– Az elmúlt évek során mennyire „nőt-
te ki magát” az egyesület?

– Az egyesület bebizonyította az el-

múlt évek során, hogy szükség van rá 
Hajdúviden. Mindenki egyetért abban, 
hogy folyamatosan működnie kell. 
Szerintem fiatalítani kellene a társasá-
got. Ők folyamatosan át tudnák venni 
a tennivalókat. Minél többen vagyunk, 
annál ütőképesebb a szervezet. 

– Önt mi motiválja a segítésben?
– Szeretem végezni ezt a tevékeny-

séget. Jó látni, amikor épül-szépül 
Hajdúvid. Az is felemelő érzés, amikor 
egy-egy program jól sikerül, és köszö-
netüket fejezik ki a lakosok a szerve-
zőknek. 

– A gyermekkori Hajdúvidről nosztal-
giával beszélt. Most milyen a településen 
élni?

– Egy kicsit csendes. Lehetne az élet 

mozgalmasabb. Régen sokkal többen 
voltunk az utcán is, meg a szórako-
zóhelyeken. Nyitottabbak voltak az 
emberek. De ezek ellenére én nagyon 
szeretek itt élni, megtaláltam a telepü-
lésen a boldogulásomat. 

– A családjáról mit lehet tudni? Az el-
ért sikereiben mennyit támogatták Önt?

– Nélkülük nem boldogultam volna. 
Mindig nyugodt, boldog és megbízható 
háttért biztosítottak a számomra. Még 
a munkámba is besegítettek. A felesé-
gem, Ágika az óvodában dolgozik. A lá-
nyom és fiam már családot alapítottak. 
Három fiúunokával büszkélkedhetek. 

Bertalan Erzsébet

Gimnazisták sikere
A magyarországi Europe Direct 

Információs Hálózat, az Európai 
Bizottság hazai képviselete és az 
Európai Parlament helyi irodája 
támogatásával hirdették meg az 
unióról szóló 4for Europe című kö-
zépiskolai vetélkedőt, melyre or-
szágosan 253 csapat jelentkezett. 

Összesen három fordulóból áll, 
melyből az első két forduló lezárult. 
Hajdúböszörményből két csapat is je-
lentkezett, akiket Tóth Júlia tanárnő 
készített fel, és akik sikeresen eljutot-
tak a regionális döntőig.

 Az első fordulóban egy online tesz-

tet kellett kitölteni az Európai Unióról 
és annak intézményeiről október 10-
19. között, majd tíz-tíz csapat jutott 
be a hét regionális döntőbe. Itt több 
feladatot kellett teljesíteniük, melyek 
közül kettő összetett volt. Az első há-
rom csapat nyereménye egynapos bu-
dapesti osztálykirándulás. 

Két csapat juthatott tovább a december 
9-i döntőbe, melyet Kecskeméten rendez-
nek. A Csiha Zsombor, Gedeon Hanna, 
Szabó Benedek és Tóth Balázs László 10. 
a osztályosok által alkotott csapat, egy 
ponttal lemaradva a dobogó legfelső foká-
ról, harmadik helyezést ért el. 

Sz.H.

Ünnepi készülődés
Az advent időszakát egyesek 

egész évben várják. Az otthonunk 
dekorálása, a készülődés a kará-
csonyra, az adventi koszorú készí-
tése egyre népszerűbb, és a lehe-
tőségeknek is csak a képzelet szab 
határt.

Sántha Renáta, a Manó Virág és 
Dekor tulajdonosa, napjaink adventi 
koszorúit mutatta be, amely több mó-
don is készülhet. Az élőfenyős alaptól 
a mohakoszorún, a szőrmével vagy 
egyéb textillel bevont szalmakoszorún 
át, egészen a fakorongig.

– Milyen díszítés a jellemző?
– A fő szabály, hogy bármilyen ad-

venti koszorút készítünk, a gyertyákat 
úgy helyezzük el, hogy stabilak és egye-
nesek legyenek, elkerülve az esetleges 
baleseteket, tűzeseteket. A díszítés so-
rán a saját stílusunkat, az otthonunk 
hangulatát és a karácsonyfánk díszei-
nek színvilágát vegyük alapul. Ha egy 
természetközeli, tradicionális adventit 
szeretnénk, akkor használjunk élőfe-
nyős alapot, szárított narancsszelete-
ket, fahéjrudakat, különböző termése-
ket. 

Ellenben, ha egy kis mesebeli jele-
netet szeretnénk megvalósítani, ak-
kor válasszunk egy nagyobb alapot, 
s arra helyezzünk el kis kandelábere-

ket, manókat, mézeskalács-figurákat.
– Ön milyen színeket részesít előny-

ben?
– Azt tapasztalom, hogy a színek ki-

választása tekintetében az embereket 
a hangulatuk befolyásolja, vagy ép-
pen az első benyomás dönt. A hagyo-
mányosnak mondható piros, arany, 
ezüst és zöld színek mindig kedveltek. 
Emellett a trendi színek is feltűnnek, 
ilyenek a navy blue, a burgundi, a 
petrolkék. A textúrákban is változatos-
ságot tapasztalunk, lehet fényes, matt, 
bársonnyal bevont, vagy éppen termé-
szetes anyagból készült díszünk. 

– Milyen egyéb dekorációs kelléket ké-
szíthetünk?

– Egyedi asztalterítőt is készíthe-
tünk. Az alap juta anyag lehet, amire a 
családtagok nevét stencil segítségével 
felfestheti a készítő. 

A terítő „segítségével” mindenki 
tudja majd, hogy hova üljön a kará-
csonyi ebéd vagy vacsora alkalmával. 
Sokféle kiegészítőt készíthetünk még, 
ami leginkább felbecsülhetetlenné te-
szi ezeket a kellékeket, az az, hogy sa-
ját kezünkkel alkotjuk, akár közösen a 
gyermekünkkel, anyukánkkal, testvé-
rünkkel, párunkkal. Lényeg a közösen 
töltött idő.

V.M.F.
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Fórum az élhető környezetértFórum az élhető környezetért
Ökoiskolai konferenciát tartott 

a Bocskai-gimnázium közössége 
november 16-án, melyen lehetőség 
nyílt az ismeretátadás mellett, az 
intézmények közötti tapasztalat-
cserére is.

Nagy Attila biológia-földrajz sza-
kos tanár a gimnázium ökotudatos 
tevékenységét mutatta be. Elmondta, 
igyekeznek csatlakozni minden olyan 
kezdeményezéshez, mely kapcsolódik 
a környezet- és egészségtudatosság-
hoz. Rendszeresen szerveznek például 
erdei iskolát, valamint az osztályki-
rándulások programját is úgy állítják 
össze, hogy azok kapcsolódjanak a ter-
mészethez. Mindezek mellett fontos-
nak tartják a madarak etetését télen, 
az energiatudatosságot, és a szelek-
tív hulladékgyűjtést is. Takácsné Bíró 
Zsuzsa intézményvezető a Bocskai-
iskola témához kapcsolódó munkáját 
ismertette, melynek keretében mun-
kacsoportot hoztak létre, feladataik 
összehangolására. A dolgozók mellett 

a diákönkormányzat és a szülői mun-
kaközösség is részt vesz a kialakított 
elvek végrehajtásában. Iskolakertjük 
kialakítása során a „kicsiből is lehet 
csodát alkotni” elvet érvényesítik. 
Részt vesznek a „Madárbarát iskola” 
programban, mely az egész tanévben 
feladatot jelent számukra. Egy pályá-
zat részeként ökomesét írtak, de az is-
kolaépület állapotmegóvásán is mindig 

dolgoznak. Szakmai együttműködésük 
keretében a Zöld Körrel és a Magyar 
Környezeti Nevelők Egyesületével fel-
hívják a figyelmet a felelős állattartás-
ra és az állatvédelemre. A Menő men-
za program és az iskolai alapítvány 
segítségével megújult az étkező, és 
felhívták a figyelmet az egészségtuda-
tos táplálkozásra, melynek részeként 
ivókutakat helyeztek ki. Tatár Antal ta-

nár a Széchenyi-iskola ökoiskolai mun-
káját mutatta be, és szólt a kerékpáros 
programjaikról, határon innen és túl. 
A mozgás népszerűsítés részeként ren-
delkeznek 42 saját biciklivel és fedett 
tárolót is létrehoztak. A tanulók végzik 
az iskola környezetének a tisztítását, 
valamint gyakorló és tankertet mű-
ködtetnek. Szabó Antal, a Zeleméry-
iskola tapasztalatait osztotta meg a 
hallgatósággal. Az intézmény tanulói 
az elhelyezkedésükből adódóan rend-
szeresen járják az erdőt. Az iskolához 
tartozó terület is egészen nagy, mely 
lehetőséget adott az iskolakert kialakí-
tásra, melyben tevékenyen részt vettek 
a dolgozók és a tanulók is. Molnár An-
tal, a Zöld Kör elnöke előadásában az 
ökoiskoláknak nyújtott szakmai segít-
séget emelte ki, melynek részeként se-
gítenek kiállítások és fenntarthatósági 
programok megtartásában, melyeknek 
előadóként sok esetben résztvevői. 
A Bodrogolasziban található bázisuk 
ökoturisztikai célból igénybe vehető. 

B.B.

Ezüstérem a Derbyn
Bernáth Krisztina agártréner és 

lovas edző az évek során számos elis-
merést, győzelmet tudhat magáénak. 
Legutóbb a 2022-es Európa Derby 
döntőjében ezüstérmet nyert.

– Melyekk a legutóbbi versenysikereik? 
Mire a legbüszkébb az évek alatt?

– Tavaly, 2021-ben két nagyon szuper 
kutyussal dolgoztam együtt, és a Magyar 
Derby-n, ami egyébként a legnevesebb 
verseny itthon, a magyar sprint és hosz-
szútávfutamot is megnyertük. Illetve 
10 futamot is nyertem, ezért 2021-ben 
Magyarországon az Év Trénere címet 
kaptam. Az Európa Derby-n második he-
lyezést értünk el. Az elődöntőt sikerült 
aranyéremmel zárnunk, illetve a tavalyi 
futamon sikerült megdönteni a Track re-
kordot, ami azt jelenti, hogy jelenleg mi 
futottuk azon a pályán a leggyorsabb kör-
időt. 

– Hogyan kezdődött a trénerkedése?
– 12 évesen kezdtem lovagolni, majd 

16 évesen kaptam egy angol agár szukát. 
Pár éve Angliában egy agártréner mellett 
dolgoztam, hogy a legjobbtól tanulhas-
sak. Innen hazatérve kezdtem el újra ver-
senyezni, és beértek a kint tanultak, hi-
szen számtalan versenyt nyertem és így 
az év trénere lehettem. 

– Jelenleg hány kutyával dolgozik?
– Négy aktív versenykutyával, közülük 

két fiatal most kezd versenyezni. Amire 
büszke vagyok, hogy mind a négy saját 
tenyészésű kutya, tehát Hajdúböször-
ményben születtek. 

– Mit is jelent pontosan az agártréner?
– Kiemelném, hogy ez egy nagyon szu-

per feladat, tehát az agártréner élete arról 
szól, hogy felkészíti a kutyát, azaz a leg-
jobb formában tartja a versenyzéshez. A 
legfőbb feladata a sebesség megtartása, 
hiszen az agár születik egy képességgel, 
és ezt csak elvenni tudjuk tőle, ezért a mi 
feladatunk az, hogy ebből a képességből 
ne veszítsen. Minden kutyának személyre 
szabottan tudni kell az igényeit. Az agár 
sprinter kutya, ami azt jelenti, hogy 500 
méteres távon teljesít a legjobban, a der-
biket is 480-500 méteren futják. Reggel 
játékkal kezdődik a nap, este tréningezés, 
ami azt jelenti, hogy heti 5 napot sétá-
lunk. Természetesen nem lassan, hanem 
jó sokat lépünk, olyan 3-4 kilométert, itt 
a lényeg, hogy ne kocogjon a kutya, ha-
nem lépjen jó hosszúkat, nyújtson. Heti 
egyszer-kétszer tartunk sprint napot. Ek-
kor egy homok úton, a csali rongyot húzó 
gép segítségével futtatjuk a kutyákat. 

– Hogyan kell elképzelni egy versenyfuta-
mot?

– A versenyzés Európában úgy néz ki, 
hogy hat kutyát rajtbokszból elindíta-
nak, oldalt elhúznak egy nyulat, kinyílik 
a bokszajtó és indul a futam. Hatalmas 
adrenalin egy ilyen verseny, hisz betesz-
szük a kutyát, akit mi készítünk fel, nap 
mint nap mi foglalkozunk vele, és az izga-
lom miatt a szívünk a torkunkban dobog, 
és az agár szíve is a torkában. Aztán egy 
csatt és indul a futam, nagyon jó érzés. 
Futam végén az agaram a szemembe néz 
és látja rajtam a boldogságot, én is rajta, 
és együtt örülünk, hihetetlenül érezzük 
egymás reakcióit. 

– Mik a jövőbeni célkitűzései?
– A jövőben szeretnék tenyészteni egy 

olyan kutyát, amivel megállnánk a helyün-
ket egy angliai vagy írországi futamon is, 
hiszen azt tudni kell, hogy Európában ők 
az élen állnak az agárversenyzésben. Ott 
megfelelő ruházatban kell kilátogatni a 
versenyekre, a Derby döntőn pedig még a 
királyi család is megjelenik. Illetve szeret-
ném itthon népszerűsíteni ezt a sportot. 
Terveim között szerepel, hogy nyílt napot 
tartsak, ahol bemutatnám a felkészülést 
és a kutyákat. Jó lenne másoknak is átad-
ni a sport iránti szeretetemet, az agarak 
iránti szerelmemet.

V.M.F.  

Magas láz, fekélyes seb
Sajnos nem csak a koronavírus 

az egyetlen betegség, mely új-
donságként jelenik meg és bete-
gít meg minket. Nemrégiben, a 
városban is felütötte a fejét több 
megbetegedés is, mellyel koráb-
ban csak ritkán, vagy nem is ta-
lálkoztunk.

Dr. Józsa Lajos gyermekorvost ke-
restük fel, aki beszélt nekünk többek 
között a kéz-láb-száj betegségről, 
illetve egyéb vírusokról is, melyek 
jelenleg jellemzőek a gyerekek köré-
ben.

– Melyek az új vírusok, amelyek most 
egyre több család életét nehezítik meg?

– Az elmúlt hónapokban a szokásos 
meghűléses, náthával járó, valamint 
a szezonális allergiás megbetegedé-
seken kívül, megszaporodtak a há-
nyással, hasmenéssel járó, általában 
közösségekben jelentkező megbete-
gedések. Megfigyeléseink szerint az 
esetek nagy többségében néhány nap 
alatt lezajló, enyhe lefolyású, melyet 
a számtalan enterovírusok közül 
okozhatott néhány törzs. Szerencsé-
re ezek a betegségek általában láz nél-
kül és egyéb súlyosabb tünetek nélkül 
zajlottak le, 2-3 nap alatt. A gondos 
folyadékpótlás, a probiotikum adása 
és a pihenés gyorsabbá és könnyeb-
bé teszi a betegség lefolyását. Ezen 
kívül a közösségek újraindulásával 
megjelentek a súlyosabb, néhány na-
pig magasabb lázzal kezdődő, majd a 
szájban, de gyakran a kézen, tenyé-
ren, talpon jelentkező, kiütéssel járó 
megbetegedések. Nyári szezonalitást 
mutatnak, de jelentkezhetnek járvá-
nyosan is, főleg közösségekben (böl-
csőde, óvoda). Ez a korábban nagyon 
ritkán, de néhány éve gyakrabban 
előforduló kéz-láb-száj betegség, kór-
okozója pedig a Coxsackie vírus.

– Milyen tüneteket vehetünk észre?
–  Jellemző a hirtelen kezdet, ma-

gas lázas, elesett állapot mellett a 

szájban jelentkező, fájdalmas, feké-
lyes sebek, afták. Időnként kiütések 
jelenhetnek meg a kezeken, talpakon, 
amelyek hasonló fekélyes elváltozást 
szerencsére nem mutattak, kifejezett 
viszketés, fájdalom sem jellemzi.  

– Hogyan lehet kezelni ezeket a víru-
sokat?

– Nagyon fontos a megfelelő meny-
nyiségű folyadék biztosítása a kiszá-
radás megelőzésére, ha szükséges 
kanalazva, vagy szívószállal nagyobb 
gyerekeknél. Fontos, hogy ne olyan 
ételt, italt adjunk, ami irritálhatja a 
szájban lévő elváltozásokat. Legjobb 
a hűvös víz, adjunk olyan készítmé-
nyeket, amelyek pótolják az elvesz-
tett ásványi anyagokat.

– Mire érdemes még odafigyelni, hogy 
megelőzzük vagy enyhítsük a megbete-
gedés tüneteit?

– Az említett gyakoribb vírusfer-
tőzések megakadályozása érdekében, 
különösen fontos a gyakori kézmo-
sás, kézfertőtlenítés. A zsúfolt ját-
szótereken, általában mosatlan kéz-
zel és testváladékokkal szennyezett 
felületeken – ahol akár több napig is 
életképesek lehetnek a vírusok – ezek 
a szájba jutva könnyen terjesztik a 
fenti betegségeket a gyermekek kö-
zött.

V.M.F.
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Alapítvány a művészetekért

A Hajdúsági Nemzetközi Mű-
vésztelep 1963-ban alakult és 1977 
óta az UNESCO által hivatalosan 
bejegyzett alkotóműhely. Magyar-
ország egyik legrégebbi, folyama-
tosan működő, nyári képzőművész 
telepe, amely alapítványi formá-
ban működik. Ennek tevékenysé-
géről kérdeztük Gyulai Editet, az 
alapítvány kuratóriumi elnökét. 

– Mennyire változott a stratégiai cél az 
elmúlt évtizedeknek?

–  Az eredeti cél az volt, hogy a felvál-
lalt korszerű realizmus mellett, az itt 
alkotó képzőművészek bekerüljenek a 
korszak művészeti fő sodrába. Az alko-
tók egymást segítve dolgoztak itt, ins-
pirálták egymást. A másik elképzelés 
az volt, hogy nemzetközivé válhasson. 
Ez 1971-ben elkezdődött és 1977-re 
meg is valósult. A hetvenes évek végé-
től pedig folyamatos megjelentek nagy 
számban lengyel, litván és határon túli 
magyar képzőművészek a közép- és ke-
let- európai szocialista országokból. Az 
ötágú síp összekötése, a határon túli 
magyarok meghívása ebben az időszak-
ban hallgatólagosan megfogalmazott, 
de a gyakorlatban megvalósított bátor 
tett volt. Ez már Lázár Imre munkássá-
gához kötődik.

– Az alapítványt kuratórium irányítja. 
Mit lehet tudni a munkájukról?

– Az alapítványt Hajdúböszörmény 
város képviselő-testülete alapította, 
kuratóriumi elnöke hosszú időn ke-
resztül dr. Nyakas Miklós volt, akinek 
halála után választottak meg annak 
élére. A kilenc tagú kuratórium tagjai 
a mindenkori városvezetők, így a mos-
tani helyi politikai élet képviselői: Kiss 
Attila polgármester és Sőrés István al-
polgármester. Szervezőtitkárunk Ku-
pás Csilla, aki több évtized óta kiválóan 
végzi a feladatát. Művészeti vezetőnk 
Rácz Imre festőművész. Munkánkat se-
gíti Fátyol Zoltán festő- és grafikusmű-
vész és Szepessy Béla tanszékvezető, 
valamint Vitéz Ferenc író és Fekete Já-
nos festőművész. Fő feladatunk a nyári 
kurzusok megszervezése, pályázatok 
írása, szponzorok keresése, kiállítások 
és aukciók rendezése, és az alkotómű-
helyről megjelenő kiadványok és cikkek 
írása, szerkesztése, honlap működteté-
se. Mindezek szinte egész éves felada-
tot adnak számunkra. 

– A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 
Alapítvány kuratóriuma mennyi művészt 
hív meg évente Hajdúböszörménybe?

– Napjainkban 16 alkotóművész kap 
meghívást. Ez a szám a kezdetek óta 

folyamatosan változott. Minden évben 
visszavárjuk az előző esztendő négy dí-
jazottját. Ügyelünk arra is, hogy legye-
nek állandó tagok és legyenek újak is. 
Ez, a folytonosságot és a változást egy-
szerre szolgálja. Harmadik szempon-
tunk, hogy minden évben két-három 
böszörményi művész is képviseltesse 
magát az alkotóműhely tevékenységé-
ben. 

– Milyen lehetőséget biztosít az alkotók 
számára a kuratórium a művésztelepe-
ken?

– Ittlétük alatt a művészek az alko-
táshoz szükséges anyagok egy részét 
kapják meg, és szállást, étkezést biz-
tosítunk számukra. Különféle kultu-
rális és szakmai programokat is szer-
vezünk a két hét során. A résztvevők 
megismerkedhetnek Hajdúböször-
mény és környéke történelmi és nép-
rajzi nevezetességeivel. Ezek az élmé-
nyek megjelennek a művésztelepen 
készült alkotásokon. Az alkotótábor 
munkáját négy-öt szakmai előadás kí-
séri, mely nyitott műhelyként várja a 
böszörményi közönséget is. A művé-
szek minden évben két alkotást hagy-
nak a városban, egyet a városi gyűjte-
mény, másikat az alapítvány számára. 
A zárókiállításainkon láthatók ezek a 
képek. Jubileumi években a gyűjtemé-
nyekből válogatással vándorkiállítást 
szervezünk, mellyel Debrecenben, Bu-
dapesten és egy határon túli magyar-
lakta városban mutatkozunk be, nép-
szerűsítjük az itt folyó munkát. 

– Az eredményességüket miben tudják 
lemérni?

– A hetvenes évektől egy-egy mű-
vésztelepen 100-150 alkotás születik. 
A sikert le lehet mérni abban is, hogy 
mennyien látogatják a zárókiállítást. 
Sok olyan művész fordult már meg ná-
lunk, akik Kossuth- vagy Munkácsy-dí-
jasok. Itt említeném Csohány Kálmánt, 
Kurucz D. Istvánt, Aknay Jánost, Bíró 
Lajost, FeLugossy Lászlót, Krajcsovics 
Évát, Vinczeffy Lászlót, Szotyori Lász-
lót vagy Budaházi Tibort. A sikert 
abban is lehet mérni, hogy mennyi 
művészbarátság született itt. Fontos 
fokmérő ugyancsak, hogy mennyi al-
kotót indított el a pályáján. Ilyen Hézső 
Ferenc, Madarász Gyula, Torok Sándor 
festőművészek, vagy Nagy János szob-
rászművész. Rákeresve az interneten a 
böszörményi kolóniában alkotók szak-
mai önéletrajzára, láthatjuk, mindenki 
fontosnak tartja megemlíteni a Hajdú-
sági Nemzetközi Művésztelepet, és az 
itt kapott Káplár- vagy Nívódíjat.  

bertalan

Külföldi gyakorlaton
Az ÉASZC Széchenyi István Me-

zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium tanulói az Erasmus+ 
rövidtávú program keretében két 
éven keresztül Németországban 
tölthették nyári szakmai gyakor-
latukat. A programban 28 diák, 
és 4 kísérő pedagógus vett részt. 
A projekt a végéhez közeledik, 
melynek tapasztalatairól Török 
Attila Zoltán oktatót és Rákos 
Lilla és Nagy Nóra tanulókat kér-
deztük. 

– Milyen konkrét faladatokat valósí-
tottak meg a két év alatt? Melyek voltak 
a legfontosabb lépései a projektnek?

T. A. : A projekt megvalósítása to-
borzással és a Németországi cégek 
felkutatásával kezdődött, majd egy 
nyelvi felkészítőn és egy szintfelmé-
rőn kell megmutatniuk német nyelv-
tudásukat a diákoknak. Ezt követte a 
kiutazás, ahol a gyakorlat megkezdé-
se előtt egy kétnapos mentális felké-
szítést is kaptak a tanulók. A program 
fő célja, hogy az európai dimenziókat 
bővítsük, új tanítási módszereket, és 
eszközöket nyújtsunk a diákok számá-
ra és nyelvi kompetenciájukat fejlesz-
szék. Ezen túl fontos volt számunkra, 
hogy a kiutazók jól érezzék magukat, 
ezért szabadidejükben programokat 
és a környező látványosságokhoz ki-
rándulásokat szerveztünk. Emellett 
volt lehetőségük a tanulóknak a kör-
nyéken található boltok, üzletek fel-
térképezésére is.

– A szakmai gyakorlat során milyen 
munkát végeztek a diákok? 

T. A.: Rostock és környékén történt 
a munkavégzés. A kiküldött tanulóink 
között voltak húsipari termékgyár-
tók, pék, pék-cukrászok, élelmiszer-
ipari technikusok, mezőgazdasági 
technikusok, vadgazdálkodási techni-
kusok, valamint erdészek. Mindenki a 
saját szakmájában végezhette az egy 
hónapos gyakorlatát külföldön. Isko-
lánk beszámította a diákok kintlétét 
a nyári gyakorlat teljesítésénél, ezért 
itthon ezt már nem kellett teljesíte-
niük. A diákok olyan módszerekkel 
ismerkedhettek meg, melyek a helyi 
gyakorlóhelyen, illetve Magyarorszá-
gon nem elterjedtek. A munkaadók 
értékelték növendékeink teljesítmé-
nyét. Ebből levonható, hogy intézmé-
nyünk kiküldött tanulói megállták a 

helyüket. Nagyon elégedettek voltak 
velük a német cégek szakemberei. 
Mindenképpen sikeresnek ítélem 
meg, de ez az eredmény az intézmény 
több oktatójának a munkáját is tükrö-
zi. A diákok beszámolóit olvasva, ők 
is eredményesnek tartják a Németor-
szágban töltött hónapot. 

– Mióta veszel részt a programban, és 
miért jelentkeztél rá?

R. L.: Első alkalommal vettem részt 
a programon. Azért jelentkeztem, 
mert érdekelt, hogy milyen külföldön 
dolgozni. Utólag úgy látom, hogy ka-
landként éltem meg a programot.

N. N. : Én is első alkalommal vet-
tem részt a programban. Azért jelent-
keztem, mert még életemben nem 
voltam Németországban. Kíváncsi 
voltam arra, hogy milyen a kinti mun-
ka, és mennyire boldogulok a nyelvtu-
dásommal. 

– Ez idáig, mit nyújtott neked ez a 
projekt?

R. L. : Olyan technológiákat ismer-
tem meg, melyekben eddig nem volt 
részem. Én egy pékségben voltam, 
annak a cukrászrészlegén. Tortákat és 
süteményeket készítettem. Elmond-
hatom, hogy sokat fejlődött a nyelv-
tudásom is. Egészen jól megérttettem 
magam. 

N. N. : Én általában otthon szoktam 
sütögetni. A kinti pékségben nagyon 
sok technikát ellestem. Meglepő volt 
számomra, hogy rengeteg fondantot 
használnak és nagyon édesek a süte-
ményeik. 

– Szabadidős programra volt-e lehető-
ségetek?

R. L.: A délutánunk mindig szabad 
volt. Ekkor bejártuk a környéket. Ki-
rándulásokat is szerveztek számunk-
ra. 

N. N.: Nekem leginkább egy ma-
dárpark tetszett. Itt rengeteg egzoti-
kus állatot is láttam. 

– Jónak tartod-e, hogy az iskolátok 
részt vesz ebben a projektben?

R. L.: Igen. Felejthetetlen pillana-
tokat éltem meg a projektnek köszön-
hetően. Ráadásul a szakmai gyakorlat 
mellett ismeretségeket is kötöttem. 

N. N. : Nagy örömmel vettem, hogy 
bepillantást nyerhettem egy másik 
ország kultúrájába. Annak is örültem, 
hogy boldogultam mind a szakmai is-
meretemmel, mind a nyelvtudásom-
mal. 

bertalan



2022. NOVEMBER 25. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 5

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Újabb állomásához ért a projekt
Hajdúböszörmény, 2022. november 16.

A négy éve tartó, a „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúbö-
szörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések 
esetében” (EFOP-1.5.3-16 kódszámú) projekt keretében újabb mér-
földkőként ünnepélyes szerződésaláírás történt a hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatalban, november 16-án.  A megítélt 500 millió fo-
rint összegű, vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítsé-
gével folyamatban van a humán szolgáltatások fejlesztését célzó pro-
jekt megvalósítása Hajdúböszörményben és térségében.

A program az érintett települések és civil szervezetek részvételével, kon-
zorciumi formában valósul meg, melynek vezetője Hajdúböszörmény önkor-
mányzata. A projekttel, mely a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg,  mintegy 36 000 főt érnek el a szakemberek. 

A projekt keretében Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újti-
kos és Folyás településeken számos humánszolgáltatás fejlesztést szolgáló te-
vékenység, program, rendezvény, beruházás és eszközbeszerzés valósult meg 
az elmúlt években.

A programmal kapcsolatban megkötöttek öt megbízási és három vállalko-
zási szerződést november 16-án, az ajánlatevőkkel. Így az új nyílt közbeszer-
zési eljárás sikeresen lezárult. 

A szerződéskötést követően megkezdődhet a hátrányos helyzetű, aktív 
korú lakosság tevékeny munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének elő-
segítése, mentorálása, a kompetenciaképzés, egyéni fejlesztési tervek készíté-
se, gyakorlatorientált képzések és a népi mesterségek képzése az ICMM Kft., 
míg a humánszakemberek kompetenciaképzése a Productum Bono Oktatási 
és Felnőttképzési Szolgáltató Zrt. szervezésében. 

A közbeszerzési eljárás keretein belül kötöttek szerződést Start Up irodák, 
HelpDesk pontok és internetsarok nyitására és működtetésére, egy a projekt-
hez kapcsolódó és egy kézműves Facebook csoport kialakítására és működte-
tésére a DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megvalósításában. Továbbá 
24 alkalommal ingyenes termelői piacot rendez Hajdúböszörményben a Zöld 
Kör. 

A feladatok elvégzésének tervezett forrása összesen nettó 43.252.911 Ft. A 
projekt zárása  várhatóan 2023. május 31.

A rejtélyes lottó

Császi József egész életét az 
orvoslásnak szentelte. A közel-
múltban töltötte be 70. életévét, 
melyet szűk családi körben ünne-
pelt meg.

 A háziorvos ma is aktív, körzetek-
ben helyettesít. Számára a 70 csak egy 
szám. Ugyanúgy élte meg az évfordu-
lót, mint az év többi napját – mondta 
el kérdésünkre. Most már reményke-
dik a nyolcvanban és a kilencvenben, 
amit édesapja megélt. Császi József 
Debrecenben nevelkedett. A Klinika 
telepen volt szolgálati lakásuk. Innen 
látogatták a rokonokat, hiszen édes-
anyja böszörményi, édesapja pedig 
szoboszlói volt. A megyeszékhelyen 
végezte a tanulmányait, egészen az 
általános iskolától az egyetemig. A 
Fazekas Mihály Gimnáziumban ma-
tematika tagozatos volt. Nagyon sze-
rette ezt a tantárgyat. Szerinte, az 
egy logikus világ. Ott minden biztos. 
Erre rá lehet építeni az összes tudo-
mányt.  Diplomát 1979-ben szerzett. 
A nővére is orvos. Az ő példája és 
maga a környezet, ahol nevelkedett, 
hozta magával, hogy ezt a hivatást 
válassza. Bár gondolkodott a mate-
matika szakon is, de végül a betegek 
gyógyítása mellett tette le a voksát. 
Ezt a döntését sohasem bánta meg. 
Az első munkanapjára emlékezve az 
jut az eszébe, hogy hosszú volt. Rög-
tön egy vakbélgyulladásos kislánnyal 
kezdte a ténykedését, akit azonnal 
beküldött a kórházba. 1981-től az 
elmúlt  évig volt a körzetében. Vé-
leménye szerint a pálya presztízse 
csökkent az elmúlt évtizedekben. 
Ebbe közrejátszott korábban a vizit-
díj bevezetése. A hálapénzrendszer 
megszüntetését szerencsésnek tart-
ja. A reformlépéseknek ez az egyik 
legnagyobb vívmánya – vallja. Az 
orvos-beteg kapcsolatban mindig 
szem előtt tartja a bizalmat, így a 
páciens nyugodtan fordulhat a dok-
torhoz. Ez két emberre tartozó kon-
taktus. Titoktartás övezi ezt a fog-
lalkozást. Igyekszik mindig őszinte 
lenni, senkit sem biztat alaptalanul, 
gyors gyógyulással. Dr. Császi Jó-
zsef elmondása szerint nem köny-
nyű beteg, igyekszik magát kezelni. 
Gyakran jár reumás kezelésekre, ezek 
tartják karban. Sokat köszönhet a 

gyógytornászoknak is. Legnagyobb 
sikerének azt tartja, hogy sok embert 
sikerült talpra állítania fizikálisan és 
lelkileg is, az elmúlt évtizedekben. 
Eredményeit családjának köszönhe-
ti. Gyógyszerész felségével nagy bol-
dogságban két fiút neveltek fel. Most 
úgy tűnik, hogy mind a ketten édes-
anyjuk hivatását választják. Az orvos 
útravalóként a családszeretetet, a jól 
végzett munka örömét örökítette át 
útravalóként utódainak. A biztos csa-
ládi háttér mindig adva volt a doktor 
számára. Elmondása szerint felesége 
nélkül nem ért volna el sikert a hiva-
tásában. Császi József első története 
inkább szívhez szóló.

–Évtizedekig Pródon is rendel-
tem – kezdi történetét. Ottani asz-
szisztensnőmmel nagyon szerettem 
együtt dolgozni. Kölcsönös tisztele-
ten alapult a kapcsolatunk. A rende-
lések során félszavakból is értettük 
egymást. Miután beteg lett, tovább 
dolgozott mellettem. Sohasem pa-
naszkodott. Halála mély nyomot ha-
gyott bennem, máig tisztelettel és 
szeretettel gondolok rá.

A másik történet egy gazdához 
kapcsolódik. Éppen helyettesítettem. 
Délután volt a rendelésem. Akkor be-
bicegett hozzám egy bácsi, jelezve, 
hogy reggel elesett kerékpárral. De 
a jószágot meg kellett etetni, és el-
látni. Most már ráért eljönni. Azon-
nal mentőt kellett hozzá hívni. Ilyen 
mentalitással ritkán találkoztam. 
Ez főleg a pródi és a réti embereket 
jellemezte. Szerencsére a beteg meg-
gyógyult, és tovább gazdálkodhatott.

A következő történet is egy kül-
területi lakott helyen esett meg a 
doktorral. Egy mama jelezte, hogy 
nagyon furcsán viselkedik a férje. 
Amikor kimentünk a házhoz, lelkes és 
motivált bácsival találkoztam. Min-
denfelé papírok voltak, számokkal 
teleírva. Örömmel újságolta, hogy ő 
most már mindent tud. Rájött a lottó 
rejtélyére. Biztos tippel rendelkezik. 
Nekem is felajánlotta, hogy segít a 
telitalálat elérésében. Mentőt kellett 
hívni hozzá. Addig szóval tartottam. 
Szerencsére jól döntöttem, mert a 
bácsi meggyógyult. Nekem viszont 
azóta sem volt ötösöm a lottón.

bertalan

EFOP-1.5.3-16-2017-00014

Humán szolgáltatások fejlesztése 
Hajdúböszörmény, Görbeháza,
Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések 
esetében

Bíróság előtt az embercsempészek
A megyei bíróság előtt kell fe-

lelnie tettéért annak a grúz em-
bercsempésznek, akit az M35-ös 
autópályán, Hajdúböszörmény 
térségében igazoltattak novem-
ber 12-én délután a rendőrök. 

Az ellenőrzés során kiderült, hogy 
a sofőr mellett az utastérben további 
nyolc, magát török állampolgárnak 
valló férfi utazott, akik magyaror-
szági jogszerű tartózkodásukat nem 
tudták igazolni. 

A rendőrök a sofőrt és a jármű 
utasait elfogták és előállították. A 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Vizsgálati Osztálya a 19 éves 
grúz állampolgárral szemben, ember-
csempészés bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást. 

A nyomozók a bűnügyi iratokat a 
november 14-én bíróság elé állítási 
javaslattal megküldték az illetékes 
ügyészségnek. 

Az embercsempészés bűntett alap-
esetben egy évtől öt évig, minősített 
esetben akár öttől tizenöt évig terje-
dő szabadságvesztéssel büntetendő.

Pályám kedves története
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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 
26-27. dr. Forgács Lajos (Tel: 
06-30-864-4002) 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 30-án, szerdán Sőrés 
István alpolgármester tart vezetői 
ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra kö-
zött.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet
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r 25. (p.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

26-27. (szo-vas.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

28. (h.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

29. (k.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

30. (sz.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

01. (cs.) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

02. (p) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

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:
December 1., 15 óra:  A Honisme-
reti Klub foglalkozása. Szerdahe-
lyi Zoltán előadása: Az Aranybulla 
900. évfordulója. Helyszín: Kertész 
László Városi Könyvtár.

Megemlékezés

SAJTOS FERENCNÉ
(szül. Molnár Mária)

halálának 10. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

„Őrt áll itt szelíden,
 s nem feled a szeretet.”

(Tóth Árpád)

Szerető férje,
lánya családjával

A Szabadhajdú Kft. szervezésében, ad-
vent első vasárnapján, november 27-
én 16 óra 15 perctől korai holdsarló 
távcsöves megfigyelésre várják az ér-
deklődőket, a művelődési központ elé. 
A bemutatót csak derült, felhőmentes 
időben rendezik meg.

Korai holdsarló

Pályázati felhívás
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) 

a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 217/2022. (X.25.) 
GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján
piaci alapon meghatározott lakbér mellett bérbe adja 

– a 4220 Hajdúböszörmény, Arad utca 1. D/3. szám alatt található lakást, mely alapterülete 
45 nm-es, 1 szobás, összkomfortos, műszaki állapota megfelelő. A lakásba együttesen be-
költözők száma maximum: 2 fő, megállapított bérleti díj: 965 Ft/m2/hó, valamint a tovább 
számlázott tételek megfizetése mellett. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama 3 
év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 130 275 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkö-
tésekor kell megfizetni a bérbeadó részére. A lakás 2022. december 1. napján 9 órától 9.30 
óráig megtekinthető.
– a 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú utca 2. I/5. szám alatt található lakást, 
mely alapterülete 34 nm-es, 1 szobás, komfortos, műszaki állapota megfelelő. A lakásba 
együttesen beköltözők száma maximum: 3 fő, megállapított bérleti díj: 700 Ft/m2/hó, vala-
mint a tovább számlázott tételek megfizetése mellett. A megkötendő lakásbérleti szerződés 
időtartama 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 71 400 Ft, melyet a lakásbérleti szer-
ződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére. A lakás 2022. december 1. napján 
10.30 órától 11 óráig megtekinthető.
Szociális alapon meghatározott lakbér mellett bérbe adja 
– a 4220 Hajdúböszörmény, Móra Ferenc utca 43/3. szám alatt található lakást, mely alap-
területe 39 nm-es, 1 szobás, komfortos, műszaki állapota megfelelő. A lakásba együttesen 
beköltözők száma maximum: 6 fő, megállapított bérleti díj: 410 Ft/m2/hó, valamint a tovább 
számlázott tételek megfizetése mellett. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama 1 
év.  A lakás 2022. december 1. napján 13 órától 13.30 óráig megtekinthető.
– a 4220 Hajdúböszörmény, Bolyai János utca 25/6. szám alatt található lakást, mely alapte-
rülete 25 nm-es, 1 szobás, komfort nélküli, műszaki állapota megfelelő. A lakásba együttesen 
beköltözők száma maximum: 4 fő, megállapított bérleti díj: 210 Ft/m2/hó, valamint a tovább 
számlázott tételek megfizetése mellett. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama 
maximum 1 év, azzal a feltétellel, a „TOP-4.3.1-16 leromlott városi területek rehabilitációja” 
tárgyú pályázat munkálatainak megkezdése esetén a befogadott személlyel együtt köteles 
a lakásból elköltözni, a lakásban lévő vagyontárgyait a lakásból elszállítani, a lakást a bérbe-
adónak rendeltetésszerű használtara alkalmas állapotban visszaadni.  A lakás 2022. decem-
ber 1. napján 14 órától 14.30 óráig megtekinthető.
A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) 
önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint, valamint a rendelet 1. és 2. számú mel-
lékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. Érvé-
nyesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Pályázat- és Vagyonkezelési Osztályán (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám alatti 40-es iroda) átvehető, a hivatkozott rendelet 1. 
és 2. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” adatlapjának kitöltésével lehet. 
A pályázatokat – a pályázati jogcím és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, 
megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármes-
teri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 
2022. december 5. napján 12 óráig.  A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypót-
lásra nincs lehetősége!
A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2022. decemberi hónapban (a Gazdasági Fejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor. A pályázat eredmé-
nyéről a Pályázat- és Vagyonkezelési Osztály írásban értesti a pályázókat.
Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást 

részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Tisztelt Lakosság!
 
 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 239/2022. 

(X.06.) Önk. számú határozat 13. pontjával igazgatási szünet elrendeléséről dön-
tött a Polgármesteri Hivatalban, 2022. december 22. napjától 2023. január 8. 

napjáig. 

Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatalban az általános ügyfél-
fogadás szünetel. Azonban a közfeladatok ellátása folyamatosan biztosított egyes 
ügykörökben, így a halaszthatatlan ügyek tekintetében, különös tekintettel a szoci-
ális ellátással kapcsolatos ügyekre; egyes hatósági feladatokra: anyakönyvi ügyekre, 
városüzemeltetéssel kapcsolatos halaszthatatlan feladatok ellátására, pályázatokkal 
kapcsolatos határidős ügyekre. Figyelemmel erre, ügyelet megszervezésre kerül sor 
ebben az időszakban.

 Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatalban az alábbi tele-
fonszámok hívhatóak:

• A polgármesteri hivatal központi száma:  563-200.
• Jegyzői titkárság és közvetlen jegyző irányítása alatt dolgozó köztisztviselők: 

563-256. 
• Gazdálkodási Osztály: 563-247. 
• Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály: 563-218. 
• Hatósági Osztály: 563-230.

 Koláné dr. Markó Judit s.k jegyző

www.tixa.hu
Jegyek online kaphatók:

2022.
december 20.
(kedd)19:00 óra
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Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
2022. november hó 29-én (kedden) 9 órától

a Hajdúböszörményi Esze Tamás u. 2-4. sz. alatti HRNÖ Irodájában
KÖZMEGHALLGATÁST tart

Hajdúböszörmény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
melyre ezúton tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.

A közmeghallgatás témája:
1. A „TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 Városi területek rehabilitációja Haj-

dúböszörményben” elnevezésű pályázatban történő önkormányzati lakások 
felújítása. 

Előterjesztő: Harangi Sándor osztályvezető
2. A „TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 Szegregált területek komplex prog-

rammal történő felzárkóztatása Hajdúböszörményben” című pályázat ismer-
tetése. 

Előterjesztő: Erdős Imréné, a Kincskereső Óvoda nyugalmazott vezetője.
Egyebek. 

Nagy Sándor, a HRNÖ elnöke
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Felnőtt: Berettyóújfalui SE – HTE 2–0 (1–0)
100 néző. Vezette: Orosz J.(László J., Karsai B.) Hajdúböszörményi TE: Fülöp 

G., Rákos B. (Kocsis L.), Bun R., Nagy Z. (Szabó T.), Papp N., Sallai Cs. (Prokisch 
D.), Gyarmati Z. (Tonhaizer F.), Benke Sz., Pelles D., Komjáti D., Ramos C. (Bor-
bíró D.). Edző: Gyarmati Zoltán

Gyarmati Zoltán: Egy nagyon mély talajú, futballra alkalmatlan pályán kel-
lett játszanunk. Ezen a mérkőzésen az a csapat tudott nyerni, aki a körülmé-
nyekhez jobban alkalmazkodott. Sajnos a szerencse se állt mellénk, mert bünte-
tőt hibáztunk, ami később megbosszulta magát. A pozitívum, hogy megúsztuk 
sérülés nélkül a találkozót. 

Ifjúsági: Berettyóújfalui SE – HTE 3 – 2 

Labdarúgás

A Bocskai-iskola csapata megyei második helyezést ért el, és ezzel kvalifikálta 
magát az országos diákolimpiai versenyre. A csapat tagjai:  Bíró Barna, Láda Ist-
ván, Kondás Kristóf, Németh Károly, Erdős Zoltán (8.a.), Gém Balázs, Debrece-
ni Mátyás, Drága Kevin, Siket Patrik (8.b.). Felkészítő pedagógus: Fodor Tibor.

Futsal

A hétvégén a HTE U15-ös röplabdás lányai Kiss Imréné edző vezetésével 
Nyíregyházán léptek pályára az országos bajnokságban. Első mérkőzésüket a 
sárospatakiak ellen játszották, a szett nagyon szoros volt, végül azonban 26:24, 
26:24, 25:11 arányban alulmaradtunk. A második mérkőzésen a nyíregyháziak 
ellen magabiztos és pontos játékkal, 25:17, 25:21, 25:7 arányú szettek mellett 
győztek. A röplabdások a dél-keleti tabellán a második helyet foglalják el. A 
csapat tagjai: Nagy Orsolya, Szabó Zsófia, Balogh Márta, Ősz-Varga Sára Borka, 
Kulcsár Gréta Lilla, Vida Vivien, Gajdán Nóra, Gergely Gréta Jázmin, Kéki Lara 
Nikoletta, Varga Fanni, Kunkli Mónika.

Röplabda

A HTE labdarúgói egy korábbi 
fordulóban magabiztosan legyőz-
ték a DSI csapatát, s tizenhat gólt 
lőtek  idegenben. Ebből Pelles Do-
minik hátvéd kétszer talált be az 
ellenfél hálójába. A huszonegy éves 
focistát többek között a meccsről 
és pályafutásáról kérdeztük. 

A Záray-Vámosi Emlékestről
– Honnan az indíttatás, hogy létre-

hozzák az estet?
Anna: Szívbéli az indíttatás. A leg-

nagyobb energia a szerelemből fakad, 
amitől megindul az alkotókedv, a te-
remtés, és reménytelivé válik az élet. 
Ragyogunk tőle. Ez az az életérzés, 
amihez mindig érdemes kapcsolódni. 
Záray Márta és Vámosi János egész 
életművéből ez sugárzik. 

Andor: Az én indíttatásom Anna 
felkéréséből eredt. Utána kellett hall-
gatnom a házaspár életművének, 
hogy rájöjjek, igazából szinte az egé-
szet ismerem. A dalok, amelyek el-
hangzanak a műsorban, elevenen él-
nek a legtöbb magyar emberben, erre 
a legnagyobb bizonyíték, hogy az 
éneklést mindig ketten kezdjük, de a 
közönséggel együtt fejezzük be. Csi-
nibaba, Homokóra, Járom az utam… 
sorolhatnám a végtelenségig, ezeket 
a dalokat mind ismerjük és szeretjük. 
Megtisztelő énekelni őket.

– Kik idézik fel a házaspár emlékét, 
mit lehet róluk tudni?

Anna: Dominek Anna vagyok 
Veszprémből. A budapesti színészi 
tanulmányaim és a műszaki diplo-
mám megszerzése után szerződtem 
a Veszprémi Petőfi Színházba, ahol 
számos zenés és prózai darabban lát-
hatott a közönség.

Andor: Horváth Andor vagyok, 
szintén Veszprém megyéből, de talál-
kozásunk pillanatában én a Soproni 
Petőfi Színház társulatát erősítettem. 

Operett-musical szakon végeztem a 
Színház- és Filmművészeti Egyete-
men. De valójában ez nem duó, ha-
nem trió, melynek harmadik tagja 
Farkasréti György, a produkció zenei 
vezetője. Ő gondoskodott arról, hogy 
a dalok kísérőzenéi az eredeti hang-
szerelést megőrizve készüljenek el a 
stúdióban, ezáltal is megidézve a kor 
hangulatát.

– Milyen dallamok fognak felcsendül-
ni az előadáson?

Anna: Homokóra, Horgász dal, 
Rád bízom az életem, Köss egy sárga 
szalagot, Nem adlak másnak…

Andor: Csinibaba, Megáll az idő, 
Járom az utam, Kicsit szomorkás a 
hangulatom és még sok más nagysze-
rű sláger. Mindet nem sorolnám fel. 
Tessenek eljönni, ott majd kiderül… 

– Mi hatja át a műsort?
Anna: A legendás Záray-Vámosi 

művészházaspár dalait hallgatva az 
az érzésünk, mintha a mi szívünkből 
születtek volna a dalok, dalszövegek. 
Andor is, én is szerelmi házasságban 
élünk. „Megáll az idő, az égen néma 
álló csillagok…” emlékszem erre az 
érzésre, mikor az első randink után 
a férjem hazakísért. Az érzésre, hogy 
megérkeztem. Nem kell tovább ro-
hanni, kutatni, keresni a boldogsá-
got. Végre itthon vagyok. Hogy mi 
hatja át a műsort? 

A „Köszönet a boldog évekért”!

– A DSI elleni mérkőzésen hátvédként 
két gólt ért el. Volt-e már a pályafutása so-
rán, hogy ennyi gólt szerzett egy meccsen?

– Hátvédként még soha sem szerez-
tem két gólt egy mérkőzésen. Amikor 
a mostani ellenfelünk csapatában ját-
szottam, akkor középpályásként ez már 
sikerült egyszer. A DSI-ben Jankovics 
Sándor edzőm kezdett el velem belső-
védőt játszatni. Végül ott ragadtam. 
Több mint tíz évig fociztam a debreceni 
egyesületben. 

– Milyen helyzetekből születtek a gólok?
–  Az első, egy átlövésből született. 

Sikerült egy kipattanó labdát berúg-
nom. A második pedig, egy jól és gyor-
san elvégzett szabadrúgásból adódott. 
Szabó Tibor „bebökte” elém a labdát, és 
ezt sikerült ellőnöm a hosszú alsóba. 

 – Hátvédként természetes, hogy gólo-
kat szerezzen?

– Szerintem a mai futballban ez már 
elvárás. Nagyon sok védő betalál. Ez 
lehet pontrúgásból, szögletből, szabad-
rúgásból, vagy akár akcióból is. Nekünk 
is ki kell vennünk a részünket a „gól-
gyártásból”. 

– Ezen a mérkőzésen tizenhat gólt szer-
zett idegenben a HTE. Minek volt ez kö-
szönhető?

– Ez annak köszönhető, hogy most 
nagyon él a csapat. Megtaláltuk a meg-
határozó játékosainkat, akik képesek 
gólt lőni. Nyilván a DSI sem a legjobb 
formáját hozta

– Dobogós helyen áll a tabellán a HTE. 
A bajnokság előtt gondolta, hogy ilyen jól 
szerepelnek?

 – Bíztunk és most is bízunk benne, 

Együtt a társakkal
hogy minél előbb tudunk végezni a ta-
bellán. Ehhez megvan az adott keret és 
a tudás. Akár az első helyre is. 

– Annak idején hogyan esett a választá-
sa a labdarúgásra?

– Hároméves múltam, amikor el-
kezdtem focizni. Ez a sport családi 
hagyomány a családunkban, mivel a 
két öcsém is labdarúgó. Ők a Lokiban 

játszanak. Én a nagybátyám hatására 
kezdtem el ezt a játékot. Sportosztály-
ba jártam Debrecenben. A focival pár-
huzamosan úsztam. Ez utóbbiban nem 
voltam annyira sikeres, így a labdarú-
gás mellett döntöttem. 

– Mi a szép a hátvéd posztban?
– Igazából az, hogy meg tudjuk men-

teni a csapatot a góloktól. Emellett az 
is jó, hogy néha mi is betalálunk a há-
lóba. A játékban pedig az a jó, hogy ez 
egy csapatsportág. Együtt kell küzdeni 
a társakkal a sikerért. Ha jó a gárdának, 
akkor nekem is jó. 

– Mennyire stabil a HTE hátsó sora?
– A bajnokság egyik legstabilabb hát-

védsora a miénk. Nem sok gólt kapunk.  
– Labdarúgóként mit szeretne elérni?
– Mindenképpen szeretnék továbbra 

is focizni. Vágyaim közt szerepel, hogy 
magasabb szinten. Bár nagyon szeretek 
itt, Hajdúböszörményben játszani. 

bertalan


