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A hét arca

Közösségi találkozás

Tizennegyedik alkalommal rendezik meg a városban a Hajdúsági
Disznótort, és hatodjára a Hajdúsági Népművészeti Napot. A rendezvénynek a Bocskai tér ad otthont, február 12-én.
A programmal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Sőrés István alpolgármester és a szervezők részéről
Szarvas-Szabó Katalin, a Szabadhajdú
Nonprofit Kft., valamint Varjasi Gergely, a Hajdú7 Kft. ügyvezetői. Az
alpolgármester elmondta, hogy 2008ban indult el a kezdeményezés. Ekkor
döntött úgy az önkormányzat, hogy
megrendezi a disznótort Hajdúböszörményben, hiszen a településen nagy
hagyománya van a disznóvágásnak.
Azt tapasztalhatjuk, hogy a felnövekvő
nemzedék ebből már keveset láthattette hozzá Sőrés István. Majd megfogalmazta, hogy kezdetben a Tájház,
ezt követően a Fürdőkert, és most a
főtér ad otthont a látványosságnak.
Az alpolgármester arról is szólt, hogy
a testvérvárosokból többen is jelezték
érkezésüket. A főzőversenyen huszonnégy csapat méri össze rátermettségét. Várhatóan minden Böszörményre

jellemző étel megjelenik majd a megmérettetésen. Köztük a cukros májas
hurka is.
Szarvas-Szabó Katalin elmondta,
igyekeznek mindenkinek közvetíteni a
disznótorral járó hagyományok üzenetét. Ebben az egyik legfontosabb a közösségi együttlét. Minden korosztályra gondoltak a műsorok szervezésekor.
Varjasi Gergely a programok között
egyebek mellett ismertette, hogy 8
órakor kezdődik a főzőverseny, majd
fél óra múlva lesz a rendezvény megnyitója. A pálinkaverseny sem marad
el az idén. A gyerekeknek bábelőadást
szerveztek, szerepet kap még a népzene, a néptánc és a nóta. Az egész napos
rendezvény keretében mások mellett
bőrműves foglalkozásra, házi csigatészta készítésére, hírvédjegyes termékek kóstolására is várják az érdeklődőket. Az ügyvezető emlékeztetett
rá, hogy véradás is lesz a művelődési
központban. A rendezvény ingyenes,
látogatásához védettségi igazolvány
nem szükséges, de a zárt terekben, az
épületben és a Bocskai téren felállított
sátorban a maszk használata kötelező.
B.E.

Korábbi felvétel
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Környezetünkért
Napjaink egyik jelentős kihívása
az illegális hulladék elhelyezés elleni
küzdelem. A szántóföldeken, erdőkben, köz- és magánterületeken, utak
mentén lerakott szemét mennyisége
egyre csak nő.
Az illegális módon lerakott hulladék
szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában,
rovarok és rágcsálók elszaporodásához
vezet, amelyek szerepe az egyes fertőző
betegségek terjesztésében közismert. A
hulladékban lévő baktériumok, bomlástermékek pedig a csapadékvízzel beszivárognak a talajvízbe, szennyezve azt.
Vezendi Krisztiánt, a Városüzemeltetési Intézmény vezetőjét és Nagy Zoltán
közterület felügyelőt kérdeztük Hajdúböszörmény várost illetően, az illegális hulladéklerakás kapcsán.
– Melyek a legveszélyeztetettebb gócpontok Hajdúböszörményben?
– A legtöbb illegális hulladékot a Nagy
Bocskai szőlőskertben, Bodaszőlőn a
Lórántffy kertben, a Déli-Lucernásban a
Bolyai János utcában, Liszt Ferenc, Bíró
Lajos, Móra Ferenc utcákban találunk,
és ezeknek az utcáknak a vonzáskörzetében, persze találunk máshol is kidobott
szemetet.
– Kik vesznek részt az illegális hulladék
felszámolásában?
– A Közterület-felügyelet, illetve a Mezőőrség munkatársai jelzik a Városfejlesztési Osztály felé, amennyiben illegális
hulladéklerakást észlelnek. Ezt követően
a hivatal intézkedik azok elszállításáról,
valamint az elkövető felkutatását is megkezdjük.
– Be tudják-e azonosítani az elkövetőket?
– A Közterület-felügyelet illegális hulladéklerakással kapcsolatosan az elmúlt évben 21 esetben intézkedett, ebből viszonylag nagy számban sikerült beazonosított
elkövetővel szemben hulladékgazdálkodási eljárást indítaniuk. A Mezőőrség pedig
36 alkalommal észlelt illegális hulladéklerakást, melyből ebben az esetben is nagy
számban sikerült beazonosítani a lerakó
személyét. Az adott esetben összegyűjtjük
az összes szükséges releváns bizonyítékot
a helyszínen és annak vonzáskörzetében,
továbbá hely- és személyismeret alapján.
– Milyen szankciókkal jár, ha valakire rá
lehet bizonyítani az elkövetést?
– Amennyiben kétséget kizáróan be
tudjuk azonosítani az elkövetőt, akkor a
közterület-felügyelők, mezőőrök feljelentést tesznek. Engedje meg, hogy idézzem
a törvény szövegét: ,,A 2012. évi II. tv. 196
§ értelmében köztisztasági szabálysértést
követ el, aki a közterületet, közforgalom
céljait szolgáló épületet vagy a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi,
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a felügyelete alatt lévő állat által okozott
szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.” Amenynyiben veszélyes hulladékot rak le valaki,
például hullámpalát, vagy autógumit, az
a személy közigazgatási jogsértést valósít meg, ami intézkedést von maga után,
hulladékgazdálkodási eljárás kezdeményezésének lefolytatását indítjuk el. Például
egy közterületen leásott, virágládaként
funkcionáló autógumi is ide tartozik. Ebben az esetben a rendőrség, mint hatóság intézkedik, szankcionál, de nagyobb
mennyiség esetén, korábban már említettem, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztálya fogja
szankcionálni az elkövetőt.
Amennyiben valaki a társadalmi együttélés szabályait megsértve, nagy mennyiségű hulladékot halmoz fel a magánterületén
(tűzveszélyes, rágcsálók elszaporodásához
vezethet), akkor azzal a személlyel szem-

ben is el lehet járni.
– Hajdúböszörmény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében 21 darab
konténert helyezett ki, majd szállított el a
Déli-Lucernás városrészből, illetve a NagyBocskai szőlőskertből. Nagy Sándort, a nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdeztük,
mennyire volt hatékony ez az intézkedés?
– A konténerek kihelyezésével azt kívántuk megakadályozni, hogy ne a Kiserdőbe, a Békás tó környékére és az övárkokba kerüljenek a szemétkupacok. Segítséget
nyújtottunk az ott élő lakosoknak, hogy a
kertjükben rend legyen, hiszen a gyerekek
tisztább, egészségesebb környezetben történő nevelkedését fontos szempontnak
tartjuk.
Annak érdekében, hogy ne termelődjenek újra a szeméthegyek, további
együttműködés szükséges a 3 területi
képviselővel (Déli-lucernás, Nagy-Bocskai szőlőskert, Bodaszőlő), valamint az
Önkormányzattal. Fontosnak tartjuk a
hatósági helyszíni bejárásokat, és szükség esetén erősebb szankciókat fogunk
alkalmazni. De a legfontosabb, az ott élők
szemléletváltása lenne. Akarják ők is a
változást. Tegyenek saját közvetlen környezetük tisztaságáért!
-edina-
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Dr. Bálint Marianna

A régészek kutatásai segítenek
abban, hogy egykoron az emberek milyen házakban laktak, mit
ettek, milyen eszközöket, szerszámokat, tárgyakat készítettek
és használtak, vagyis hogyan éltek.
A régészek nem kincses térkép segítségével találják meg a leleteket. Ezt
is megtudhatjuk mostani beszélgetésünkből, melyet a Hajdúsági Múzeum
régészével, Bálint Mariannával készítettünk.
– Mikor és hogyan kezdett el érdeklődni a történelem iránt?
– Egészen az általános iskoláig vezethető vissza. Ötödikes koromtól
mindig kérdezték tőlem, hogy mi leszek, ha felnövök. Állítólag én már
akkor azt mondtam, hogy régész.
Ehhez a kijelentésemhez tartottam
magam. Mióta megtanultam olvasni,
annak szeretete azóta tart. A szüleimtől kaptam meg azokat a fontos olvasmányokat, az első régészetről szóló
könyveket, amelyek László Gyula újra
kiadott munkái voltak. Ezek adták a
segítséget ahhoz, hogy ezt a pályát
válasszam.
– Melyik volt az a korszak, ami leginkább vonzotta?
– A múlt és az itt élt emberek hétköznapjainak a megismerésén túl, a
honfoglalás- és az Árpád-kor régészete, amely leginkább érdekelt és megfogott.
– Első régész a családban?
– Igen. Édesanyám varrónőként,
édesapám pedig minőségellenőrként
dolgozott. Elsőgenerációs értelmiségi
vagyok a családban.
– A családtagok hogyan fogadták a
választását?
– Támogatták. A szüleim mindenben segítettek. Másrészről volt egy
kis értetlenség, hogy miért pont ezt
a hivatást választom. Megfoghatatlan és távoli dolog volt számukra a
régészet. A legtöbb gyerek álma, hogy
ezt a pályát válassza. Kicsit szomorú vagyok azért, hogy elsősorban az
Indiana Jones filmek nézése alapján
mondják ezt. Itt Magyarországon a
régészet egész másról szól.
– Hol végezte tanulmányait?
– Debrecenben érettségiztem a
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Gyakorló Gimnáziumában. Majd egy
évig óvónőként dolgoztam. Másodjára vettek fel az egyetemre. Igazából
földrajz-történelem szakra jelentkeztem. Abban az időben még nem volt
lehetőség arra, hogy közvetlenül régésznek menjek Szegeden. Ezt egy
belső képzés keretében lehetett fölvenni.
– Milyen volt az élet a bölcsészkaron?
– Most volt nemrégen az aktuális
diplomaosztó-találkozónk. Azt tapasztaltuk, hogy rengeteg új fejlesztést valósítottak meg az egyetemen.
Sok változás történt a képzésben. Kicsit irigykedve gondolok a maiakra.
Az én időmben általános volt, hogyha
a hallgatóknak volt egy-két óra szünetük, akkor beültek a könyvtárba.
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Itt olvasgattak, nézelődtek. Ez volt a
közösségi élet legfontosabb színtere.
– Miből írta a szakdolgozatát?
– A szakdolgozatom témája egyrészt a saját választásom, másrészt a
tanszék döntése volt. Egy Csongrád
megyei településnek a régészeti leletanyaga alapján, a történetét vázoltam
föl. Ez saját terepbejárások eredményeinek segítségével történt. Így született meg Ásotthalom régészeti topográfiája és településtörténete.
– Az egyetem után hol kezdett el dolgozni?
– Az egyetem után olyan szerencsés
voltam, egyből, közvetlenül kaptam
egy doktorandusz ösztöndíjat az ELTE-n, ahol három évet töltöttem el.
Itt szereztem tudományos fokozatot.
– Milyen szakmai útja vezetett a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeumig?
– A doktorandusz ösztöndíj lejárta
után visszakerültem Debrecenbe. Akkor formálódott egy új intézmény, a
Kulturális Örökség Igazgatósága. Az
a megtisztelő feladat jutott nekem,
hogy ennek az új regionális intézménynek a felépítésében vehettem
részt. A jogszabályi változások következményeként többször módosult a
neve, átalakult a feladata. Majd 2012.
végén megszűnt a hivatal. Ekkor jött
el a pillanat, amikor szerencsésen
egymásra találtunk a Hajdúsági Múzeummal. Ettől az időtől dolgozom
itt.
– Manapság mi a feladata egy régésznek?
– Maga a Hajdúsági Múzeum a megye második legnagyobb régészeti
gyűjtőkörrel rendelkező intézménye.
Ennek ellenére nagyon alacsony létszámkeretek között tudunk működni.
Ami a munkaidőm legnagyobb részét
leköti, az a különböző beruházásokhoz és építkezésekhez kapcsolódó feladatellátás. Például a társas- és családi
házakhoz, kisebb útépítésekhez, kerékpárutak kialakításához kapcsolódó
feltárásokat, adminisztratív munkát
végzem el. Ezeken felül, ha marad
erőm és energiám, akkor következik
igazán a hivatásom szépsége. Ekkor
már saját tudományos kutatással,
publikációkészítéssel foglalkozhatok.
Illetve, az egyik lényeges feladatom
még, a különböző régészeti témájú kiállítások rendezése, valamint az ezekhez kötődő programok szervezése.
– Melyik ásatása volt ezidáig a legem-

lékezetesebb az Ön számára?
– 2016-ban lehetőségünk volt egy
honfoglalás kori temetőnek a feltárására, amely végül is szép eredményeket hozott. Gyakorlatilag a Feketedűlőben 80-85 százalékig sikerült a
korabeli temetőnek a régészeti munkáit elvégezni. Ennek az érdekessége,
hogy úgynevezett virágos-indás motívummal díszített övveretek kerültek elő az egyik sírból, amelyet még a
Kárpát-medencén kívül, Etelközben
készíthettek. Ennek a párhuzamait
elsősorban Kelet-Európában találjuk
meg. Úgy gondoljuk ez alapján, hogy
itt Hajdúböszörményben egy elsőgenerációs honfoglalás kori közösség
telepedett meg, amelynek egyes tagjai elképzelhető, hogy az Etelközben
születhettek. Volt még egy másik
emlékezetes feltárásom. A Téglagyárhoz köthető. Ez megkerülhetetlen
régészeti lelőhely a városban, amely
a nyíri izmaeliták központjaként
híresült el. Igazából a lelőhely jelentősége ellenére csak kis mértékben
folyt itt még eddig régészeti kutatás.
Antalóczy Ildikó a hetvenes években
végzett kisebb felületű feltárásokat a
lelőhely területén. Majd pedig 2014ben nekem is volt alkalmam egy kisebb ásatást végezni. Ennek során az
igazi kihívás az volt, hogy az alapvetően nagyon egységes Árpád-kori leletanyagban kiszűrjük, hogy itt egy más
etnikumú és vallású közösség telepedett meg.
– Az Ön számára mi a múzeum legféltettebb kincse?
– A múzeumban eltöltött éveim
egyik legnagyobb eredményének azt

tartom, hogy az 1858-ban a város
határában előkerült Böszörményi
Kincset sikerült végre a helyieknek is
megmutatni. Maga a kiállítás rendkívüli és egyedülálló. Sajnos a kincs leletei szétszóródtak. Egy részük a Magyar Nemzeti Múzeumba, más részük
a Debreceni Református Kollégiumba
került. Egyes leletanyagok pedig elkallódtak. Van, amelyeket műgyűjtők
vásároltak fel. De itt, a múzeumban
kialakított tárlaton egyedülállóan
sikerült a Nemzeti Múzeumban található tárgyakat egyesíteni a Református Kollégiumban lévőkkel. Itt
nálunk valósult meg ennek az európai hírű, nemzetközi ismertségű
leletegyüttesnek a bemutatása.
– A modern technika fejlődése érinti a
szakmák jelentős részét, így a történetés a régészettudományt is egyaránt. A
régészetben milyen feladatok esetében
alkalmaznak például informatikai, digitális segítséget?
– Elsősorban a dokumentációk elkészítése során. Nagy segítség bizonyos
lelőhelyeknél, hogy rendelkezésünkre
állnak olyan drónfelvételek, amelyeket digitalizálva a felszínrajzokat is
kiválthatjuk. Ezek segítenek a feltárt
objektumok értelmezésében is.
– Sok civil ember képzeletében a régészet romantikus, néha veszélyes foglalkozás. Mi igaz ebből?
– A régészetnek a lényege az, hogy
egy nagyon izgalmas nyomozás.
Leginkább a helyszínelők munkájához lehetne hasonlítani. Ők a tetthelyen aprólékos módszerekkel, különböző fejlett eszközökkel, adatokat és
információkat rögzítenek.
Ebből tudják az adott bűncselekmény körülményeit felépíteni. Ugyanezt végzi a régész is. Egy-egy lelőhely
feltárása során különböző technikákkal és módszerekkel, apró mozaik kockákat gyűjt. Ezeknek az elemzéséből
olyan ismereteket nyernek ki, amelyek közelebb visznek minket az adott
település életének a megismeréséhez.
Apró mozaikokból áll össze az a kép,
hogy az adott feltárt területen milyen
népek, milyen körülmények között
éltek. Ehhez bizonyos mértékű képzelőerő is szükséges. De alapvetően a
lelőhelyen feltártakból kell kiindulni
különböző elméletek megfogalmazásakor.
Bertalan Erzsébet

Folytatódnak az oltási hétvégék
Februárban továbbra is lehetőség nyílik regisztráció nélküli oltásra. A tisztiorvosi felkérésnek
a hajdúböszörményi egészségügyi
szolgáltatók is eleget tesznek, tájékoztatott Erdős András és Béres
Katalin háziorvos.
Erdős András elmondta: első, második, harmadik körös oltások felvételére
lesz lehetőség a rendelőintézetben. Az
oltás regisztráció nélküli, a szakorvosok végzik a vakcina beadását. Csütörtökön és pénteken 14-18 óra között,

háromféle oltóanyagból választhatnak, míg szombaton 10-18 óra között
négyféle oltóanyagból kérhetnek a lakosok. A szakemberek kérik, jelezzék
az oltás felvételének szándékát a háziorvosnak, hogy optimális legyen az
vakcinák felhasználása.
Bármilyen kérdés merülne fel az oltásokkal kapcsolatban, abban is a háziorvosok segítenek, illetve az oltópont
számát is lehet hívni kérdés esetén:
+36-20-522-8595. A 12-18 év közöttiek oltásával kapcsolatban a gyermekorvosok adnak tájékoztatást.
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Szükségfa
Gyalogolni jó – mondta vagy írta
egykor nagy írónk, Móricz Zsigmond. Analóg: sétálni is nagyon jó,
mondom én.
Különösen akkor, ha van kivel.
Mozgok, sétálok hát én is nap mint
nap, reggel és este. Legtöbbször kutyánk a társam. Ha eljön az indulás
ideje odaáll a kijárati ajtó elé, illegbilleg és sajátosan vakkant. Ilyenkor elő a hám, a póráz (télen a kutyafrakk) és lódulunk. Kis hidunkon
megáll, felnéz rám és már húz is arrafelé, amerre éppen kanyarodni akar.
Nincs mese: csakis arra kell menni,
amerre ő mozdul.
Odaszalad az utunkba eső első
nagy fához. Tüzetesen körbeszagolja, jobbra fordul, balra fordul, aztán
jelöl. Legtöbbször ugyanazokat a helyeket jelöli, sőt a nagy dolgát is mindig a saját maga által kiszagolt területen végzi.
Nagy szokása, hogy a sok ember
által eldobott, kisebb-nagyobb pálinkás, boros, pezsgős üveget, sörös és
kólás dobozt, papírzacskókat, fikás
papír zsebkendőket, nejlon tasakokat, zoknit, bugyit, szétszaggatott
bemelegítőt, inget, atlétát, kartondobozt, kék, fekete, fehér, tirke-tarka
Covid elleni védekezésül használt
maszkot, ezer és ezer csikket és ki
tudja még mi minden rendű-rangú
szemetet, kéjesen eldobott vackot
megszagol.
Mások észre se’ veszik, hogy menynyi mindent rejt egy-egy útszél,
járdaszél, füves árokpart, park, fák
töve és bokrok alja. Sokan örömöt,
kielégülést érezhetnek, ha utcán,
köztéren hagyhatják szennyező nyomaikat. Pedig már a bölcsődében, az
óvodában, általános és középiskolában, tévében, rádióban, interneten
és az otthonunkban is sokat hallunk,
tanulunk a környezettudatos lét fontosságáról. A renitensek, a közösségi
szabályok megszegői azonban – sokszor szemünk láttára és főként büntetlenül – sportot űznek a szemetelésből.

Kutyám most épp odahúz, ahol
embertől származó ürülék virít, körbe dobálva fehér, de már firnájszos
asztali szalvétákkal. A csomótól cirka
ötven centire felkiáltó jelként, egy leszúrt bot hívja fel a figyelmünket (a
kutyámét és az enyémet is). Kutyusom természetesen megjelöli a botot,
én pedig arra ügyelek, nehogy beleto-

pogjon a csomóba. Ügyes, gondolom
magamban. Ez hát az, a valamikor
egy idős veterán bácsi történetéből
hallott szükségfa. Aki azt mesélte,
hogy a szibériai pokolban nem volt
semmilyen ülő alkalmatosság, ahol
az ember fia széltől és fagytól védett
helyen elvégezhesse szükségét. Levertek a földbe egy erős botot, abba
kapaszkodtak, hogy a szél el ne fújja
őket erőlködés közben. Ez elevenedett meg előttem, amikor az egyik
társasház végében, egy áramelosztó
szekrény mögött a kutyám a szagra
talált.
Megértem én. A szükség nagy úr.
Van egy eléggé obszcén közmondásunk is erre. „Enni kell, ….-ni muszáj.”
De. Rég nincs szibériai kényszerhelyzet. Hála istennek már nyugati szintű, kulturált környezetben élünk. Lakásainkban, intézményeinkben angol
vécét használhatunk. Ezért megdöbbentő, hogy élnek még közöttünk
„tajgalelkűek”, akiknek jobban esik,
ha mások elé, mások bosszantására
az utcák, parkok eldugott zugaiba
pottyantanak és szórják a szemeteiket.
Balla Zoltán

Könyvespolcra ajánljuk

Kozák Miklós: Az utolsó magyar
Böszörményi Kozák Miklós utolsó magyar” című novellákat, elHajdúböszörményben született beszéléseket, színműveket tartalma1935-ben. A Bocskai István Gim- zó könyvét.
náziumban érettségizett, majd
az ELTE-n szerzett magyar-orosz
szakos középiskolai diplomát.
Több Pest megyei városban is tanított, majd fordítóként tevékenykedett. Katonai szakfordítóként, a
Zrínyi Miklós Kiadónál dolgozott.
Nyugdíjba vonulása után novellákat,
verseket, elbeszéléseket írt a Havi
Magyar Fórum folyóiratban.
Jó szívvel ajánljuk a böszörményiek figyelmébe Kozák Miklós Püski
Kiadó gondozásában megjelent „Magyar átok” című verseskötetét és „Az
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Tevékenyek és lelkesek
Az „Aranykor” Nyudíjas Egyesület elődje, a városi szervezet
1981. január 7-én alakult meg.
Pethő Lajos kezdeményezésére
és vezetésével jött létre. Akkor
még zömmel pedagógusok voltak
az alapítók. Öt év után Fekete
Janka vette át a kör irányítását,
aki huszonkét évig látta el ezt a
feladatot. Innentől kezdve bárki csatlakozhatott a klubhoz. Tizennégy éve Nagy Imréné a klubvezető, akit hétköznapjaikról
kérdeztünk.
– Melyek a klubnak a célkitűzései?
– Egyesületi formában működünk
2008 óta. Ekkor elkészítettük az
alapító okiratunkat, melyben lefektettük a célkitűzéseinket. Többek
között a nyugdíjasoknak - nemcsak
a kör tagjainak – a szabadidő eltöltéséhez megfelelő programot biztosítunk. Kulturális és más szakterületek
témáiból előadásokat hallgatunk és
kirándulásokat szervezünk az ország
különböző tájaira. Van úgy, hogy
négy napra is elutazunk.
– Az elmúlt évtizedek alatt honnan,
hová jutottak el?
– Amikor én átvettem a vezetését
a klubnak, akkor harmincöten voltunk. A pandémia előtt hetvenöt fővel büszkélkedtünk. A tavalyi évben
pedig hatvanan fizették be a tagdíjat. Szinte megdupláztuk a taglétszámunkat. Ezen túl nagyon sok az
érdeklődőnk. Az újságban meghirdetjük a programunkat. Kívülállók is
szoktak hozzánk csatlakozni.
– Ön milyen indíttatásból választotta a csoport vezetését?
– Korábban én voltam a Janka néni
segítsége, így ráláttam a dolgokra.
Ezt a feladatot nagyon boldogan látom el, hiszen az évek során tapasztalatot gyűjtöttem. Ma már biztosan
szervezem az egész éves programot.
– Mennyire kap szerepet ebben a kultúra?
– Huszonnyolc-harminc alkalommal szoktunk évente találkozni. Tehát bőven van időnk a programjainkra. Van egy ötletzsákunk, ez évek óta
működik. Ebbe bárki beleteheti a javaslatát. Mazsolázgatunk belőle. Ősztől tavaszig általában bent vagyunk
a teremben. A többi időben gyakran
kirándulunk. Van, amikor a városban
nézünk meg egy intézményt vagy
vállalkozást. A múzeumba rendszeresen ellátogatunk. Megnéztük már
a Káplár házat, a Maghy Galériát és
a skanzent valamint a levéltárat is.
A kirándulásoknál pedig közelebbi
és távolabbi helyekre ugyancsak eljutunk. Munkatervünkben a kultúra
nagyon nagy szerepet kap. Ennek
keretében szervezzük meg a házi ünnepségeinket. Ilyen például a Nőnap,
a Nagymamák napja vagy az Idősek
napjához kapcsolódó rendezvény,
melyeken a tagság adja elő műsorát. Az előadások között tematikailag irodalmi, zenei, helytörténeti és
történelmi beszámolók, valamint úti

élmények szoktak elhangzani. Megtartjuk a Magyar Kultúra Napját és a
Költészet Napját is.
– Hogyan telnek a klubfoglalkozások?
– Az előadásokkal szoktunk kezdeni. Gyakran vetítések is kapcsolódnak
a témához. Ezt követően megvitatjuk
az aktuális teendőinket. A foglalkozások nagyon jó hangulatban telnek.
Intelligens csoportom van, mindenki érdeklődő. Jó másfél órás egy-egy
összejövetelünk. A kirándulások is
jól szoktak sikerülni. Tavaly például
Hódmezővásárhelyen voltunk. Bámulatosan kiváló volt a társaság.
– Más kulturális tevékenységet folytató klubokkal tartják-e a kapcsolatot?
– Tagjai vagyunk a Megyei Nyugdíjas Szövetségnek. Az általuk szervezett rendezvényeken sok tagunk
részt szokott venni. Ezek között a
programok között például szerepel
kulturális seregszemle is. A városban
szorosabb kapcsolatunk a Varga Lajos Kultúrkörrel van. Számos tagunk
oda szintén eljár. Nagyon jó a kapcsolatunk a hajdúnánási „Ezüstkor”
Egyesülettel. Több mint harminc
éves barátság fűz hozzájuk bennünket.
– A jövőt illetően milyen terveik vannak? Milyen programokat szeretnének
megvalósítani?
– Hasonlóan szeretnénk továbbműködni. A tagságnak szimpatikus a
jelenlegi tevékenységünk, nem igazán szeretnének változtatni. Persze
igyekszünk az előadások tematikáját megújítani, és újabb előadókat
meghívni a foglalkozásokra.
Győri Lászlóné 2008 januárjában
csatlakozott a klubhoz, bár előtte
már több kirándulásukon részt vett.
– Nem bántam meg ezt a döntésemet, mert a mai napig jól érzem
magam itt. Én mindegyik programot
kedvelem. Az előadások érdekesek,
kirándulni pedig nagyon szeretek.
Ráadásul én vagyok a gazdaságvezető, ami felelősséggel jár. Nekem
a horvátországi utunk volt a legmaradandóbb, mert én akkor láttam
először a tengert. Előtte alig jártam
külföldön. Jónak tartom, hogy kulturális programokon vehetek részt.
Például az irodalmi és történelmi előadásokból sokat tanulok.
Komoróczy Tibornénak ajánlották
a klubot. Nyolc éve jár el a foglalkozásokra.
– Nagyon jó társaságra találtam itt.
Az előadások és a kirándulások, meg
a közösség tart itt. A klubtagok nagyon aranyosak és kedvesek. Ösztökéljük egymást, hogy részt vegyünk a
rendezvényeken. Jónak tartom, hogy
a kultúra is szerepet kap életünkben.
Változatosak a programok. Ezek tartalmasak, és jók szoktak lenni. Nagyon szeretem a kirándulásokat, meg
a természeti környezetünkről szóló
előadásokat. Az egészséggel kapcsolatos dolgok is nagyon érdekelnek. A
kérdéseimre mindig választ kaphatok a beszámolók során.
bertalan
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Tehetségeink

– Honnan az ötlet, hogy részt vegyél
a pályázaton?
– Tavaly januárban vetődött fel,
hogy részt veszek a vándortáborban.
Nagyon szeretek túrázni, a családdal
is gyakran tesszük ezt. Úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó alkalom lesz
arra, hogy megismerjem Magyarország mátrai részét is. Kaptunk egy
prospektust, annak a hátoldalán volt
egy pályázati kiírás, hogy élményeinket többféle módon megörökíthetjük. Én nagyon szeretek verseket
írni, ezért emellett döntöttem.
– Mikor születtek az első költeményeid?
– Régóta szeretek írni. Nemrég találtam meg a második osztályos meséimet. Igazából az irodalom mindig
fontos szerepet kapott az életemben.
Az otthoni közeg is támogatott ebben. Versírással komolyabban 2018
óta foglalkozom.
– Milyen folyamaton keresztül írod a
verseidet?
– Ez változó. Van, amikor egy-két
jó mondat vagy gondolat fogalmazódik meg bennem, és érzelmi hatások
is érnek, akkor ezekre reflektálok.
Különösen ez utóbbi fontos a számomra. Amikor történik velem valami jó vagy rossz, azt mindig kiírom
magamból.
– Mennyire vagy tudatos a versírásban?
– A tudatosság korábban nem volt
jellemző rám. Manapság már haladok
efelé.
– Honnan szerzel inspirációt a verseidhez?
– Az életemből, s különösen az érzelmeimből. Ha valami nagyon megfog, azt próbálom leírni. Nálam ez
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A megérkezett dal

Az irodalom fontos szerepet kap az életében
Az Aktív Magyarországért felelős Kormánybiztosi Iroda által kiírt verspályázaton Gedeon
Hanna, a Bocskai-gimnázium 9.
A osztályos tanulója különdíjban
részesült. A fiatal leányt az elmúlt év mátrai vándortáborának
élményei ihlették alkotásának
megírásában.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Holtversenyben a Ruby Harlem & Roy a Még ma este, és Sándor Szofi a 21 gramm című dalolyan, mint a naplóírás másoknál.
– Kinek mutatod meg legelőször a lal nyerte a Dal első válogatóját.
A sikerről a böszörményi Iván
költeményeidet?
– Van egy nagyon jó barátom, és Szandrát, a zenekar alapítóját,
neki szoktam legelőször megmutat- frontemberét kérdeztük.
ni a verseimet. A véleménye nagyon
– Számítottatok erre a sikerre?
fontos számomra, hiszen régóta je– Nagyon hittünk a dalunkban,
len van az életemben. A bátyámnak
is odaadom a költeményeimet az ele- másképp nem is indultunk volna a
jén. Mivel ő dalszövegíró. Ők, akik versenyen. De természetesen mindig
első kézből kapják meg az írásaimat. örömet jelent, ha szeretik azt, amit
Számomra egyébként nagyon fonto- csinálsz.
– Hogyan készültetek a fellépésre?
sak a visszajelzések.
– Mivel a Dal 2022 versenyében tel– Korábban írt verseidhez hogyan vijesen élőben muzsikálnak a zenekaszonyulsz?
– Mindig javítanék rajtuk, de so- rok, ezért a szombati show-t néhány
hasem teszem meg. Úgy gondolom, próba előzte meg, amit összevontunk
hogy ez egy adott korszakról szólt, a Petőfi Zenei díjátadó felkérésére
adott élethelyzetben írtam. Ezért jól hangszerelt, Kóbor János emlékdal
gyakorlásával is. Sok dolgunk volt,
van úgy, ahogyan megszületett.
– Hol lehet olvasni az alkotásaidat? de szerencsére nagyon profik a zené– Még az asztalfiókban találhatók. szeink és a meghívott előadók Roy és
Persze terveim között szerepel ezek- Veres Mónika is.
– Hogyan éreztétek magatokat a
nek könyvben való kiadása. Szívesen
publikálnék. Én régimódi vagyok, színpadon? Milyen volt a hangulat bemindenképpen papírformában aka- lülről?
– Nagyon izgalmasak voltak az élő
rom megjelentetni a verseimet, nem
adás előtti percek. Minden készen
az interneten.
– Mely versedre vagy a legbüszkébb? állt a színpadon ahhoz, hogy egy jó
– Most nyilván a különdíjas ver- produkciót mutassunk be. Nekem
semre. Egyébként mindegyikre büsz- egyedül a megfázásom volt egy izgalmi faktor, féltem, hogy ne köhögjem
ke vagyok.
– Vannak olyan költők, akik nagy ha- el magam és ne rekedjek be. Szerentást gyakorolnak rád?
– Az én kedvenc költőm Radnóti
Miklós. Már régóta kedvelem a verseit. Nagyon inspirálóak számomra.
Illetve vannak a kortárs költők. Közülük Simon Mártont emelném ki, de
sok írást olvasok másoktól is.
– Kedvenc versed?
– Szabó Lőrinctől „A megszállott”
című vers a legkedvesebb. Most ezt
nagyon-nagyon szeretem.
– Verset mondani is szeretsz?
– Szeretek verset mondani és tanulni. Általános iskolás koromban
versenyeken is részt vettem. Könynyen sajátítom el a költeményeket.
– Szerinted manapság a fiatalok hogyan viszonyulnak a költészethez?
– Sokaknak még mindig idegen a
költészet. Ha elolvasnak például egy
Radnóti-művet, nem látnak mögé.
Csak azt veszik figyelembe, hogy már
megint elemezni kell, egy újabb kihí- csére a jól bevált praktikák segítetvás az irodalom órán. Viszont nagyon tek.
– Az elődöntő utáni napokban milyen
örülök annak, hogy mostanában egyre inkább nyitottabb a fiatalok a kor- visszajelzéseket kaptatok a szakma és a
társ művészet iránt. Szívesebben ol- közönség részéről?
– A szakma és a közönség is szevasnak interneten is verseket.
– A versíráson kívül mi foglalkoztat reti a dalunkat. Sokaknak tetszik a
hangunk közös megszólalása Roymég?
– A versíráson kívül én sportolok. jal, valamint a zenekar könnyedsége
Földharcolok, és futni is nagyon sze- a színpadon. A dal pedig szerencsére
retek. Természetesen a családom kö- dallamtapadást okoz és sokan belerében érzem legjobban magam. Van szerettek első hallásra.
– Ez a siker mit ad a folytatáshoz?
egy vizslám is, akivel nagyon szere– Mindenképp sokat jelent a pozitek foglalkozni. A barátok és a tanutív visszaigazolás. Így bátrabban inlás szintén fontosak számomra.
Zsike dulunk neki a második, akusztikus
fordulónak, ahol nagyon merészek
leszünk, nem használunk alapvető
hangszereket, és egy új világba kala-

uzoljuk el a nézőket, rajongókat.
– Miként kezdődött a történet a Ruby
Harlem és Roy között?
– Egyszer csak csörgött a telefonom, Roy volt az. Elkezdtünk beszélgetni, mint akik ezer éve nem hallottak egymás felől és ott folytatják,
ahol abbahagyták. Pedig soha nem
beszéltünk vagy találkoztunk korábban.
– Magának a dalnak, mi a története?
– A „Még ma este” című dalt 2020
szeptemberében írtam. Mikor kész
lett, nem annyira tetszett és bizonytalanul a fiók mélyére rejtettem.
Amikor Roy feljött hozzám és ötleteket játszogattunk egymásnak, ő
gitáron, én zongora mellett, eszembe
jutott ez a dalom. Eljátszottam neki.
Ő elérzékenyülve jelentette ki, hogy
ez lesz a dal. Azonnal beültettem egy
mikrofon elé és felénekeltettem vele,
hogy meg tudjam mutatni a producerünknek, Heilig Tominak. Libabőr,
ahogy hallgattam tőle a szerzeményem. Megérkezett a dal, értelmet
kapott. Azóta nekem is nagyon tetszik és én is szívesen énekelem.
– A középdöntőben akusztikusan kell
előadni a dalt. Ez milyen feladat elé állít
benneteket?
– Az akusztikus verzióban szeretnénk meghívni a nézőket egy házibuliba, ahol valaki spontán elkezdi a
kedvenc dalát, mire mindenki hang-

szert ragad, és úgy játssza a dalt,
ahogy a szívéből jön. Mivel ilyenkor
nincs jelen egy dobszerkó, marad az
asztal. Így a közönség is részesévé válik egy igazi örömzenélésnek, hiszen
az ilyen alkalmakat ritkán rögzíti a tv.
– Gondolom, a cél a döntőben való
szereplés. Vagy még ettől is több?
– A cél elejétől fogva a döntőben
való szereplés. Számomra a hívószó
a pályázati felhívásban az volt, hogy
az utolsó fordulóban szimfonikus
zenekari kíséretben adhatjuk elő a
dalunkat. Bátran, reményekkel, jó
ötletekkel megyünk előre addig is, és
reméljük, örömteli perceket adunk a
Dal 2022 nézőinek.
Zsike
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Pályám kedves története

A hivatás, amire születni kell
Komáromi Márton állatorvost
sokan ismerik a városban. Elmondása szerint már óvodás
korában nagyon szerette az állatokat. Innen az indíttatása a
pályaválasztásához.

tilag majdnem mindegyik ajtó zárva
volt, annak ellenére, hogy előzőleg az
állattartókat értesítették a kötelező
oltásról és állataikat összeírták. Nem
volt célravezető, hogy kihagyjuk
ezeket az udvarokat. Akkor másnap
megint nekünk kellett volna visszaNagyapja köztiszteletben álló ko- mennünk, kilincselni. Így aztán nem
vácsmester volt Böszörményben. A sokat gondolkoztam, bemásztam a
lakásuk nem messze volt a műhely- kerítéseken és kinyitottam az ajtó-

től. A világ, számára arra a rövid útszakaszra korlátozódott éveken át.
Azt naponta többször is megtette.
Elmondások szerint már ekkor sem
félt a lovaktól, természetes módon
mozgott közöttük. Sohasem érte
baleset. Volt a környéken egy olyan
kuvasz kutya is, amelyik senki idegent nem engedett be az udvarra. Ő
ennek a hátán lovagolt. Sokat nézte
gyermekként a csordavonulást az
árokparton ülve. Ahogy cseperedett
egy alkalommal eltört lábú csirkét
gyógyított meg. Mindig empátiát érzett az állatok iránt. Általános iskolás
korában már nekik is volt sertésük.
Gyakran megfordult náluk az állatorvos. Érdeklődéssel követte a gyógyító munkát. Ekkor fogalmazódott
meg benne, hogy ezt a hivatást fogja
választani. Ezért továbbtanulásnál a
pallagi mezőgazdasági iskolát választotta. A középiskolai tanulmányok
mellett elkezdett lovagolni, gyakran
pattant nyeregbe. Állattenyésztő
szakon végzett. Innen egyenes út vezetett az egyetemig, ahol 1985-ben
végzett. Komáromi Márton szerint a
jószágoknak a szeretete, az emberhez
való viszonya teljesen érdeknélküli. A
feltétlen törődésért, ugyanezzel válaszolnak. Az állat ösztönösen kötődik
az emberhez. Elmondása szerint erre
a hivatásra születni kell, nem lehet
mindent megtanulni. Kedves története pedig a következő.
– Az államvizsgánk előtt, nyári
gyakorlatunkat töltöttük. Józsára
voltunk járványelfojtásra kirendelve, sertéseket kellett oltanunk. Hajdúböszörményi kollégámmal, Nagy
Ferenccel mentünk a település főutcájára, ahol az egyik oldalban én,
a másikban pedig ő indult el. Abban
az időben sem szerették az állattartók beoltatni a jószágaikat. Első nap
azzal szembesültünk, hogy gyakorla-

kat. Így sikerült leoltanunk a sertéseket. A fogóemberem kicsit meglepődött. Számomra nem volt akadály.
Volt olyan hely, ahol két kuvasz kutya
volt, de mégis megoldottam a problémát. Másnap, érdekes módon sokkal könnyebb dolgunk lett. Ugyanis
híre ment az utcában, hogy ezeket
az állatorvosokat nem lehet kizárni.
Mikor ezen az utcán végigértünk, az
erdő szélén volt egy tanya. Bementünk oda is. Az üstházban forrt a víz,
tehát láthattuk, hogy a lakók otthon
vannak. Kiabáltunk, köszöngettünk,
de senki nem reagált. De sertés volt,
nem is kevés. Úgy voltam vele, hogy
elkezdjük az oltást. Gondoltam, mire
végzünk, csak előkerül a tulajdonos.
Már dolgozgattunk jó ideje, amikor
a környező bokrok takarásából egy
idős néni felállt. Kétségbeesve kiáltotta, hogy jaj, csak a kocát ne oltsa
be. Persze megtettük. Ebből a történetből kiderül, hogy néha a cél szentesíti az eszközt.
Egy másik eset. Amikor pályakezdőként visszakerültem Hajdúböszörménybe, friss tudással voltam
felvértezve. Akkor még nem volt
szokványos a lovak állva herélése.
Ehhez a művelethez mindig kellett
hat-hét ember. Mivel lovagoltam, a
galoppálya orvosától láttam egy új
műtéti technikát. Én is elkezdtem ezt
a praxisban alkalmazni. Vagyis állva
végezni a herélést. A végén már volt
olyan rutinom benne, hogy gond nélkül megoldottam. Volt olyan, hogy
egy hatvan éves néni volt otthon a
tanyán, a csikó pedig bekötve az istállóba. Nem volt senki segítségem.
Egyedül elvégeztem a beavatkozást.
Ezt, a tudomány nagy vívmányának
és az állatorvos tehetségének tudta
be a gazdatársadalom.
bertalan
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Így főzünk mi

Megadja a módját
A pusztai embernek hajdanán
nem is volt más lehetősége, mint
hogy szabad tűzön főzzön magának
ételt. A közhiedelemmel ellentétben
a gulyások, a csikósok ritkán fogyasztottak húsételt, ehelyett olyan
egytálételt ütöttek össze, mint a
slambuc.
Ennek az éteknek az egyik elhivatott
készítője Hajdúböszörményben, Szekeres Sándor.
– Kitől tanulta el a főzés „tudományát”?
– Barátaimtól és szüleimtől tanultam,
édesapám sokat főzött. Jártambankeltemben érdeklődtem a slambuc készítéséről, megfogadva a jótanácsokat.
Felnőtt voltam, amikor ellestem ezeket a praktikákat. Mint tudjuk, minden
kezdet nehéz. Az első úgy leégett, mint
annak a rendje. Ehetetlen kategóriába
került. Utána viszont finomodott a technikám, és egyre jobban sikerült.
– Manapság milyen alkalmakkor szokott
slambucot készíteni?
– Amikor a barátok igénylik, vagy ha
verseny van. Városi rendezvényeken
részt szoktam venni és itt főételként
szoktam elkészíteni a slambucot. Baráti
találkozókon gyakran ezt esszük köretnek.
– A rendezvényeken megadja a módját
a főzésnek. Ha csak az öltözékére gondolok.
– Aki ismer, az láthatja, hogy egy-egy
slambucfőző versenyen felveszem a népi
ruhát. Hagyományosan villanyélen főzök. Volt, mikor összeraktunk egy lőcsös
szekeret, és annak a rúdján készítettem
el a slambucot. Megpróbálom ezen a té-

– Én nem vagyok híve ennek. Sokszor
mondom azt a versenyeken is, hogy az
enyémet nem lehet összehasonlítani
egy erősen fűszerezett és zöldségekkel
elkészített slambuccal. A mai kor embere jobban igényli az ízkavalkádot.Nálam
alapvető az öt összetevő.
– Szabadtűzön jobban szeret főzni?
– Ennek a varázsa a füst. Ez visszaforog az ételbe, és igazán jó ízt ad neki.
– Milyen előnyei vannak még a szabadtűzön való főzésnek?
– Gázon nem is nagyon próbáltam
még slambucot készíteni. Szabadtűznél
tudom szabályozni a hőt. Minden fázisnak megvan az a tűzigénye, amit így
változtatni tudok. Kiveszem a fát, vagy
teszek alá. Így tudom igazítani. Katlant
is szoktam kialakítani.
– Van egyébként kedvenc étele?
– Igazából a slambuc.
– Enni is szeret?
– Amikor én főzök, nem igazán szoktam enni. Ilyenkor nekem a füst az elég,
eltölt. De a mások által készített slambucokat, azt mind meg szoktam kóstolni.
Volt, amikor a tatabányai csülkös változata került elém. Finom volt, de egészen
más ízvilággal találkoztam. Úgy gondolom, hogy ez is és az is jó. Ki, melyiket
szereti.
– Kritikus másokkal vagy magával szemben?
– Másokkal szemben nem. A magam
készítettével igen. Nagyon erősen.
– Milyen visszajelzéseket szokott kapni a
főztjét illetően?
– Én szeretem a visszajelzéseket, min-

ren a hagyományos vonalat követni. De
a hétköznapokban is népi mellényben járok. Szekeresné Katika néni készíti ezen
ruhadarabjaimat. Nekem így, mindennapom ünnep.
– Hogyan készíti el a slambucot?
– Én hagyományos módon teszem
fel, az öt összetevővel. Ezek a víz, a só,
a szalonna, a krumpli és a száraztészta.
Azokból az alkotóelemekből készítem el
a slambucot, melyeket a pásztorember
ki tudott magával vinni a legelőre. Amelyek hűtés nélkül, több napig eltarthatóak voltak. Főzés közben nem ildomos
alkoholt inni, mert annak köszönhetően
egy más ízvilágot érzünk.
– Bolti tésztából lehet jó slambucot készíteni?
– Nagyon ügyes ember, aki ebből igazán jó slambucot készít. Szerintem egy
házi száraztésztából sokkal könnyebb a
főzés.
– Manapság elég sok fűszert használunk.
Ön híve ennek?

dig megkérdezem, hogy milyen. Igazából
az a jó slambuc, amely elfogy. Ez az igazi visszacsatolás számomra. Amikor pár
perc múlva fénylik a vasfazék alja, az sokatmondó tud lenni.
– Milyen eredményeket ért el idáig a versenyeken?
– Voltam már első is a városi főzőversenyen. Erre nagyon büszke vagyok. De
nekem a legnagyobb öröm a főzés és az,
hogy elfogyasztják az általam készített
slambucot, amiből én még soha nem
vittem haza.
– Könyvben is szerepel a receptje.
– Horváth Tamás keresett meg a „Vidéki gasztrotúra a Hajdúságban” című
könyv kapcsán. Feltette a kérdést, hogy
nincs-e kedvem a Dr. Varga Gyula által
készített kötetben szerepelni. Nagyon
örültem a felkérésnek. A Tájház udvarán
egy slambucot főztünk. Ezt megörökítettük és dokumentáltuk. Az én általam
írt recept került bele.
Zsike
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Még mindig emelkedik
a fertőzöttek száma

A múlt héten háromszázhatvankét fő volt az igazolt, aktív fertőzöttek száma
Hajdúböszörményben, ezen a héten már négyszázhuszonnégy. Kórházban
ezt megelőző héten négy személyt ápoltak covidfertőzés miatt, most sajnos
tíz főt.

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben nem jutott
el Önökhöz (ismerősükhöz, rokonukhoz...) a Szabadhajdú aktuális száma,
kérjük, jelezzék a problémát a terjesztőnél a 0620-911-5006-os telefonszámon.

Megemlékezés

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Bálint nap a könyvtárban

• Szívhez szól
Válogatás romantikus könyvújdonságainkból.
• Hozd a párod!
Legyen Ő is könyvtártag 50% kedvezménnyel!
•Bálint napi kvíz
Érdekes kérdések és válaszok a szerelmesek ünnepéről.
• Szív küldi…
Üzenőfal és fotósarok.
Időpont: február 14. (hétfő)
Helyszín: Városi könyvtár

A művelődési központban működő közösségek programjai:
február 18., 15 óra: a Varga Lajos Kultúrkör foglalkozása.

SÓVÁGÓ IMRE
halálának 9. évfordulójára
„NINCS HALÁL. ÉS NINCSENEK halottaink.
Mindenki él, csak nem itt, hanem ott. Tovább
ment. Átköltözött. Akit szeretsz, az VAN.”
(Müller Péter)
A család, és akik emlékeznek rá.

az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

• ÁLLATGONDOZÓ és
• GÉPI FEJŐS

Hirdetéseiket a
szabadhajdu@hbcom.hu

Véradás

06-20-557-5099
06-30-387-2866
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

A Vöröskereszt február 12-én, szombaton 8.30 – 13.00 óráig véradást
szervez a Sillye Gábor Művelődési Központban a lakosság részére.

Közérdekű információk
Rendőrség:
107
Országos Mentőszolgálat:
104/112
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal
563-200
Sürgősségi ügyelet:
0652/506-303
Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Február 16án, szerdán Sőrés István alpolgármester
tart fogadóórát.
KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:

16.00–08.00 óráig

hétvégén, ünnepen:
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104

8.00–8.00

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és VÉDŐNŐI
szolgálat: Ady tér 10. (piac I. em.)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Február 12-13.
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Nagy Ferenc (0670-376-1138). Az ügyeleti ellátásért ügyeleti
díj kerül felszámolásra.

GYŐRI ANTALNÉ
(született Szekeres Margit)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni,
odalent már nem fáj semmi!”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380
GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,
péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

SZABÓ GYULÁNÉ
(szül. Gellén Margit)

Gyógyszertári ügyelet

Február

Köszönetnyilvánítás

címre is elküldhetik.

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL lehet az alábbi telefonszámokon:

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.

Családod.

Lapzárta:
hétfő 14 óra.

tejelő szarvasmarha telepre

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

„Hosszú útra mentél, mindenkitől távol
mi tudjuk csak egyedül, mennyire hiányzol.
Amíg élünk, szeretünk,
Soha nem feledünk!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Álláshirdetés
A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT.

LÉVAINÉ KISS ANDREA
halálának 3. évfordulójára

11. (péntek)

Patikaplus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 0620/3434-800

12-13. (szo-vas.)

Kehely

Arany J.u. 12.

Tel: 561-151

14. (hétfő)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-462

15. (kedd)

Arany Sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

16. (szerda)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

17. (csütörtök)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

18. (péntek)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

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

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nem az a bánat, amely fáj és amelytől
könnyes lesz a szem, hanem az,
amit hordozunk szótlanul egy életen át,
némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen,
drága lelke nyugodjék békében!”

A gyászoló család.

2022. FEBRUÁR 11.
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Születésnapi köszöntő
Szeretettel köszöntjük

SZABÓ GÁBORNÉ
(szül. Varga Margitot)

80. születésnapján.
Kívánunk neki jó egészséget,
és szeretetben eltöltött
boldog éveket.
Gyermekei és azok családjai.

Újságíró munkatársat keres a
Szabadhajdú hetilap
WorkWear Shop
Munkaruházati boLt
Kálvin tér 12.

Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK|
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00 - 17.00
Tájékoztató
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által fenntartott
óvodákban a 2022/2023. nevelési évre történő jelentkezésről
és beiratkozásról
A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, aki 2019. szeptember 01. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A szülő kérelmére, ha a gyermek augusztus 31. napjáig a negyedik életévét betölti, a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.hajduboszormeny.hu oldalról.
A kitöltött jelentkezési lapot 2022. március 11-ig abban az intézményben kell leadni,
ahová a szülő gyermeke felvételét kéri.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik
óvodában, illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu oldalról.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy, ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője
dönt legkésőbb 2022. március 18-ig, mely döntésről értesíti a szülőt.
A beiratkozás időpontjáról a fenntartó hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított tizenöt
napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Hajdúböszörmény Város
Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.
Az óvodába jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az óvodavezetőknél illetve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán Dr. Kovács Erzsébet osztályvezetőnél. (Polgármesteri Hivatal, fsz. 24. iroda, tel: 52/563-224, email: Kovacs.
Erzsebet@hajduboszormeny.hu)
Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Várjuk azon szakirányú végzettséggel rendelkező, az írás iránt elkötelezett, önállóan dolgozni tudók jelentkezését, akik szívesen részt vennének
a helyi értékek, a helyi hírek, események megjelentetésében, megírásában.

A jelentkezőktől a következő anyagokat várjuk
a szabadhajdu@hbcom.hu email címre:
 önéletrajz
 motivációs levél
 már megjelent, vagy még nem publikált írás: jegyzet, tudósítás,
interjú műfajokban.

Beadási határidő: 2022. február 25. 16:00 óra
Bérezés megegyezés szerint, a hatályos jogszabályok alapján.
Érdeklődni a 20/3158115-ös telefonszámon lehet.
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Biztonság, pontosság, gyorsaság AKézilabda
városházán köszöntötték a gimná– Milyen célokat fogalmaztak meg?
A HTE új szakosztálya várja az
– Célunk az, hogy ezt a sportágat úgy
érdeklődők jelentkezését, akik szeretnének elméleti, illetve gyakorla- fejlesszük itt Hajdúböszörményben,
ti oktatás keretein belül megismer- hogy akár rangosabb nemzetközi versenyekre is kijuthassunk. Ebben segít
kedni a sportlövészettel.
Pető László, aki Európai- és világbajnok,
A hatállásos, tízméteres teremlőtér olimpikon sportlövő. Terveink között
a sportcsarnokban hétfőtől péntekig, szerepel a mostani 50 fő mellé további
16.30-tól 18 óráig várja a céllövőket, aki- sportlövészek toborzása, a felszerelések
ket Pető László, Tóth Mihály és Vezendi további beszerzése, korszerűsítése, és a
Krisztián segít az alapok megszerzésé- terem további fejlesztése. Közeli feladatunk a február 25-én, egy debreceni verben.
Vezendi Krisztián technikai vezető senyen való részvétel. Kilenc lövészünelmondta, nemcsak jó hobby, remek ki- ket küldjük a megmérettetésre.

kapcsolódás, de bizonyítottan javítja
a képességeket, a kompetenciát, mely
az egyén személyiségének pozitív fejlődéséhez járul hozzá. Javítja a szem-kéz
koordinációt, felelősségteljes gondolkodásra, türelemre nevel, és javítja az összpontosítás képességét.
– Mit lehet tudni a lőtérről?
– Gyakorlatilag egy üres szertár volt,
ahol 6 db lőállást alakítottunk ki. Elkészítettük továbbá a lövedékfogó falat
is, mely teljesen biztonságosan megállítja a becsapódó lövedéket. Lámpákat
helyeztünk a támogató falba, amelyek
megvilágítják a célokat. A most vásárolt
6 darab légpuska elhelyezésére biztonságos szekrény is rendelkezésünkre áll.
Pályánk fűthető, klimatizált, így egész
évben tudjuk fogadni a lövészeket.

Kosárlabda
Az U11-es kosárlabda csapata az elmúlt hét szombaton, Nyíregyházán
lépett pályára a házigazdák Eötvös csapata, valamint a debreceni Cívis Kosárlabda Klub Kossuth Leopárdok „B”
alakulatával szemben. A böszörményi
Jaguárok mindkét mérkőzésüket magabiztosan nyerték.

– Hogyan lehet valaki tagja a szakosztálynak?
– Jelentkezni 10 éves kortól lehet.
Fontos a biztonsági rendszabályok, a
helyes fegyverkezelés elsajátítása. A
veszélyhelyzet alatt tagsági díjat nem
kell fizetni, de támogatói díjat elfogadunk. A támogatói díjat annak kell fizetni, aki alkalmanként a térítésmentes
20 db lövedék felett lő, vagy szeretne
lőni. Ez 2500 Ft. Jelentkezés és további
információ:titkarsag@htesport.hu vagy
vezendikrisztian@gmail.com e-mail címeken, vagy a 0670/420-63-95-ös telefonszámon, vagy személyesen a Városi
Sportcsarnokban lévő lőteremben, hétfőtől péntekig 16.30-18 óráig.
-edina-

(HTE-Debrecen 39-3,0 illetve HTE
-Eötvös 60-43)
Szűcs Sándor edző a mérkőzéseket követően elmondta, „A játékosok nagyot
küzdöttek mind a két meccsen. Elégedett vagyok mindenkivel, s valamennyi
játékos pályára lépett az utazó keretből.
Ezzel a győzelemmel feljutottunk a bajnokság C csoportjába, megyünk tovább!”

zium fiú kézilabda csapatának tagjait,
akik nyolcadik helyezést értek el múlt
hétvégén, a Balatonfüreden rendezett
országos kézilabda diákolimpián.
A csapat tagjai: Bakó Ádám Antal,

Berki Dániel, Eszenyi Bálint Balázs,
Gyürky Bertalan, Kocsis Zoltán, Kondor Péter Dominik, Korondán György,
Mirkó László, Molnár Bence, Nagy Levente, Pelles Péter, Sajtos Csaba, Szolnoki Imre Nándor és Tóth András.
Csapatvezetőjük: Poczetnyik Mária.

ÁLLÁSBÖRZE
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
2022. március 3. 9 00–1500
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház
Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.

A BELÉPÉS INGYENES!
ORSZÁGOS, MEGYEI HELYI KIÁLLÍTÓK
MULTINACIONÁLIS CÉGEK,
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK,
HR-SZOLGÁLTATÓK

A belépés a hatályos
jogszabályoknak
megfelelően történik!

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS
ETÉS A JÖVŐB
JÖVŐBE

2022. február 14 - február 18.
HÉTFŐ
Zöldségleves
Rántott hal, párolt rizs, tartár
KEDD
Paradicsomleves
Brassói aprópecsenye, hasábburgonya
SZERDA
Fahéjas almaleves
Füstölt tarjával, lilahagymával grillezett jércemell, burgonyapüré
CSÜTÖRTÖK
Daragaluska leves
Székelykáposzta
PÉNTEK
Palócleves
Túróscsusza
Napi menü, helyszíni fogyasztás esetén: 1390 Ft
Napi menü, kiszállítással /elvitelre egyszer használatos dobozban: 1490 Ft
Állandó menü (rántott vagy natúr szelet, rizs, hasábburgonya, vegyes köret)
helyszíni fogyasztás esetén: 1540 Ft
Állandó menü, kiszállítással / elvitelre egyszer használatos dobozban: 1640 Ft
Környezettudatos, lebomló csomagolás: +400 Ft
Köretváltozás esetén 500 Ft felárat számolunk fel.

