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A hét arca

A magyar szürke útja

2. oldal

Ezek megvalósításához jelentős,
835,21 millió forint vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült
a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium, a helyi
és térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítására. A
megvalósításban Hajdúböszörmény
is részt vesz. A „Magyar Szürkék Útja
– kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt
elsődleges célja a helyi, térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képező
kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, mely hatására a helyi gazdaság
élénkítése érhető el. A projekt célja,
hogy a konzorciumi partnerekkel

együttműködve Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson,
Balmazújvárosban, Nagyhegyesen,
Hortobágyon, Nádudvaron, Hajdúszoboszlón fennmaradjon a magyar
szürke tenyésztéséhez és kereskedelméhez kapcsolódó kultúrtörténeti
örökség. A helyszíneken hagyományos és interaktív kiállítóhelyeket
alakítanak ki, valamint több hagyományőrző rendezvény szabadtéri
helyszíne, látogatótere is megújul,
de tanösvény, kilátó és népies fa játékokból álló, családbarát játszótér
is lesz. A tervek szerint a böszörményi Fürdőkertben látogatóközpontot alakítanak ki egy 760 négyzetméteres, kétszintes épület révén. A
játszóteret egyedi módon bővítik öt
elemmel (mászóvár, kondipark kajakpaddal, evezőpaddal, kerékpárpaddal). Itt valósul meg a „Magyar
szürke emlékház és Kézműves udvar”, a pásztoréletet, a kézművesség
bemutatásának igényével, szekérkiállítással színesítve. Jó hír a természetjáróknak, hogy egy másik vonatkozásban a Messzelátó-halmon 9,4
millió forintból (7,8 millió pályázati
pénz, 1,6 millió forint önerő) kialakítandó Ősök Parkja megvalósítása
elkezdődött, a kerékpárokat és az íjászati eszközöket már beszerezték, a
műszaki tervek felülvizsgálata folyamatos. A kunhalomnál – az eredeti
területet érintetlenül hagyva – pihenőhelyet létesítenek padokkal, asztalokkal, tűzrakó helyekkel, játszótéri
elemekkel. Az új kirándulóhely egy
kerékpáros túraútvonal állomásául is
szolgál, ahol íjászkodni is lehet majd.
Sz.H.

Sport

8. oldal

A mentősök köszöntése
Baleset történt. Rosszul vagyok. Beindult a szülés. Még sok
hasonló mondatot sorolhatnánk.
S mi a közös bennük? Az, hogy
miután elhangzottak, már cselekszünk is, és hívjuk a mentőket.

Egykor számos csárda, fészer,
pihenőhely volt a hajtóutak mentén, ahol most a tervek szerint az
ősi népi mesterségeket is befogadó bemutatótereket alakítanak
ki, s ehhez hozzáigazítják a kerékpárút-fejlesztéseket is a megyében.
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A mentőket, akikre a nap minden
órájában, minden körülmények között számíthatunk, hiszen társaink
a szükségben, és segítőink a bajban.
Május 10. az ő napjuk, adózzunk
tisztelettel és méltó elismeréssel ez
alkalomból a mentősök felé! S mondjunk köszönetet helytállásukért!
A jeles nap történetéhez hozzátartozik, hogy Kresz Géza fővárosi
kerületorvos
kezdeményezésére,
1887. május 10-én alapították meg
Budapesten az Önkéntes Mentőegyesületet. A mentés ügye 1948-ig
a társadalmi egyesületek kezében
maradt, akkor jött létre az Országos
Mentőszolgálat, és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Messzire

jutott a mentőszolgálat attól, amikor 1887. május 10-én, Budapesten
megjelent az első mentésre felszerelt
lovaskocsi, amelynek személyzete a
hajtó mellett egy ápoló és egy orvos,
továbbá egy mentésre kiképzett medikus volt. Napjainkban az Országos
Mentőszolgálat irányítja a különböző
mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja a mentéstant. 1948ban, az alakulás évében az OMSZ 76
mentőállomással, 359 munkatárssal
és 134 mentőkocsival rendelkezett.
Ma már országszerte 230 mentőállomás működik, és ezekben 7000 mentődolgozó tevékenykedik, akiknek
nem lehetünk elég hálásak lelkiismeretes és életmentő munkájukért. A
mentősök köszöntésére idézzük ide
Antoine de Saint-Exupéry gondolatait: „Egy hivatás nagysága elsősorban
talán abban van, hogy egyesíti az embereket; csak egyetlen igazi fényűzés
van: az emberi kapcsolatoké.”
Sz.H.

Tánc a májusfa körül
Minden kornak megvannak a
saját szokásai, a stílusa, rendje.
Szerencsére modern világunkban
nem szakadunk el teljesen elődeink rítusaitól.
Magyarországon évszázadokkal
ezelőttre nyúlik vissza a májusfa,
más, sokatmondó néven, a szerelemfa állításának hagyománya. A
májusfa a természet újjászületésének szimbóluma és szerelmi ajándék
is egyben. A magyar nyelvterületen
általában május elsejére virradóra
állították fel, készítése a legények

feladata volt, és a lányos házakhoz
került. Ezt a hagyományt elevenítette fel a Bocskai Néptáncegyüttes,
akik a Bürkös Zenekar közreműködésével „Tánc a májusfa körül” címmel
adtak műsort, április 30-án. A nagyközönség online közvetítés keretén
belül, a Szabadhajdú Nonprofit Kft.
Facebook-oldalán tekinthette meg
a gálát. A néptáncegyüttes mintegy
húsz tagja, egyebek mellett hajdúsági, somogyi és felcsíki koreográfiákat
mutatott be.
Sz.H.
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Ökrös János

A hét arca
Mitől lesz egy galambász sikeres? Erre a kérdésre több válasz
is adható. Legtöbben ilyenkor
azt mondják, hogy a szakmai ismeret. Ezután következik az állatok szeretete. Ökrös Jánosnál
ez utóbbi az első.
Több mint hat évtizede tenyészt
galambokat, ismerve e tevékenység
minden csínját-bínját. Az első galambját ötéves korában nagyapjától
kapta. Szomszédjukban élt Bivalyos
Gellén Gábor cipészmester, aki ezeket
a madarakat tartotta a háza körül.
– Amikor a tyúkjainkat etettük,
mindig átrepültek hozzánk. A két
telek között egy deszkakerítés volt,
amelynek résén mindig leselkedtem.
Végül papám vett nekem Gábor bácsitól galambot. Azóta tenyésztem őket.
Amikor katona voltam, nagymamám
gondozta őket.
Ökrös János első galambjai keverékek voltak. Határba jártak, jól tudtak repülni. Ezeket húsgalambnak,
konyhára tenyésztették. A madarak
mellett még nyulakat is tartott gyermekkorában.
– Végül is a galamb maradt, mert
ezek az emberhez rendkívül kedvesek, gyönyörűen repülnek. Például a
Debreceni Pergőt csak csodálni lehet,
amikor fölszáll vagy lefelé repül. A
röpgalamboknál azonban előfordul,
hogy a felhő fölé is felrepülnek. Úgy
hívják, hogy tűnő, több száz kilométerről is hazajönnek.
A tenyésztő elmondása szerint a
családja elfogadja ezt a szenvedélyét.
Hét unokája közül egyikőjük sem
galambászkodik. Kisebb korukban
még érdeklődtek iránta, de ma már
nem.
– Ez egy hobbi. Megtalálom a
szépséget benne. Állatszerető ember vagyok. A galambban csodálom
a színpompásságát és a természetét.
A természetnek és az ember tenyésztőmunkájának az eredménye, hogy
ennyi fajta és változatos színű létezik
belőlük.
A galambász a Jókai utcán volt fényképésztanuló. Itt lakott Kövér Gyula
bácsi, aki állatokkal kereskedett. Ezeket adta-vette. Innen vásárolta Ökrös
János az első King galambokat.
– Ezt a madarat Amerikában tenyésztették ki, a negyvenes években.
Ez a munka mindig azzal jár, hogy
egyre szebbek és szebbek lesznek az
egyedek. A King repülni ugyan tud,
de a súlya és az evezője rövidsége miatt, maximum másfél métert. Ennek
ellenére a formája, a testfelépítése a
csőrétől a farok végéig, mindenben
gyönyörű. Nekem ez a fajta a szívem
közepe.
A tenyésztő tagja a King Klubnak,
és a helyi C-113 számú Hajdúböszörményi Civil Társaságnak is. Ez a szervezet jelenleg huszonhét fővel működik, a tagok életkora tizennégy és
nyolcvan év közötti. Elsősorban Kinggel, Strasszerrel, Texánnal, Amerikai
Óriáspostával és Angol Modenával
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foglalkoznak. De van, aki Birminghami Pergőt, Magyar Fodrost és húsgalambot tart. A fajtaklubok megmérettetésein és országos rendezvényeken,
sok esetben shampion és nemzeti
győztes címet érdemelnek ki kedvenceikkel a böszörményiek.
– Az első kiállításunkat a Petőfi
házban rendeztük, óriási érdeklődés
mellett. Mivel mezőgazdasági város
vagyunk, az embereket érdeklik az állatok. A Böszörményben és környékén
lévő mindegyik fajta felsorakozott.
Ma már a művelődési központban
tartunk rendszeresen kiállításokat és
bemutatókat.
Ökrös Jánosnak a por miatt, komolyabb egészségügyi problémái adódtak. Ezért manapság már kisebb állománnyal dolgozik. Jelenleg tizenhét
pár galambot tenyészt. Elmondása
szerint, azért ritkán még frissíti az
állományát.
– A Kingek egy hét alatt megszokják
az új környezetet, hamar beilleszkednek. Sőt van egy olyan kis praktikám
is, hogy amikor a galambot megveszem, megfürdetem őket. Ezzel előrébb tudom hozni a beszokatást. Ennek ellenére a galambokat azért két
hét karanténba helyezzük. Ugyanez
érvényes a kiállításról hazaérkezett
egyedekre is.
A tenyésztő ma már két órát foglalkozik a galambjaival naponta. A reggeli és a délutáni órákban gondozza a
tenyészetét. Addig, míg negyven pár
Kingje és ugyanannyi dajkagalambja
volt, ez az idő többszörösét tette ki.
– A King súlya szabályozott, kilencven dekagrammtól egy kiló tíz
dekagrammig terjedhet. Ha könynyebb vagy nehezebb, az már hibás. A
fajtaleírásban mindent rögzítenek. A
súly meghatározásán túl, többek között azt is, hogy harminc centiméter
magasak, és huszonnégy centiméter
hosszúak lehetnek. Amúgy monogám
típusú jószágok, hűségesek. A fehér
Kingek agresszívebbek, mint a többiek. A hímek verekedősek, mindig el
akarják foglalni a másik helyét.
Ökrös János korábban sok versenyen vett részt a Kingjeivel. A betegsége kezdete óta kevesebb helyen
mutatja meg egyedeit. A helyi és környékbeli kiállításokon azonban mindig jelen van.
– Az országos King Klub évente két

kiállítást rendez. Novemberben, az
abban az esztendőben világra jött galambokat versenyeztetik. Januárban
van a következő megmérettetés, ahol
már idősebb példányok is részt vehetnek a fiatalok mellett. Egyébként a
Kinget maximum négyéves koráig lehet versenyeztetni. Ez egy viszonylag
rövid életű madár, öt-hat évig tartható. Ez például a röpgalamboknál több
mint tíz év. Nagy a különbség.
A helyi kiállításokon mintegy két-

száz galambot mutatnak be a tenyésztők. A King Klub versenyein mintegy
hét-nyolcszázat.
– A parádéketrec a King Klub versenyén kap kiemelt szerepet. Ellentétben a többi megmérettetéssel,
ezen nincs pontozás, csak rangsorolás. A vetélkedés kezdete előtt döntik
el a színosztály bírálatát. Első nap a
tojók, második nap a hímek versenyeznek. Minden galambot külön
értékelnek. Itt születik meg először
a sampion. A galambokat be lehet
nevezni csapatversenybe is. Itt is
minden fajtából megvan a győztes.
Utána az összes győztest be kell tenni a parádéketrecbe. A bíráló átnézi a
tojókat és hímeket is. Végül egy-egy
galamb marad bent. Ebből az egyik
lesz a grand sampion, a másik pedig a
fajtagyőztes.
Ökrös János a King Klubban elért eredményeire a legbüszkébb. Pályafutása során eddig tizenöt-húsz
sampion galambja volt.
– Most a fekete babosokat tenyésztem, ezek a szívem csücskei. Sokáig
szeretnék még ezekkel foglalkozni.
Bertalan Erzsébet

Embermentő galambok
Az első világháború idején a
hadseregek széles körben alkalmazták a postagalambokat kommunikációs célokra. Egyes becslések szerint, több mint félmillió
madár volt szolgálatban a háború
alatt.
A postagalambbal történő híradás a
szárnyasok azon tulajdonságán alapszik, hogyha megfelelően berepültették őket nagyobb távolságokról,
és hosszabb távollét után is ösztönszerűleg visszarepülnek otthonukba. Magyarországon a XI. században
kezdtek ismerkedni a hírvivőgalambok tenyésztésével. A török háborúk
során már rendszeresen használták
a galambokat. A várháborúk hírvivő
galambjainak szerepét Zrínyi Miklós
„Szigeti veszedelem” című eposzából is ismerhetjük. A postagalambok
rendkívül megbízhatók voltak a Nagy
Háború idején is. Alkalmazták is szolgálatukat.
Az osztrák-magyar haderő 1916–
1917-ben építette ki a postagalambállomások hálózatát. Az alapegységet

„Szárnyaló” gazdaság
A Belügyminisztérium mintegy 40 millió forinttal támogatta a húsgalamb tenyésztéshez
szükséges helyszín kialakítást a
Hajdú tanyán, és az 1000 darab
tenyészgalamb, valamint takarmány beszerzését.
Egy korábban bérbe adott, leromlott állapotú épületrészt újított fel az
önkormányzat. Április végén megérkeztek a „Szárnyaló gazdaság” –
Nemzeti Húsgalamb Program kereté-

a mozgó dúccal rendelkező, 60 galambból, 1 tisztből, 1 fő gondozóból,
valamint 2 fő küldöncből álló postagalambszakasz jelentette. Minden
hadosztály-parancsnokság mellé 1
postagalambszakaszt osztottak be.
A galambokkal küldött üzenetek 95
százaléka célba ért, a legnagyobb
ágyú- és pergőtűzben is. Sok esetben
kizárólag ők biztosították a kapcsolatot a frontvonal és a főhadiszállás
között, ugyanis az akkori tábori telekommunikációs eszközöket még vezeték kötötte össze, amely könnyen
elszakadt az ellenséges tűzben. Galambok azonban nemcsak a szárazföldi haderőnemnél szolgáltak, hanem a
haditengerészetnél, illetve a légierőnél is. A bevetésre ugyanis számos
hajó, tengeralattjáró és repülő vitt
magával postagalambokat, amelyeket
vészhelyzet esetén vetettek be. Nem
egy esetről tudunk, amikor a tenger
felett lelőtt repülőgépet vagy a szerencsétlenül járt hajó személyzetét az
üzenettel hazabocsátott galamb mentette meg.
-imreben biztosított „europigeon” fajtájú
tenyészgalambok, melyek 5-8 hónaposak. A komplex program része az
integrátorral kötött szerződés is, mely
biztosíték a fiókák visszavásárlására,
a biztos piacra. A galambok gondozását közfoglalkoztatottak végzik, mely
könnyű fizikai munkával jár, ezért akár
nők is tudják végezni.
A kormány célja ezzel a programmal,
hogy az évszázados hagyományokkal
rendelkező galambtartást ismét fellendítse Magyarországon, ezáltal a vidék
megtartó erejét is támogatja.
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Mikor a jószág rovásra kerül…

Gyötrődő Európa

„Szent György napkor jönnek értem szekérrel,
Megrakjuk azt elesíggel, kenyírrel
Felteszem tulipános ládámat,
Ótán meg a furulyámat, dudámat.”
Böszörmény hatalmas határa a
nyírségi homokon, a hajdúsági löszháton és a szikes réteken fekszik.
Az öreg Tisza gátak közé szorításáig
a határ zöme legelő és rét volt. Már
április elején kidobolták, mikor in-

dulnak az állatok a legelőre. A gazdák
összehajtották a jószágokat, ott várták a pásztorokat. A számadók bérezésében még a télen megegyeztek.
Egy tehén, vagy ló után 80 krajcár
mellé fél kenyér, „kila” szalonna, ahhoz való száraztészta, egy liter kása,
só, paprika járt. Borjú és csikó után
40 krajcár. Meg hat darab saját jószág
tartása a legelőn. A számadó pásztorok teljes vagyonukkal (házzal, telekkel, földdel, állattal, stb.) feleltek a
rájuk bízott jószágokért.
A gazda számolva adta a pásztor
kezére az állatait és ott vésték, rótták
rovásfára azokat. A rovásfát kettéhasították. Az egyik fele a gazdánál,
míg a másik a pásztornál maradt. Ezzel vették elejét a számok egyoldalú
módosításának.

Kardos János csikós számadó

Számos kifejezés, szólás, közmondás vezethető vissza „ró, rovás” szavainkra: Ráfarag. (Ráfizet. Pórul jár.)
Sok van a rovásán. (Számos vétkére
emlékeznek.) Rovott múltú ember.
(Sok hibát vétett.) Rovásra költ. (Hitelbe költ.) Rovásra hazudik. (Felelőtlenül hazudik.) Rovásra él. (Adósságot adósságra halmoz.) Kinek
mi van a rovásán? (Ki milyen hibát
vétett?) Elvesztette a rovást. (Roszszul számított ki valamit.) Lerótták
a rovást. (Megverték.) Dögrováson
van. (Eredetileg az elhullott állatokat
jelölték így. Jelenleg: Halálán van. A
végét járja. Beteg.) Rója a falut. (Bejárja a falut, hogy portánként kirója

Május jeles történelmi események hordozója. 1945. május 8-án
ért véget a II. világháború, 1948.
májusában a politikai és civil szeraz adót. Régen bíró, ma jegyző.) Ródd vezetek Hágai Kongresszusán felaz orrodra, vagy a füled mögé! (Jól hívást adtak ki Európa egységéről
jegyezd meg!) Iskolai rovó. (Beírás az és az Európatanács szükségességéről.
ellenőrzőbe.) Ravatal. (Fából összerótt asztal a koporsó elhelyezésére.)
1949. május 5-én tíz európai állam
Az áldomást követően, az ünneplős
megalakította az Európa Tanácsot.
A régi rossz befejeződött, új idők jöttek. Nálunk a Rákosi-éra, Kádár János
szocializmusa, nyugaton az új Európaintegráció, amelyben épp nem volt helyünk.
Kezdetektől létezik a vita, hogy
a meggyökerező európai integráció
autonóm régiók, nemzetek/államok
együttműködő rendszere legyen-e,
vagy a francia Jean Monet miniszter
funkcionalista álláspontját követik,
amely szerint a nemzeti szuverenitás,
autonómia fokozatosan átkerül az
európai közösségi szintre? Az 1946.

pásztorság a félbehasított rovásfával
és a jószágokkal a bíbicjárta legelők
felé vette az irányt. Három ménesben négyezer ló, öt gulyában hétezer
marha, nyájakban húszezer juh, két
kondában két és félezer sertés rágta, taposta és trágyázta a pusztát. Az
öreg pásztorok szerint az április nyúzó hónap volt mind a jószágok, mind
a pásztorok számára. Hetekig esett a
hideg eső, még a gatyakorc sem maradt szárazon. Úszott az egész mező,
nem volt hova lepihenni. Csak a lovon tudtak aludni. Csikót, borjat, bárányt gyakran leütött az idő. Ború
után jött a derű, gyatra idő után jött a
jó. A füvelés idején jegyezték, rótták,
hogy mennyi jószág született, pusztult el, vagy került kereskedő, tőzsér
vagy kupec kezére.
A legeltetési időszak végét az első
havazások jelezték. „Behajtáskor a
jószág havat hozott a hátán”- mondták. Ekkor került elő a rovásfa gazdánál lévő fele és a pásztorral együtt
pászították össze azokat. A jószágot
átszámolva a kihajtási és a beverési
állatlétszám különbözetéről adott
számot a pásztor a jegyzések, rovások segítségével. Mondja is a nóta:
„Tavasszal a kihajtáskor, minden
gacsos lehet pásztor, / Bezzeg ősszel
szoruláskor, az a pásztor, aki számol!”
A számadók, mivel teljes vagyonukkal feleltek az állatokért, ha sok
híja volt a jószágnak, hamar földönfutóvá válhattak. Erről így szól
a nóta: „Korcsmárosné bort ide a kupámba,/Hadd igyék a szegénylegény
bújában,/Rója fel a rézfokosa nyelére,/
Hány icce bor fogyott el már kedvembe!
Böszörmény leghíresebb pásztorának, Kardos János csikószámadót
tartjuk. Az öreg pásztor a vagyonukkal jótálló jószágőrzők hitvallását
szívbemarkoló tömörséggel így fogalmazta meg: „Egész életemben féltettem a becsületemet, ami megvan ma
is.”
Gencsi Zoltán

3

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

ukránok, az oroszok és mások. Amerikából nézve persze másodosztályú európaiak vagyunk.
Másodszor: Az európai ember közös
alapélménye a kereszténység, amely a
zsidó vallásból – az Ótestamentumból
– nőtt ki Jézus és apostolai megújító – Újtestamentum-eszméivel. A két
szent könyv az egyetemes keresztény
élet formálója. Ebből kristályosodik ki
a mindennapi és nembeli élet értékrendszere, az emberi viszonyok, hagyományok, szokások, erkölcsi követelmények, törvények. Ebből épülnek a
család modellje, gazdálkodásmódja, ismerete, a termelés-elosztás-fogyasztás
rendszere, a nemek viselkedési követelménye, a generációk egymás közötti
kultúraátadás folyamata, az egészségfenntartás szabályai, a tulajdonhoz
való viszony, a kötelezettség a haza
védelmére, a politikai egység megteremtése, és a közösségek vezetése
is. Mózes I-V könyve zseniális államés társadalomszervezési kézikönyv,

Az alapító atyák

szeptember 19-én elhangzott, Winston Churchill zürichi beszédében megfogalmazódott, ez lépés az Európai
Egyesült Államok létrehozásának a folyamatában.
A mai történések pikantériája, hogy
Nagy Britanniát Boris Johnson épp kivezette az Európai Unióból. Ők valamit
már tudtak, amit még Churchill nem.
Európa jóval több, mint az Európai
Unió. Az gazdasági, politikai, kulturális, vallási, etnikai, nyelvi, társadalmi
fejlettség, államformák szerint is történelmileg változó egység. Az időszámítás előtt a 9. században élt görög
történetíró, Hésziodosz körvonalazta
elsőként Európát. A hellenizmus kora
földrajztudósa, Strabon azt tovább
építette, Nagy Károly kora írástudói
szűkítették, Dante Alighieri itáliai
költő már kulturális földrajzi leírását
adja, V. Miklós pápa a Hunyadiak korában „Res publica Christiana” fogalma alá rendezte. „Eurázsia félszigete”
10.508.000 négyzetkilométer területét és határait a 19. századi német
földrajztudós, Alexander Humboldt
írta le. Fogadjuk el ma is a definícióját.
Ám Immanuel Wallerstein amerikai
szociológus szerint Magyarország Kelet és Nyugat határán fekszik, a centrum-periféria viszonyban a periférián
található. Úgy tudtuk, hogy mi Európában élünk, európaiak vagyunk, úgy
mint a franciák, az angolok, a skótok,
a németek, a lengyelek, a szlovákok, az

amely kiegészül a próféták, az evangélisták és az apostolok írásainak társadalomszervező tartalmaival.
Manapság előtűnnek „európaibbak”,
„legeurópaibbak”, „legeslegeurópaibbak”,
akik ezt a 2000 éve „bejáratott”, s többékevésbé jól működő európai rendszert
megpróbálják meggyengíteni, kiirtani,
döntően az Európai Unió országaiban.
A magyar „legeslegeurópaibbak” Magyarországon és Brüsszelben élen járnak
ebben. A globalizáció EU-s nagy barátai
újraszerveznék a társadalmat, nagy tudással, ahogy láttuk, hogy a koronavírus
elleni védekezést tökélyre vitték.
Európa társadalmának átalakítási
„folyamába” bekeverik az iszlám tiszteletreméltó vallását is. Az iszlám Koránja ugyancsak azt a funkciót tölti be
az arab ember és társadalom számára,
mint a Biblia a keresztényeknek. Európában a keresztény és globalizációs
elméletek mellett, ma a harmadik társadalomszervező ideológia az iszlám
harcias mutációja. A két nagy világvallás összecsapása egymás erejének
gyengítését, kioltását eredményezi,
nem véletlen a migráció „üzletének”
erőltetése az uniós országokban. A II.
világháború befejezése, a béke-évek
optimuzmussal tölthették meg a korabeli emberi létet. A fasizmus és kommunizmus eszméinek legyűrése után,
ma új ordas eszmék is világot látnak, s
ez aggodalomra ad okot.
Dr. Sári Mihály
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Javában tart a földeken a tavaszi mezőgazdasági munka. Ugyan
a hűvös idő miatt kicsit késésben
vannak a gazdászok, de a természet majd bepótolja a lemaradást
is. A jó gazdák gondosságát meghálálja a föld.

Erdélyi Zoltánt, a Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt. elnök-igazgatóját és Csóka Pált, a Csóka és fiai Bt.
részéről, aktuális feladataikról, az állattenyésztés és a növénytermesztés
napi munkájáról is kérdeztük.
– Milyen kilátásokkal vágtak neki az
idei tavasznak, milyen alapokról indultak?
– Megkötöttük a szerződéseket
– mondta el Erdélyi Zoltán. – Piaci
oldalról úgy tűnik, hogy kedvezőek
a kilátások. A zöldborsóra és csemegekukoricára tíz-tizenöt százalékkal
magasabb áron sikerült szerződnünk.
A tejpiac konszolidálódott, ott nagyon lassú áremelkedésre lehet számítani. Sertésünk most nincs, de a telepünk rekonstrukciója folyik. Tehát a
kilátások jók. Ami problémát okoz, az
az időjárás. Hideg van. Nem fejlődnek
kellőképpen a növények. Márciusban
harmincegy napból tizenhárom alkalommal a reggeli hőmérséklet fagypont alatt volt. Áprilisban is öt napon
át mínuszokat mutattak a hőmérők.
– Milyen növényeket termesztenek az
idén?
– Prioritást élvez a borsó és a csemegekukorica. Ezek mellett termesztünk
kalászosokat, a kukoricának többféle
változatát, napraforgót, illetve szálastakarmány termőterületünk is van.
– Az öntözőrendszerüket üzemeltetik
már?
– Az idén még nem működött az öntözőrendszerünk. Egyébként ez mintegy hatszáz hektár területet képes
öntözni, három egységben. A földkimérési anomáliák miatt, ebből mintegy ötszázhúsz hektár öntözhető.
– A borsót már elvetették. Ilyenkor
már lehet látni, hogy milyen lesz a termés?
– Nem lehet látni még ebben a szakaszban. Nagyon sokat lesz még kint
a borsó a földeken. Ez a növény egyébként nem tűri a nagy meleget. Ha „beáll” egy ilyen idő, pár nap alatt képes
tönkremenni. Úgy ítélem meg, ha az
időjárás tendenciája olyan marad,
mint most, akkor tíz-tizenöt éven belül nagyon kérdéses lesz ennek a növénynek a termesztése Magyarországon. A korábbi évekhez hasonlóan, a
fajtákkal és a vetési idő széthúzásával
oldottuk meg a borsó földbe juttatását. Ennek célja, hogy a konzervgyárnak több hétig folyamatos legyen az
ellátása.
– A másik legfontosabb növényük a
csemegekukorica.
– A legnagyobb területen termesztjük a részvénytársaságnál. Ez hozza
a legtöbb árbevételt, jövedelmet. Jól
bevált technológia szerint végezzük a
termesztését. A feldolgozó megmondja, hogy mikor, és milyen fajtát szeretne fogadni. Ez lehet normál vagy
szuper édes. Tapasztalatunk szerint
ez utóbbira a jelentősebb a kereslet.
A csemegekukorica termesztése
nagy kockázattal jár. Egy szem vető-
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Kalászosoktól a lábasjószágig

mag-kukorica ára egy-másfél forint
körül van. Ebből hatvanötezer szem
körül vetünk, egy hektárba. Ráadásul
nagyon sok figyelmet igénylő növény.
Ezért időnként felmerül bennünk,
hogy a kevésbé igényes takarmánykukoricára térjünk át.
– Állatok közül most mit tenyésztenek?
– A korábbi évekkel ellentétben
most nincs sertésünk. Viszont belekezdtünk egy teleprekonstrukcióba,
mely két szakaszban valósul meg.
Közben megnyílt egy pályázati lehetőség is, amire beadtuk a szakmai
anyagunkat. Még nem tudjuk, hogy
milyen eredménnyel, most folyik a bírálata. Ha ezen nyerünk, akkor nagy
léptekkel fejlesztjük az ágazatot. Új
hizlaló istállókat, takarmányfogadót,
battériás malacnevelőt, állatátadót
építünk, és megtörténik a szociális
épület korszerűsítése is. De ennek
egy részét akkor is megvalósítjuk, ha
nem nyer a pályázatunk. A megújult
telep több mint huszonnégyezer sertés előállítására lesz alkalmas, évente.
Tehenet négyszáz darabot tartunk.
A szarvasmarha-tenyésztés terén elmondható, hogy hosszú évek után,
a termelés és a piac is azt mutatja,
hogy rendben van. A tejpiac megnyugodott, nincsenek akkora szélsőségek, mint korábban. Megtörtént a
telepünk rekonstrukciója, most már
a körülmények is olyanok, ami elvárható a jó tejtermeléshez. Erre az évre
mintegy 3,7 millió liter tejnek az előállítását tervezzük. A megyében első,
de országos szinten is nagyon előkelő helyen vagyunk a zárt laktációban
termelt tej mennyiségét tekintve. Az
ágazatnak nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű takarmány álljon a rendelkezésére. Ezt
jelentős részben magunk állítjuk elő.
– A támogatások mennyire segítik a
gazdálkodásukat?
– Ha ez nem lenne, bajban lennének a gazdálkodók. Még ott is, ahol
nagyon jó a termelési színvonal. A
támogatások nélkül nem tudnánk
fejleszteni. Például nálunk a tejtermelés önköltsége alig kevesebb, mint
amennyiért értékesítjük. A támogatás javít az eredményeken. Ebből
tudunk többek között fejlesztéseket
megvalósítani.
– Mit hozott az idei tavasz a mezőgazdaságban?

– Kicsit komisz ez a tavasz, mert
nem akar a föld felmelegedni – kezdte a beszélgetést Csóka Pál gazdálkodó. – Télen sok volt a csapadék, ami
nem baj. Csak most nincs kellő meleg.
Elvetettük a lucernát. Pont annyit,
amennyi az állatoknak kell. De nem
nagyon akar előbújni. A kapás növényeink, a napraforgó és kukorica is
földbe került már, igaz, kicsit késve.
Mi, a réten, Pród környékén gazdálkodunk. Napraforgót, búzát, kukoricát és lucernát termesztünk vetésforgóban. Száz hektár szántónk van, és
negyvenöt hektár gyepünk. Gyakorlatilag ez a család tulajdona, mert a
haszonbérletünk, arányában nagyon
kevés.
– Van-e lehetősége az öntözésre?
– Volna lehetőségünk, de nincs
olyan jövedelmű növény azokon a területeken, ami ezt indokolttá tenné.
Azok a földek tíz-tizenöt koronásak,
nem harmincnyolc, mint a benti területek. Ez egy ellentmondás, hogy ott
a víz, itt meg a jó föld. Akkor lehetne igazán öntözni, ha nem tartanánk
állatokat. Akkor biztos rákényszerülnénk arra, hogy nagyobb jövedelmű
kultúrákat vessünk. Igaz, ez nagyobb
kockázattal is járna. De akkor már
lehetne öntözni, hiszen a szántónk
nyolcvan százaléka alkalmas erre.
– A tápanyag-utánpótlást hogyan
oldja meg?
– Egyrészt marhatrágyával. Minden évben más területre szórjuk ki.
Gyakorlatilag
három-négyévente
minden föld sorra kerül, illetve használunk műtrágyát is.
– Az egyes növényekhez honnan vásárolja a vetőmagokat?
– Van egy jól bejáratott integráto-
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ri kapcsolatunk, akiktől elhozzuk az
input anyagokat. Mindig tapasztalat
alapján választunk vetőmagot. Tehát,
ha van egy jófajta napraforgónk, akkor nem változtatunk. Illetve a nagy
nemesítő házak, amikor kijönnek egy
újdonsággal, azt először kicsiben kipróbáljuk. Ha jobbnak látszik a már
megszokottól, áttérünk arra. Négyötévente váltunk fajtát.
– Most látható-e már, hogy lesz-e kereslet az ön által termesztett növények
iránt?
– Kereslet az mindig van. Nagyon
régóta nincsenek eladási gondjaim.
A gazdálkodást a nyereség miatt végezzük. Mi általában a lucernán kívül
többségében mindent értékesítünk.
Csak annyit hagyunk meg, ami kell a
jószágnak.
– Milyen hagyományai vannak önnél
az állattartásnak?
– Gyermekkoromban, aki nem nevelt jószágot, az „éhen halt”. Most
már a nyereség miatt tartjuk őket.
Nemhiába, a nevükben is szerepel a
haszon szó, vagyis haszonállatokról
beszélünk. A pródi legelőkön legoptimálisabb a húsmarha tartása. Én
ebben nőttem fel, ehhez értek. A családunk öt generáció óta ebből élt, és
él a mai napig. A területen ötven tehenünk, meg a szaporulata található. Télen a karámban etetjük és itatjuk őket, nyáron pedig legeltetünk.
Ennek nagy előnye, hogy az állat
ilyenkor összeszedi magának, amire
szüksége van. De így is napi kétszer
három-négy óra elfoglaltságot jelent
egy embernek a gondozásuk.
– Mennyi munka van amögött, hogy
gazdaságos legyen?
– Sok. Egész nyáron kaszálunk,
ilyenkor szedjük össze és készítjük
elő a téli takarmányt. A lucernát például négyszer-ötször takarítjuk be
a szezonban. Ugyanez ismétlődik a
gyepszénánál is. És természetesen az
almot is mi állítjuk elő, például szalmából és kukoricaszárból.
– A támogatások mennyiben segítik a
munkáját?
– Feltétlenül segítenek. A mi gazdaságunk pluszban vállalt agrárkörnyezet-gazdálkodást, és ökológiai gyeppályázattal is rendelkezünk. Ezen túl
kapjuk a hagyományos támogatásokat. Ezek mindenképpen szükségesek, mert másképpen veszteségesek
lennénk. Az pedig nem jó, mert csak
nyereségből lehet fejleszteni, és szaporítani a földterület nagyságát.
Bertalan Erzsébet
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Egy jó kozmetikus aranyat ér.
Készítményeivel, arckezeléseivel és tanácsaival nemcsak segít
megőrizni bőrünk frissességét,
de a nála eltöltött idő alatt meg- helyezkedjenek a pályán. Manapság bőrtípusát és életmódját. Ez alapján
sok intézményben, több osztályt in- diagnosztizálja a bőr aktuális állapihenhetünk.
potát. Ennek függvényében állapítja
dítanak.
meg, hogy milyen kezelésre és termékre van szükség. A továbbiakban
egyebek mellett elvégzi a tisztítást,
a masszírozást, a gyantázást és a
szempilla és szemöldök festését.
Tné. K. M.: Az egészséges bőr ápolásával, szépítésével és gondozásával
foglalkozik. Itt hangsúlyoznám az
egészséges bőrt. Vannak olyan problémák, amik túlnőnek a kozmetikus
hatáskörén. Ilyenkor a vendéget bőrgyógyászhoz kell irányítani. Annak
idején úgy tanítottak bennünket,
vérzéssel járó műveletet nem végezhetünk, kivéve az aknétisztítást
(pattanásos, mitesszeres bőr).
– Önt általában milyen kérésekkel
– Milyen érzés volt az első vendégét keresik fel a vendégek?
A szakma szépségeiről, a hétközBné. F. G.: A bőr szárazsága nanapok kihívásáról két szakembert, önállóan kezelni?
Bné. F. G.: Még tanuló voltam, gyon gyakori probléma, valamint a
Bakóné Fazekas Gabriellát és Tőkésamikor egy ünnep előtti hétfő reg- szőrnövési rendellenességek. Fiatané Kereskényi Máriát kérdeztünk.
– Hogyan jutott eszébe, hogy kozme- gelen az oktatóm megbetegedett. loknál pedig a pattanásos bőr, ami
Önállóan kellett végigvinnem azt a nagyobb odafigyelést igényel.
tikus legyen?
Tné. K. M.: A vendégeim általáBné. F. G.: Gyermekkoromban napot. A vendégek partnerek voltak.
sokat jártam be a nővéremhez a fod- Máig sikeresnek ítélem meg azt a ban középkorúak. Nagyobb hangsúlyt fektetek náluk a bőr hidratárászüzletbe, ahol a függönnyel elvá- műszakomat.
Tné. K. M.: Nagyon régen volt, lására, az öregedés késleltetésére. A
lasztott kozmetika titokzatossága
kíváncsivá tett. Majd Fülöp Gizella de természetesen jó érzéssel vártam tisztítás ebben a korban már nem
tanárnő a gimnáziumban megsze- a pillanatot. Magam határozhattam elsődleges.
– Milyen kezelésekre kínál lehetősérettette velem a kémiát, ami később meg, hogy milyen krémet és kezelést
get?
meghatározta a pályaválasztásomat. végzek a vendégnek. Ez jó volt.

Ékesítenek és széppé tesznek

Az volt a célom, hogy érettségihez
kötött szakmát válasszak. A kozmetikus ebből a szempontból megfelelt.
Tné. K. M.: A gimnázium után
eredetileg védőnő akartam lenni. A
Petőfi utcán volt egy fodrászüzlet,
ahol frizurakészítés közben megláttam egy hirdetést. Kozmetikustanulót kerestek, és én jelentkeztem is rá.
– Milyen tulajdonságokkal kell bírnia egy szakmabelinek?
Bné. F. G.: A szakmaiságon túl
a megbízhatóság nagyon fontos. A
gyakorlatiasság, az empátia, a tájékozottság, a segítőkészség szintén
nélkülözhetetlenek. A kozmetikus
személyisége lényegesebb, mint gondolnánk.
Tné. K. M.: Fontos a megfelelő
szakmai tudás és az empátia. Nagyon fontos a mi szakmánkban,
hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a
vendégekkel.
– Hol tanulta a szakmát?
Bné. F. G.: Debrecenben, a 127-es
szakképzőben oktatták a szakmát.
Gyakorlaton pedig a Kossuth utcai
szolgáltató házban voltam. Előbb
Vargáné Julika volt az oktatóm,
majd Kereskényi Marika. Sokat köszönhetek Oláh Lászlóné Katinak is,
aki végigkísérte a tanulóéveimet. Ezt
követően kolléganőként is sokat segített a szakmai fejlődésemben.
Tné. K. M.: Debrecenbe jártam
iskolába. A képzésünk az érettségi
után kétéves volt. A szakmai tantárgyak mellett nagyon sok volt a gyakorlat. Abban az időben kétévente
indítottak egy fél osztályt. Régen
figyeltek arra, hogy a végzettek el-

– Mielőtt megnyitotta szalonját, hol
dolgozott?
Bné. F. G.: A fokozatosság és a folyamatosság elve mindig a sajátom
volt. Ahol tanulóként dolgoztam,
ott maradhattam alkalmazotti jogviszonyban. Másfél évig ebben a státuszban dolgoztam, majd vállalkozóként ugyanazt a helyet béreltem.
Később a bérleményt felmondták, és
huszonöt éve, 1996 decemberében
nyitottam meg az üzletemet.
Tné. K. M.: A szolgáltató házban
dolgoztam. Ott voltam tanuló is. A
mesterem, Kondás Györgyné Julika
volt. Úgy adódott, hogy végzés után
maradhattam. Nagyszerű hangulatú
munkahely volt, egymást segítettük
szakmailag és emberileg is. Közben a
szolgáltató házból volt kollégáim hívására eljöttem, és akkor nyitottam
meg a szalonomat, s lettem egyéni
vállalkozó.
– Milyen gyakran érdemes kozmetikushoz fordulni?
Bné. F. G.: Minden ember más,
különbözőek a problémáik. Így változó, hogy ki, milyen gyakran keresi
fel a kozmetikusát. A rendszeresség
azonban mindenképpen ajánlott. Ez
általában havi gyakoriságot jelent.
Tné. K. M.: Azt szoktuk mondani, hogy legalább havonta érdemes
felkeresni a kozmetikust. De ez attól
függ, hogy ki, mit csináltat. Például
egy szemöldök karbantartása kéthetente kell, hogy megtörténjen.
– Milyen munkát végez a kozmetikus?
Bné. F. G.: Egy szakképzett kozmetikus először felméri a vendég

Bné. F. G.: Az érzékeny bőr rendbetételére és az érett bőr regenerálására nyílik lehetőség nálam. Mód
van halványító és ránckezelésekre,
gyantázásra, valamint szemöldökés szempillafestésre is. Én minden
beavatkozást magas hatóanyag-tartalmú biokozmetikum segítségével végzek, aminek hatékonyságát
elektromos gépekkel fokozom. Az
iontoforézis és reviáram nagyon jók,
de aki nem szereti az áramérzetet,
annak ott van az ultrahang, az arcvasaló vagy a delejező.
Tné. K. M.: Én egy izraeli kozmetikummal dolgozom harminc éve,
ami jól bevált. Ezzel végzem a kezeléseket, többek között a masszírozást.
Arcot tisztítok és különböző gépek
segítségével frissítem és hidratálom
a bőrt. Emellett gyantázok is. A most
egyik legnépszerűbb kezelést, a bőrcsiszolást is elvégzem.
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– Szépészettel foglalkozni mennyire
hálás dolog?
Bné. F. G.: Ha a racionális elvárások teljesülnek, vagy a vendég elégedett, akkor hálás dolog szépészettel
foglalkozni.
Tné. K. M.: Úgy érzem, hogy hálás dolog. Jó látni, ha a vendég elégedett. Nagyon sokat tudunk tenni
azért, hogy jobban érezzék magukat
a bőrükben. Ekkor kiegyensúlyozottabbak és magabiztosabbak lesznek.
Ez az egész életükre kihat.
– Mi a szép bőr titka?
Bné. F. G.: Nemcsak a szem, hanem az arc is a lélek tükre. Hiszen elárulja érzéseinket és gondolatainkat.
A megfelelő kozmetikummal ápolt
bőr az előnytelenebb arcot is széppé
varázsolja. Ez a kedélyállapotra is pozitívan hat.
Tné. K. M.: Mint az élet más területein, a bőrápolásban is fontos
a rendszeresség. Napi szinten kell
ápolni, és akkor meghozza a gyümölcsét.
– Önnek ki a kozmetikusa, vagy saját
magát kezeli?
Bné. F. G.: Régebben a tanulóim
gyakoroltak rajtam. Néha Kereskényi
Marikával egymást kezeljük. De
többnyire a magam kozmetikusa vagyok.
Tné. K. M.: Ez zárt szakma, és a
mester, valamint a tanítványa egymást szokták kezelni. Egy nagyon
kedves, volt tanulómmal rendszeresen tettük ezt. Most az elfoglalt-

ságunk és a pandémia miatt inkább
magam oldom meg ezt.
– Miben méri a hivatása sikerét?
Bné. F. G.: Általában a sikert abban mérem, ha a realitások talaján
megteremtem a test és lélek egyensúlyát. Ez egy elégedettséghez vezet.
Ezt tartom a siker fokmérőjének.
Tné. K. M.: A régi időkben sokszor vettem részt szakmai versenyeken, ahol kisebb-nagyobb sikereket
értem el. De a siker kapcsán egy
egyszerűbb és hétköznapibb dolgot
említenék. Az, hogy ennyi évet a pályán eltöltöttem, és még szükség van
rám, igazi eredmény. Örülök annak
is, hogy volt tanulóim mind jó és elismert szakemberek lettek. Megmaradtak a pályán. Ha a szakmai tudásomon kívül, emberségből is tudtam
nekik adni, már nem volt hiába.
Bertalan Erzsébet
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal 563-200

Közterület-gondozás
107
104
105
112

Gyepmesteri telep (polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között nyitva tart.
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-3134217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Május 12-én, szerdán Fórizs László alpolgármester tart telefonos ügyfélfogadást az
alábbi telefonszámon: 563-263.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:
560-130 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati
ellátás átmenetileg megszüntetésre kerül.
Szükség esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet látja el.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Május 7. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Május 8-9. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Május 10. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Május 11. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Május 12. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Május 13. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Május 14. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Május 8-10. (reggel 6-tól reggel 6 óráig):
dr. Tacsi Sándor (06-30-464-8667)
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
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 felügyeleti irodájában.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.
www.hajduboszormeny.hu
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS
Szerkesztőség:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Nyomdai munkák:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős kiadó:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
ISSN 0866-6660
Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

Az ingatlan körüli zöldfelületek gondozása és szakszerű karbantartása minden
esetben az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kötelessége. A város egyes részein az önkormányzat átvállalja ezt a feladatot a lakosságtól, de ezek a
területek egyre jobban a közösségi terekre
korlátozódnak. A tulajdonos továbbá köteles az ingatlan és az útszegély közötti területen a következő munkákat elvégezni,
és szükség szerint megismételni:
• Füves területek szükség szerinti kaszálása, a terület gyommentesítése, különös
tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre.
• A járda fölé benyúló, a gyalogos közlekedést zavaró ágak, gallyak, lemetszése,
valamint a fák 1-2 éves gallyainak lemetszése az ingatlan védelme érdekében.
• A gyalogos közlekedést, járműforgalmat akadályozó, valamint a kereszteződések környékén a kilátást akadályozó
bokrok, cserjék karbantartása, metszése,
alakítása.
• Járdaszakasz melletti folyókák, árkok,

hétfő 14 óra.

Lapzárta:
Hirdetésfeladás:

20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

csatornanyílások, lefolyást akadályozó
anyagoktól való megtisztítása, járműbehajtó átereszeinek karbantartása és rendszeres tisztántartása.
• A járda rendszeres seprése, szükség szerinti locsolása vagy lemosása. Sérült, öszszetört, megrongálódott járdaszakaszok
felújítása, kijavítása, balesetveszély elhárítása érdekében.
• Az ingatlan kezelője által elvégzett
ároktakarításból, fák és bokrok alakításából, metszéséből, füves terület kaszálásából kikerült anyagok közterületről történő
eltávolítása.
Az összegyűjtött növényzetet, falevelet
lehetőleg komposztáljuk. Az elszállításáról a városunkban jól szervezett, minden
ingatlanra kiterjedő szelektív hulladékszállítást vegyük igénybe. A zöldhulladékot a HHG Kft. Cégényi úti (01329/4
hrsz.) telephelyére ki lehet szállítani. (Bővebb információ: +36 20 215 75 04).
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fűnyírás és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó egyéb tevékenység (pl. motoros favágás, kerti traktor
működtetése, stb.) hétköznap 7-20 óra,
hétvégén 8-20 óra, ünnepnapon 8-18 óra
között végezhető.
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Tulajdonosi hozzájárulást, vagy engedélyt kell beszerezni:
• Bokrok, fák telepítéséhez, illetve kivágásához.
• Közterülethasználathoz a közút területén, az alatt, vagy felett építmény, vagy
más létesítmény elhelyezéséhez, a közút
területének nem közlekedési célú elfoglalásához.
• Építési munkával kapcsolatos anyagok,
állványzat tárolásához. A közút, illetve
a közterület felbontásához, rendeltetés
megváltoztatásához, útcsatlakozás létesítéséhez.
Érdemes minden közterületen történő
(karbantartási munkák kivételével) munkavégzés előtt érdeklődni a területre vonatkozó szabályokról.
A fentiekben leírtakat minden ingatlantulajdonos köteles betartani.
A közterület-felügyelet a feladatok elvégzését rendszeresen és visszatérően ellenőrzi, és szabályszegés észlelését követően
az ingatlan nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a tulajdonossal szemben bírság kiszabására kerülhet sor.
Közterület-felügyelet

Bővülő szakellátása
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. járóbeteg – szakellátó tevékenységi köre a traumatológia ellátással bővül, ezáltal 18 szakellátási forma
érhető el a városban.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Sajtóközlemény

Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal létrehozása Hajdú-Bihar megyében
2021 / 04 / 28

FORGÁCS JÁNOSNÉ
(született Bulátkó Mária Zsófia)
búcsúztatásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire száll,
hiába keresünk, könnyes szemünk,
már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt,
a legfényesebb Te leszel.
Utat mutatsz nekünk,
mert szívünkben mindörökké létezel.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

TÓTH IMRE
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
gyászunkban részvéttel osztoztak.
„Elment Ő, akit nagyon szerettünk.
Emléke, míg élünk, itt marad közöttünk.”
A gyászoló család.

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus turisztikai
útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy
meghatározó és különleges helyszínét. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul
meg, várhatóan 2021. decemberében zárul.
A közel 835 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt célja,
hogy a konzorciumi partnerekkel együttműködve, a következő helyszíneken: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló - fennmaradjon a magyar szürke tenyésztéséhez és kereskedelméhez kapcsolódó kultúrtörténeti örökség.
A fejlesztés eredményeként több településen már meglévő, illetve új épületekben kerülnek kialakításra hagyományos és interaktív kiállítóhelyek, amelyek többek között helytörténeti gyűjtemények, az egykori hajtó utak szekér- és térképgyűjteményei, a pásztorélet és a kézművesség
bemutatására szolgálnak. Több hagyományőrző rendezvény szabadtéri helyszíne, látogatótere
is megújul, de tanösvény, kilátó és népies fa játékokból álló családbarát játszótér is kialakításra
kerül. Fontos eleme a projektnek az egységes arculat, a közös marketing, mely eszközeként
információs táblák kerülnek kihelyezésre, valamint mobil applikáció fejlesztése valósul meg.
A fejlesztések sikeres megvalósítása hozzájárulhat a térségbe látogató turisták számának
emelkedéséhez, azok tartózkodási idejének hosszabbításához, amely kimutatható gazdaságfejlesztési hatással bír.
A projektről bővebb információt a www.hbmo.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Szabó-Tóth Erika Hanga, sajtóreferens
Elérhetőség: telefonszám: 52/507-503, e-mail cím: elnokireferens@hbmo.hu

2021. MÁJUS 7.

VÁROSI HETILAP

7

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

2021. május 10-14.
május
HÉTFŐ
HÉTFŐ
Sárgaborsó leves kolbásszal
Sárgaborsó leves kolbásszal
Rántott hal kukoricás rizs tartármártás
Rántott hal kukoricás rizs tartármártás
KEDD
Tarhonyaleves
Budapest sertésragu hasábburgonya
Budapest sertésragu hasábburgonya
SZERDA
Húsleves csigatésztával
Húsleves csigatésztával
BBQ oldalas steak burgonya majonézes céklasaláta
BBQ oldalas steak burgonya majonézes céklasaláta
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
Legényfogó
Legényfogó leves
leves
Füstölt
tarjával
lilahagymával
grillezett
burgonyapüré
Füstölt tarjával lilahagymával grillezett jércemell
jércemell burgonyapüré
PÉNTEK
PÉNTEK
Jókai
Jókai bableves
bableve
Bolognai penne

FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata
A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT elnöksége

felhívja a Tagok figyelmét, hogy a koronavírus miatti veszélyhelyzeti
szabályokra való tekintettel, a rendes éves közgyűlést a tervezett

MÁJUSI IDŐPONTBAN NEM TUDJA MEGTARTANI.
A 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Társulat
elnöksége a veszélyhelyzet elmúlásának kihirdetését követően, 90 napon belül
fog rendkívüli közgyűlést összehívni, amelyről a Tagokat a szokásos módon értesíti.
Napirend:

Az elnökség beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról | A 2021. évi gazdálkodási terv ismertetése | A Felügyelő Bizottság beszámolója | Tagfelvétel | Egyéb
A veszélyhelyzet elmúlásának kihirdetéséig a halaszthatatlan ügyekben
az elnökség a felügyelő bizottság bevonásával hozza meg döntéseit.
Kérjük fentiek szíves megértését!
Hajdúböszörmény, 2021. május 3.

Gencsi Zoltán elnök

HB Holding
hajdúböszörményi irodájába keres munkatársat

vezető könyvelő munkakörbe
Feladat
• HB Holding vállalatcsoport számviteli osztályának vezetése
• A vállalatcsoport számviteli rendszerének felügyelete és fejlesztése
• Könyvviteli zárások felügyelete, együttműködés a könyvvizsgálóval
• Jelentés a gazdasági igazgató felé
Elvárások:
• Regisztrált mérlegképes végzettség
• Vezetői rátermettség és gyakorlat
• Közép- vagy nagyvállalati kultúra ismerete előny
• Felhasználói szintű MS Office programok ismerete (elsősorban Excel)
• Felsőfokú szakirányú végzettség előny
Amit kínálunk:
• Biztos vállalati háttér
• Versenyképes jövedelem
• Szakmai fejlődés és karrierlehetőség
Jelentkezés módja:Fényképpel és fizetési igénnyel ellátott önéletrajz megküldésével a titkarsag@hbholding.hu email címen lehet.
A jelentkezési határidő: 2021. május 31.

VACSORAMENÜ

SZOMBATI EBÉDMENÜ
2021. MÁJUS 15.

2021. MÁJUS 10-14.

11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

hétfő-péntek: 15.00-20.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

Levesek (1 választható)

Levesek (1 választható)

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)

• Pestos sajttal töltött csirkemell
• Sajtmártásos csirkemell penne
• Kapros juhtúróval grillezett sertésszelet

• Pestos sajttal töltött csirkemell
• Sajtmártásos csirkemell penne
• Kapros juhtúróval grillezett sertésszelet

Köretek (1 választható)
• Rizi-bizi
• Édesburgonya + 300 Ft
• Grill zöldség + 300 Ft
• Hasábburgonya

Köretek(1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

• Húsleves
• Meggyleves

• Rizi-bizi
• Édesburgonya + 300 Ft
• Grill zöldség + 300 Ft
• Hasábburgonya

1.590 Ft
1.290 Ft

Az ebédmenü ára levessel:
1.590 Ft
Az ebédmenü ára csak főétel: 1.290 Ft

RENDELJ A’LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL
házhozszállítással és elvitelre!
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VÁROSI HETILAP

Ahol a vereségért is járhat dicséret
A birkózás olyan küzdősport,
amelyben a sportolók, eszköz nélkül vívott test-test elleni küzdelemben, a szemben álló felet szándékuk szerint két vállra fektetik.

Hajdúböszörményben
régmúltra nyúlik vissza e sportág története.
Még 1919. június 11-én gondolták
úgy böszörményi fiatalok, hogy megalakítják a HTE egyesületét. Benne a
birkózó szakosztályt is. Napjainkban
a Kincses Sándor Birkózó és Szabadidő Sportegyesületet szervezi a birkózóéletet a városban. Az alapítást
2004-ben kezdték, majd 2005. január
7-én volt az első edzésük az Eötvös-iskolában. Huszonhat korábbi birkózó
és a sportot kedvelő magánszemélyek
hozták létre az egyesületet. Hétköznapjaikról, a sportág szépségeiről
Kathi Sándort, a szervezet vezetőjét
kérdeztük.
– A kezdetekben milyen célokat fogalmaztak meg?
– A célok most is ugyanazok, mint
a kezdetekben. Mi elsősorban nem
eredménycentrikusak vagyunk. Az a
célunk, hogy minél több egészséges
gyereket neveljünk fel. Jó látni őket,
amikor ducin odajönnek hozzánk.
Két-három év alatt megnyúlnak és
megerősödnek, egészséges fiúk és lányok lesznek belőlük.
Rendelkezünk versenyeredményekkel is. Harminc év után diákolimpiai
aranyat szereztünk a városnak. Ezen
túl országos bajnokságokon másodikharmadik helyezéseket értünk el.
– Hajdúböszörmény tulajdonosa a
„Birkózás városa” címnek.
– Országos szinten Hegedűs Csaba
olimpiai bajnok, és az akkori birkózószövetség vezetése adományozta ezt
a címet az önkormányzatoknak. Azok
a városok érdemelték ki a díjat, ahol
régi hagyománya volt a birkózásnak,
és kiváló eredményeket értek el.
– Böszörmény tényleg a birkózás városa?
– Régebben nagyon sok jó birkózó
volt itt, ma már nehezebb a toborzás, mert nagyon sok lehetőség közül
választhatnak a gyerekek. Gyorsan

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

XXXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM

Labdarúgás

Felnőttek: Sárrétudvari KSE-HTE: 8-0 (3-0)
Ifjúságiak: Sárrétudvari KSE-HTE: 3-5 (2-2). Gőllövők: Szanyi Dániel
váltanak a sportágak között, kevés a
3, Kálmán Patrik László, Pipó Levente János.
kitartás a fiataloknál és a következetesség a szülőknél.
– Milyen szervezeteknek a tagjai?
– A Magyar Birkózó Szövetséghez
tartoztunk. Innen a szakmai segítséFriss tájékoztatatás érkezett a ponton építendő átemelőn keresztül
gen túl, sporttámogatást is kapunk, Nyugati Ipari Park kialakításá- juttatja el az üzemelő hálózatra. A
melyet a működésünkhöz használunk val, a munkálatok jelenlegi állá- gravitációs szennyvízcsatorna-hálófel.
sával kapcsolatban. A gázelosztó zat építése megtörtént. Az elkészült
– Mi a szép ebben a sportágban?
hálózat és az erőátviteli elektro- csatorna minősítési vizsgálatai (ipari
– Az a legszebb ebben a sportág- mos hálózat elkészült, a közmű- kamera, víztartás stb.) lezajlottak.
ban, hogy mindenki egyenlő eséllyel vezetékek műszaki átadásai meg- A szennyvízátemelő és a gépészeti
indul. Ha valaki nem tud bukfencezni, történtek.
tolózárakna építése megtörtént. Az
nem nevetjük ki. Inkább megtanítjuk
átemelőhöz kapcsolódó gépészeti,
rá. Van, akinek más nem megy, akkor
Jól halad a csapadékvízelvezető illetve elektromos szerelési munkák
azon is segítünk. Nem számít, hogy ki- -hálózat kialakítása. Az érintett te- elvégzése még hátravan.
csit ügyetlenebb, mert a testi erejével rületről a csapadékvizet részben zárt,
Az ivóvízhálózat elkészült, itt a misok mindent pótolhat. Így mindenkit illetve részben nyitott csatorna rend- nősítési vizsgálatokat kell még elvéér sikerélmény. Aki vékony, az mozgé- szervezeti majd el a meglévő, befoga- gezni (nyomáspróba, mosatás stb.).
konyabb. Aki vastagabb, az meg saját dó csapadékvízelvezető-csatornákba.
Az elektromos hálózat és az optitestsúlyát felhasználva tud győzni. Az
Az új csapadékhálózat kiépítése meg- kai hálózat kiépítésének befejezése
edzéseket mindig úgy tartjuk, hogy
történt, a befejezési munkák elvégzé- később várható.
nemcsak egy emberrel, hanem többel
se van folyamatban.
A teljes munkaterületen a befejező
kell birkózniuk a sportolóknak. Ezért
Az ipari park területén keletkezett tereprendezési munkák végzése pevalószínű, hogy legalább egyszer győszennyvizet zárt gravitációs vezeték- dig már folyamatban van.
zelemmel hagyják el a szőnyeget. De
rendszer gyűjti össze, és egy a mélyez az egész csak akkor működik, ha ők
is akarják. Ettől a sporttól magabiztosak lesznek a gyerekek. Fölfedezik,
hogy milyen a saját erejük és akaratuk. Amikor elmegyünk egy versenyre, ott ki lehet kapni. De nem mindegy, hogy ez miként történik. Elvem,
hogy vereségért is járhat dicséret.
– A szakmai stábot hogyan állítják
össze?
– Idősebb Szolnoki Imre az edzőnk.
Ő mostanában már kevesebb tréninget tart. A fia, Imre most szerzi meg
a képesítést. A bemelegítéseket pedig
én szoktam tartani.
– Milyen korosztály birkózik az egyesületben?
– Általában hatéves kortól várjuk a
gyerekeket. De volt már óvodásunk is.
– Milyen gyorsan lehet eredményeket
elérni ebben a sportágban?
– Az eredményeket ebben a sportágban nem lehet hamar elérni. Ráadásul keményen meg kell dolgozni érte.
Tapasztalatom szerint a győzelmek
motiválják leginkább a sportolóinkat.
A gyerekekkel szemben az élet minden területén nagyok az elvárások,
különösen az iskolában. Ez a sportág levezeti a feszültséget, fegyelemre
és kitartásra tanít. Ez mindenkinek
szükséges. A birkózás alapsportág, ez
az alapfeltétele például a nehézatlétikának is. Rendkívül javítja az állóképességet.
– Milyen technikai háttérrel dolgoznak?
– A Széchenyi-középiskolában tartjuk az edzéseinket, nagyon jó körülmények között. A felszereltségünk jónak
mondható. Van egy szumószőnyegünk
és felszerelésünk is. Ezzel, iskolai rendezvényeken népszerűsítjük a sportágat.
– Hogyan vészelik át a kovid időszakot?
– Tavaly szeptember óta nincsenek edzéseink. Szemmel nem lehet
birkózni. Ez egy test-test elleni küzdelem. De reméljük, hogy rövidesen
elkezdhetjük a munkát.
Bertalan

Halad a kivitelezés

