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A Föld napján

Több helyszínen, azonos céllal, a 
környezettudatos életmóddal kap-
csolatos programokkal várták az 
érdeklődőket Hajdúböszörmény-
ben április 22-én, a Föld napján.

A Bocskai téren elhelyezett konté-
nerekbe egész nap lehetőség nyílt az 
elektronikai hulladék lerakására. Az 
akció ideje alatt kétszáz köbméter, 
azaz hét konténernyi elektronikai hul-
ladék gyűlt össze. Az évek során ez volt 
az eddigi legnagyobb mennyiség, amit 
összegyűjtöttek. A rendezvény ideje 
alatt a város peremén, a kivezető út-
szakaszokon a Polgármesteri Hivatal 
a Városüzemeltetési Intézmény mun-
katársai segítségével szemétszedést 
végeztek az önkéntesek, akik a Bocskai 
Gyógyfürdő környékén is dolgoztak. 
Tevékenykedtek és gyűjtötték a sze-
metet.

A Széchenyi-iskola diákjai a Kos-
suth-szőlőskerttől indulva, három ki-
lométer hosszan, az úttest mindkét 
oldalán kitisztították az árkokat az 
eldobált hulladékoktól. Közel nyolc-

száz kilogramm szemetet gyűjtöttek 
össze. Délutánra a szervezők további 
gyors összegzéssel rögzítették, hogy 
hetvennyolc felnőtt és százkét gyerek 
vett részt a programban. A Városüze-
melési Intézmény tíz köbméter sze-
metet szedett össze, míg Bodaszőlőn a 
Bodaszőlőért Egyesület tagjai hat köb-
métert, a többi résztvevő, így a Csillag-
vár Óvoda, a Vidi-ér Vidért Közhasznú 
Egyesület, a Katica Családok Átmeneti 
Otthona, a gimnázium önkéntesei is 
többszáz kiló szeméttől szabadították 
meg környezetünket. A rendezvény-
hez kapcsolódóan a fiatalok közös ki-
állításon mutatták be a művelődési 
központ folyosóján, hogy számukra 
mit jelent a pozitív, környezettudatos 
jövőkép, hogyan óvnák Földünket. A 
jövőkép, illetve a környezettudatos-
ság szempontjából fontos intézkedés, 
hogy a HHG által megfogalmazott tá-
jékoztató szerint, a lakosság  továbbra 
is ingyenesen adhatja le elektronikai 
berendezéseit egész évben, az ilyen 
termékeket forgalmazó üzletekben is.

   angalét

Harmóniában a természettel

A Föld napja alkalmából adták 
át a megújult Vackor tanösvényt 
a hadházi Kutasi-erdőben, április 
22-én.

Molnár János Attila, a Hajdúhad-
házi Erdőbirtokossági Társulat elnöke 
kiemelte, hogy az urbanizáció világá-
ban élünk, de szükséges néha lassítani, 
kimenni a természetbe. Többek között 
ez is indokolta a tanösvény megújítá-
sát. Az utóbbi két év munkájának gyü-
mölcse, hogy óvodások és iskolások 
gyakorta látogatják a Vackor utat, a 
hajdúböszörményi Zöld Kör túrave-
zetőinek segítségével. A közeljövőben 
tervezik a további bővítést is – hang-
zott el, és különböző sporteszközöket 
szereznek be, valamint létesítménye-
ket építenek – zárta beszédét Molnár 
János Attila. A megújult tanösvényt 

Kissné Drén Boglárka, a Zöld Kör 
programvezetője mutatta be, aki hang-
súlyozta, hogy a Hajdúhadház és Haj-
dúböszörmény között található, húsz 
métert meghaladó, kilátójáról ismert 
természetismereti tanösvény az alföl-
di erdők élővilágát hivatott bemutatni 
tizenhat állomás segítségével és egyéb 
létesítményeivel, amely a jövőben új 
szolgáltatásokkal várja a látogatókat. 
Az ösvény állomásait aktualizálták, il-
letve kibővítették új információkkal, 
amelyeken szöveg és képanyag is talál-
ható, szemléltetve az erdőben fellelhe-
tő növény- és állatfajokat. A tanösvény 
új eleme a madárles, ahol kisebb cso-
portok tudják megfigyelni a különféle 
állatokat. Az esemény az ösvény bejá-
rásával zárult, amelyet Koczka András 
biológus vezetett.

ap

Alapkőletétel
Bentlakásos idősek otthona épül 

a római katolikus templom melletti 
területen. Az 1,2 milliárd forintos 
beruházás a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye saját költségvetésé-
ből valósul meg. 

Az ünnepélyes alapkőletételen, április 
26-án, Tiba István országgyűlési kép-
viselő a beruházás célkitűzéseit meg-
fogalmazva elmondta, hogy az idősek 
hatékony gondozását segíti a leendő új 
létesítmény, melynek működéséhez a 
magyar állam is hozzájárul majd. Fülöp 
Attila szociális ügyekért felelős államtit-
kár megfogalmazta, hogy az egyházak 
megkerülhetetlen tényezői az embe-
rekkel való foglalkozásnak, gondosko-

dásnak. A kormányzat és a különbö-
ző történelmi egyházak közötti stabil 
együttműködés biztosítja többek között 
azt, hogy a böszörményi beruházás is 
a gondoskodáspolitika része legyen. A 
beruházás pedig hosszú évtizedeken át 
szolgálja majd a hajdúböszörményie-
ket. Hajdúböszörmény polgármestere, 
Kiss Attila elmondta, hogy a városban 
jelenleg hat olyan intézmény működik, 
amelynek feladata az idős emberekkel, 
illetve a rászorulókkal való törődés, azok 
hétköznapjainak segítése. Sokan várnak 
arra, hogy ellátóintézményekbe kerül-
jenek, éppen ezért jelent megnyugvást, 
hogy az épülő, ötven férőhelyes otthon 
bővíti ezt a szolgáltatási kört. Palánki 
Ferenc megyés püspök szólt közösségük 

szociális tevékenységéről, a családok sze-
repéről, illetve arról a feladatról, mely az 
idősek gondozását jelenti az egyháznak.
Ebbéli munkájukat üzenetnek nevez-

te, mellyel jelzik, hogy az idősek életük 
utolsó szakaszában sincsenek egyedül.
(Lapunk következő számában részletes tudósítást ol-
vashatnak a római katolikus temlom felújításáról és az 
idősotthon felépítéséről.)                                      V.I.

Fotó: Facebook
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Minden esszencia benne legyen 
egy dallamban, vallja Péter Ben-
ce, aki épp Hajdúböszörményben 
volt az interjúnk készítésekor, de 
számos turnéállomás áll előtte 
az idei évben, viszont már több 
helyszínen állhatott 2022-ben 
közönség elé.

Turnékörúton

Most azon dolgozik, hogy az új al-
bumait befejezze, aztán következnek 
a német turné hátralévő állomásai is. 
Így, mielőtt útnak indul újra, igyek-
szik kihasználni az itthon töltött 
időt. Következő közönsége, egy be-
szúrt koncerten, május 19-én Baku-
ban várja már a színpadra lépését.  
Bence júliusban pedig Bécs mellett ad 
szabadtéri koncertet. Mint megfogal-
mazta a zongoraművész, zeneszerző, 
a nyár szellősebb szokott lenni. Az 
ősz az, ami a turné szempontjából 
nagyon pezsgő. Beszélgetésünkkor 
elárulta, hogy szeptemberben foly-
tatódik a német turné, amit a koro-
navírus járvány miatt sajnos több-
ször elhalasztottak. Péter Bence élő 
koncertjének varázsát márciusban 
már Berlin, Hannover, Bréma és Köln 
közönsége is átélhette. Lipcse, Mün-
chen, Hamburg, Frankfurt, Nürn-
berg, Stuttgart is szerepel a tíz állo-
másos turné térképén. Bence már a 
világ számos pontján megfordult és 
energikus, virtuóz játékával minden 
ország közönségét sikerült megnyer-
nie. Németországnak a világjárvány 
miatt várni kellett, hogy élőben is 
lássák, hallják. A közönség is ki volt 
éhezve, hogy egy ilyen koncertre el-
menjenek, a körút ugyanis 2020-ban 
indult volna, sokan éveket vártak 
erre. Mint mondta, a márciusi tapasz-
talata is az, hogy még mindig érződik 
a covid hatása. Németországban az 
FFP 2-es maszk viselése is kötelező 
volt a koncerten a közönségnek. Van-
nak, akik még mindig tartanak a fer-
tőzéstől, óvatosak, és nem mennek 
el a zenei előadásokra, de a jegyeket 
jellemzően nem váltották vissza, ez-
zel is támogatva a produkciót.  Ben-
ce tapasztalata az, hogy mindezek 
ellenére is nagyon jó hangulat volt, 
nagyjából teltház az 1800-2000 fé-
rőhelyes helyszíneken, Berlinben 
mintegy 3000 fő előtt lépett fel. Az 
őszi pezsgés azonban a fiatal zongo-
raművész számára nem csak Német-
országot jelenti. Hiszen végre élőben 
élvezhetik játékát az északi országok-
ban, Stockholmban, Koppenhágá-
ban, Rotterdamban, Antwerpenben, 
Amszterdamban, Párizsban és Svájc 
négy városában is. De színpadra lép 
a Dubai Operában, amely egy ikoni-
kus helyszín, Bence még nem járt itt, 
a repteret leszámítva. 

Önálló lemezek

Emellett több projekten is dolgo-
zik. Szeretné befejezni a második 

lemezét, sőt a harmadikat is. A ter-
ve az, hogy legyen egy feldolgozásos 
album egy-két saját számmal együtt 
kiadva, a különböző zongorahangok 
inkorpolálásával.  Ezen kívül szeret-
ne egy olyan albumot, amelyet már 
elkezdett és már lassan kész is van, 
amin szóló, akusztikus, letisztult 
zongoradarabok hallhatóak, melyek 
mind a saját szerzeményei. Emellett 
készülőben van egy produkció, amely 
idén augusztus 20-án Fertőrákoson, 
a Győri Filharmonikus zenekarral 
valósul meg. Ennek az a koncepciója, 
hogy a saját számokat és feldolgozá-
sokat átülteti a zongora és a zenekar 
közös előadására, ami sok munkát 
igényel. Ehhez van segítsége is, egy 
hangszerelővel dolgozik együtt, de a 
saját szerzeményeit ő szeretné átír-
ni. Mint megfogalmazta, inspirálja, 
hogy zenekarra készítsen szerzemé-
nyeket, ez most  kiszakítja a saját, 
megszokott ritmusából.

Mint egy zenekar

Az elmúlt két év a klipforgatások 
lehetőségeit is szűkítette. 2021-ben 
azonban a videómegosztókon megje-
lent Bohemian Rhapsody, és a Harry 
Potter Péter Bence-féle átirata. Az 
idei évre a tervei között szerepel 8-10 
klip leforgatása. Az átirat elkészítése 
utáni feladata a darab begyakorlása. 
Az elkészítés és a gyakorlás ideje is 
függ az átirattól – vezetett be Bence 
a háttérmunkába.

Különösen büszke arra, hogy a 
Bohemian Rhapsody, egy klasszikus 
feldolgozás. Jó visszaolvasnia olyan 
kommenteket, akik ezt észreveszik 
és értékelik. Mint megfogalmazta, 
ezzel a kifinomult átdolgozással és 
az ehhez hasonlókkal az a célja, hogy 
a zenészek számára is különlegessé-
get jelentsen. Igazi élmény egy dalt 
újrakottázni, és úgy átültetni „zon-
gorásra”, hogy benne legyen minden 
esszencia az eredetiből, és tartalmaz-
zon valami újat, ne csak el legyen 
játszva.

Bencénél kialakult, hogy a zongora 
minden elemét kihasználja, és ez a kö-
zönségnek is igazi élmény. Előfordul, 
hogy dallamot, ütemet, pengetéssel 
vált ki, vagy dobolással a hangszeren. 

Bence szívesen alkalmazza a dalla-
mok előállításához a zongora minden 
részét. Hiszen számára kimeríthe-
tetlen, hogy akár a zongora hangjait 
vagy a zongorát, mint tárgyat hasz-
nálva, milyen melódiát lehet össze-
rakni, keverni, összeolvasztani, mi 
tud ebből kisülni. Aki meghallja eze-
ket a dallamokat, talán azt gondolja, 
hogy dob szól, vagy valaki gitározik, 
de igazából ezek zongorahangok, a 
zongora szól. Ezeket Bence úgy hasz-
nálja, hogy azt a hatást kelti, mintha 
egy egész zenekar szólna. 

Zongorától a gasztronómiáig

Az úgynevezett loop technika is 
lehetőségeket tartogat, vagyis  lehet 
ki- és bekapcsolni, egymásra építeni  
zenei elemeket, hogy egy már elját-
szott dallam folyamatosan bekap-
csolódjon. A koncertjei felépítésénél 
idén Németország kivételnek tekint-
hető, ott jobban ragaszkodik a covid 
előtti showhoz. Ahová visszatér, pél-
dául Baku, Svájc, Párizs, ott jelentő-
sen bővíti a műsorát az új számokkal, 

Péter BenceA hét arca

az új lemezről az elmúlt két év anya-
gával. Elárulta, a feldolgozások bár 
még valamennyire többségben van-
nak, azért jelentős a saját szerzemé-
nyek aránya is, melyeket a közönség 
nagy szeretettel fogad. Péter Bence 
legújabb lemezeit még idén meghall-
gathatjuk. Mint mondta, körülbelül 
egy hónap, és befejezi az anyagot. 
Majd a masterek kikeverése és lezárá-
sa után, amint megvan a borító, már 
megvásárolható lesz a két legújabb 
lemeze. 

A zongora mellett Bence a főzés-
ben kapcsolódik ki. Hogy erre most 
mennyi ideje van? Erre így válaszolt 
a rá jellemző humorával: enni kell. 

De kifejtette, számára az olasz 
konyha mindig nyerő. Nem kell csak 
a tésztákra gondolni. Ennek a tech-
nikának a lényege, minél kevesebb 
erőfeszítéssel, minél finomabbat ké-
szíthessünk. Az olasz konyha erre 
különlegesen alkalmas. A tészta és 
a szósz is 10-15 perc alatt elkészül. 
Ízélmény szempontjából, a befekte-
tett idő nagyon megtérül. De minden 
mást is megfőz. Szívesen kísérlete-
zik, hogy például egy gombás tésztát 
is el lehet készíteni úgy, hogy amíg 
megfő a tészta, lepirítjuk a gombát 
tejszínnel és vajjal összekeverve, és 
kész a szósz. Ezt lehet továbbvin-
ni Bence inspirációjával, hogy nem 
15 perc alatt, hanem hogyan lehet 
másfél óra alatt megfőzni. Először a 
gombából egy gombapürét készítve, 
aztán ezt lepasszírozni. Majd ehhez 
külön még gombát sütni, hogy le-
gyen olyan gombafalat, amire rá tu-
dunk harapni, és a gombának krémje 
is legyen. Tehát Bence művészetének 
esszenciája nemcsak a zongora hang-
jain, hanem a gasztronómiában átad-
va is különleges.

Szarvas-Szabó Kata

Dalos sikerek

A hajdúböszörményi Köszörűs 
Sára magánénekes a debrece-
ni Lovardában rendezett Dalos 
gálaesten, felkészítő tanárával, 

Ludmány Andreával elismerő ok-
levelet vehetett át, április 12-én.

Majd másnap, a balassagyarmati 
országos magánénekesek versenyén, 
a 18 évesek alatti kategóriában har-
madik helyezést ért el.

Az énekes április 23-án is fellépett 
az országos Alba Régia Kamarazene-
kari versenyen, Székesfehérváron. 
A Simonffy Duó néven induló páros 
tagjaként Sára énekelt, míg társa, 
Boda Marcell zongorán kísérte. A duó 
A kategóriában országos első helye-
zést ért el. S fődíjként, a Bartók Rá-
dió egy későbbi koncertjén fellépési 
lehetőséget kaptak a zenészek.

Köszörűs Sára a nyáron Szentend-
rén, az István, a király produkcióban, 
Torda táltos szerepében lép színpad-
ra július 1-jén. Míg ősszel, Krakkó-
ban, az Ifjú Művészek Fesztiválján, 
Szakál Zsófia zongoristával közösen 
mutatkozik be. 
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Időutazás a rendszerváltás éveibe

Tematikus vándorkiállítást, a 
„30 éve szabadon” – című tárla-
tot nyitották meg a művelődési 
központban április 22-én.

Kiss Attila polgármester elmond-
ta, hogy a kommunizmus bukását, 
hazánk 32 évvel ezelőtti antikommu-
nista forradalmát bemutató kiállítás 
Böszörménybe érkezése azt is jelzi, 
hogy az ország szerves részét ké-
pezzük, a vérkeringésében jelen va-
gyunk. A vándorkiállítások minősége 
és népszerűsége szinte mindig garan-
tált – ami köszönhető a Terror Háza 
Múzeum munkatársainak. 1989-90 
volt a rendszerváltás legfőbb dátu-
ma, de ne feledjünk más évszámokat 
sem. Ehhez szükség volt vezérala-
kokra, politikusokra, egyházi veze-

Kevesebb hulladék, 
teljesebb élet

Ébred a természet, nyílnak a 
virágok, rügyeznek a fák, csicse-
regnek a madarak, és tavasszal a 
természet újjászületésével min-
dig előkerül a környezetvédelmi 
téma is. 

Talán ekkor látjuk, milyen csodála-
tos is a környezetünk, és szeretnénk 
ezt a csodát sok generáció múlva 
ilyennek, ha nem még szebbnek lát-
ni, és késztetést érzünk a zsigereink-
ben, hogy ezért tegyünk is valamit. 
Vegyük hát sorra, milyen lehetősége-
ket nyújt a városunk!

A hajdúböszörményi Zöld Kör 
Egyesület, munkatársaival a téma 
kapcsán arról is szót ejtettünk, mit 
tehetünk környezetünk megóvásá-
ért. 

Vásárlásaink során ha tehetjük, vi-
gyünk magunkkal saját kosarat, vagy 
bevásárlótáskát, de mindenképp pró-
báljuk mellőzni a műanyag zacskók 
használatát – kezdte Molnár Antal 
elnök. Ha tehetjük, vásároljunk hasz-
nált ruhát, vagy használt termékeket, 
illetve mi magunk is a már nem hasz-
nált ruhákat és egyéb használati tár-
gyainkat próbáljuk újrahasznosítani, 
tovább ajándékozni. A sajátkészítésű 
szappanok, tisztítószerek, fűszerek 
is jótékony hatással lehetnek a kör-
nyezetünkre. Hajdúböszörményben 
is vásárolhatunk házi készítésű ter-
mékeket. Próbáljunk meg minél több 
élelmiszert otthon megtermelni, de 
mind a saját ültetésű veteményes és 
gyümölcsfák, mind a házi tartású ál-
latok is jótékony hatást gyakorolnak 
a környezetvédelemre. Az ebből ke-
letkezett hulladékot pedig komposz-
táljuk, melynek módszeréről egyesü-
letünk is készített videót, a Youtubon 
ezen kívül számos egyéb témához 
kapcsolódó anyag is fellelhető. Érde-
mes gyűjteni az esővizet, melynek 
aztán a kertben nagy hasznát vehet-
jük. A háztartásokban célszerű már 
alapból külön gyűjteni a szelektív 
hulladékot. Anyagi lehetőségekhez 
mérten, akár szóba jöhet napkollek-
torok telepítése, a házunk korsze-
rű szigeteltetése, melyekre számos 

pályázati lehetőség kínálkozik, de 
akár a tudatos villany- és fűtéshasz-
nálattal is segíthetünk. A gyerekkel 
közösen állatbaráttá tehetjük udva-
runkat, darázsgarázzsal, sünodúval, 
madáretetőkkel. De a virágoskert is 
csodás otthont nyújt a méheknek, 
pillangóknak – folytatta gondolatait 
az elnök.

Beszélgettünk a közlekedési szo-
kásinkról is, idehaza is egyre elter-
jedtebbek a zöldautók, viszont ezen 
energiák és az ehhez szükséges akku-
mulátorok előállítása során is számos 
káros anyag kerül a levegőbe, így ha 

tehetjük, maradjunk a gyalogos vagy 
kerékpáros közlekedésnél, hiszen 
ezek még az egészségi állapotunkra 
is jótékony hatással vannak. 

Böszörmény három tájegység-
nek a része. A nyírségi homok-erdő-
hajdúhát, a Keleti-főcsatorna, va-
lamint a Hortobágy. Ha a Hajdúság 
madarait nézzük, majd 280-ra tehető 
azoknak a fajoknak száma, melyek 
megfordulnak ezen a vidéken. Ezen 
természeti értékek, már meglévő 
menedékek és erdészeti értékek meg-
védése, mind fontos feladata a jövő 
nemzedékének akár otthon, akár 
közterületeken. Így aztán nem baj, 
ha nem tövig vágott a fű. Minél több 
olyan élővilágbarát megoldást kell 
alkalmazni, mely a beporzóknak, a 
madaraknak, kis emlősöknek is ked-
vező.

Molnár Antal a környezetvédelem-
hez kapcsolódó eseményekről is be-
szélt. A víz világnapja alkalmából on-
line is nézhető előadást is tartottak 
Sánta Krisztiánnal, „Kevesebb hulla-
dék, teljesebb élet. Igyál csapvizet!” 
címmel. Hajdúböszörmény nagyon 
szerencsés helyzetben van, hiszen a 
csapvíz nálunk kimagaslóan jó minő-
ségű, akár az ásványvíz minőségétől 
is jobb. Így helyi lakosként sokat te-
hetünk mi magunk is, ha a csapvi-
zet választjuk az előre palackozott 
ásványvizek helyett, hiszen e palac-
kok sajnos súlyos csapást mérnek a 
környezetünkre  – zárta gondolatait 
Molnár Antal.

V-M. F.

Környezetünk védelméért a kicsinyek körében végzett nevelés sok segítséget nyújthat ahhoz 
is, hogy a családokon belül tudatosan óvjuk és védjük a bennünket körülvevő természetet

tőkre, illetve akik tettekben járultak 
hozzá a kommunizmus bukásához! 
Amit még fontos szem előtt tartani, 
hogy vannak jelenleg is kommunista 
országok, olyan birodalmak, amik ezt 
építik. „A mostani tárlat nekünk már 
csak történelem, úgyhogy jó időuta-
zást, a fiataloknak meg jó tanulást 
kívánok a kiállítás megtekintése-
kor”– zárta gondolatait Kiss Attila 
polgármester.

– A rendszerváltást megelőző évek-
ben a vezetők már csak adminisztra-
tív eszközökkel irányítottak – kezdte 
mondandóját Balogh Gábor törté-
nész. Grósz Károlyt, egykori kommu-
nista pártfőtitkárt idézve elmondta, 
hogy a hatalomnak az akkori ellenzék 
erőgyűjtését, politikai koncepciójá-
nak kidolgozását, kivitelezését nem 
szabad tétlenül szemlélnie! „Ha a 
helyzet úgy alakul, a vezetés, felelős-
sége tudatában adminisztratív eszkö-
zöket vesz majd igénybe!"  – idézte a 
kommunista vezetőt. Ha nincs társa-
dalmi nyomás, akkor nincs rendszer-
változtatás sem, diktatúra magától 
még nem bukott meg, ahhoz vagy 
háború kellett, vagy elemi társadalmi 
ellenállás – zárta gondolatait a Terror 
Háza munkatársa. Ezt követően Csé-
pai Eszter színművésznő és Jobbágy 
Bence gitáros előadását hallhatták a 
jelenlévők, akik a rendezvény zárá-
saként a Moszkva tér című filmet is 
megtekinthették. 

ap

A Kislépték Egyesület április 23-án a Tájházakban szervezte meg éves 
közgyűlését, amelyet ez alkalommal egy szakmai program előzött meg, mel-
lyel a kistermelők, helyi termékrendszerek szereplői számára nyújtottak 
tájékoztatást aktuális témákban, így pályázati, támogatási lehetőségekről, 
illetve közétkeztetési rövid élelmiszerlánc trendekről.

Termékrendszerek lehetőségei
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Gyermekszeretet, segítő szándék, misszió

Május első vasárnapján, Anyák 
napján, köszönjük meg az édes-
anyáknak azt a mérhetetlenül 
sok jót, amit tőlük kapunk. A szü-
lőknek létezik egy olyan közege, 
akikről sokszor megfeledkezünk. 

„Befogadlak”

A nevelőszülők nem feltétlen hosz-
szú távon és nem is vér szerinti szü-
leik a gyermekeknek, de a legnagyobb 
bajban segítenek az arra leginkább 
rászorulóknak. A nevelőszülők olyan 
gyermekeknek adnak otthont, akiket 
a családjukból már kiemeltek, gyer-
mekvédelmi gondozásba vettek, de 
még állandó, új családjukhoz nem ke-
rülnek. Molnár Zsuzsa, a nevelőszülői 
hálózat szakmai vezetője segített ne-
künk közelebbről megismerni hétköz-
napjaikat. 

– Miként válhat valaki nevelőszülővé?
– Az alkalmasság - és a törvényi fel-

tételek szerint, a jelentkezőnek a 24. 
életévét be kell töltenie, büntetlen 
előéletűnek kell lennie. A gondozás-
ba helyezett gyermeknél legalább 18, 
legfeljebb 50 évvel idősebb. Személyi-
sége, egészségi állapota, körülményei 
alapján alkalmas a nála elhelyezett 
gyermek kiegyensúlyozott fejlődésé-
nek biztosítására. Elvégzi a nevelő-
szülői felkészítő tanfolyamot, aminek 
sikeres elvégzése után tanúsítványt ál-
lítunk ki számára, és szándékait meg-
ismerve, működési engedélyt kérünk 
számára intézményünk szolgáltatói 
nyilvántartásában. 

– Magyarországon és főként itt, a ke-
leti régióban a gyerekek és a nevelőszülők 
aránya kielégíti a szükséges létszámot?

– Magyarországon jelenleg a gyer-
mekvédelmi ellátórendszerre – mint 
általában minden más szociális szol-
gáltatóra – jellemző, hogy sokkal több 
ellátotti férőhelyre lenne szükség az 
intézményekben, mint amennyit a 
működtetők biztosítani tudnak. El-
mondható, hogy Magyarország gyer-
mekvédelmi ellátórendszerének kapa-
citása túlterhelt. Ez adódik egyrészt a 
szakellátásba bekerülő gyerekek nagy 
létszámából, másrészt az onnan kike-
rülők – hazagondozások, és örökbe-
fogadások – relatív alacsony százalé-
kából. Az elmúlt időszakban országos 
szinten zajlanak ismeretterjesztő, pro-
pagáló, toborzó rendezvények, melyek 
célja a nevelőszülők számának növelé-
se. Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának támogatásával a „Befogadlak” 
elnevezésű nevelőszülői program is-
merteti meg online felületén, és éven-
te egy alkalommal személyes részvétel 
útján is, az ország minden térségében 
az érdeklődőket a nevelőszülővé válás 
lehetőségével, folyamatával.

– Egy szülő, hány gyermeket vehet 
gondozásba?

– A törvényi szabályozás szerint 
egy nevelőszülő, a saját gyermekeit 
is beszámítva legfeljebb 6 gyermekről 
gondoskodhat, ha nincs saját kiskorú 
gyermek a háztartásban, akkor ma-
ximum 5 gyermek, vagy fiatal felnőtt 
együttes elhelyezését biztosíthatja. A 

férőhelyek számát csak a testvérek kö-
zös elhelyezése miatt lehet növelni, a 
nevelőszülő beleegyezésével, abban az 
esetben, ha a nevelőcsalád lakhatási 
körülményei több gyermek nevelésére 
is alkalmasak. 

Nevelési feladat

– Ön hogyan látja, kik jelentkeznek fő-
ként nevelőszülőknek?

– Tapasztalataim szerint a legtöbb 
jelentkező motivációja az otthon vé-
gezhető tevékenység: így oldható 
meg, hogy a saját gyermek mellett is 
otthon maradjon a leendő nevelőanya. 
Lényeges ösztönző erő továbbá a meg-
élhetés, a rendszeres, biztos jövede-
lem, és a foglalkoztatási jogviszony. 
Persze mindehhez nélkülözhetetlen 
a gyermekszeretet, a segítő szán-
dék, egyfajta misszió, küldetéstudat. 
Gyakran előfordul, hogy a saját gyer-
mekek felnőtté válása után, a szülők 
még aktívnak érzik magukat a neve-
lési feladatokra, és gyermekzsivajjal 
szeretnék betölteni a megüresedett 
gyerekszobát. Gyermektelen házaspá-
rok is jelentkeznek nevelőszülőnek, de 
az ő esetükben érdemes megvizsgálni 
azt, hogy nem burkolt-e örökbefo-
gadási szándék áll-e a feladatvállalás 
mögött. Tudatosítani kell a jelentke-
zőkben, hogy a szakellátásba kerülő 
gyermekek a gyermekvédelem céljai 
szerint, csak ideiglenesen maradnak 
náluk addig, amíg a végleges sorsren-
dezésük meg nem oldódik: vagy ha-
zakerülnek a vér szerinti családjukba, 
vagy pedig örökbefogadó szülőkhöz 
kerülnek. 

– Általában mennyi időt töltenek a 
gyerekek a nevelőszüleiknél?

– Minden eset más, így előre soha-
sem lehet tudni, hogy egy gyermek 
mennyi időt tölt a szakellátásban, a 
nevelőszülőnél. Ez lehet néhány hó-
nap, év, de előfordulhat, hogy a ne-
velőcsaládban válik nagykorúvá, vagy 
még azután is a nevelőszülőnél ma-
rad az ellátott. Általában elmondha-
tó, hogy ha a vér szerinti családnak a 
nevelőszülői elhelyezést követő 1-2 
éven belül nem sikerül elhárítania a 
veszélyeztető körülményt, ami miatt 
a gyermek szakellátásba került, ak-
kor sajnos bennragadhat a rendszer-
ben, és hosszú éveket, esetleg az egész 
gyermekkorát nevelőszülőnél töltheti 
a kiskorú. A nevelőszülői elhelyezés le-

hetőséget ad utógondozói ellátásra is: 
az egyetemi tanulmányokat folytató 
fiatalok akár 30 éves korukig is a neve-
lőcsaládban maradhatnak.  

– A nevelőszülői tanácsadók miben 
tudnak segíteni?

– A nevelőszülői tanácsadók egy-
részt segítő, másrészt ellenőrző szere-
pet töltenek be a nevelőcsaládok éle-
tében. 3 hetente, vagy szükség esetén 
gyakrabban is meglátogatják a csalá-
dot, a nevelőszülői feladatokról be-
nyomásokat, információt szereznek, 
részt vesznek az esetlegesen felmerülő 
problémák megoldásában, együttmű-
ködnek a gondozott gyermek nevelé-
si-oktatási intézményével, figyelem-
mel követik a gyermek egészségi 
állapotát. A tanácsadó közreműködik 
a nevelőszülői hálózat fejlesztésében, 
előkészíti a gyermek elhelyezéseket, 
segíti a vér szerinti kapcsolattartások 
megvalósulását, feljegyzéseket, neve-
lési tervet, helyzetértékelést készít a 
gondozott gyermekkel kapcsolatban. 
Tevékenyen részt vesz abban, hogy 
minden szakellátásba kerülő gyermek 
szükségleteinek, igényeinek megfelelő 
nevelőcsaládba kerülhessen.

 
Az álom valóra vált

Felkerestünk néhány hajdúböször-
ményit, akik nevelőszülőként segítik a 
nehézsorsú gyermekeket, és megkér-
deztük, ők miért lettek nevelőszülők, 
mi az, ami szép vagy nehéz számukra, 
és a családjuk miként viszonyul eh-
hez?

 Zilahi Angéla, jelenleg két 4 hóna-
pos csecsemő nevelőanyukája elmond-
ta: 47 évesen mentem férjhez, szeret-
tünk volna babát közösen. Mivel én 
sok éven át dolgoztam fogyatékkal élő 
fiatalokkal, tartva a szülés és terhes-
ség során jelentkezhető problémáktól, 
nem mertem vállalni a szülést. Ak-
kor döntöttünk úgy, hogy segítsünk 
olyan babákon, akiknek nem adatott 
meg, hogy rendes családban nőhesse-
nek fel. Most két 4 hónapos baba van 
nálunk, akik 4 naposan kerültek hoz-
zánk. Remélem, nálunk is maradnak, 
mivel kérvényeztem az örökbefogadá-
sukat. Mi a legszebb ebben a munká-
ban? Látni, hogy cseperedik fel egy kis 
emberpalánta. 

Péter-Szabó Imréné szintén nevelő-
szülő, aki így foglalta össze saját tör-
ténetét: „Férjemmel együtt mindig is 

szerettük a gyerekeket. Nekünk 3 sa-
ját gyerekünk van. Mikor a legkisebb 
is elérte a 8 évet akkor vállalkoztunk 
rá, hogy nevelőszülőkké váljunk. Elő-
ször a szülőotthonból hoztuk haza az 
ikreket, mondhatni egy álmom vált 
valóra, mindig is szerettem volna ikre-
ket. Később, mikor a gyerekek 4 hóna-
posak lettek, a 3 nagyobb testvérüket 
is magunkhoz vettük az édesapjuk ké-
résére, mivel ő gyógyíthatatlan beteg 
lett. Szerette volna, ha együtt nőnek 
fel. Ennek már 12 éve, néha kimerü-
lök, de nem adom fel. Ennyi év alatt 
mi már egy családdá váltunk.”

Csecsemő az ajtóban

Egy anonimitást kérő édesanya is 
elmesélte, hogy mi is az ő kis törté-
netük, mely során ma egy nevelt kis-
fiúval élnek együtt: „a mi történetünk 
talán más, én ezt a kisfiút munkám 
során ismertem meg, egyébként több-
gyerekes családanya vagyok. Első ta-
lálkozásunkkor egy régi álmom jelent 
meg előttem, miszerint egy csecsemőt 
tettek az ajtómba, én pedig magamhoz 
fogadtam őt. Már egy éve ismertük 
egymást, mikor elhatároztam, hogy 
elvégzem a nevelőszülői tanfolyamot, 
és az akkor kamasz fiút nevelésembe 
veszem. Éreztem, hogy illik a csalá-
dunkba, és hogy tudunk segíteni rajta, 
hogy iskolát végzett felnőttet tudunk 
nevelni belőle, ez egyfajta küldetés-
vágy lett bennem. Ő azóta egy neves 
két tannyelvű gimnázium diákja, aki 
lehet nehezebben, de nagyon ügyesen 
veszi az akadályokat. 

A következő történetet pedig Kál-
mán Imréné Marika nevelőszülő me-
sélte el: „Hogy miért lettem nevelő-
szülő? A legkisebb fiam betöltötte a 3 
évet, a régi munkám nem tudtam mel-
lette vállalni, így munkanélküli lettem. 
Rólam tudni kell, hogy gyerekbolond 
vagyok, imádom a gyerekeket, így be-
levágtunk a férjemmel. Elvégeztük a 
kötelező tanfolyamot, megkaptuk a 
működési engedélyt. Rá öt hónapra 
megérkeztek a gyerekek. Egy hármas 
testvérpár: pici, kicsi és aprócska, 1, 
2, 3 évesek voltak. Ennek már kilen-
cedik éve. SNI-sek mind a hárman. A 
nevelőszülőség valóban hivatás, teljes 
embert kíván, heti kétszer hordtam 
mindhármójukat fejlesztésre, orvos-
hoz, kontrollvizsgálatokra. Ők már itt 
nőnek fel nálunk, teljes értékű tagjai a 
családunknak. A legnehezebb szembe-
szállni a magukkal hozott problémák-
kal, viselkedés- és tanulási zavarokkal. 
2006-óta mindig van a 3 nagy gyerek 
mellett egy aprócska kisbabám is, őket 
a kórházból hozzuk ki pár hónaposan. 
A legnehezebb része a nevelőszülőség-
nek az elengedés. Minden elválásnál 
a szívünk darabokra hullik, aztán kell 
egy kis idő, hogy összeszedjük magu-
kat. Amíg egészségem, erőm, türel-
mem engedi, folytatom a csöppségek 
nevelését. 

V-M. F.

Péter-Szabó Imréné neveltjeivel
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Tavaktól az élővizekig

lő és busa él a tóban. Kezelője a Bocs-
kai Sporthorgász Egyesület. A Pródi 
horgásztavak, a Bojlis tó szintén a 
Keleti-főcsatorna és Pród között ta-
lálható. Pontyból itt sincs hiány, a 
szerencsésebbek akár 20 kilógram-
mos példányt is kifoghatnak. Kispród 
után található néhány kilométerre, 
Balmazújváros felé a Brassó zugi hor-
gásztó. Szintén a 35-ös főút mentén 
,Görbeháza felé, a Keleti-főcsatorna 
híd után, azonnal jobbra, a kövesút 
végén található a Kalózok Kincs Hor-
gásztó. Közkedvelt pecahely a Kele-
ti-főcsatorna, mely vízminőségének 
és a Tisza közelségének köszönhe-
tően, összesen 42 halfaj élőhelye. A 
Keleti-főcsatorna mintegy 17000 ha 
halastavat lát el vízzel. Szerencsére a 
Tisza-part sincs messze városunktól, 
így természetesen sok helyi lakos jár 
ki a folyóra is horgászni. 

A Bocskai Sporthorgász Egyesü-
let elnökét, Szabó Csabát kérdeztük, 
hogy menyire kedvelt a helyiek kö-
rében a horgászat, illetve kit keres-
sünk, ha pecázni szeretnénk? Az el-
nök elmondta: 

„Egyesületi vezetőként úgy tapasz-
talom, hogy a horgászat nagyon nép-
szerű az országban és itt, a keleti ré-
gióban is. Országos szinten közel 700 
ezer horgászt tartanak számon. Haj-
dúböszörményben két egyesületben, 
a nagy hagyományokkal rendelkező 
Bocskai Horgász Egyesületben és a 
nagy létszámú horgászt befogadó 
Sneci Horgász Egyesületben válthat-
ják ki a sporttársak az állami horgász-
jegyet és a területi engedélyeket, ami 
alapfeltétele a horgászatnak. Ez vá-
rosunkban több mint ezer személyt 
jelent. A két egyesület kapcsolata jó, 

A tavasz beköszöntével a ta-
vaszi horgász szezon is megkez-
dődött. Ez az ősi sportág napja-
inkban is közkedvelt a helyiek 
körében. Hajdúböszörmény sze-
rencsés földrajzi fekvésű, hiszen 
többfelé is indulhatunk, ha peca-
botot akarunk ragadni. 

A közelben található a Kajánszi-
ki horgásztó, mely a legkedveltebb 
horgászhelyek egyike. Itt az érvényes 
jogszabályoknak megfelelően hor-
gászhatunk, főként ponty, amur, sül-

együttműködő, ami közös rendezvé-
nyek, versenyek szervezésében tel-
jesedik ki. A város tulajdonát képező 
Kajánsziki-horgásztavon évente több 
típusú horgászversenyt, családi és 
nyílt napot rendezünk.”

– Mikor kezdődik a horgászat fő sze-
zonja?

– Nálunk nyáron. Ekkor látogat-
nak el tavunkra a legtöbben, ilyenkor 
töltik szabadidejüket az emberek a 
halastó mellett. Fogás szempontjá-
ból talán az ősz és a tavasz mondha-
tó a legjobbnak.  Minden pecás saját 

igényeknek megfelelően horgászhat 
tavon, folyón, vadregényes helyszí-
neken, intenzíven telepített „pay 
lake-n”, csatornákon, vagy egyesüle-
ti vizeken. Ugyanígy választhatnak a 
horgásztechnikák között is. Foghat-
ják a halakat érzékeny úszós készsé-
gekkel, spiccbottal, rakós bottal vagy 
épp erősebb fenekezős, „feeder”, 
bojlis felszerelésekkel. A technikák 
mellett arról is beszélnünk kell, hogy 
mi a célhal. Horogra csalhatunk bé-
kés halakat, ezen belül kisebb fajtá-
kat, mint kárászt, keszeget esetleg 
kapástalan időszakokban sneciket, 
vagy a nagyobb egyedsúlyú pontyo-
kat, amurokat, busákat. A békés ha-
lak mellett beszélnünk kell a ragado-
zó halak becsapásáról is, ami megint 
más technikákat, akár más időszako-
kat jelent, gondolok itt az éjszakákra, 
hajnalokra, a fényváltás idejére. 

– Mi számít errefelé nagy fogásnak?
– Nagy fogás? Szerintem ezt is min-

denki döntse el magának! Egy vadví-
zen megfogott aranysárga dévér ér-e 
többet, vagy egy tavon megfogott 
– visszaengedett 20+-os potyka? A 
lényeg, hogy érezzük jól magunkat, 
pihenjük ki a munkahely, a hétközna-
pok okozta stresszt. Óvjuk a termé-
szetet, hogy még sokáig tudjuk űzni 
ezt a nagyszerű hobbit!

V-M.F.

F E L H Í V Á S
VÁROSI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a „Hajdúböszörmény Város Díszpolgára Cím, 
valamint Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli Polgára Cím és Városi Kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról” szóló  15/2003. (IV. 24.) Önk. számú rendelete alapján
 2022. évben az alábbi kitüntetésekre várjuk a javaslatokat

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható a városban lakó, a városból 
elszármazott, a városhoz közvetlenül nem kötődő minden olyan magyar, vagy külföldi állampolgár-
ságú személynek, aki
a.) Hajdúböszörmény város általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvet-
lenül, vagy közvetve kifejtett várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (művészeti) vagy 
sport munkásságukkal a városnak hírnevet szereztek, vagy kivívták a város lakosságának általános 
megbecsülését; 
b.) foglalkozásuk körében a városban hosszú időn át példamutató szakmai gyakorlatot folytatva 
- amely párosult becsületességgel és emberszeretettel -, köztiszteletet váltottak ki maguk iránt a 
város lakosságának többsége előtt;
c.) gazdag életművükkel a magyar népet, vagy ezen keresztül az egyetemes emberiséget szolgál-
ják, mind az országhatáron belül, mind kívül és a cím adományozására a város önkormányzatának 
képviselő-testülete alkalmasnak tartja.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TISZTELETBELI POLGÁRA” cím Magyarország határain kívül élő, magát 
magyarnak valló vagy már ilyen elhalt személy részére adományozható. (A javasolt személy rendel-
kezzen magyar igazolvánnyal vagy az adott ország hatósága, önkormányzata javaslatával.)
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT” díj adományozható annak, aki a város gazdasági, társadalmi, kulturá-
lis (művészeti, szellemiség- és hagyományőrző), a város általános fejlesztése (városképi, infrastruk-
turális, kommunális) területén, valamint a lakosság érdekében, különösen az iparban, a kereske-
delemben, a mezőgazdaságban, a szolgáltató tevékenységben közvetlenül vagy közvetve, hosszú 
időn át, kiemelkedően, és példamutató életvitellel végezte egyéni tevékenységet.
„DOBÓ SÁNDOR” díj adományozható az alkotó és hosszú időn át minőségi nevelő-oktató munkát 
a város érdekében az óvodai és az alsó fokú oktatásban közvetlenül, magas fokú szakmai tudással 
kifejtő óvodape-dagógusoknak, tanítóknak vagy az ilyen jellegű munkában közvetve résztvevő 
más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi közalkalmazottaknak – tevékenységük 
elismerésére.
 „DR. MOLNÁR ISTVÁN” díj adományozható az alkotó és hosszú időn át nevelő-oktató munkát a 
város érdekében a felső tagozatos általános iskolai, valamint a közép- és felsőfokú oktatásban köz-
vetlenül magas fokú szakmai tudással kifejtő tanintézeti nevelőknek (tanárok) vagy az ilyen jellegű 
munkában közvetve résztvevő más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi alkalma-
zottaknak – valamint újságírók-nak, a médiában – írott és elektronikus sajtóban – a város lakosainak 
hiteles, kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásában végzett tevékenységük elismerésére.
„DR. KÖVÉR SÁNDOR” díj adományozható az alkotó és hosszú időn át a város lakossága egészsé-
gének megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifej-
tett, áldozatos munkát végző, egészségügyi intézményi közalkalmazottaknak, illetve az ilyen jelle-
gű munkában közvetve résztvevő más személyeknek tevékenységük elismerésére.
 „HÁDA SÁNDOR” díj adományozható a város lakossága, ezen belül főleg a város ifjúsága testne-
velése és sportkultúrájának kifejlesztése érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett sportvezető, 
szakedző (szakoktató) és a város hírnevét országosan (nemzetközileg) is növelő, élsportoló tevé-
kenységének elismerésére.
„SILLYE GÁBOR” díj adományozható a város gazdaságában (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, 
környezetvédelem) magas fokú szakmai felkészültséggel, kezdeményező és alkotókészséggel, 
eredményes-séggel a város közvéleménye, illetve az általa képviselt szakma (szakmai szervezetek) 
által elismerten, hosszú távon kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyek részére.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” Díj adományozható azoknak a Hajdúböszörményben 
élő, vagy hajdúböszörményi származású, bármelyik alkotó- vagy előadó-művészeti ágban orszá-
gos, esetleg nemzetközi hírnevet szerzett művészek és mesterek, szakmai szervezetek által is el-
ismert személynek vagy csoportnak, egy pályaszakaszra, vagy egy egész életműre kiterjedő tevé-
kenységének elismeréseként.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” díj adományozható a tanu-
lóifjúság eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra ösztönzésére, a szellemi és fizikai 
képességek fejlesztésére, a fair play szellemének ápolására, a legkiválóbbak méltó elismerésére. 
Azoknak az általános és középiskolai diákoknak adható, akik egy adott tanévben legalább 4,8-es 
tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és sportágukban hazai és nemzetközi versenyen eredményesen 
szerepeltek, és versenyeredmé-nyeiket sportszövetségek által hitelesíteni tudják. (Adományozható 
évente 2 korcsoportban – általános iskolai, középiskolai – egy-egy személy részére.)
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” díj adományozható az alkotó- és előadóművészetek terü-
letén kiemelkedő sikereket elérő, nemzetközi vagy országos megmérettetéseken helytálló, a város 
hírnevét ezáltal öregbítő huszonhat év alatti hajdúböszörményi fiatalok (általános és középiskolá-
sok, főiskolás vagy egyetemista diákok) tevékenységének elismerésére.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT” Emlékérem azon személyek vagy közösség részére ad-
ható, akik legalább 10 éven át lelkiismeretes és áldozatos munkájukkal a városban élő és tanuló 
gyermekek készségfejlesztését, képességük kibontakoztatását, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
és hitéleti fejlődését, egészséges felnevelkedését nagymértékben elősegítették.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT” Emlékérem azoknak a közigazgatási, egészségügyi és 
szociálpolitikai téren tevékenységet kifejtő köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak és e területe-
ken dolgozó más személyeknek vagy közösségnek adható, akik legalább 10 éven át kifejtett áldoza-
tos munkájukkal a város közvéleménye előtt is elismerten elősegítették a város közigazgatásának, 
közegészségügyi színvonalá-nak emelését, a lakosság szociális körülményeinek javítását. 
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT” Emlékérem azoknak a helyi gazdaságban (ipar, me-
zőgazdaság, szolgáltatások) és környezetvédelemben legalább 10 éven át tevékenykedő szemé-
lyeknek adható, akik szakmai felkészültségükkel párosuló eredményes munkavégzésükkel a város 
közvéleménye, illetve az általuk képviselt szakma (szakmai szervezetek) által elismerten látják el 
feladataikat.
JAVASLATOT TEHET: a Polgármester, a Képviselő-testület Bizottsága, települési képviselő, politikai 
párt, országgyűlési képviselő, nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi ku-
ratórium, gazdálkodó szervezet, egyházi tanács gazdasági kamarák helyi szervezete, költségvetési 
szerv (intézmény) vezetője, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója,b a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal hivatalvezetője, a rendőr(fő)kapitánysá-
gok országos, illetékes megyei és helyi szervei.
A fentiekben meghatározottak mellett a „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó sportolója” díj 
esetében javaslatot tehet továbbá szülő, edző, testnevelő tanár, köznevelési intézmény vezetője, 
nyilvántartásba vett sportegyesület, a „Hajdúböszörmény Ifjú Művésze” díj esetében pedig a szülő, 
szaktanár, művészeti vezető, köznevelési intézmény vezetője, művészeti szakmai szervezet. 
A JAVASLATNAK TARTALMAZNIA KELL: A javasolt személy részletes életútját, valamint kiemelten 
azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják a cím, díj, illetve emlékérem adományozását, a szak-
mai és érdekképvise-leti szervek véleményét, továbbá a „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó 
sportolója” díj esetében a sportszövetségek által hitelesített versenyeredményt.
Egy javaslattévő kitüntetésenként, díjanként egy főre tehet javaslatot. Bármelyik kitüntetés – kivé-
teles esetben – elhunyt személynek is adható. A beérkezett ajánlásokról várhatóan a 2022. június 
30-án sorra kerülő ülésén tárgyal a Képviselő-testület. A kitüntetések 2022. szeptember 13-án, a 
Város Napján kerülnek átadásra.
A javaslatokat 2022. április hó 30-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához 
elektronikus úton az ignath.szilvia@hajduboszormeny.hu e-mail címre. A kitüntetési javaslathoz 
nyomtatványok a www.hajduboszormeny.hu honlapról letölthetőek.

  Koláné dr. Markó Judit jegyző
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Közérdekű információk

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET.  Április 30-án-
május 1-jén (reggel 7-től 19 óráig): dr. 
Nagy Ferenc (Tel: 06-70-376-1138. Az 
ügyeleti ellátásért ügyeleti díj kerül fel-
számolásra.

HBCOM  ügyfélszolgálat:                   229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  bejelen-
tése: 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.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal                        563-200
Sürgősségi ügyelet:              0652/506-303

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Május 
4-én, szerdán Kiss Attila polgármester tart 
fogadóórát.

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

Gyógyszertári ügyelet
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29. (péntek) Arany sas Ady tér 11. Tel: 227-779

30-01. (szo-vas.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

2. (hétfő) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

3. (kedd) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

4. (szerda) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

5. (csütörtök) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

29. (péntek) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

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

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben nem jutott el 

Önökhöz (ismerősükhöz, rokonukhoz...)
 a Szabadhajdú aktuális száma, kérjük, 

jelezzék a problémát a terjesztőnél a 
06-20-911-5006-os  telefonszámon.

temetésén részt vettek, ravatalára virágot, 
koszorút helyeztek el, mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.
„Csendesen alszik, megpihent végleg, 
angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál…”

A gyászoló család.

FEKETE ANTALNÉ
(szül. Nagy Mária

volt ifj. Major Gy. utcai lakos)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

A 2022. évi kötelező eboltásra Hajdúböszörményben 
körzetenként az alábbi helyeken és időpontokban kerül sor:

Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező! Az ezt a kort évközben elérő ebek oltatása az 
állattartó kötelessége! Csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható veszettség 
ellen! A kutyája oltatását elmulasztó tulajdonossal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető, 
és élelmiszerlánc-felügyeleti bírság is kiszabható! Az oltás alkalmával az ebek féregtelenítését is vé-
gezzük. Az állategészségügyi beavatkozások díja a következő: veszettség elleni oltás és féregtelenítés: 
6.000 Ft/db, mikrochip behelyezés: 5.000 Ft/db, adminisztrációs-regisztrációs díj: 500 Ft/db, elve-
szett oltási könyv pótlásának díja: 500 Ft/db Az ebek oltási könyvét mindenki hozza magával! 

DR. JOÓ SÁNDOR KÖRZETE:
május 14.  
7-8 óra               Külső Debreceni u.
  (MOL kút mögött)
8.30-9.30 óra       Corvin körút-Debreceni u. sarok
10-11 óra              Thököly u.-Mátyás krt. sarok
9-10 óra                 Dózsa György krt. 66.
május 15.  
9-10 óra                Bodaszőlő, buszforduló
Pótoltás: május 21.
7.00-8.00 óra        Külső-Debreceni u. (MOL-kút mögött)

8.30-9.00 óra       Thököly u.-Mátyás krt. sarok
9.30-10 óra           Nagybocskai-szőlőskert 
  (telefonfülke előtt)
13.00-14 óra Bodaszőlő buszforduló
DR. KOMÁROMI MÁRTON KÖRZETE:
május 7. 
7.00-9.00 óra  Salgótarján u. 3. sz.
10-11.30 óra  Északi Lucernás újosztási  része, 
   Poór A. u. Nagy A . sarok
13-13.30 óra  Pród Iskola előtt
14.10-14.15 óra  Kiss Antal tanya
Pótoltás: május 14. 
7.00-7.30 óra  Salgótarján u. 3. 
 DR. NAGY FERENC KÖRZETE:
április 30.   7-9.30 óra:   Toldi u. 8/a.   
május 7.    
7.15-10 óra Szilassy u. iskola
10.15-12 óra Toldi u. 8/a. 
május 8.     7.15-10 óra: Batthyány u. 62.
Pótoltás: május 21.
7.15-9 óra Szilassy u. iskola
9.30-11 óra Toldi u. 8/a. 
DR. PUCSOK ALBERT KÖRZETE:
május 14.  
7-9 óra       Baptista Szeretetegyház
 9.30-11 óra     Erdélyi u.-Géza fejedelem u. 
13-14 óra      Erdélyi utcai iskola mellett

Eboltási  értesítés

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
működő csoportok programjai: 
május 4., 15 óra: az Aranykor Nyugdí-
jas Klub foglalkozása.

SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT és

 KÖZÖSSÉGI HÁZ SZÍNHÁZTERME
Jegyek elővételben MÁJUS 2–től kaphatók 3800 Ft-os áron a Sillye Gábor Mű-

velődési Központ és Közösségi Ház gazdasági irodájában. 

„SÓSKA, 
SÜLTKRUMPLI”

Szereposztás: Szereposztás: 
BOZSÓ PÉTERBOZSÓ PÉTER
NEMCSÁK KÁROLYNEMCSÁK KÁROLY
KARÁCSONYI ZOLTÁNKARÁCSONYI ZOLTÁN

MÁJ. 16.
HÉTFŐ,19 óra

komédia 2 részben | a József Attila Színház vendégjátéka

SZÍNHÁZI ÉVAD
2021/2022 • HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

                BOCSKAI TÉR 4.
         SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Sillye-bérlet 5. Sillye-bérlet 5. utolsóutolsó előadása előadása

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra

ebédidő:           12-13 óra

szombat:                 zárva

vasárnap:                zárva

 0652/220-159 

     0620-9708-032

 varjasine@vipmail.hu

Pótoltás: május 21. 
8-9 óra      Erdélyi utcai iskola mellett
DR. SZABÓ JÁNOS KÖRZETE:
május 7.           
7.15- 8 óra           Szilágyi E. krt. 103. 
8.15- 9 óra           Városkert u.-Újfehértói u. sarok
 9.15-10  óra        Nagybocskai szőlőskert 
  (Telefonfülke előtt) 
május 8.   
7-8 óra  Dobó I. u.-Hargita u. (keresztutca)
8.15-9 óra Kövi M. u.-Kovács Albert u. sarok
Pótoltás: május 21.  
7.30-8.30 óra        Dobó I. u.-Hargita u. (keresztutca)
10.30-11.30 óra  Iskola u. 16.
HAJDÚVID  május 8. 
9.30-10.30 óra Sportpálya
Pótoltás: május 21.   
10.30-11.30 óra Sportpálya
DR. TACSI SÁNDOR KÖRZETE:
április 30.          
7-8 óra    Bartók B. u.-Tóth Á. u. sarok
9-10 óra    Görgey A. u. 17. sz. előtt 
10-11 óra Görgey A. u. 53. sz. előtt
Pótoltás: május 28.           
8-9 óra  Görgei A. u. 17. sz. előtt
DR. NAGY ANNA KÖRZETE: 
április 30.    
8-10 óra           Kincsem Állategészségügyi Központ 
              (Hunyadi krt. 60-62.)
10-11 óra         Dózsa Gy. krt. 50.
Pótoltás: május 28.     
9-10 óra            Kincsem Állategészségügyi Központ 
               (Hunyadi krt. 60-62.)
DR. ROKONÁL PATRIK KÖRZETE:
április 30.      
  8-9 óra           Semmelweis u.- Fazekas M. u. sarok
  9-10 óra         Bél M. u- Külső-Újvárosi u. sarok
10-11 óra        Baross Gábor tér
Pótoltás:       május 28.       
8-9 óra            Semmelweis u.- Fazekas M. u. sarok 
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• ÁLLATGONDOZÓ 
és • GÉPI FEJŐS 

tejelő szarvasmarha telepre

A  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 
BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT. 

az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

Jelentkezni 
TANKA JÓZSEFNÉL 

lehet az alábbi 
telefonszámokon:
06-20-557-5099      
06-30-387-2866

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

ÁLLATGONDOZÓ 
SERTÉSTELEPRE

Jelentkezni 
KÁROLY JÓZSEFNÉL

 lehet a  

06-20-219-0744 
telefonszámon.

A  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT
soron következő közgyűlésének tervezett időpontja
2022. május 26-a (csütörtök) 17 óra.
Helye: Hajdúböszörmény, Mester u. 15.

Napirend:
Az elnökség beszámolója a 2021. évi gazdálkodásról  

A 2022. évi gazdálkodási terv ismertetése  | 
A Felügyelő Bizottság beszámolója| Döntés erdők használati jogcímének 

megváltoztatásáról  |Tagfelvétel |Egyéb
A közgyűlésre szíveskedjen magával hozni a szavazó tábláját.
Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy amennyiben az eredetileg kitűzött időpont-

ban a közgyűlés határozatképtelen, változatlan napirenddel 17 óra 30 perckor is-
mételten közgyűlést tartunk. A megismételt közgyűlés csak akkor határozatképes, 
ha azon az összes szavazat legalább egynegyedét képviselő tag jelen van. 

 Kérjük fentiek szíves megértését!     Gencsi Zoltán elnök

135 lakásos hajdúböszörményi társasház 

FESTŐT keres:
 a társasház közös tulajdonában lévő 

területeinek (lépcsőház, kerékpártárolók, 
ajtók) festésére.

Ajánlat benyújtása: a terület megtekinté-
se 2022.05.03-ig előre egyeztetett időpont-
ban a közös képviselővel (Tel: 70/379-4937), 
a megtekintést követően az ajánlatot a 
gyorossykert@gmail.com email címre 2022. 
május 10-ig kérjük, megküldeni.

Apróhirdetés

HÁZ ELADÓ Hb. Csokonai u. 
20. szám alatt. Irányár: 26 mil-
lió forint. Érd az alábbi telefono-
kon: +362096244-66, +3670387-
9966, +3630873-1780.

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 
meg az ebben az évben

 először  április 22-én megjelent

Hajdúsági Tükör  
című kulturális és közéleti magazint.

Néhány cím a tartalomból:
• Nemzeti Rehabilitációs Központ 

épül     
• A magyar szürke útja     
• Kihajtás
• Vérzettek és elhulltak ők – egy kiál-

lítás margójára

• A Latabár sztori

• Elfelejtett csapot, papot. Egy 
böszörményi anekdota háttere

• Elkésett elégtétel. Kampler Kál-
mán portréja

• Kijárta az élet iskoláját. Vikár Csa-
báné Fölöp Gizella gimnáziumi 
tanár

• Krisztus képes keresztfák

Megjelent és megvásárolható
A magazin 500 Ft-os áron megvásá-
rolható, illetve 2.000 Ft-ért (plusz 
postaköltség) egész évre előfizethe-
tő a művelődési központ gazdasági 
irodájában.

Kihelyezett árusítópontjainkat 
megtalálja a Kertész László Városi 
Könyvtárban, a hajdúböszörmé-
nyi fióklevéltárban, a Kálvin téri 
Videotékában, a Fürdőkerti Étte-
remben és a Bocskai Gyógyfürdő 
pénztárában.
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Kosárlabda
U11-es bajnoki fordulót rendeztek április 23-án a Középkerti-iskola tor-

nacsarnokában. A HTE Jaguárok csapata a szurkolóknak is köszönhetően, 
jó hangulatú mérkőzéseken lépett pályára. Szűcs Sándor edző elmondta, 
hogy tanítványai maximális teljesítményt nyújtottak. S az első mérkőzésen 
ugyan 66-43 arányban alulmaradtak a debreceni Cívisek csapata ellen, míg 
a második mérkőzésen harcos és pontos passzjátékkal legyőzték a karcagiak 
csapatát, 46-31-re.

Mozogni jó!
Mire az ember felnőtté válik, a 

sportolásban vagy megtalálja azt 
a sportágat, amiben ki tud tel-
jesedni, vagy kissé eltávolodik a 
mozgás szeretetétől. Azonban az 
öregedés jeleire, vagy egy belső 
késztetésre, keresgélni kezdünk 
ismét, mint gyermekkorunkban 
a lehetőségek között. 

A SZABADIDŐ HASZNOS
 ELTÖLTÉSE

Felnőtt fejjel már tudjuk, hogy saját 
javunkat, testi- és lelki egészségün-
ket szolgálja a heti pár órás rendsze-
res mozgás. A város az elmúlt évek-
ben két kondiparkot is kialakított a 
szabadtéren sportolni vágyók részé-
re, a fürdőkerti Palinta Játszótérnél, 
illetve a Szabadhajdú – 13 Vértanú 
utcák közti területen. Ezen felül a 
kondizni vágyók nemcsak szabadtér-
ben, hanem több létesítményben is 
kipróbálhatják magukat. A Hajdúbö-
szörményi Torna Egylet keretein be-
lül a felnőtteknek is lehetősége nyílik 
kézilabdázni, focizni, futsalozni, röp-
labdázni, kosárlabdázni, atletizálni, s 
újabban a sportlövészetre is.

– A Tekergők Sport Egyesülete fel-
nőttek számára is kínál lehetősége-
ket: „mélyizom és általános erősítő 
edzést, úszásoktatást és -edzést, ke-
rékpározást és futást kínálnak, ame-
lyek kombinálhatóak is” – nyilatkoz-
ta Molnár Róbert egyesületi elnök. 
– Mennyire jellemző a felnőttek korosz-
tályára, hogy szívesen sportolnak? 

– A mai felnőttek sokkal nagyobb 
számban keresik a lehetőséget a sza-
badidő hasznos eltöltésére, de nem 
unaloműzésből, hanem helyes mó-
don, testi-lelki feltöltődés gyanánt. 
Szerencsére egyesületünknél töret-
len az érdeklődés, nem csak fellángo-

lás, nem csak időszakosan van igény 
a felnőttek részéről a mozgásra. 

A Fitbody Fitness Gym felnőttek-
nek biztosít lehetőséget. „Cardio-
alakformáló edzésünk az egész testet 
megmozgató reggeli és esti mozgás, 
fokozott figyelmet fordítunk a has-
izomra és a törzs tartóizmainak fej-
lesztésére. A M.A.X. Training egy 
30 perces rövid, intenzív, rendkívül 
hatékony, egész testet edző tréning. 
Egyszerű, könnyen tanulható gya-
korlatok. A Hatha jóga esti és reg-
geli időpontokban látogatható. Esti 
gyertyafényes ellazító jóga, amitől 
garantált a nyugodt alvás és reggeli 
dinamikus jóga, ami ellazít. A latin 
lady's programunk tökéletes kikap-
csolódás hölgyeknek, latinos ritmu-
sok, könnyen tanulható koreográfiák 
mellett.”– ismertette lehetőségeiket 
Uzonyiné Sóvágó Edit edző. 

CSAJOZÓS IZMOK

A BRO’Z-ban CrossFit felnőtt és 
gyermekedzések várják a sportol-
ni vágyókat. „A CrossFitben a lát-
ványos „csajozós izomzat” csak egy 
„mellékhatás”, a CrossFit célja a test 
erejének, teljesítő képességének nö-
velése, bármely kihívásról is legyen 
szó. Célja az evolúció által kialakított 
testünk rendeltetésszerű használata, 
a veleszületett alapképességek és erő 
életben tartása, optimalizálása, fej-
lesztése. A CrossFit a legjobb erő- és 
kondicionáló program. A jó hangu-
latú edzések mellett, rendszeresen 
csapatépítő programokat is szerve-
zünk.” – mondta Zolnai Gergely tu-
lajdonos és edző.

Az egészségügyi állapotunk meg-
tartására és javítására is számos 
edzésmódszer ismert városunkban. 
Fodor Anikót kerestük meg, aki az ál-
tala használt módszerekről elmond-
ta: „Az Aviva módszer pozitív hatását 
az izmok sokrétű mozdulatsoraival 

éri el. Fokozza a vérkeringést az al-
hasban, így több vitamin, hormon és 
más létfontosságú anyag jut a geni-
tális zónába, ami segíti a belső nemi 
szervek regenerálódását. Ezen kívül 
visszahat a központi hormonális sza-
bályozó, a hipofízis működésére is. A 
gyakorlatok végzésével megváltoz-
tatható és helyreállítható a szerve-
zet hormonális egyensúlyi állapota, 
ezért a tornát hormontornának is 
nevezik.” 

A „Mozogjunk együtt” az egészsé-
günkért egy átmozgató, alakformáló 
torna. A „Preventív gerinctréning” 
segít megelőzni a gerinc- és mozgás-
szervi problémák kialakulását. Meg-
erősíti a gerinc stabilitásáért felelős 
törzsizmokat, helyreállítja a gerinc 
mobilitását, javítja az állóképességet, 
formálja az alakot, tartást ad és védi 
a belső szerveket. A „World jumping” 
ideális sport a test alakformáláshoz 
és számtalan egyedi előnyt rejt. 

Az idősebb korban is közkedvelt 
Ignáth Mária tréningje: „Az egyik 
csoportos sportolási lehetőség a 
„Gymstick” – fogalmazott. Minden 
gyakorlatával erősíti a gerinc és az 
ízületek stabilizálásában működő 
izomcsoportokat. Az edzések egyedi 
felépítésűek, sajátos zenei összeállí-
tás tartozik a mozgáshoz. A „kombi” 
edzések, melyben a mozgásformákat, 
például az aerobikot, a tabatát ötvö-
zik a fitnesz eszközökkel, igen haté-
konyak.

Ha még eddig nem találtuk meg azt 
a sportot, amit szívesen végeznénk 
heti rendszerességgel, ne csügged-
jünk, próbáljunk ki minél több lehe-
tőséget, de sose adjuk fel! 

V-M. F.

Labdarúgás
Megyei I. osztály, április 23: Püspökladányi LE – HTE  4:3 (3:2)
Góllövők: Bányász Alex Attila (2), Szilágyi Márk
Ifjúságiak: Püspökladányi LE – HTE  0:6 (0:2)
Gergely Erik (3), Kálmán Patrik László (2), Varga Péter

Kempó
A XX. Bicske Kupán, nemzetkö-

zi kempóbajnokságon szerepeltek a 
Gajdán Tai Qui SE csapatának tag-
jai április 9-én. A megmérettetésen 
négy ország, kétszáztizenöt verseny-
zője lépett szőnyegre, közülük a light 
contact versenyszámban három bö-
szörményi is szép sikert ért el. Takács 
Erik és Nagy Erik első, míg Szabó La-
jos második helyezett lett kategóriá-
jában. 

Fotó: Facebook


