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A hét arca

A Dísznövény és Ízek Fesztiválja a pandémia után újra virágba
borította a Bocskai teret. De ízletes ételek is főttek, kiderült mi
lett a város tortája, de kulturális
műsorok, rajzkiállítás megnyitó
is színesítette a programot.
Fórizs László alpolgármester hangsúlyozta, ez az első tavaszi nagyrendezvénye a városnak. A pandémia
után különösen nagy jelentősége van,
hogy a csodálatos főterünk virágba
borul, emelte ki az alpolgármester.
Ez a sokoldalú rendezvény bemutatja mindazt, ami Hajdúböszörményt
széppé, jobbá teszi: a dísznövényeket, a virágokat, a mezőgazdaságot.
A fesztiválon a hagyományosan hozzánk tartozó ízeket kóstolhatjuk. Sőt,
mint megfogalmazta, a pandémia
után érezzük, mennyire fontosak a
társas kapcsolatok. Az emberek felszabadultak, sétálnak, közösen töltik az idejüket. Művészeti csoportok,
fellépők, sütemények, város tortája,
minden korosztály megtalálja a neki
fontosat ezen a napon, tette hozzá
Fórizs László.
A szervező egyesület vezetője, Fodor Pálné elmondta, tizenkettedik
alkalommal, várakozáson felül sike-

A közleményben olvasható, hogy a
tárca a szükséges forrás biztosításával
megteremti annak feltételeit, hogy az
év végéig több ütemben elbocsátani
tervezett foglalkoztatottak mielőbbi munkába állásukat megalapozó
képzésekben vehessenek részt. Így a
hajdúböszörményi munkavállaló is
számíthat segítségre. Az intézkedés
alapján a kormányhivatalok szakemberei személyre szabott, álláskeresést
ösztönző juttatást biztosíthatnak az
érintett tungsramos dolgozóknak.
A cég vezetésével történt egyeztetések alapján a támogatottak a képzés idejére mentesülhetnek a mun-
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Sport

Virágzott a tér a hétvégén

rült megrendezniük az eseményt.
Hajdúböszörményi tehetségeket kértek fel az eseményre, Bertalan Gellén
Viktória énekelt, felléptek a Salida
táncosai és a hajdúböszörményi mazsorettesek is. Debrecenből nóta- és
operetténekesek léptek színpadra.
Sóvágó Sándor kertész, a Sóvágó
Kertészet tulajdonosa a kezdetektől részt vesz a szervezésben. Mint
megfogalmazta, érdekes érzés két év
után újra rendezvényen lenni. A kiállító kertészetek a hétvégi eseményre
érkeztek Derecskéről, Debrecenből,
Böszörményből, Kálmánházáról. Az

Segítség az álláskeresésben
A kormány fokozott figyelmet fordít a Tungsram csoportos létszámleépítésben érintett
munkavállalóinak mielőbbi elhelyezkedésére – tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium május 18-án az MTI-t.

2022. május 27.

kavégzési kötelezettségük alól, így a
felmondási időszakkal egy időben az
átképzést elvégezhetik, és kiesés nélkül dolgozhatnak tovább új foglalkoztatójuknál. Így megvalósulhat, hogy
a dolgozók ütemezett leépítésüket
követően, lehetőség szerint azonnal
munkához jussanak – olvasható a közleményben.
„A kormányhivatalok célzott szolgáltatásaikkal a szociális-jogi következmények kezelésében, az álláskeresésben
és mielőbbi munkába állásban segítik a
munkavállalókat. Felvételükhöz a már
futó programokban is többféle állami
támogatást igényelhetnek leendő munkaadóik. A vállalat vidéki telephelyeinek
otthont adó városokban a csoportos leépítésben érintett létszámnál több üres
álláshelyet tartanak nyilván, ami nagyban megkönnyítheti, felgyorsíthatja a
dolgozók újbóli munkába állását” – írják
az MTI-hez eljuttatott közleményben.
Sz.H.-információ
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te ezen a napon Szabó László hentesmesterrel együtt a helyszínen elkészített étkeket. Nyolc-tíz bográcsban
főttek az ételek: pörkölt, slambuc,
vad. És ahogy megállapította, az étkek színvonala egyre magasabb. Köszönhető ez annak, hogy jó minőségű alapanyagok és a tudás együttes
eredménye valósul meg.
Süteményeket is értékeltek, hat
tortát és tizennyolc süteményt. Itt
azt figyelték a pontozásnál, milyen
ízű, hogy készült, milyen az állaga,
milyen krém van benne, a szemnek
tetszetős-e. A győztes pedig a város
tortája címet kapta.
Sz.Sz.K.

egynyári virágok egész skálájából és
évelőkből találhattak a legtöbbet az
érdeklődők, kaktuszok is érkeztek.
Leginkább keresettek a jó meleget
tűrő növények, ágyásokba vinka, tölcséres jázmin.
A látogatók többsége azért érkezett, hogy gyönyörködjenek a virágokban és vásároljanak. Volt, akit a
véletlen vezetett a kiállításra.
Érdről érkező vendégek azért utaztak Hajdúböszörménybe, hogy látogatást tegyenek ismerősük egykori
gimnáziumának városában.
Fehér Gábor mesterszakács zsűriz-

Pródi fejlesztések
Sajtótájékoztatón ismertették
azokat a fejlesztéseket, amelyek
a pródi településrész beruházásainak részleteit mutatták be május
17-én.
„Két álom vált valóra a településrészen, hiszen az önkormányzat tulajdonában lévő pródi iskolaépület, illetve a
művelődési ház felújítási munkálataira
összesen 51 219 992 forintot fordíthatott a város” – mondta Fórizs László
alpolgármester. Mindezt, az elmúlt
év decemberében kapott kormányzati
támogatás tette lehetővé, miután 490
559 109 forint összegű, vissza nem
térítendő támogatást kapott a város.
Ebből 440 millió forint jutott útfejlesztésre, míg a fennmaradó összegből a
pródi beruházásra is jutott keret. Hajdúböszörményben egykor tizennégy
tanyasi iskola működött – hangzott el
a tájékoztatón, ebből mára már csak
négy található meg. A pródi 1950-ben
épült és megérett a fejújításra, korsze-

rűsítésre. „A kistelepülések fontos intézménye az iskola és a kultúrház, ha ezek
közül valamelyik megszűnik, akkor a falu
is elnéptelenedik.” – egészítette ki az
elhangzottakat Sőrés István alpolgármester. „A két épület rászolgált a felújításra, a pályázatnak köszönhetően több
mint negyven nyílászárót is kicseréltek,
s háromszáz négyzetméter padlóburkolatot helyeztek el, illetve a szakemberek
korszerűsítették a fűtésrendszert is.”–
mondta Molnár Imre önkormányzati
képviselő. „A település rendezvényeinek
megvalósítására is hasznos lesz a két
épület, és úgy gondolom, mindkét épület
megérett már a felújításra. Az iskola épületének munkálataira (gépészet, elektromoshálózat-csere, burkolatcsere, festés)
26 223 565 Ft támogatást nyert az önkormányzat, míg a művelődési ház felújítására (épületgépészeti szerelvények,
elektromoshálózat-felújítás, burkolatcsere, festés) 24 996 427 Ft támogatást
nyert az önkormányzat.” – ismertette a
pródi egyesület elnöke. Angalét Péter
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Dr. Csapó Ildikó

A betegei gyógyulásából mindig
erőt nyert Csapó Ildikó belgyógyász
főorvos, aki nyugdíjasként is a lakosság szolgálatában áll. Évtizedek óta
praktizál.
– Hogyan emlékszik vissza gyermekkorára?
– Tizenegy éves koromig Komádiban
éltem, akkor, amikor még a település egy
kis falu volt. Nagyon szerettem ott lakni, sok időt töltöttem a többi, környéken
lakó gyerekkel. Télen csúszkáltunk a befagyott árokparton, nyáron bicikliztünk,
önfeledten játszottunk. Bár az iskola
messze volt, de oda is gyalog jártam. Jó
gyermekkorom volt. 1959-ben Debrecenbe költöztünk a szüleimmel és azóta is ott
élek. A megyeszékhelyen jártam az Arany
János Általános Iskolába és a Kossuth Lajos Gimnáziumba.
– Ezek az évek mennyire voltak meghatározóak a későbbi élete szempontjából?
– Nagyon. Tulajdonképpen a gyermekéveim tapasztalatai, élményei alapozták
meg a későbbi pályaválasztásomat. Az
egyik ilyen meghatározó emlékem a faluban élt idős doktor úrhoz kapcsolódik.
Rendkívül kedves és nyugodt természetű
volt, mindig mindent elmagyarázott. Én
már akkor azt mondtam édesanyáméknak:
én biztos, hogy doktor „bácsi” leszek! A
másik élményem egy berettyóújfalui kórházi kezeléshez kötődik. Ez kevésbé volt
vidám. Szüleim nem szívesen engedtek el
otthonról, sokszor még az udvarról sem,
édesanyám féltett. Nagyon szerettem játszani, de huncut gyerek voltam, és próbáltam mindig kicselezni a felnőtteket. Egy
téli, decemberi napon kimentem csúszkálni a tiltás ellenére, persze elestem, és eltört
a kezem. Így kerültem a kórházba, ahol addig soha nem jártam és az ott tapasztaltak,
az ellátás, a környezet mély benyomást tett
rám.
Gyermekkorom óta éreztem, majd az
évek teltek és egyre inkább nőtt bennem
az elhatározás, hogy gyógyítani szeretnék. Mindig is orvos akartam lenni. Jó
tanuló voltam és szerettem tanulni, így
nem volt akadálya az álmom megvalósításának.
– A neveltetése mennyire határozta meg
az életét?
– Édesapám nagyon sokat dolgozott.
Korán hajnalban ment el és késő este érkezett haza, így édesanyám volt, akivel
több időt töltöttem. Mindig azt láttam,
hogy valamit tevékenykedik. Ritkán ült le
még kézimunkázni vagy újságot olvasni
is. Otthon mindig főtt étel volt, tisztaság
vett körül minket. Ruhát is varrt nekem.
Úgy gondolom, hogy „amit az ember otthonról hoz”, meghatározó lesz a későbbi
élete során. A munka szeretete bennem is
megmaradt. A férjem azt szokta mondani, hogy maximum egy fél órára tudok leülni nyugodtan. Én is azt szeretem, hogy
minden rendben legyen körülöttem. Főzök, mosok, vasalok és takarítok. A gyerekeimet szintén megpróbáltam erre nevelni. Úgy gondolom, sikerült.
– A belgyógyászatra hogyan esett a választása?
– Amikor egyetemre jártam, nekem
nagyon tetszett a sebészet. Azt gondoltam, hogy ez lesz az a szakterület, amit
választani fogok. Ezt egészen addig így
éreztem, míg hatodévesként műtéteknél
nem asszisztáltam. Volt úgy, hogy délelőtt tizenegy órakor mosakodtam be
egy hasnyálmirigy daganatos férfinek a
műtétéhez. A beavatkozás alatt az orvosok cserélődtek, én viszont még mindig

XXXII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM

„kampóztam”, egészen délután öt óráig.
A hosszú beavatkozás ellenére, néhány
nap múlva sajnos a beteg elhunyt. Ekkor
én úgy gondoltam, hogy ez a szakterület
nem igazán nőnek való. Inkább azt az utat
választottam, ahol a páciens vagy műtétre
kerül, vagy sikerül meggyógyítanom. Így
lettem belgyógyász. Én még a debreceni
Bem téri kórházban töltöttem a gyakorlati időmet. Nagy szerencsém volt, mert az
akkori osztályvezető főorvos felajánlotta
nekem, hogy adjam be a pályázatomat.
Ennek köszönhetően felvételt is nyertem,
és 1974. október 1-jén ott kezdtem meg a
pályafutásomat.
– Böszörménybe hogyan került?
– 1987 decemberéig belgyógyászként
dolgoztam, közben férjhez mentem, gyerekeket szültem. A férjem élsportolt, és
a rendőrségen dolgozott rendőrorvosként. Mind a ketten nagyon sokat voltunk ügyeletben, emiatt nehéz volt öszszeegyeztetni a gyerekek felügyeletét.
Tovább nehezítette a helyzetünket, hogy
átköltöztünk a debreceni Dorottya utcai
kórházba, ahol én már ügyeletvezető voltam. Beindult a sürgősségi betegellátás,
és én endoszkópizáltam is a kórházban,
emiatt állandó készenlétben kellett lennem. Ez már nagyon sok volt, így valakinek váltani kellett. Körzeti orvos lettem.
A kórházi munka után ez szokatlan volt,
nem igazán állt közel hozzám. Sokszor
korlátokba ütköztem. Itt keresett meg
néhai Hagymási főorvos úr, a Hajdúböszörményi Rendelőintézet igazgatója
azzal, hogy dolgozzak belgyógyászként
a városban. Nagyban megkönnyítette a
döntésemet az a körülmény is, hogy akkoriban a debreceni orvosokat kisbusszal
szállították a városba. A fizetésem dupla
annyi lett, mint amit háziorvosként kerestem, és ügyeletet sem kellett ellátnom.
Szakmailag szintén jobb lehetőség volt
számomra az ajánlat. Mindez 1988 júliusában történt, ekkor kezdtem el Hajdúböszörményben a rendelést. Akkor még
a Mester utcán dolgoztam, és Bakondi
főorvos úrral párhuzamosan végeztük a
gyógyító munkát.
– Mennyire találta meg a városban a helyét? Milyennek ismerte meg a böszörményi
embereket?
– Az itt töltött évtizedek alatt sok
mindent elértem és megvalósítottam.
Talán nem tűnik szerénytelenségnek, de
munkámmal megalapoztam a városban
a belgyógyászati szakma elismertségét.
Megadatott a lehetőség, hogy én választhassam meg a munkavégzésem helyét. Sikerült kialakítani egy őrzőt, ahol elkezdhettük az infúziós kezeléseket, ezen kívül
például hascsapolást is végeztünk. A böszörményi betegek endoszkópos vizsgálatát én szerveztem meg és végeztem hosz-

szú időn keresztül. Később adódott egy
olyan lehetőség is – az önkormányzatnak
hála –, hogy kaptam egy gyomortükrözésre alkalmas endoszkópot és béltükrözésre használható eszközt. Ezzel csaknem
tíz évig dolgoztam a városban, és a szövettani anyagokat is én vittem Debrecenbe, a kórbonctanra vizsgálatra. Az 1998as privatizációt követően az endoszkópia
helyett a diabetológia felé fordultam.
Megpróbáltam fejleszteni szakmai tudásomat, elmélyíteni, hogy a betegeknek
csak végső esetben kelljen Debrecenbe
menniük ellátás miatt. Nagy hangsúlyt
fektettünk az infúziós kezelésekre is. Ezt
a nappali kórházi részben sikerült kivitelezni. 2000-ben pedig úgy döntöttem,
hogy foglalkozás-egészségügyi szakvizsgát teszek. Részben a belgyógyászat mellett, részben most már nyugdíjasként, azóta is ezzel foglalkozom. Az emberekkel
való kapcsolatom nagyon jó. Nehéz volt
megszokni eleinte, hogy a „Böszörményiek” egy viszonylag zárt közösséget alkotnak, és nehezen fogadnak be maguk közé
idegeneket. Viszont akiket megszeretnek, azokat „egyenrangú félként” kezelik
és nagyon kedvesek hozzájuk. Saját személyes tapasztalatom szerint segítőkész
emberek.
– Munkájában mire fordítja a hangsúlyt?
– A tanítómestereimtől azt hallottam,
hogy a betegnek mindig igaza van. Meg
kell hallgatni a pácienst, már sokszor ez
is egy fél gyógyulás. Lehet, hogy több
időt kell rászánni a kezelésre, de véleményem szerint egy jó anamnézis felér egy
fél diagnózissal. A belgyógyászatban is
azt szerettem, hogy teljes képet kaptam
a betegről.
– A gyógyító munka mellett mindig fontos
szerepet kapott a sport az életében.
– Általános iskolás koromban futottam, majd a labdajátékokban is kipróbál-

tam magam. Röplabdáztam, kézilabdáztam. Annak idején a Vörös Meteorban
játszottam. Inkább amatőr szinten sportoltam. Manapság pedig minden reggel
tornázom. A gyerekeim a sport szeretetét
inkább az apjuktól örökölték.
– Önökről elmondható, hogy egy sportos
család.
– Ez tényleg így van. A férjem 114 alkalommal ölthette magára a magyar
kézilabda válogatott címeres mezét. A
Montreáli Olimpián hatodik helyezést elért csapat tagja volt. Ő ma is napi szinten
sportol. A fiam szintén kézilabdázott az
NB I-ben. Ő ifjúsági magyar bajnokságot
nyert csapatával, és Stockholmban részt
vett az Európa-bajnokságon. Most hetente focizni jár. A lányom kosárlabdázott, s
heti gyakorisággal most is jár edzésekre.
Az unokáim többféle sportágat űznek,
sok mindent kipróbálnak. Van, aki kosárlabdázik, úszik, lovagol, a legkisebb például balettozik.
– Van-e követője a pályán a családból?
– Sajnos nem. A lányom és a fiam is a
jogi pályát választotta. A lányom büntetőbíróként dolgozik, a fiam pedig ügyvéd
és akkreditált közbeszerzési tanácsadó.
– Jelenleg mi tölti ki az idejét?
– Első helyen az unokáim vannak.
Most, hogy több a szabadidőm, sokat
tudok foglalkozni velük Debrecenben és
Budapesten is. A járvány alatt még az
„online oktatásukat” is vállaltam. A közelmúltban négy napot töltöttem a fővárosban a fiam gyermekeivel. Jöttem hazafelé a vonaton és már ekkor kaptam egy
üzenetet, hogy „mama nagyon hiányzol”
– pedig csak két órája mentél el. A lányom
gyermekei már nagyobbak, ők rendszeresen átjönnek hozzám, mert csak beszélgetni szeretnének. Ez nekem mindennél
többet jelent. Szabadidőmben ezen kívül
még nagyon sokat sütök. Már a kenyérrel
is próbálkoztam. Amikor lehetőségünk
van, akkor pedig utazunk. Olvasni is szeretek. Gondozom a virágaimat és vezetem a háztartást.
– Visszatekintve eddigi életére, elégedett
embernek tartja magát?
– Nagyon. Úgy érzem, hogy a munkámban megtaláltam a boldogulásomat,
sok embernek segítettem. Mindent elértem Hajdúböszörményben, az itt végzett
munkám – úgy érzem – a csúcsát jelentette a pályafutásomnak. A gyerekeim
felnőttek, szépen haladnak az életben.
Szeretik a munkájukat. Ha az öt unokámat látom, boldogság tölt el. A férjemmel
nagyon jó házasságban élünk negyvenhét
éve. Egészséges vagyok. Tulajdonképpen
nem hiányzik semmi az életemből.
Bertalan Erzsébet
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Aranyeső a fesztiválon
A XIV. Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesztivált rendezték a művelődési központ
színháztermében, május 21-én.
A programban színpadra lépett a
Debreceni Mazsorett Együttes Varázs, Szellő, Csillag, Koala, Orgona, Kristályvirág, Viola csoportja,
a hajdúdorogi Kankalin, Nefelejcs
csoportok, az újfehértói Szivárvány,
a tiszaújvárosi Gyermek, Jégvirág,
Derkovits felnőtt csoportok, a vésztői Gyöngyszemek, a füzesgyarmati
Csillagfürt és a hajdúböszörményi
Korall, Csillám, Kristály, Ariel és Flamingó-Nárcisz csoportok.

A fesztiválon a hajdúböszörményiek szép sikereket értek el. A Korall
az 1. korcsoport kiemelt arany, míg a
Flamingó-Nárcisz felnőtt korcsoport
show kategória kiemelt arany, felnőtt korcsoport pom-pon kategória,
kiemelt arany oklevelét vehette át.
Az Ariel felnőtt korcsoport show
kategóriában kiemelt arany, felnőtt
korcsoport pom-pon kategóriában

kiemelt arany oklevelet kapott. A
Csillám a 2. korcsoport pom-pon kategóriában kiemelt arany és a 2. korcsoport show kategóriában kiemelt
arany oklevéllel minősült.
A Kristály a 3. korcsoport show kategória kiemelt arany oklevelese és a
3. korcsoport pom-pon kategória kiemelt arany oklevelese lett.
A Tamburmajor-díj felnőtt korcsoportban Fodor Jázminé lett. A legjobb
koreográfiáért járó díjat pom-pon
kategóriában Futaki Renáta vehette
át. A Hajdúböszörményi Mazsorett
Együttes csoportvezetői: Futaki Renáta és Ládáné Tóth Zsuzsa.
Egy korábbi díj átadására a feszti-

vál elején került sor. 2019 Legjobb
koreográfia díjat Futaki Renáta, a
Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes Nívódíjas oktatója kapta, melyet
dr. Tóthné Rozsályi Judit, a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
alelnöke, a mazsorett szekció vezetője adott át.
Szarvas-Szabó Katalin

Közgyűlés a civileknél
A Civilek a Lakóhelyért Egyesület a napokban tartotta közgyűlését, ahol
egyesületi tisztségviselőket is választottak a jelenlévők.
A közgyűlés elnöknek dr. Nagy Imrét, elnök-helyettesnek Fülep Zsoltot,
szakmai alelnöknek Mirkóné Fehér Juditot, programszervező alelnöknek
Szabó Sándort, míg elnökségi tagnak Töviskes Sándornét választotta. A
résztvevők köszönetet mondtak Szabadi Edit, korábbi elnök-helyettesnek és
Fehér Imre alelnöknek az elmúlt évtizedben végzett segítő munkájukért.
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Dobogót ért a közös futás

Az elmúlt két évben tizenöt új
futókört adtak át hazánkban,
amelyeken az elmúlt hét szombatján rendezték meg a Futókörök napja országos programját, s
amelyhez Hajdúböszörmény közössége is csatlakozott.
Tizenöt futókörön várták a szervezők a mozogni vágyókat, akiket arra
bíztattak, vállaljanak lakóhelyükért,
s a maguk egészségéért néhány kört
megtenni a rekortánon. Hajdúböszörményben, Egerben, Gödöllőn,
Kaposváron, Pápán, Székesfehérváron, Sárváron, Szegeden, Miskolcon,
Szolnokon, Kiskőrösön, Dabason és
három fővárosi kerületben, a kőbányai Sportligetben, a békásmegyeri
Táncsics Mihály parkban és a pestszentlőrinci Havanna úti lakótelepen
valósult meg a második alkalommal
megrendezett verseny. Idén Dabas
nyerte a Futókörök napja összetett
versenyét. A Pest megyei település
lakói összesen 4841 kilométert futottak. A második helyen a szolnokiak 4481 kilométert teljesítettek, a
harmadikon pedig városunk futói végeztek. A Fürdőkerti futókörön 413
sportoló, összesen 3702 kilométert
teljesített. Ebben az évben 163 futóval többen vettek részt a programon,
mint tavaly, a lefutott kilométer pedig 1000 km-el lett több.
Többen elkötelezetten vállalták
Hajdúböszörményért a kihívást
szombaton, Erdős-Kathi Klára edző
megfogalmazta, hogy náluk, az edzőteremben is működik futópad, mert a

bemelegítéshez tartozik a cardio jellegű mozgás. De úgy gondolja, minden mozgásforma jótékony hatással
van az emberi szervezetre, az elmére, közérzetére, egészségére. Ezért is
szervezték meg, hogy többen összegyűljenek, és a Shape Time közössége fusson a futókörök napján.
Pápista István, a Keleti Harcosok
edzője szintén az egész csapattal
érkezett, hogy szokásos hétvégi futóedzésükkel most a városi teljesítményt támogassák. Ők a következő
versenyükre készülnek már.
Molnár Róbert, a Tekergők SE vezetője szerint ez a program óriási lehetőség több sportág sportolójának
is hogy bekapcsolódhassanak ebbe a
kezdeményezésbe és jó hangulat alakulhasson ki az eseményen. Ők most
a szervezésben is aktívan kivették a
részüket.
Szabó Balázs debreceni futó is
azért érkezett, hogy segítsen abban,
hogy az egyik kedvenc pályája jutalomban részesüljön. Gyerekkora óta
sportol, mint vallja, a futás jó stressz
levezetés, fogyókúrában is hasznos
segítség, ehhez sok sprintet kell futni, de mértékkel, felügyelettel.
A három leghosszabb távot megtevő futó Hajdúböszörményben,
Tömöri Attila 67, Szabó Balázs 64,
Kovács Melinda 63 körrel. A 3. helyért járó 100 000 forintos nyereményt jótékony célra használja majd
fel a futókört működtető Hajdú7 Kft.
Sz.Sz.K.
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Tavaszi kórusmuzsika

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

A munka után is aktívan
Fontos, hogy a szépkorúak is
odafigyeljenek a szociális életükre, hiszen a magány, az özvegység
nehéz teher az ember lelkének.
Egyre többen élnek aktív nyugdíjas éveket. Hajdúböszörményben
az időseket több klub és egyesület is várja.

Tavaszi zenei kavalkád címmel rendezetek hangversenyt a művelődési
központ Bársony András termében május 22-én. A Daróci Bárdos Tamás
vegyeskar és a Bartók Béla Zeneiskola leánykara lépett színpadra, kiket
Rozsné Fekete Csilla és Gáll Péter vezényelt. A műsoron több klasszikus kórusművét, pédául Orlando de Lassustól, és kortárs zeneszerzők, mint Petrovics Emil vagy Daróci Bárdos Tamás műveit is bemutatták a fellépők.

A szeretet erejével
Napjainkban a gyermekvállalás ilyenkor a nagyszülők, keresztszülők nyújéletkora kezd kitolódni. Egy vagy két
gyerek?- teszik fel a kérdést, s vannak, akik nagycsaládról álmodoznak.
A többgyermekesek segítésére, elképzeléseik megvalósítására hazánk kormánya kedvező ellátásokat, támogatásokat biztosít.
Beszélgettem néhány anyukával, akik
négynél több gyermeket vállaltak. Megkérdeztem őket, hogy mindig is nagycsaládot terveztek? Illetve meséltek nekem a
hétköznapjaikról, miben más az élet négy
vagy több gyerekkel. Általánosságban azt
tapasztaltam az elmondottak alapján,
hogy nagyon boldogok, hogy több gyermeket vállaltak, és erősebb összetartozást
éreztem a családjukban. Akik háromnál
több gyermeket vállalnak, egész fiatal koruk óta biztosak abban, hogy több gyermeket szeretnének. Nem feltétlen 4 vagy
5 gyermeket, de 3 vállalása szerepelt a
hosszú távú terveik között. Sok esetben
játszott közre a véletlen, volt, ahol a harmadiknak tervezett gyermek aztán egy
ikerpár lett, volt, ahol a negyedik gyerek
meglepetésként érkezett a családba. Többször ösztönözte a szülőket, hogy fiú vagy
lány gyerekük még nem született, és bíztak abban, hogy a harmadik vagy negyedik
gyerek majd valóra váltja álmukat. Egyhangúan úgy éreztem, hogy a több gyermeket vállalók biztatják az egy gyerekeseket, hogy legalább egy kistesóra szánják rá
magukat. A tapasztalataik alapján a testvérek szeretnek együtt játszani, sok új dologra tanítják a kisebbeket. Együtt nőnek,
fejlődnek, örül az egyik a másiknak, főleg,
mikor a legkisebb megtanul járni, beszélni, a nagytesók ezeket ugyanúgy élvezik,
mint a szülők. Nehézségként emelték ki
az igazságosságot, hogy minden gyerekre
ugyanannyi idő, figyelem, gondoskodás,
szeretet jusson. Illetve minden gyermek
más, hiába testvérek, másfajta törődést
igényelnek. Nehézséget a legtöbb családban a napi logisztika jelent, mikor a nagyobb gyerekeket iskolába kell vinni, a kisebbeket oviba, a legkisebb még otthon, s
ezek után a szülőnek időben be kell érnie a
munkahelyére. A mindennapok több szervezést igényelnek, néha még egy bevásárlás is komoly kihívást jelent.
Az elmondható, hogy a sokgyerekes
családok sosem unatkoznak, valamelyik
gyerek körül mindig akad teendő. Kiemelték, hogy vannak olyan időszakok, mikor
segítség nélkül nehezen boldogulnának,

tanak segítő kezet. Illetve mindenhol nagyobb autót kellett vásárolni, ha az egész
család szeretne egyszerre utazni, ezzel a
vezetési rutint és a parkolási tehetséget
is fejleszteni kellett. Az anyagaik tekintetében jelentős eltérést nem érzékelnek,
hiszen amennyivel több fogy, annyival
több is jön a konyhára a kedvezményeknek köszönhetően. A ruháztatás is könynyű, hiszen amit az idősebbek kinőnek,
újrahasználható a fiatalabbak számára. Az
első pár hónap nehézségein túllendülve,
mikor még a kisebbek több törődést igényelnek, a családtagok hamar összeszoknak és mindenki megtalálja a maga helyét
a családban.
A gyermekvállalást az állam is támogatja, hiszen többféle kedvezményt nyújt a
családoknak. Adott a babaváró támogatás,
lehetőség kínálkozik a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, a köznyelvben a
CSOK igénybevételére is. Ennek összege a
vállalt gyermekek számától függ, mely egy
gyerek esetén, használt lakás vásárlásakor hatszázezer forint, míg a legnagyobb
kapható összeg új lakás vásárlására vagy
építésére, 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás, továbbá 15 millió forint államilag támogatott lakáshitel,
mely adható a nagycsaládosoknak. Illetve 4 vagy több gyermek vállalása esetén
elengedhetik a diákhitel tartozásokat, a
jelzáloghiteleket. Ugyanakkor nő a családi pótlék összege, személyi jövedelemadó
mentességet, autóvásárlási támogatást
kaphatnak. Emellett magasabb utazási
kedvezmények illetik meg a nagycsaládosokat, ingyenes, illetve kedvezményes
gyermekétkeztetésben részesülhetnek,
az állam ingyenes tankönyvellátást biztosít számukra. Illetve a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete is sok segítséget tud
nyújtani tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket
nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület
céljaival és feladataival egyetértenek, és
lehetőségeik szerint részt vesznek azok
megvalósításában. „Egyesületünk központjában többféle ingyenes tanácsadó
szolgálat is működik: általános jogsegély,
otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés.
Fontos feladatunk tovább a gyermekek
és fiatalok közéleti nevelése, a természet
szeretetére, óvására és a környezettudatos
magatartásra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése, az egészségfejlesztés.”
– olvasható az egyesület weboldalán.
V-M.F.

XXXII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM

A Szociális Szolgáltatási Központ
munkatársával, Szabó Mariannal az
Idősek és Demens Személyek Nappali
Ellátásért felelős vezetőjével beszélgettünk az igénybe vehető lehetőségekről.
– Az Önök által szervezett Idősek
Klubja milyen lehetőségeket kínál a
nyugdíjasok számára?
– A nappali ellátás főként a városban élő nyugdíjasoknak biztosít
napközbeni tartózkodást. Jelenleg 42 fő tagunk van. Célunk, hogy
időseink családias légkörben, tevékenyen tölthessék szabadidejüket.
Ennek érdekében több programot
és kikapcsolódási lehetőséget kínálunk. Készség és képességmegőrző
foglalkozások, kézműveskedés, népi
kismesterségek, kosárfonás, hímzés,
kötés, horgolás, nóta- és zenedélután, zeneterápia, irodalmi és kulturális programok, kirándulások, kerti
főzések, gyógytorna és masszázs,
internet használat található kínálatunkban. A nappali ellátásban lehetőséget biztosítunk fodrászkodásra,
illetve kéz- és lábápolásra is. Igény
szerint egyszeri étkezést, ruhamosatási, javítási és tisztálkodási lehetőséget is megoldunk a tagjainknak.
Segítséget nyújtunk a mindennapi
életvitel során felmerülő problémák
megoldásában, bevásárlás, gyógyszerkiíratás, kiváltás, szakorvosi
vizsgálatokra történő eljutás során
szállítást és kíséretet biztosítunk,
hivatalos ügyek intézésében, segélyezésben, adományozásban, a ház
körüli munkák elvégzésének megszervezésében is közreműködünk.
Intézményünk 2017-ben integrált
formában kezdte el a demens nappali
ellátást. Ennek az ellátási formának a
bevezetését az indokolta, hogy munkánk során egyre több ellátottunk
esetében tapasztaltuk a demencia
tüneteinek megjelenést és szerettük
volna a jól megszokott környezetben
biztosítani számukra az ellátást, a diagnózist követően is.
– Mennyire jellemző az idősekre, hogy
keresik az ehhez hasonló lehetőségeket?
– A munkám során szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy egyre idősebb személyek veszik igénybe
szolgáltatásainkat. A nyugdíjazást
követően sokan plusz feladatot vállalnak még jövedelmeik kiegészítése érdekében, vagy besegítenek az
unokák nevelésébe, ellátásába. Ők
csak alkalomszerűen, főként kikapcsolódás céljából veszik igénybe szolgáltatásainkat. Napi szinten azok az
idősek járnak hozzánk, akik megözvegyültek, életkoruk előrehaladtával
egészségi állapotuk már nem teszi le-

hetővé az aktív munkát, illetve a családtámogató funkciója is csorbult, hiszen a gyerekek még dolgoznak, más
városban, esetleg külföldön élnek.
– A városban milyen más programok,
vagy csoportos lehetőségek várják az
idősebbeket?
– A fenti lehetőségeken túl bekapcsolódunk a városi programokba, illetve nagyon jó kapcsolatot ápolunk
több bentlakásos idősek otthonával,
más nappali ellátásokkal, városi civil szerveződéssel. Intézményünk
is törekszik arra, hogy a városban
élők megismerjék szolgáltatásainkat,
ezért egy évben több alkalommal is
nyílt napot, programokat szervezünk
nemcsak ellátottaink, hanem a városi
lakosok számára is, pl. idősek hónapja keretében, egészségnapokon.
– Az Aranykor Nyugdíjas Egyesület 1981-ben alakult pedagógus klubként, majd ez fejlődött tovább az évek
során – mondta el Nagy Imréné, aki
2008 óta látja el a vezetői feladatokat. Kéthetente tartanak találkozót,
ahol különböző programokkal várjak
a nyugdíjasokat. Többek között irodalmi, zenei, biológia, helytörténeti
témában hallgathatnak előadásokat.
Ezen felül, általában havonta egyszer kirándulásokat is szerveznek az
ország hegyvidékein. Évente két alkalommal, május és szeptember hónapban pedig négynapos kirándulást
szerveznek, így jártak már Erdélyben, Ausztriában, Szegeden, Pécsett.
Az egyesületnek közel 75 tagja van.
Harminc éves évfordulójuk alkalmából saját könyvet is össze állítottak.
A Dóry József Nótaklub is kikapcsolódási lehetőséget kínál a nyugdíjas korosztály számára. A klub tagjai
fellépéseken, gálaesteken, intézmények és céges összejövetelek alkalmával is bemutatkoznak. Gyakran
találkoznak, melyeken szívükhöz
közelálló nótákat adnak elő. Csárdásokat és hallgatókat is örömmel
énekelnek. Emellett kirándulnak és
egyéb rendezvényeket is szerveznek.
A városban az idősebbek a fentebb említett lehetőségeken kívül,
még szívesen látogatják a Vasvári Pál
Társaság, a Varga Lajos Kultúrkör, a
Kertészeti és Kulturális Egyesület, a
kultúrkör foglalkozásait is.
Friderika
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Pályám kedves története

Sokak Éva nénije tanulmányai alatt
és azt követően is a szakmája elkötelezett képviselője, immáron 34 éve. A
pálya iránti érdeklődését keresztmamájától örökölte. Két gyermek édesanyja, kettő nagymamája és sokak pótanyukája az intézmények ajtaján belül.
Első óvodai munkahelyén még képesítés nélküli nevelőként dolgozott. A
hajdúvidi óvodában, majd az Újváros
utcai oviban államvizsgázott. „A gyerekeim születése után a 10. számú,
Désány utcai óvoda alapító tagjainak
egyikeként kezdtem óvodapedagógusi feladatokat. Az ottani kollektívát
soha nem fogom elfelejteni, sikeres,
jó éveket töltöttünk ott. Nagyon fájt a
szívünk, amikor bezárták az óvodánkat, de tovább kellett lépnünk. Én a
Kálvineum utcai intézményben folytattam a munkát, majd az egységesítés
után a Napsugár Óvoda Polgári utcai
székhelyére kerültem. Majd Bodaszőlőn dolgoztam. Idő közben gyermekifjúság- és családvédelemből szakvizsgáztam, és gondoltam, hogy hasznát
tudom ennek venni, és nekem is hasznomat vehetik a külterületen. Közoktatás vezetői szakvizsgát is tettem,
s tagóvodavezető lettem. Szeretek a
bodaszőlői óvodában dolgozni, szeretem a hozzánk járó nyílt szívű, kíváncsi gyermekeket, a szülőket, minden
nehézségükkel együtt. Szeretek együtt
dolgozni az óvoda minden munkatársával, jó kis csapatot alkotunk.”–
mondta munkásságáról Vargáné Kiss
Éva.
Kedves kis történetét pedig így idézte fel. „Az óvodai élet nagyon változatos, soha nincs két egyforma nap.
Azt gondolom, hogy bennünket, óvodapedagógusokat az tart pozitívan,
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Akarat, kitartás, kézügyesség

Mesék birodalmában
Hol máshol, ha nem az egyszer
voltak világában, az óvodákban
születnének kedves történetek.
Vargáné Kiss Éva óvodapedagógus
ezúttal a saját történetéről mesél,
nem csak gyereknek.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

hogy nap mint nap találkozunk kedves
történetekkel, vicces beszólásokkal,
melyekből néha szlogenek lesznek a
kollektíván belül. Sok-sok kedves történetem közül érdekes módon élénken
élnek még azok, amelyek a pályám kezdetén történtek. Első napom volt az
óvodában és a kiscsoportos Imikének
egyaránt. Nagyon magabiztos volt,
ismerkedett, egész délelőtt játszott.
Ebédnél sem akart leülni, próbáltam
kedveskedni neki, meggyőzni, hogy

egyen. Végül mondtam, hogy gyere,
Imike, egyél, már ki is szedtem neked
a levest. Erre ő közölte, hogy „jó, akkor
edd meg, ha kiszedted”.
Szintén kezdő voltam még, amikor
egy nagyon eleven, de okos kisfiú is járt
hozzám. Nyár volt, az udvaron a homokozónál játszottunk, mikor Petike
szóba hozta, hogy ő szereti a békákat,
gyíkokat, gilisztákat. Kérdezte, hogy
én szeretem őket. Elmondtam, hogy
tudom, hogy hasznosak, óvjuk őket, de
nem szeretem megfogni. Erre ő: „Pedig
azt hittem szereted, mert ott van az
öledben.” Addig beszélt hozzám, míg
észrevétlenül az ölembe csempészett
egy élő békát. Hát először volt visítás,
aztán meg persze nevetés.
Friderika

Polgárőrközgyűlés

Rendes éves közgyűlését tartotta a Hajdúböszörményi Polgárőr Egyesület. Az Egyesület januárban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Most az elmúlt év beszámolóját tárgyalták meg. Rácz Gábor, az egyesület elnöke elmondta, tevékenységüket
társadalmi munkában végzik, a lakosság biztonságérzetének megóvása érdekében.
2021-ben hatvan aktív tag, tizennyolcezer órás szolgálatot látott el, 32 hektár területen, 160 kilométernyi külterületi és hatvanöt km belterületi úton, 45.000 km megtételével. Az elismerések átadására is ezen alkalomból került sor. Az önkormányzat
ajándékcsomagját a polgármester adta át, illetve megtudtuk, Pacsmag János lett az Év
polgárőre díjazás első, második, harmadik helyezettje.

A jó mesteremberekre manapság
egyre nagyobb szükség van. Például
ök azok, akik nevelhetik a jövő generációját. Tóth Sándort, a Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt. vágóhídjának vezetője. A hentesmester
közel negyven éve dolgozik a pályán.
Munkájáról tisztelettel és szeretettel
beszél.
– Hogyan került erre a pályára, mióta hentes?
– Sokáig asztalosnak készültem. A pályaválasztás idején atletizáltam. Az akkori edzőm Kertészné Éva néni vetette fel,
hogy menjek hentesnek, mivel így kollégiumot is kaphatok és tovább sportolhatok.
Megfogadtam a tanácsát. Ezt a döntésemet soha nem bántam meg. 1983 óta vagyok a pályán.
– Volt-e hagyománya a családjukban ennek a hivatásnak?
– Hentes nem volt, de mindenki értett
ehhez a szakmához egy kicsit. Ez a családi disznótorokon világlott ki, amikor saját
magunk dolgoztuk fel a sertést. Volt, akinek az volt a feladata, hogy szúrja a disznót, volt, aki a feldolgozásban jeleskedett.
Azért a nagyapám irányított. Nekünk,
gyerekeknek a vízhordás és a belek felfújása volt a feladatunk.
– Mestervizsgával rendelkezik. Ezt miért
volt fontos, hogy megszerezze?
– Ez egy olyan előrelépést jelentett, ami
nagy álmom volt. Szakmán belül ez presztízst jelent. Ráadásul kihívás volt a számomra. Ennek köszönhetően fiatalokkal
is foglalkozhatok.
– Mi a feladata a hentesnek?
– Röviden, az emberek ellátása, élelmiszer-előállítás. Fontos, hogy minőségi
terméket tegyünk le az asztalra, igényességgel.
– Milyen feladatai vannak a munkahelyén?
– Vezetőként sok az adminisztrációs
feladatom, de amint tehetem, a kés még
nem esik ki a kezemből. Hogyha kell, be
tudok állni a közvetlen munkába. Nagyok
az elvárásaim a munkatársaimmal és magammal szemben is. A boltban dolgozó
hentesnél a vásárló igénye a meghatározó.
Ott érteni kell az emberek nyelvén is.
– Milyen képességekkel kell rendelkezni
ahhoz, hogy valakiből jó hentes legyen?
– Akarata, kitartása, kézügyessége kell,
hogy legyen. Elengedhetetlen, hogy szeresse a hivatását. Mint minden szakmában az alázatosság is fontos. Jó, ha hallgat az idősebb, tapasztalt szakemberekre.
Mindig akarjon tanulni.
– Véleménye szerint van elég jó hentes?
– Egyre kevesebb a jó hentes. Aki végez,
nem feltétlenül marad a szakmán belül.
Aki marad, az elhivatott. Hiszen egy nehéz
munkáról beszélünk. Fizikálisan nagyon
megterhelő. Az utánpótlás tekintetében
elmondható, száz végzett gyerekből nyolc
vagy tíz marad a szakmában.
– Meg lehet élni ebből a szakmából?
– Meg. Viszonylag elég jól alakulnak a
keresetek. Becsületes munkával, hosszútávon megélhetést biztosít ez a szakma.
– Mennyit változott ez a munka az elmúlt
évtizedekben?
– Sokat változott. Régen még hagyományosan perzseltünk, ami már nem létezik.
Most sokkal modernebb a technológia és
az eszközeink is korszerűbbek. De a házi
vágást soha sem tudják automatizálni.
Ezeknél még kell a jó szakember.
– A fogyasztási szokások is változtak?
– Úgy látom, hogy disznóvágásnál a
régi, hagyományos ízek kezdenek ismét
visszatérni. Ebben nagy szerepe van az
idősebb korosztálynak, akik a fiatalok

felé közvetíthetik a régi tradíciókat.
– Egy jó hentes főzni is tud?
– Aki igényes, az tud főzni is. Hiszen
egy hurkát vagy kolbászt be kell ízesíteni.
Ehhez meg kell kóstolni. Ebből következik, hogy egy hentes egy jó lebbencslevest,
babgulyást vagy pörköltöt meg tud főzni.
– Fejből vagy receptúra alapján dolgozik?
– Nekem van egy receptúrám, melyet
még a nagyanyámtól lestem el. Amikor ő
a fateknőben gyúrta például a kolbászt,
mindig jelezte, hogy miből, mennyit kér.
Én ezt megfigyeltem és lemértem. Máig
ezt használom a disznótorokban. Családon belül ez az etalon.
– Mit szeret legjobban főzni?
– A slambucot. Gyerekkoromra vezethető vissza, amikor sűrűn megfőtt ez
nálunk és a mezítlábas lebbencsleves is.
Ez utóbbinak most jön a szezonja, hiszen
rövidesen érik a paradicsom és a paprika.
Ezeket beleteszem, nem pirítom a tésztát.
Belekerül a krumpli is, és el van intézve.
Ez az étel gyorsan kész van és rendkívül
laktató.
– Mi a kedvenc étele, melyik húst szereti
legjobban?
– Hagyományosan a zsírral átszőtt részeket szeretem, az oldalast és a tarját.
Ezek puhulnak legjobban. A száraz húsokat sohasem kedveltem.
– Miben méri a szakmai sikereit?
– Nem nekem kell ezt mérni. A környezetem tegye rá az i-re a pontot, nem
én. Nekem pozitív jelzés az, ha visszahívnak egy helyre, mert elégedettek voltak a
munkámmal.
– A munkája mellett hagyományőrző rendezvényeken is részt vesz. Ebben mi motiválja?

– Az ősök tisztelete. Én a rendezvényeken nagyon szívesen veszem kézbe a vaskanalat és felelevenítem a tradicionális
ízeket. Ezek így megmaradnak az utókornak. Büszke vagyok rá, hogy a lányomnak
lova van, fogatot hajt. Most már a kicsi is
nevelkedik ebbe a világba. Tizenhét évesen ő is fogathajtó. Több versenyre járunk
manapság, melyeken, ha szükség van rá
be szoktam mutatni a főzőtudományomat
is. Viszem a vasfazekam, az állványomat,
a tésztát és a többi hozzávalót. Fontos,
hogy mindig kéznél legyenek.
– Megérte, hogy a hentes mesterséget választotta?
– Egy percig sem bántam meg. Vallom,
hogy amit dolgozik az ember, azt szeresse.
Én megtaláltam a sikerélményemet és boldogulásomat ebben a mesterségben.
bertalan
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Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
drága Nagyapánk

B. NAGY ANTAL
születésének 100.
(1922-1988)
halálának 34.
évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk
drága Nagymamánk

NAGY ANTAL
halálának
9. évfordulójára.

(szül. Kerekes Zsuzsánna)

halálának
30.évfordulójára.

Menyetek és unokáitok.

Szerető feleséged,
gyermekeid, unokáid.

„Emléketek szívünkben örökké él.”
FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
drága Édesapám

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
drága Édesanyám

KARAP FERENC
halálának 20. évfordulójára.

KARAP FERENCNÉ
(szül. Kiss Margit)
halálának 10. évfordulójára.

„Hogy egy Édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
márványkincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer,
szerető Édesapát.”
Szerető lánya, Marika,
férje Sanyi, és családja.

„Pihenj, te drága szív,
megszűntél dobogni,
Jóságod nem tudjuk feledni.
Áldd meg jó Anyánk dolgos két kezét,
a szerető lelkét, és megköszönjük néked,
hogy ő volt a mi Édesanyánk.”
Szerető lánya, Marika,
férje Sanyi, és családja.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

KEDVES OLVASÓINK!

Fájó szívvel emlékezünk
drága Édesapánk, férjem

B. NAGY ANTALNÉ

NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek: 10-17 óra
ebédidő:
12-13 óra
szombat:
zárva
vasárnap:
zárva

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA
(a buszmegállónál)

Kálvin tér 12.

 0652/220-159
0620-9708-032
 varjasine@vipmail.hu

ÉRTESÍTJÜK
Hajdúböszörmény lakosságát és a jogi személyeket, hogy

BAKÓ MIHÁLYNÉ
(született Tóth Zsuzsánna)

JÚNIUS 6-ÁN (pünkösdhétfőn) a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
az ünnepre való tekintettel, ELMARAD!

temetésén megjelentek, ravatalára virágot helyeztek, mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Helyette június 4-én, szombaton történik a hulladékszállítás.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó anyai szíved
nyugodjon békében!”
A gyászoló család.

A megszokott helyre az elszállítani kívánt hulladékot
kérjük, reggel 6 óráig helyezzék ki.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lapzárta:

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

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: 06-20-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Május
25-én, szerdán dr. Vincze-Miqdadi Edit
aljegyző tart vezetői ügyfélfogadást 9.0012.00 óra között.
KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.
eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
hétvégén, ünnepen:

16.00–08.00 óráig
8.00–8.00

Tel:

06-70-3703-104 vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és
VÉDŐNŐI szolgálat: Ady tér 10. (piac I.
em.)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Május 28-29.
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Tacsi Sándor
(Tel: 06-30-464-8667). Az ügyeleti ellátásért ügyeleti díj kerül felszámolásra.
HBCOM ügyfélszolgálat:
Tigáz:

229-190

Tel.: 36 80/180-380

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

HORVÁTH FERENCÉ
(született Kovács Mária)
temetésén megjelentek, ravatalára virágot helyeztek, mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”
A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünk

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,
péntek: 8-13.30-ig. Személyesen a Városi
Piac felügyeleti irodájában.

Gyógyszertári ügyelet

Május-június

hétfő 14 óra

XXXII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM

27. (péntek)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

28-29. (szo-v)

PatikaPlus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 0620/3434-800

30. (hétfő)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

31. (kedd)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

01. (szerda)

Arany Sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

02. (csütörtök)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

03. (péntek)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

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

NAGY IMRE
halálának 20. évfordulójára.
„Sohasem feledünk,
mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk,
fájó emlék marad.”
Felesége, két gyermeke és családja

2022. MÁJUS 27.
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Házassági évforduló
Andirkó Márton és
Andirkó Mártonné
a napokban ünnepelték

50. házassági
évfordulójukat.
Ez alkalomból
szeretettel köszönti őket
Családjuk

Az Orfeo Színház tisztelettel meghívja az érdeklődőket

Babits Mihály:
JÓNÁS KÖNYVE - verstánc,
egyfelvonásos előadására, három képben.
Játékidő: 50 perc.

A bemutató június 4-én 19 órakor,

a művelődési központ színháztermében látható.
Szereposztás:
Jónás: O. Szabó István
Erők: Görög Nóra, Hegyi Ingrid, Hevesi Jázmin,
Sipos Katalin, Unger Wanda Adél.
Zene: Kiss Ferenc, Tóth András | Koreográfia: Rukmini Sofia, Stoller
Antal | Díszlet, jelmez: Húros Anna Mária
Hang: Jiling Jácint | Fény: Takács Benedek
Munkatársak: Bélteky Petra, Gáll Levente
Rendező: O. Szabó István

A belépés díjtalan.
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Jó tanuló, jó sportoló

Hemrich Milán Ferenc a Bocskai-gimnázium nyolcadikosa, a
Tekergők SE triatlonistája, edzője Molnár Róbert. A fiatal sportoló a közelmúltban a debreceni
országos versenyen hatodik helyezést ért el aquatlonban.
– Milyen reményekkel vágtál neki a
versenynek?
– Szerettem volna az első tíz hely
valamelyikét megszerezni a népes
mezőnyből. Nagyon erős volt a felhozatal, hetvenen-nyolcvanan álltunk
a rajthoz. Mint minden versenyen
,kellett a kitartás, és a küzdelem. Így
teljesítettem az 500 méter úszást és
a 3 kilométer futást. Maximálisan kivette az erőmet a verseny. Ilyenkor
mindent beleadok. A cél után már
kevés az energiám, de elég gyorsan
regenerálódok, másnap már edzésen
voltam.
– Mennyire vagy elégedett az eredménnyel?
– A hatodik hellyel nagyon elégedett vagyok. Ez egy országos versenyen kiváló eredmény. Most egymást
követik majd a triatlon megmérettetések. Hasonló eredményekre törekszem.
– Mikor kezdtél el triatlonozni és minek a hatására?
– 7-8 éve triatlonozom, a versenyzést nem sokkal utána kezdtem el.
Előtte több mozgásformát kipróbáltam, de egyikben sem találtam meg a
helyem. Végül szüleim erre a sportágra írattak be, ez nagyon jó döntésnek
bizonyult. Nagyon megszerettem.
– Más sportágban kipróbáltad magad?
– Bokszoltam, fociztam is. Majd elkezdtem úszni és futni, valamint kerékpározni. Így adta magát a triatlon.
Ez egy változatos sportág, mert egyszerre háromféle sportot űzhetek.
Azért is szeretem, mert odafigyelést
és kitartást igényel.
– Mi motivál a sportban?
– Például, hogy a Héraklész táborba bejussak, melyben, a pontversenyben jól teljesítők vehetnek részt. Befolyásol az egészség és a testalkat is.
A sport beleilleszkedett a napi programomba. Szüleim is kerékpároznak
és futnak. Minden reggel úszok, dél-
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Csupa szívvel a
fogyatékossággal élőkért

Egy fogyatékosággal született
ember felügyelete bizony sok
esetben több órás odafigyelést kíván. Ez azonban rendkívül megterheli a családot fizikailag és
lelkileg egyaránt. Minden egyes
nap erőn felüli lelki jelenlétet és
szervezést, a segítségre szoruló személy pedig változatos környezetet, új ingereket igényel.
A családtagoknak ugyanakkor
rendkívül nehéz feladat olyan
szakembereket találni, akik számára a fejlesztés magas minősége
mellett a személyre szabott, szerető gondoskodás is kiemelt fontosságú. Jogosan vetődhet fel így
utánonként futó vagy kerékpáredzé- Önben is a kérdés: de akkor mégseken veszek részt, a vasárnap szo- is hol találom meg a gyermekem
kott általában a pihenőnap lenni.
számára legmegfelelőbb nappali
– Mely eredményeitekre vagy a leg- ellátást?
büszkébb?
– Nehéz választani, annyi versenyen vettem már részt. Országos Mi, a 2011 óta működő Baptista
versenyeken szerzett eredményeim- Tevékeny Szeretet Missziónál ponre vagyok a legbüszkébb. Csapatban, tosan ezt a dilemmát látva döntöttünk végül úgy, hogy létrehozzuk
és egyéniben is jól szerepeltem.
Hajdúböszörményben is a Csupaszív
– Hogyan dolgozod fel a sikereket?
– A sikereket mindig könnyű fel- Közösséget, ahol a fogyatékosságdolgozni. Acsaládom is nagyon büsz- gal élők nappali ellátásán keresztül
ke a jó teljesítményemre. Minél jobb igyekszünk a már sokszor kimerült
eredményeket érek el, annál motivál- családoknak, szülőknek segítséget
nyújtani a mindennapokban. Így, mitabb vagyok.
– A kudarcokat? Ha egyáltalán adó- alatt ők dolgoznak, vagy a napi teendőket intézik, gyermeküket/hozzádik ilyen.
– Szokott ilyen is lenni. Ezt el kell tartozójukat egy igazán jó hangulatú
fogadni és tanulni kell belőle. Nem (és ami a lefontosabb) szerető családi
a világ vége, ha egy verseny nem jól környezetben tudhatják.
Szentül valljuk, hogy a sikeres fejsikerül. Nem szabad feladni, tovább
lesztés
kulcsa nem csupán az új módkell edzeni.
– Mit szeretnél elérni ebben a sport- szerekben rejlik. Pontosan emiatt a
100%-ban szociális és gyógypedagóágban?
– Mindenképpen szeretném foly- giai képesítéssel rendelkező, elhivatatni ezt a sportágat. Remélem, hogy tott szakembereink kiválasztásakor
a sport és a tanulás nem fogja to- fontos kritérium volt, hogy ne csak a
vábbra sem keresztezni egymást. Jó munkájuk iránt legyenek alázatosak,
hanem minden esetben az ellátottak
eredményeket akarok hozni.
– Jó tanuló, jó sportoló vagy. Hogyan jó lelki állapotát is szem előtt tartsák.
tudod a két tevékenységet összeegyez- Ezáltal a foglalkozások élményekké
válhatnak, és kollégáink segítségével
tetni?
– Nem annyira könnyű összeegyez- minden igényt, a napi rutint teljes
tetni, de eddig mindig sikerült. Mind mértékben figyelembe véve, fejlesztő
a két területen magas az elvárás. közeget tudunk biztosítani a szolgálEdzések után minden nap tanulok, tatásunkat igénybe vevők részére.
ennek bele kell férnie az időmbe. Bízom benne hogy ez az elkövetkezendő időkben is így lesz majd.
– Mi köt még le a sporton és a tanuláson kívül?
– A tanulás és a sport mellett szoktam videojátékozni, vagy a kertben
focizni. A szüleimnek is segítek a
házimunkában, valamint a barátaimmal töltöm a szabadidőmet.
– Hogyan képzeled el a jövődet?
– Mindenképpen szeretnék tovább
sportolni, nyári terveim között szerepel a nyelvvizsga letétele, távolabbi terveim között pedig az egyetemi
továbbtanulás. Egyébként a műszaki
pálya a vonzó számomra.
– bertalan–

Mivel készül az Önök számára
a Csupaszív Közösség?
• Egy kis szusszanásnyi idővel a családtagok számára
• Szeretetteljes befogadással
• Segítséggel a társadalmi beilleszkedéshez
• Színes, vidám díjmentes programokkal
• Kedvezményes ebéddel + díjmentes tízóraival és uzsonnával
• Új módszerekkel, hogy a szolgáltatásunkat igénybe vevők készségeiből
kihozhassuk a maximumot
• És persze rengeteg boldog pillanattal
A teljesség igénye nélkül, pár
példa arra, hogy milyen tevékenységeket végzünk:
• Szem-láb, szem-kéz koordináció, egyensúly, mozgás és finommozgások fejlesztése: átmozgató
torna, séta, kirándulás, kertészkedés, takarítás, kreatív kézműves feladatok
• Figyelem fejlesztése: zenefelismerés
• Tájékozódás és észlelés, (idő)
érzékelés fejlesztése: ünnepek és
fontos dátumok, a hét napjai
• Memória fejlesztése: versek,
szövegek memorizálása, memóriajáték
• Artikuláció fejlesztése: éneklés,
olvasás
• Beilleszkedés segítése: részvétel fesztiválokon, kiállításokon, tömegközlekedés használata
• Érzelmi intelligencia fejlesztése: személyes ismerkedés a lovakkal.
Szerezzen emlékezetes és örömteli pillanatokat családtagjának!
Amennyiben Ön nem érintett, kérjük ossza meg a cikket a környezetében lévő, kihívásokkal küzdő
ismerősével, hogy könnyebben
egymásra találhassunk! German
Gabriella intézményvezető készségesen áll rendelkezésükre a 06
20 435 6435-ös telefonszámon.
További információkért keresse
fel a https://btesz.hu/csupasziv
weboldalunkat, vagy látogasson el
hozzánk Hajdúböszörménybe, az
Iskola utca 9. szám alá.
(x)

Kollégáink készségesen állnak az Önök rendelkezésére!

