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A közétkeztetésben a kiszállítá-
soknál kezdi meg szolgálatát az az 
elektromos jármű, amely nemrégi-
ben érkezett városunkba, és ünne-
pélyesen működésbe állt. 

Az átadón Kiss Attila polgármester 
elmondta, hogy az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium támogatásának 
köszönhetően valósult meg a „Ne élj 
üvegházban!" projekt, melynek kereté-
ben Hajdúböszörménybe is jutott a tisz-
tán elektromos meghajtású járművekből.

A  polgármester a részletekről szólva 
elmondta, a Városok Falvak Szövetsé-
gének egyik alapító tagja Hajdúböször-
mény. Ez a kis autó 6-6,5 millió forintba 
került. A mostani benzinárak mellett 
egy ilyen jármű működtetése 800 ezer 
forint megtakarítást eredményez az 
üzemeltetőnek. Emellett fontos a szem-
léletformáló ereje. Hozzátette, az ön-
kormányzat példamutatásán keresztül 
úgy tapasztalja, a fiatalok fogékonyak 
és érdeklődők ebben az irányban. 

 Az átadón Halász János országgyű-
lési képviselő, a Városok Falvak Szövet-
ségének elnöke kiemelte, más települé-
sek munkáját is segíti hasonló jármű. 
Majd hozzátette, már egy évvel ezelőtt 
indult ez a program, amely a káros-

anyag-kibocsátás csökkentésére hívja 
fel a figyelmet. Ez egy olyan szemlélet-
formáló, összetett program – folytatta 
–  amelyen nyolc település vett részt, 
köztük Hajdúböszörmény is. A prog-
ramnak volt egy konferencia része, a 
gyermekek szemléletformáló előadá-
sokon vehettek részt és eszközöket is 
szereztek be. Ennek köszönhetően há-
rom településen elektromos gépkocsi, 
egy helyen elektromos busz, a többin 
pedig elektromos rásegítéses kerékpár 
szolgálja az ott élők munkáját. 

Hajdu Imre, az Universitas az Embe-
rért Alapítvány elnöke kiemelte, a „Ne 
élj üvegházban!” program jó példája 
az önkormányzatok, a kormányzat és 
a civil szervezet együttműködésének. 
Alapítványuk az ötletgazda, amely 
megkereste a Városok Falvak Szövet-
ségét, ők igent mondtak erre az elkép-
zelésre, a minisztériumba egy közösen 
kidolgozott programmal érkeztek. El-
sődlegesen a legfontosabb az ismeret-
terjesztés, és hogy elérje a települések 
polgárait, 150-200 ezer embert.

Varjasi Gergely a hasznosítással 
kapcsolatban elárulta, több területen 
próbálják ki és megnézik, hol a legha-
tékonyabb az elektromos autó hasz-
nálata. Az étkeztetésben próbálják ki 
először. Egy futárautó 60 km-t megy 
egy nap, ez az autó is 60 km-t tud egy 
töltéssel megtenni, de a zöldfelület ke-
zelésben is keresik az alkalmazási lehe-
tőségeit. Ez a jármű egyébként 40-45 
km/h maximáis sebességgel közleke-
dik. Az elektromos kocsit Hajdu Imre, 
az Universitas az Emberért Alapítvány 
elnöke adta át a Hajdú7 Kft. ügyveze-
tőjének, Varjasi Gergelynek.

Sz.Sz.K.
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KönyvpiknikKönyvpiknik
A Kertész László Városi Könyv-

tár hagyományaihoz híven idén is 
csatlakozott a nagy múltú köny-
ves eseményhez, az immár 93. al-
kalommal megrendezett Ünnepi 
Könyvhéthez, a kortárs magyar 
irodalom legnagyobb szabadtéri 
rendezvényéhez. 

A szervezők elsőként június 9-én 
az I. Hajdúböszörményi Könyvtári 
Piknikre várták az érdeklődőket a 
könyvtár udvarára. A hagyományte-
remtő programra meghívást kaptak 
a város kulturális és köznevelési in-
tézményeiben dolgozó könyvtáros 
kollégák is, akikkel karöltve a városi 
könyvtár munkatársai felolvasást 
tartottak kortárs magyar szerzők 

műveiből. A kellemes, hangulatos 
délutáni piknik során kortárs szer-
zők megzenésített műveiből készült 
zenével, folyóiratbörzével, pogácsá-
val, limonádéval készültek az intéz-
mény dolgozói. 

A rendezvény keretében a könyv-
tár udvarán megnyitották az olvasó 
teraszt, ahol a szabadban lehet ol-
vasni a könyvtár gyűjteményét és a 
könyvtárban található 97 féle idő-
szaki kiadványt, napi- és hetilapokat, 
kulturális- és közéleti folyóiratokat. 

A könyvhét második böszörményi 
programján, június 14-én Boszor-
kányok és a Szent Inkvizíció címmel 
előadást hallhattak az érdeklődők, 
John Cure Dugonics András irodalmi 
díjas írótól.

Bakó Ildikó 

Rendkívüli ülés
Három témáról tárgyalt június 

21-én Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzatának képviselő-
testülete. 

Elsőként a Nyugati Ipari Parkban 
kialakítandó belső út megépítésére 
kiírt közbeszerzés lezárásáról döntöt-
tek. A hajdúböszörményi Octopus-M 
Kft. nyerte el a kivitelezést, a cég 
több kiváló minőségű beruházást 
hajtott már végre a városban, például 
a Sportpálya előtti kerékpárút, vagy 
az Árpád utca újraaszfaltozását. 

Majd a Hajdúböszörmény-Józsa 
közötti kerékpárút tervezésével kap-

csolatban fogadták el azt a javaslatot, 
hogy kérjék a megyei önkormányza-
tot, módosítsák a terveket, a Külső-
Debreceni utcán ne biciklis sáv, ha-
nem bicikliút épüljön. 

Majd ötszáz sertés beszerzéséről 
döntöttek, melynek összege visz-
szaforgatott forrásként áll az ön-
kormányzat rendelkezésére. Gyors 
döntést kellett hozni, hiszen nincs 
állomány a piacon. A beszerzés „in 
house rendszerben” a Városgazdál-
kodási Nonprofit Kft.-n keresztül 
történik meg. 

Sz.Sz.K.
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Tatár Antal A hét arca

Magyarország agrárminisz-
tere, dr. Nagy István Környezet-
ünkért Emlékplakettet adomá-
nyozott Tatár Antalnak, az 
Északi Agrárszakképzési Cent-
rum Széchenyi István Mezőgaz-
dasági–középiskola kollégium-
vezetőjének a Környezetvédelmi 
világnap alkalmából, kiemelke-
dő tevékenysége elismeréseként.

Alapvetés a környezetvédelem

– Nem számítottam erre az el-
ismerésre – kezdi beszélgetésün-
ket a pedagógus, hiszen a környe-
zetvédelem számomra alapvetés. 
Ennek mentén élem a hétköznapjai-
mat is. Az iskolai és civil tevékenysé-
gemben is meghatározó szerepe van 
ennek a szakterületnek. A díj vissza-
jelzés és megerősítés abban, hogy jó 
úton járok. 

– Honnan az indíttatás? 
– Gazdálkodó családból szár-

mazom, felmenőim hajdúk leszár-
mazottai voltak. A gazdálkodás mel-
lett a kultúrára is szakítottak időt, 
dédnagyapám a Kossuth olvasókör-
nek tagja volt Hajdúböszörmény-
ben. Alapvetően már gyermekko-
romban is fontos szerepet kapott a 
környezettudatosság az életemben. 
A természet tiszteletét, az erőforrá-
sokkal történő ésszerű gazdálkodást 
kaptam útravalóként szüleimtől.

– Eredeti végzettsége szociál-
pedagógus, majd történelem szakos 
diplomát is szerzett. 

– Mindig volt bennem egy belső 
késztetés, hogy gyerekekkel foglal-
kozzak. Mielőtt megszereztem az 
első diplomámat, a Hajdúböszörmé-
nyi Ifjúsági Természetvédő Kör tag-
jaként számos ifjúsági program szer-
vezésében és rendezésében vettem 
részt. A szociálpedagógus diplomá-
mat a hajdúböszörményi főiskolán 
szereztem. Majd a Miskolci Egyete-
men történelem szakos tanárként 
végeztem. Pedagógus szakvizsgámat 
a Debreceni Egyetem Bölcsészettu-
dományi Karán, történelem szakon 
szereztem. Ezekben az intézmé-
nyekben nagyon jó alapot kaptam a 
tanári és kutatói munkámhoz. 

– Milyen útja vezetett a Széchenyi-
középiskolába?

– A Széchenyiben történő elhelyez-
kedésem előtt az élelmiszeriparban 
dolgoztam, középvezetőként. Az is-
kolába pályázat útján jutottam be 
2004-ben. Örömmel jöttem ebbe az 
intézménybe, ez egy jó döntés volt. 
Kollégiumi nevelőtanárként kezd-
tem a pedagógus pályafutásomat. 
Az első tanévben egy szakiskolás ta-
nulókból álló csoportot kaptam. Már 
ebben az időben hangsúlyozottan 
próbáltam a környezettudatosságra 
nevelni a tanulókat, beindítottam a 
természetjáró szakkört. Erre meg-
volt a tanulók igénye, nagyon érdek-
lődőek voltak. 2004-ben elkezdte az 

intézmény írni az Arany János Kol-
légiumi Program pályázatát, amely-
be én is bekapcsolódtam. A projekt-
hez civil szervezetekre is szükség 
volt. 2005 szeptemberében indult 
el a program az iskolában, én lettem 
az első csoport nevelője a kollégi-
umban. Elég rögös volt az út, mert 
a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek különleges bánásmódot 
igényeltek, sokan közülük csonka 
családban éltek és lelkileg is sérül-
tek.  Számos lemaradást kell kom-
penzálni, a szociális kompetenciák 
mellett több fejlesztendő terület 
van, a célok elérése érdekében alkal-
manként élménypedagógiai mód-
szereket is alkalmazunk.  A program 
célja a résztvevő tanulók érettségi 
bizonyítványhoz juttatása.

Természetjárás és honismeret

– „Örökös Ökoiskola”. Ebben a prog-
ramban, milyen szerepet vállal?

– Az Északi Agrárszakképzési 
Centrum és a Széchenyi-iskola szá-
mára egyaránt fontos a környezet-
tudatosságra nevelés. Jómagam 
aktívan vettem részt a pályázatok 
írásában és a kapcsolódó szemlélet-
formáló programok szervezésében 
és rendezésében. A kollégium terü-
letén bevezettük a szelektív hulla-
dékgyűjtést, kerékpárokat vásárol-
tunk, melyek tárolására fedett részt 
alakítottunk ki, műfecskefészkeket, 
valamint madáretetőket helyeztünk 
el az iskola udvarán. A tanulók min-
den nap szervezett formában tartják 
tisztán az intézmény területét és a 
kollégium előtti parkot.  Ezek mellett 
programokat is szervezünk a tanulók 
részére. Két szakkörünk működik, 
amelyek az „Ökoiskolával” kapcsola-
tosak. Az egyik környezetvédelmi, a 
másik természetjáró és honismereti 
témák köré szerveződött. Továbbá 
szemléletformáló előadásokat és ki-
állításokat szoktunk rendezni, ebben 
nagyon jó partnerünk a Zöld Kör. De 
az önkéntes faültetés sem marad ki 
a programunkból, táborokat, kerék-
páros és gyalogos túrákat is gyakran 
szervezünk. 

– Az iskolájukban milyen programok 

szervezője volt még? 
– Intézményünkben is megvaló-

sult a „Menő menza” program. A 
kétéves futamidő során az egészsé-
ges táplálkozás és életmódra neve-
lés volt az elsődleges cél. Szakkört, 
főző klubot, vándorkiállítást és kö-
zös főzéseket szerveztünk az iskola 
tanulói számára. A projektben szak-
mai vezetőként és az egészség klub 
koordinátoraként vettem részt.  A 
Rákóczi Szövetség kiírásaira évek 
óta nyújtok be pályázatokat. A pályá-
zatok   keretein  belül középiskolás 
tanulókkal nemzeti ünnepeinken, 
egy határon túli iskolába látogatunk 
el, és ott közös megemlékezést tar-
tunk. Rozsnyón, a Református Egy-
házközösség Alapiskolája, vala-mint 
Kalotaszentkirályon, az Ady Endre 
Iskola a partnerintézményünk.  A 
közelmúltban alakítottuk meg az is-
kolánkban a Rákóczi Szövetség helyi 
alapszervezetét, amelynek az elnöki 
teendőit fogom ellátni, reményeim 
szerint pályázati szempontból is elő-
nyös lesz a tevékenységünk.

Helyi értékek mentén

– A Hungarikum mozgalom elkö-
telezett híveként, milyen tevékenysé-
get folytat? 

– 2013 óta vagyok tagja a helyi 
Települési Értéktár Bizottságnak. 
Számos értéket terjesztettem fel a 
települési értéktárba, közülük né-
hány a megyei értéktárba is beke-
rült, így Oláh Imre független filmes 
munkássága és a Gyöngyvirágos 
Tölgyes. Próbálok aktívan feladatot 
vállalni. Megjelent egy könyv Haj-
dúböszörmény értékeiről, amiben 
szócikk-íróként vettem részt. Az 
értékekről film is készült, amelynek 
egyik forgatókönyvírója voltam. Az 
iskolámban vezetek egy honismere-
ti és természetjáró szakkört, amely-
nek foglakozásain érintjük a helyi 
értékek témáját is, sőt vetélkedőkön 
szoktunk részt venni a diákokkal. A 
legemlékezetesebb ezek közül a ta-
valyi Kárpát-medence hungarikumai 
című megmérettetés volt, ahol az or-
szágos döntőben negyedik helyezést 
értünk el. 

– Publikál és kutat is …
– Elsősorban tanulmányokat szok-

tam papírra vetni. Többek között 
írtam egy anyagot a Hajdúkerület 
részvétele az 1848/49-es szabadság-
harcban, témakörben. Hajdúböször-
mény külterületeinek a történetét is 
kutattam. Nemcsak írott forrásokat 
használtam fel, hanem interjúkat 
készítettem idősebb emberekkel, 
akik annak idején a tanyavilágban 
éltek, vagy élnek most is. Minden 
témának keresem a hajdúböszörmé-
nyi vonatkozásait. Írásaim szoktak 
megjelenni a Hajdúsági Tükörben és 
a Szabadhajdú újságban is. 

– 1992-ben csatlakozott az előző év-
ben alakult Hajdúböszörményi Ifjúsági 
Természetvédő Kör, ma Zöld Kör a Föld 
barátai Magyarország Tagja közhasz-
nú szervezethez. Itt alelnökként dolgo-
zik. Mi az, ami megtartja a körnél?

– Azt gondolom, hogy egy olyan 
sokszínű csapat jött össze az egye-
sületnél, amelyet nemcsak a kör-
nyezet- és természetvédelem közös 
ügye tart egyben, hanem a barátság 
is. Természetesen a legfontosabb a 
szakmai programok szervezése és 
a szemléletformálás, de az emberi 
kapcsolatok is mérvadóak. Én első-
sorban az ifjúsági és turisztikai prog-
ramok szervezésében veszek részt, 
túrák és táborok vezetésében aktivi-
zálom magam. 

– A sok elfoglaltsága mellett gazdál-
kodik is. Ebben mi motiválja?

– Van egy tanyám Hajdú-böször-
ménytől néhány kilométerre, ahol 
elsősorban az önellátás, illetve a ha-
gyományőrzés céljából gazdálkodok.  
Itt teljesen ki tudok kapcsolódni az 
iskolai munkavégzést követően, ez 
számomra egy teljesen más tevé-
kenység, amit a természettel szoro-
sabb kapcsolatban tudok végezni. 
Szívesen foglalkozok állatokkal is, 
tagja vagyok a Magyar Rackajuh Te-
nyésztő Egyesületnek.

– Kétgyerekes családapaként mire a 
legbüszkébb az életében?

– Mind a két gyermekem a peda-
gógushivatást választotta. A lányom 
óvodapedagógus, a fiam pedig föld-
rajz-környezettan szakos tanár lett 
a Széchenyi-középiskolában. Büszke 
vagyok rá, hogy a környezetvédelem 
ügye mindkettőjüket megérintette. 
A fiam kollégiumi nevelőtanárként 
és az „Ökoiskola” munkacsoport ve-
zetőjeként neveli a tanulókat kör-
nyezettudatosságra. A közelmúlt-
ban egy országos környezetvédelmi 
versenyre sikeresen készítette fel 
diákjait, ahol második helyezést ér-
tek el. Az egész családom környe-
zettudatosan él, ami megelégedéssel 
tölt el. A hegyek szerelmese vagyok, 
szívesen járok kirándulni és túrázni 
a családommal vagy a barátaimmal 
a Kárpát-medencében, néha azon is 
túl. Nekem ez az utam.

Bertalan Erzsébet
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Élhető település, Élhető település, 
megújuló környezetmegújuló környezet

Retorikában a legjobbak között

Az elmúlt időszakban több fej-
lesztés valósult meg Hajdúböször-
ményben. A teljesség igénye nélkül, 
megszépült a művelődési központ, 
huszonegy útszakasz újult meg, épü-
letek, parkok és közösségi terek vál-
tak korszerűbbé. Új Ipari Park épült 
8,5 hektáron. A beruházások tovább 
folytatódnak. Többek között a jövő-
ben tervezettekről kérdeztük Fórizs 
László alpolgármestert.  

– A város mekkora összeget fordíthat be-
ruházásokra?

– Az előző ciklusban a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretein belül több mint 4,7 milliárd 
forintot tudtunk fejlesztésekre fordíta-
ni. Ugyanehhez a pályázati rendszerhez 

csatlakozva, most TOP Plusz néven, 6,2 
milliárd forint áll a rendelkezésünkre, a 
2021-2027 időszakban. 

– Milyen pályázatokat nyújtottak be?
– Benyújtottuk a Csillagvár Óvoda és 

Dobó utcai része feladatellátási helyének 
a fejlesztését. Szintén benyújtottuk a für-
dő gépészetének a korszerűsítésére szánt 
szakmai anyagot, aminek támogatása 
290 millió forint értékben valósulhat 
meg. Két kerékpárút építésére is meg-
kaptuk a lehetőséget, a megyei önkor-
mányzat közreműködésével. Ez Hajdúvid 
és Hajdúdorog vonatkozásában, várható-
an 1,4 milliárdos beruházás lesz. A Haj-
dúböszörmény-Debrecen kerékpárút is 
hamarosan megvalósul, ami szintén mil-
liárdos nagyságrendű. Egyebek mellett a 
Baltazár utca végén egy körforgalom ter-
vezését készítik a mérnökök, s figyelembe 
kell venniük a kerékpárút nyomvonalát. 
Tervezés alatt van a 35-ös-Balmazújváros 
kereszteződésben egy körforgalom kiala-
kítása is. Szintén megvalósul a Győrössy-
kert parkrendezése és a körülötte lévő 
infrastruktúra felújítása, újabb parkolók 
kialakításával. Ezek a zöldfelület-rende-
zések és parkolók érintik a 13 Vértanú 
utcát is. A közeljövőben a vonatállomás 
melletti park megújítása, a Fürdőkert 
területrendezése, faültetések, a könyv-
tár lapos tetejének az átépítése, az Arad 
utcai árok átkötése a csónakázó tóba, 1 
milliárd forint értékben kivitelezésre vár. 
Az Arad utcán hamarosan megkezdődik 
a csapadékvíz-hálózat korszerűsítése, a 
nagyárok lefedése és a kerékpárút épí-
tése. A Középkertben egy kétrendelős 
háziorvosi rendelő építésére pályáztunk, 
150 milliós kerettel. A tervek szerint bel-
területi utak fejlesztése kapcsán, tizen-
nyolc út vagy útszakasz újulhat meg. Ez 
a projekt mások mellett három körutat is 
érint.  Így áll össze a TOP Plusz pályáza-
tunk.

– Az ipari parkkal mi a helyzet?
– Van egy új, teljesen beépült ipari par-

kunk. Ezt tovább szeretnénk bővíteni, 
mivel komoly igény mutatkozott rá. A je-
lenlegi ipari park teljesen betelt és a most 
megépülő belső úttal kész a kivitelezése. 
Mellette található a M35-ös két oldalán, 
összesen 130 hektár állami földterület. 
Ennek hetven százalékára már van befek-
tetői szándéknyilatkozat. Ez a folyama-
tos érdeklődés és befektetési szándék jó 
lehetőség a városunknak. Ennek kapcsán 
az állammal egyességre kell jutnunk. Az 
ügyben már több minisztériumi egyez-
tetés történt. A tárgyalások biztatóak. 
Környezetbarát munkahelyek teremtése 
a célunk a projekttel kapcsolatban. En-
nek a programnak a megvalósítása teszi 
ki munkánk nagy százalékát

– Mindezek mellett előkészítés alatt áll a 
Nemzeti Rehabilitációs Központ, ami meg-

közelítőleg egy 25 milliárdos fejlesztést je-
lent majd a városnak.

– Az egyetemmel közösen végezzük 
ezt a fejlesztést. Ennek az előkészítési 
fázisában vagyunk. Erre tízmilliárd fo-
rintot különítettek el az intézmény költ-
ségvetéséből. Több ütemben fog megva-
lósulni a projekt.  

– Az idén a fejlesztésekre mekkora száza-
lékot fordít a város?

– A fejlesztésre szánt összeg a 8,9 mil-
liárdos költségvetés mellett 4,1 milliárd 
forint, tehát 46 százalékot fordítunk be-
ruházásokra.  A számok magukban nem 
mérvadóak. Az embereket, az itt élőket 
kell látnunk ezek mögött. Mert ahhoz, 
hogy élhető legyen egy település, kör-
nyezetünk állapota nagyon-nagyon fon-
tos. Fontos az is, hogy környezetbarát 
és jó közlekedési lehetőségek szolgálják 
az embereket. Az igényeknek megfelelő 
szolgáltatások lehetősége szintén na-
gyon fontos a lakosság számára. Ez utób-
bit szolgálja a strand gyógyhellyé minősí-
tése is, mely végre az utolsó fázisban van.  
De az energiahatékonyságra is nagyon 
odafigyelünk.  Szinte nincs olyan intéz-
ményünk, amelyik valamilyen formában 
ne újult volna meg az utóbbi időszak-
ban. Ezen a téren folyamatosan fejlesz-
tünk. Az emberek szempontjából fontos 
az is, hogy elég munkalehetőség legyen. 
Többek között az ipari park létesítésével 
erre is törekszünk. Az élhetőbb telepü-
lés része még az intézményrendszerünk, 
mely minden iskolatípust tartalmaz, és 
kiválóan működik. Fontos részlet még 
sok minden mellett a lakhatás is. Ezért, 
májusban döntött a képviselő-testület a 
fiatalok lakáshoz jutásával kapcsolatban, 
a telekosztási lehetőségek feltárásáról és 
az elkezdett utcanyitások ütemezett be-
fejezésének kidolgozásáról. Az élhető te-
lepülés minden szempontból érvényesül 
Hajdúböszörményben. 

bertalan

Győri Gréta, a Bocskai-gimná-
zium 11. osztályos tanulója az 
Eötvös József Kárpát-medencei 
szónokverseny döntőjében sike-
resen szerepelt.

– Ha itt és most kellene a névjegykár-
tyádat megírnod bővebben, mi kerülne 
rá?

– Győri Gréta gimnazista diák, aki 
szereti az idegen nyelveket és érdek-
lődik a retorika iránt.

– Miért jelentkeztél a versenyre?
– Elsősorban a tanárnőm, Gyulai 

Edit ösztönzésére. Ő támogatott eb-
ben és segített a felkészülésben. De 
én is kedvet kaptam a gyakorlások 
és az órák során. Nekem ez volt az 
első ilyen jellegű megmérettetésem. 
Örültem, hogy kipróbálhattam ma-
gam. A jövőben is szeretnék ezzel 
többet foglalkozni. 

– Milyen út vezetett a döntőig?
– Sok különórát és gyakorlást igé-

nyelt a felkészülés. Különböző kér-
désekben kellett jártasnak lennem 
és információt gyűjtenem. Ugyanis 
ez az alapja az egésznek. A témák az 
élet minden területére kiterjedtek. A 
munkára, a társadalmi problémákra 
és a környezetvédelemre. Mindenre, 
ami ma igazán érint minket. Már a 
verseny legelején kiderült, hogy ki, 
mikor fogja előadni a saját beszédét. 
Majd kézbe vehettük az idézetet, 
amiről írnunk kellett. Félóránk volt a 
kidolgozásra. Ezt az idézetet a saját 
gondolatainkkal kellett kifejteni egy 
beszéd formájában, a közönség és a 
zsűri előtt. Ez egy Abraham Lincoln 
mondás volt, miszerint „Adj hat órát 
egy fa kivágására, és az első négyet a 
fejsze élezésével fogom tölteni”.  Én 
elsősorban arra reflektáltam, hogy 
mennyire fontos az alapos felkészü-
lés, a megfelelő információ és az idő, 
a végső cél érdekében. Kezdetben egy 
kicsit meglepődtem a téma kapcsán, 
de próbáltam a saját szemszögemből 
nézni ezt az idézetet. Hogyan hat ez 

rám és hogyan érint a mindennapok-
ban. 

– Mennyire volt erős a mezőny?
– Nagyon erős versenyzőkkel ta-

lálkoztam. Ők főleg a budapesti isko-
lákból érkeztek. Sokan már rutinos 
szónokok voltak. Nekik külön óráik 
vannak a retorika gyakorlására. 

– Mit tanultál a versenynek köszön-
hetően?

– Azt, hogy fontos fejben ott lenni. 
Azt is megtanultam, hogy nem kell 
megijedni a nagyobb akadályoktól, 
mert minden sikerülhet, ha igazán 
szeretném. 

– Az ismerőseid hogyan fogadják, 
hogy részt vettél a versenyen?

– Úgy gondolom, mindenki nagyon 
nyitott volt és sokat érdeklődtek a 
verseny menetéről. A verseny után 
pedig, sok gratulációt is kaptam. 
Együtt örültünk a sikeremnek.

– Számodra ezek a visszajelzések fon-
tosak?

– Nagyon fontosak. Ezek sokat se-
gítenek a mindennapokban. Egy-egy 
kedves szó számomra ösztönzőleg 
hat. 

– Továbbtanulás előtt állsz. Hol sze-
retnéd folytatni a tanulmányaidat?

– Elsődleges célnak a jogi kart 
mondanám, de más lehetőségeket is 
fontolóra veszek. 

bertalan

Győr, a vizek városa adott otthont annak az énekkari találkozónak, melyet a 
Pedagóguskórusok Országos Társasága június 11-re szervezett. Az eseményen 
az ország különböző tájairól érkezett huszonnégy kórus közel hétszáz dalosa 
hallatta hangját. A társaság Kodály Zoltán, Fasang Árpád és Halmos László em-
lékének szentelte a rendezvényt. A Hajdúböszörményt képviselő Daróci Bárdos 
Tamás Vegyeskar fellépésén Mike Ádám – Kertész László: Szerelmünk ez a föld 
című vegyes kari műve és Daróci Bárdos Tamás Fürjecském című népdalfeldol-
gozása hangzott el. Az esti  győrszentiváni gálakoncerten a kórusok tagjai közö-
sen énekelték el Bartók Béla Népdalfeldolgozását,  Kodály Zoltán A Magyarok-
hoz, valamint Fasang Árpád Jelige című művét.

KórustalálkozóKórustalálkozó

Diákmunkásokkal a strandon, 2021-benDiákmunkásokkal a strandon, 2021-ben
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Pályám kedves története

„Ez a kislány tanított meg 
újra járni”

Álmok és áramlások
A napokban nyílt tárlata a városi 

könyvtárban Böszörményi Kovács 
Zsoltnak. A napi munkája mellett 
több kreatív tevékenységgel fog-
lalkozó családapa az utóbbi időben 
vált igazán aktívvá a festészetben. 
Az alkotói folyamat mellett a kez-
detekről és a közeli jövőről, céljai-
ról is kérdeztük.

– Mióta foglalkozol festészettel? 
– Már egész kis korom óta érdekelt a 

művészet, jól rajzoltam már akkoriban 
is, több rajzversenyen is sikeresen sze-
repeltem. A Középkerti Általános Isko-
lába jártam, Pálfi Gyula volt a rajzta-
nárom. Ez azért is fontos információ, 
mert ő maga is szívesen fest absztrakt 
képeket, elmondása alapján ez foglal-
koztatja igazán. Még nyolcadikosként 
megnéztem a kiállítását, és teljesen 
beszippantott. Ennek hatására kezd-
tem el én is modernebbeket festeni, 
előtte állatok, a természet és emberek 
voltak a témáim. Később évekig hol ak-
tívabb voltam a festésben, hol kevésbé, 
de volt, hogy sikerült néhányat értéke-
sítenem, ez mindig újabb lökést adott. 
Igazából, amikor jött a koronavírus-
járvány, akkor lett sok szabadidőm, 
illetve kaptam egy ajánlatot, hogy le-
hetőségem lenne a festményeimet ki-
állítani. Másfél évvel ezelőtt nagyon 
belehúztam, így a tavaly januári kiállí-
tásra összegyűlt a megfelelő anyag, en-
nek köszönhetően sikerült egy tárlat 
a Debreceni Egyetem Élettudományi 
Tanszékén.

Színek és ecsetvonások

– Hol voltak korábban megtekinthető-
ek a munkáid?

– Az egyetemet követően, a hajdú-
böszörményi írótábor keretien belül, 
az „óvónőképző" kollégiumában voltak 
megtekinthetőek a munkáim. Idén a 
Csuporka galériáján is volt egy kiállí-
tásom. Ekkor már a vírushelyzet le-
hetővé tette, hogy megnyitó is legyen, 
zenével és vendégekkel, ahol Tarczy 
Péter újságíró nyitotta meg a tárlatot.

– Mivel tudnád jellemezni a festészeti 
stílusod?

– Koncepció és elképzelés nélkül ké-
szülnek a képeim. Általában egy szín 
mellett döntök, elkezdem, és az első 
ecsetvonás ad ihletet a másodikhoz, 
harmadikhoz. Kizárólag vizuális dol-
gokra gondolok közben, tehát nem ér-
zelmekre, vagy emlékre, és nem akarok 
semmit kifejezni. Egyszerűen csak visz 
a kezem. De persze mégis dolgozik a tu-
datalatti, így a kész alkotásokon meg-
jelenik az a vizuális élmény, amit gyűjt 
az ember. Nonfiguratív, absztrakt ké-
pek, de mégis emlékeztetnek valamire. 
Nyilván a munkám abból táplálkozik, 
amit én látok, amit megélek. Kisebb 
része elmegy a figuralitás felé, de in-
kább csak a kis grafikáknál. Néha alko-
tás közben, a vásznon megjelenő kép 
elkezd emlékeztetni valamire, akkor 
már ennek hatására, az alapján folyta-
tom. Ebből is következik, hogy alapból 
én nem is adnék címeket a képeknek, 
mert „direktben” nem akarok üzenni 
semmit. 

– Hogy képzeljük el nálad az alkotás 
folyamatát? 

– Ez mindig változó, jelenleg a laká-
somon festek. Szeretek a szabadban is 
festeni, hiszen a nap fényétől szebben 
semmi nem adja vissza a hatást, szé-
pen csillog a temperán is. Ha este lám-
pafénynél festek, akkor reggel érdemes 
megnézni, mit is alkottam. 

Dinamikusan, mozgásban

– Mivel foglakozol a festészeten kívül?
– Egy faipari cégnél dolgozom a min-

dennapokban, területi képviselőként. 
Ez szezonális, hiszen nyáron erősebb a 
piac, télen több időm jut bármi másra 
is munka mellett. Szerencsére itt meg-
értőek. Emellett esküvői ceremónia-
mester és szertartásvezető vagyok, ez 
is ugye a nyári időszakban aktuálisabb. 
Ütős hangszereken, kongán játszok, ez 
is alkalmi jellegű. Így a téli hónapok-
ban, az év hidegebb részén, több időm 
jut a festészetre is. A munkából haza-
érve sokszor az első, hogy ecsetet ra-
gadok és órákig alkotok.

– Van-e olyan szín, vagy minta, amit 
szívesebben használsz, többször megje-
lenik?

– A zöld, és főleg a mélyzöld árnyala-
tai többször visszatérnek. A föld színei, 
a barna, a sárga, a zöld, ezeket sokszor 
szeretem beletenni, kevés munkámból 
hiányzik. A dinamikus, mozgásra em-
lékeztető vonalakat szeretem, amik 
átszelik a képet. A debreceni kiállítá-
somnak is a címe ez volt, hogy „Álmok 
és áramlások”, mert sokszor álomsze-
rűek a képek, és visszatérőek a moz-
gást, áramlást időző vonások. Ahogy a 
festék csapódik, azt nagyon szeretem 
használni, gesztusfestészetnek is hív-
hatjuk. Imádom a nagy, magasfeszült-
ségű oszlopok esztétikáját, így nagyon 
sok képemen megjelenik a rácsos mo-
tívum.

– Nagy festők közül ki az, akit ked-
velsz?

– Például Paul Klee vagy Kandinsz-
kij, de Burai István debreceni festőnek 
a művei is közel állnak hozzám. Mindig 
az absztrakt művek voltak rám nagy 
hatással, de természetesen mindenfe-
lé stílusban találok szépet. Munkácsy 
képeit is nagyon szeretem. Gyakran já-
rok kiállításokra, akár itt a városban és 
a környéken is. 

V.M.F.

Tatárné Török Beatrix, a 
Fazekas Gábor Idősek Ottho-
nának gyógytornásza, Hajdú-
böszörményben nevelkedett. 
Szerető és támogató család vet-
te körül. Ezek az évek meghatá-
rozóak voltak az életében. 

Egyéni törődés

Sokat köszönhet a szüleinek, akik-
től rengeteget tanult, pályaválasztá-
sában és tanulmányai alatt mindig 
segítették. A kemény, áldozatos mun-
kára, szorgalomra és emberségre ne-
velték. A személyiségéből fakadóan 
mindig vonzódott a segítő munká-
hoz, tudta, hogy emberekkel szeret-
ne foglalkozni. Így lett gyógytornász. 
A tanulmányait a Debreceni Egye-
tem Népegészségügyi Karán foly-
tatta, ahol 2016-ban végzett. Sokáig 
gondolkozott azon, hogy pedagógus 
lesz. Magát a tudásátadást mindig 
szépnek tartotta. Ezért, második 
diplomát is szerzett egészségügyi 
tanárszakon. Ekkor már a szociális 
otthonban dolgozott, ahol támogat-
ták a tanulását.  Az intézményből 
már főiskolás korában megkeresték, 
melyre igent mondott. Így, részmun-
kaidősként kezdett el az otthonban 
dolgozni. A diploma magszerzése 
után egy főállást ajánlottak fel neki. 
Ezt természetesen elfogadta. Napi 
feladatai során kiemelt figyelmet for-
dít az idős ellátottak fizikai aktivitá-
sának a növelésére. Természetesen 
az egyéni állapot figyelembevétele 
mellett.  Beatrix nagyon megtalálta 
az összhangot és a közös szót a kor-
osztállyal. Hamar nyilvánvalóvá vált 
számára, hogy az idősekkel dolgozik 
legszívesebben. Szerinte az egyéni 
törődés mellett fontos, hogy bizalmi 
kapcsolat alakuljon ki közte és a gon-
dozottak között. Mindent szépnek 
talál a munkájában. Úgy gondolja, 
hogy másokon segíteni nagyszerű 
dolog.  Azzal, hogy csökkenteni tudja 
a fájdalmukat, javít az életminőségü-
kön, igazi siker nap mint nap.  

Tatárné Török Beatrix első törté-
nete is munkájához kapcsolódik.

Lépésről lépésre

– A munkába állásom kezdetén egy 
sztrókon átesett betegnek a reha-
bilitációját végeztem. Maga az eset 
nagyon komplex volt. A probléma 
pedig jelentősnek mutatkozott. Iga-
zi kihívás volt számomra. Mindent 
újra kellett tanítani a gondozottnak. 
Amellett, hogy az idős ellátottnak 
fizikai problémái voltak, komoly be-
szédzavarral is küzdött. Saját kom-
munikációs eszközrendszert alakí-
tottunk ki.  Minden apró előrelépést 
nagy sikerként könyveltem el. Évekig 
tartott a mi közös munkánk, igazán 
közel kerültünk egymáshoz. Azóta 
hiába volt számtalan tapasztalatom, 
erre mindig szívesen emlékszem visz-
sza. Hiszen nagyon sokat tanultam a 
türelemről, a megértésről, magamról 
és a beteggel való kapcsolatomról. Ez 
meghatározta a későbbi beállítódáso-
mat is. 

Együttműködés a gondozottal

A második történet szintén egy 
gondozotthoz kapcsolódik.

– Ez a történetem egy idős nénivel 
kapcsolatos, aki néhány éve került be 
az otthonba, egy trombózist követő-
en. Nagyon legyengült és ágyban fek-
vővé vált. Azonban nagyon rövid idő 
alatt látványos javulás állt be az álla-
potában. Természetesen ez nemcsak 
nekem volt köszönhető, hanem a kol-
légáimnak is. Ez a néni a mai napig 
rendszeresen részt vesz a tornákon, 
a tornateremben. Néhány hónappal 
ezelőtt bemutatót tartottam, ahol 
szociális gondozó és ápoló hallgatók-
nak mutattam be feladatsorokat. Fél 
füllel hallottam, hogy elkezdte mesél-
ni a javulásának a történetét. Arra fi-
gyeltem fel, amikor azt mondta, hogy 
engem ez a kislány tanított meg újra 
járni. Neki köszönhetem, hogy most 
itt lehetek és képes vagyok mozogni. 
Ez számomra nagyon megható pilla-
nat volt. Nekem és a néninek is. Ezek 
a történések nagyon sokat tudnak 
adni az embernek.  

bertalan
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Konjunktúra a lakáspiacon
Az építkezések ára az utób-

bi években folyamos drágulást 
mutat, mely valószínűleg akár 
még tovább emelkedhet. Azon-
ban mégis egy séta alkalmával 
azt tapasztalhatjuk, hogy szinte 
minden utcában épül egy-egy új 
otthon, városunk régi épületei 
újulnak meg.

Jelenleg, az árak emelkedésével az 
új otthonok iránti kedv nem csökken 
arányosan. Ennek köze lehet ahhoz, 
hogy a használt ingatlanok ára is ma-
gas. A szakértők szerint, ha valaki 
építkezni vágyik, jobb minél hama-
rabb belevágni, mert a drágulás nem 
áll meg.  A P- Tervezőiroda Kft. ve-
zetője, Péter Zoltán okleves építész-
mérnök és munkatársai válaszoltak 
néhány kérdésünkre. Többek között 
megosztották velünk, hogy nekik 
mik a tapasztalataik jelenleg ezen a 
területen.

– Jól érzékeljük, hogy az elmúlt évek-
ben az építkezések száma növekedett?

– Igen, az eddigiek alapján ki le-
het mondani, hogy megnövekedett 
a számuk, de a jelenlegi gazdasági és 
társadalmi helyzet miatt, valamint a 
világpiac negatív alakulása, és a há-
borús helyzet miatt is visszaesés mu-
tatkozik.

– A kormány által nyújtott pályáza-
tok mennyire ösztönzik az építkezni vá-
gyókat?

– Minden korosztályban megjelent 
az építkezési szándék, húsztól het-

venéves korig. A kormány által nyúj-
tott támogatásoknak köszönhetően, 
hála Istennek, minden társadalmi 
rétegben tudnak építkezni. Ezen le-
hetőségek által növekedett az építke-
zések száma, így mondhatjuk, hogy 
nagyon ösztönzőek a kormány által 
nyújtott támogatások. Mind a vállal-
kozók és a beruházók részéről, mind 
a családi otthonok tekintetében is 
próbálják kihasználni a lehetősége-
ket.

– Mekkora négyzetméterű ingatlano-
kat építtetnek?

– A CSOK követelményei alapján 
a 90-100 négyzetméteres lakóépüle-
tekre van a legnagyobb igény, de egy 
120 négyzetméteres tekinthető átla-
gos méretűnek. Egyáltalán nem ritka 
a 300-400 vagy az 500 négyzetméte-
res családi ház sem. 

A legnagyobb odafigyelés és 
ápolás mellett is megtörténhet, 
hogy elveszítjük a fogunkat. 
Napjainkban már számos megol-
dás adott a pótlására. Gál Noémi 
fogorvossal beszélgettünk a fog-
pótlási lehetőségekről.

– Mi okozza legtöbbször a fogak el-
vesztését?

– Gyerekkorban ez az esések, bal-
esetek következménye. A másik, 
hogy annyira elszuvasodik. Emiatt 
el kell távolítani. Felnőttkorban, ami 
többszörös fogelvesztéshez vezet, az 
a fogágybetegség. Erre is vannak haj-
lamosító tényezők, genetikai is, illet-
ve, többek közt az elhanyagolt szájhi-
giénia, cukorbetegség, dohányzás. 

– Gyermekkori fogvesztésnél mit tu-
dunk tenni?

– Ha szerencséje van az esésnél, ak-
kor csak a fogkoronából törik le egy 
kis darab, ezt könnyen lehet pótolni. 
Van olyan is, hogy a maradó fog telje-
sen kirepül, ilyenkor, amit tehetünk, 
hogy a fog koronáját megfogva, gyor-
san csap alatt leöblítve, azt a gyerek 
vegye a szájába és így menjenek gyor-
san fogászatra. Ha 6 órán belül ezt a 
fogat visszaültetik, akkor a rostjai 
kötődnek. Vagy tejbe lehet áztatni és 
gyorsan menni vele fogorvoshoz. 

– A kiesett fogak pótlására napjaink-
ban milyen technikákat alkalmaznak?

– Amíg van elég fog, lehet koro-
nával vagy híddal helyreállítani a 
problémát. Ebben is egész modern 
agyagok és technikák állnak a ren-
delkezésünkre. Léteznek fémmen-
tes, úgynevezett cirkónium pótlások 
is, melyek nagyon magas esztétikai 
értékkel rendelkeznek, nyilván költ-
ségesebbek, de például fémallergiá-
soknak is ezek a pótlások javasoltak. 
Ha nincsen elég fog, vagy nem sze-
retnénk lecsiszoltatni, akkor jöhet 
szóba a beültetés. Ez a közhiede-
lemmel ellentétben nem fájdalmas 
beavatkozás. Ezek tulajdonképpen 
a csontba belenőve megtartják a fo-
gakat, sokszor még erősebben, mint 
a saját gyökere. Nagyon fontos az 
utánkövetés és az ápolás. Manapság 
jóformán bárkinek tudunk bárhova 
fogat tenni, igazából a betegeknek 
az általános állapota, a szájhigiénia 
és pénztárcája szab határt, hogy mit 
tudunk elvégezni. A következő nagy 
csoportja a pótlásoknak, a kivehető 
fogsorok. Vannak olyanok, amelyek 
néhány fogat pótolnak és vannak 
olyanok, amik a teljes fogsort. Na-
gyon nehéz azoknak a betegeknek a 
helyzete, akiknél valamilyen oknál 
fogva hirtelen sok fogukat kell eltá-
volítani, és az eddigi saját fogak he-
lyett most egy teljesen idegen test 
lesz a szájukban. Nagyon nagy aka-
raterőt és együttműködést kíván ez 
a betegektől is, hogy megszokják ezt 
az új állapotot. Vannak már rugalmas 
anyagból készülő fogsorok, illetve 
vannak hagyományosak is, melyeket 

műanyagból készítünk. De ebből is 
lehet nagyon jókat előállítani. 

– Műfogsorral, illetve fogpótláskor 
mire érdemes figyelni?

– Fontos, hogy a fogtechnikus és a 
fogorvos az alapvető anatómiai dol-
gokkal tisztában legyen, és nagyon 
fontos az együttműködésük a fogsor 
készítésekor. Arra kell nagyon odafi-
gyelni, hogy a foghúzások után, az ál-
csontok és az ínyek helyzete változik 
a gyógyulás során. Az ideális várako-
zás foghúzás után 6 hónap, mire egy 
fogsort normálisan el lehet készíteni. 
Ezt a betegek  legtöbbször nem szok-
ták, nem akarják kivárni. Ilyenkor azt 
szoktuk tanácsolni, hogy számoljon 
úgy a beteg, hogy két fogsort készí-
tünk. Egyet a gyógyulás időszakára, 
amit aztán tartalék fogsorként tud 
majd használni. Ha kevés fogat kel-
lett húzni, akkor a fogsor hamarabb 
elkészíthető. A hordás során az íny 
állapota változhat, a fogsorok lazává 
válhatnak, ilyenkor egy úgynevezett 
alábéleléssel lehet őket stabilabbá 
tenni. 

– Miért fontos fogpótlással, vagy fo-
gak nélkül is fogorvoshoz járni?

– Akinek nincs foga, annak is fon-
tos fogorvoshoz jönnie azért, mert 
sokszor kialakulhat gombás fertőzés 
a fogsor alatt, vagy, mert régi, vagy 
nem megfelelően van karbantart-
va. A fogorvosoknak a szerepe az 
is, hogy a szájüregi daganatoknak a 
szűrését elvégezzék. Azoknál is ki-
alakulhat szájüregi daganat, akinek 
nincsen foga, tehát azért érdemes 
évente szűrővizsgálatok alkalmával 
átnézetni a szájüreget. Ha olyan se-
bet lát valaki a szájban, ami két hét 
alatt magától nem gyógyul, akkor ér-
demes felkeresni egy fogorvost, mert 
lehet olyan ok áll a hátterében, ami 
további kivizsgálást igényel. A fog-
sorokat is mosni kell, akinek hídja, 
koronája vagy implantátuma is van, 
ott még kiegészítő fogtisztítási mód-
szerekre is szükség van, amit szintén 
meg szoktunk tanítani. Alkalman-
ként érdemes egy szájhigiénikust 
felkeresni és végigvenni vele, hogy 
jól csináljuk-e, átnézze, hogy van-e 
lepedék a szájban. Minél tisztábban 
tartjuk, annál tovább tart, annál ke-
vesebb költséggel ússzuk meg a to-
vábbi kezeléseket. 

Friderika

Korona vagy híd? 

A fogorvos válaszol

– Összegben mennyit költenek átla-
gosan az építkezni vágyók?

– 50 és 100 millió forint közötti 
összegre kell gondolni családi házak 
esetén, technológiától, kialakítástól, 
igényektől függően, de természete-
sen a csillagos ég a felső határ. Egy új 
társasházi lakáshoz azért kedvezőb-
ben lehet hozzájutni.

– Mit eredményez ez a sok építkezés a 
jövőre nézve? 

– A lakáspiacon még mindig hiány 
van az új építésű ingatlanokból, így a 
használt lakások árát sem csökken-
tik. 

– A használt ingatlanok felújítása, il-
letve bővítése mennyire jellemző?

– Rendkívüli módon megnöveke-
dett a felújítások, bővítések száma 
is, mivel sokan nem engedhetik meg 
maguknak, hogy új ingatlant épít-
hessenek.

– Ha építkezni akarunk, kit keres-
sünk fel elsőként, aki segíteni tud a to-
vábbi teendőkben? 

– Általában azt javasoljuk, hogy a 
telek vásárlása előtt már keressenek 
fel szakembert az építkezni vágyók. 
Akár a hatósági ügyintézőket, akár 
építész-tervezőket. A tapasztalatok 
szerint a hatóság építészekhez irá-
nyítja elsőként az ügyfeleket, mivel a 
hatóság csak az alapvető információ-
kat tudja átadni, mivel nem tervezői 
szemlélettel állnak az ügyfelek elé.

– Az építkezők konkrét elképzelések-
kel keresik meg Önöket?

– A megrendelői kör elég változa-

tos, ugyanis nagyon sok magánberu-
házó, vállalkozó és közületi megren-
delést kapunk. A magánberuházók 
közül van, aki konkrét elképzeléssel 
érkezik, „kockás”papíron, kézzel 
rajzolt vázlatokkal, de volt, aki kész 
makettet hozott. Gyakori az is, hogy 
csak az igényeket adják át és várják a 
tervjavaslatokat, meghagyva a terve-
zői szabadságot.

– Mi volt az Önök kedvenc terve?
– Személyes kedvencem volt a Sza-

bolcsveresmartra tervezett „hobbit 
házak” és egyéb kiszolgáló épületek 
(büfék, látogatóközpont, stb.) terve-
zése. De talán a legérdekesebb mun-
kám, a közelmúltban Gyulaházára 
tervezett Űrrepüléstörténeti látoga-
tóközpont volt, ahol az űrrepüléssel 
kapcsolatos tárgyakat lehet kiállítani.                                                       

V.M.F.

Képünk illusztráció
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Közérdekű információk
Tel:                           06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Június 25-26. 
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Cs. Varga Sán-
dor (Tel: 06-30-965-4187). Az ellátásért 
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

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. Június 
29-én, szerdán Dr. Vincze-Miqdadi Edit 
aljegyző tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-
12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.
eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00

Gyógyszertári ügyelet

Jú
ni

us
-j

úl
iu

s 

24-25-26. 
(péntek-szo-v)

Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

27. (hétfő) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

28. (kedd) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

29. (szerda) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

30. (csütörtök) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

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

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

Lapzárta: 
hétfő 16 óra

JÖN!JÖN!JÖN!

A HAJDÚSÁGI TÜKÖR

 2. száma.

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában.                       
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, 
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.                                                
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.    
Számunkra Te sohasem leszel halott, szívünkben 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”  

A gyászoló család.

MOLNÁR  ANTAL

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

Drága szerettünk temetése 2022.  június  
30-án (csütörtökön) 11 órakor lesz a Haj-
dúböszörményi  Köztemető ravatalozójá-
ból polgári szertartás szerint.

„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek!”

A gyászoló család.

 KATHI  FERENC
 74 éves korában örökre megpihent.

Gyászjelentés

A gyászoló család mély fájdalommal 
tudatja, hogy

HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP
59. nyári időszakának

és GHYCZY GYÖRGY festőművész
TÁRLATÁNAK MEGNYITÁSÁRA

2022. július 2-án (szombaton) 18.00 órára,
a Sillye Gábor Művelődési Központ galériájába

(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 4.)
A résztvevőket köszönti és a kurzust megnyitja:

Kiss Attila, Hajdúböszörmény város polgármestere
Ghyczy György festőművész kiállítását megnyitja:

Fátyol Zoltán festőművész
Közreműködnek:

a Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanulói.

A tárlat megtekinthető: július 13-ig, hétköznap 10-17 óráig
A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep támogatói:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány
és a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

Köszönet a támogatásért!Köszönet a támogatásért!
Idén is megrendezzük a Hajdúhetet.
Igyekszünk ebben az évben is bemutatkozási le-
hetőséget biztosítani művészeti csoportjainknak, 
helyi tehetségeknek. Emellett ismét szeretnénk 
felejthetetlen élményt nyújtani az esti élő koncer-
tekkel. Hamarosan kiderül, kik azok a fellépők, 
akiket idén láthat a hajdúböszörményi közönség. 
Ehhez a különleges élményhez azonban minden 
évben nagymértékben hozzájárulnak támogató-
ink, akik nélkül nem lenne teljes a Hajdúhét. Idén 
már biztosan számíthatunk az önkormányzat 
anyagi hozzájárulására. Biztosított bennünket tá-
mogatásáról a Petrus Kft. és a Formula GP Kft. Se-
gítségüket szeretnénk megköszönni azzal is, hogy 
a rendezvény reklámfelületein kiemelt helyet kap-
nak. 
Bízunk benne sokan segítenek bennünket, hogy 
2022. legkülönlegesebb nyári programját szer-
vezhessük meg a hajdúböszörményieknek. Támo-
gatóinkat folyamatosan keressük meg, köszönjük 
szépen segítségüket!

A szervezők
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Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 
meg a Hajdúsági Tükör című kultu-
rális és közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: Nemze-
ti Rehabilitációs Központ épül; A ma-
gyar szürke útja; Kihajtás; Vérzettek és 
elhulltak ők – egy kiállítás margójára> 
A Latabár sztori; Elfelejtett csapot, pa-
pot. Egy böszörményi anekdota hátte-
re; Elkésett elégtétel. Kampler Kálmán 
portréja; Kijárta az élet iskoláját. Vikár 
Csabáné Fölöp Gizella gimnáziumi ta-
nár; Krisztus képes keresztfák.
A magazin 500 Ft-os áron megvá-

sárolható, illetve 2.000 Ft-ért egész 
évre előfizethető a művelődési központ 
gazdasági irodájában.

Önnek lehetősége van örök-
befogadni egy intézményt. Hogyan? 

Megvásárolható
Vásároljon vagy fizessen elő, majd ajánl-
ja fel egy kiválasztott intézménynek a 
magazint. 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Vide-
otéka, Fürdőkerti Étterem, Bocskai 
Gyógyfürdő pénztára.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet RAKODÓI MUNKAKÖRBE

hosszú távra, jó kereseti lehetőséggel.

Jelentkezni telefonon a 06-20/936-5335-ös
telefonszámon vagy személyesen a Kft. székhelyén.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz. alatt.

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu  titkarsag@hhgkft.hu; 
web:www.hhgkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

változik a szelektív hulladék begyűjtésének rendje.

2022. július 1. napjától a LAKOSSÁG által kihelyezhető szelektív (sár-
ga-fedelű) hulladékgyűjtő edényzetek mellől a – kézi rakodásra alkalmas 
módon, kötegelt vagy kizárólag átlátszó műanyag zsákban elhelye-
zett szelektív hulladékot, mennyiségi korlátozás nélkül elszállítjuk. (Aki 
nem rendelkezik sárga-fedelű szelektív gyűjtő edényzettel, az is kiteheti 
a szállítási napokon az ingatlana elé, a fent megjelölt módon a szelektív 
hulladékát!) Ez nem vonatkozik a zöld hulladékra!

A sárga-fedelű kukába és mellé az átlátszó zsákba kizárólag a kö-
vetkező anyagok helyezhetőek el:
- műanyag flakon: ásványvizes, üdítős-, mosószeres-, tejfölös pohár (ki-
öblítve)
- műanyag szatyor, zacskó
- Háztartási fém csomagolóanyagok: italosdoboz, konzervdoboz (ki-
öblítve)
- Papír: újság, könyv, hullámpapír, csomagolópapír
- Italos kartondoboz (kiöblítve).
Amennyiben nem megfelelő anyag kerül a szelektív hulladék közé 
a szolgáltató megtagadhatja az edényzet ürítését, illetve a nem 
kellően válogatott szelektív hulladék elszállítását!

Mit NE TEGYENEK a szelektív hulladék közé:
- vegyes kommunális hulladék,
- élelmiszerrel szennyezett csomagolóanyagok,
- veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyagok,
- fű, falevél és egyéb biológiailag lebomló hulladék,
- üveghulladék!
- hungarocell!

4220 Hajdúböszörmény, 
Radnóti M. u. 1. 
Tel: 52/219-489

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Jegyzője 
(Közigazgatási szerv megnevezése: 

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján
 pályázatot hirdet 

jogi ügyintéző 

munkakör betöltésére

Közszolgálati jogviszony időtartama: 
A közszolgálati jogviszony – teljes mun-
kaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő 
közbeiktatásával – tartósan távollévő 
köztisztviselő helyettesítése céljából, tar-
tósan távollévő köztisztviselő munkába 
állásáig – határozott időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény meg-
állapítására és az egyéb juttatásokra a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a 
Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal-
ban foglalkoztatott köztisztviselőket meg-
illető juttatásokról, támogatásokról szóló 
módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú 
rendelet, valamint a Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Sza-
bályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: A Képviselő-tes-
tület működésével összefüggő jogi előké-
szítő feladatok ellátása, rendeletterveze-

tek előkészítése a szakreferensi rendszer 
alapján. Az önkormányzat általános és a 
vezetéshez kötődő feladatok ellátásának 
előkészítése törvényességi szempontból.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság   
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mel-
léklet 22. pontjában meghatározott szak-
képzettség (I. besorolási osztályban: fel-
sőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati 
szakképzettség)
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati igazgatásban szerzett 
szakmai tapasztalat
- közigazgatási szakvizsga vagy jogi szak-
vizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- város helyi ismerete
Pályázathoz csatolandó íratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat 
vagy annak közjegyző által hitelesített 
másolata
- 90 napnál nem régebbi – eredeti - ható-
sági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előé-
let, illetve annak igazolása, hogy a pályázó 
nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt)
- 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § 
alapján készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén 
– Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben ösz-
szeférhetetlenség nem áll fenn
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggő kezeléséhez, a 
döntéshozó részéről a pályázati eljárásban 
résztvevők általi megismeréséhez
- a pályázatban előnyként megjelölt felté-
teleket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A 
pályázatokat 2022. július 9. napjáig lehet 
benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegy-
zőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: H/153/2022., valamint a munka-
kör megnevezését: jogi ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Koláné Dr. Markó Judit jegy-
ző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 
1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-
257.)
Pályázat elbírálásának módja, határ-
ideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör 
gyakorlója – Polgármester egyetértésével 
– 2022. július 15. napjáig dönt a köztiszt-
viselő kinevezéséről, vagy eredménytelen-
nek nyilvánítja a pályázatot. 
Munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör 2022. július 20. 
napjától tölthető be. 



XXXII. ÉVFOLYAM 23. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY8

Fenntartható termesztés
A szupermarketek világában már 

mindent beszerezhetünk egy üz-
letben. A gyümölcsök és zöldségek 
tekintetében a Böszörményhez ha-
sonló mezőgazdasági városok, még 
többnyire a házi termést részesítik 
előnyben.

Szeretjük magunk megtermelni, 
amit csak lehet, vagy legalább a közeli 
jó ismerősöktől, szomszédságtól be-
szerezni a terményeket. A házi ülteté-
sű veteménynél pedig a többség odafi-
gyel, hogy vegyszermentes maradjon 
a kiskert növényzete. Kiss János már 
gyerekkorában elsajátíthatta szüleitől 
a mezőgazdasági alapokat, felnőttként 
pedig a biokertészetnek szenteli az éle-
tét. Az ország több részén fejlesztette 
tudását ezen a területen, már több kert 
kialakításában, gondozásában is részt 
vett. Így a hajdúböszörményi Pitypang 
Biokert megalapításában is, jelenleg 
pedig Borsod megyében munkálko-
dik feleségével, a Csendüllő Életkert 
mikrogazdaság létrehozásán. 

– Először is tegyük tisztába a fogalma-
kat, mit is jelent az, hogy biokertészet?

– Abban az esetben, ha valaki bio 
módon szeretne kertészkedni, három 
alapvető szabálynak kell megfelelni. 
Egyrészt nem használhat szintetikus 
mérgeket a növényeit megtámadó kár-
tevők és betegségek ellen, gyomirtót 
a gyomok eltávolítása céljából, és mű-
trágya helyett szerves trágyával, vagy 
komposzttal pótolhatja a tápanyagot. 
Ezeken felül alkalmazunk még olyan 
módszereket, amelyektől a kertészke-
dés még inkább szelíddé, fenntartha-
tóbbá és ökológiai szempontból ma-
gasabb szintűvé válik. Az alapoknak 
ezeket mondanám.

– Mik  az alapjai, hogy is kezdjünk hoz-
zá kezdőként a biokertészkedéshez?

– Első és talán legfontosabb a talaj, 
hiszen abból nő ki minden, amit elve-
tünk, elültetünk. Komposzttal, jó mi-
nőségű érett trágyával, a szántás talaj-
romboló tevékenységének elhagyásával 
sokat tudunk tenni a talaj egészégének 
megőrzése érdekében. Ahhoz, hogy 
jól működő és tervezhető biokertünk 
legyen, érdemes állandó ágyásokat ki-
alakítani, amiket nem taposunk a ké-
sőbbiekben. Gondoljuk végig, hogy mit, 
hová szeretnénk ültetni, legyen minél 
többféle zöldségnövény a kertünkben, 
és szorítsunk helyet a virágoknak, fű-
szernövényeknek is, amelyek segítik 
munkánkat a kártevők és betegségek 
elkerülésében. A biokertészkedés első-
sorban a megelőzésről szól, de ha a kár-

Macskatenyésztők
Városunkban él egy ifjú házaspár, 

akik nem mindennapi macskák te-
nyésztésével foglalkoznak. Macskáik 
a világ minden tájára eljutottak, s ed-
dig majd 150 kiscica született tenyé-
szetükben. Dobó-Varga Kitti és Dobó 
Lajos több mint hét éve Maine Coon 
cicákkal foglalkozik.

– Az első Maine Coonokat 2015-ben 
vásároltuk, azóta a cicák iránti szenvedé-
lyünk családi vállalkozássá vált – kezdi be-
szélgetésünket Varga Kitti. – A tenyésztés 
szakmai részét én végeztem, míg a férjem 
a fizikai tennivalókba segít.  Hatóságilag 
elismert, nyilvántartásba vett tenyészet 
vagyunk. Az első alom 2016-ban szüle-
tett, azóta körülbelül már 150 jött a világ-
ra. Nyolcvan százalékuk külföldön talált 
gazdára. A cicáink híre és minősége más 
tenyésztők figyelmét is felkeltette, így 
több él már külföldi tenyészetben.

– Egy új alomba hány egyed születik?
– Született már almunkba 1 és 9 kiscica 

is, de a legáltalánosabb a 4-6 egyedszám. 
Ha Magyarországon maradnak, akkor 12 
hetes kor után, ha külföldre költöznek, 
akkor az adott ország importszabályai-
nak megfelelően, de általánosságban 4 
hónapos kor felett kerülnek gazdáikhoz. 

– Mely országokba kerültek már macská-
ik?

– Az Egyesült Államokba, illetve Kana-
dába rendszeresen, de Európa számtalan 
országában is ott vannak, mint például 
Németországban, Ausztriában, Francia-
országban, Angliában, Spanyolország-
ban, Olaszországban, Szlovákiában, Szlo-
véniában, Izlandon, Romániában, tehát 
nemzetközileg is keresettek az általunk 
tenyésztett macskák. 

– Hogyan tudnak megfelelni a kor köve-
telményeinek, a vevők igényének? 

– Törekszünk mindig a legjobbat nyúj-
tani, minőségi, szép, egészséges állatokat 
tenyészteni. Nem a mennyiségre me-
gyünk, hanem a standard által meghatá-
rozott minőséget próbáljuk elérni, hogy 
akik nálunk születnek, igenis méltóak le-
gyenek a fajtájukhoz, és akár egy macska-
kiállításon is szépen megállják a helyüket. 
Célunk, hogy legyen boldog a gazdi, mert 
akkor boldog a cica is. Minden eladott 
kölyöknek tudom a sorsát, tudom, hogy 
hol és kinél élnek, egy évben egyszer álta-
lában kapok róluk fotót, hírt. Felelősség-
teljesen keresünk gazdikat, legtöbbször 
internet vagy ajánlás útján találnak meg 
minket. Nagyon fontos számomra, hogy 
a cica nem lehet kijárós, tehát olyanba 
nem egyezek bele, hogy a cica szabadon 
jöhet, mehet. Kérem, hogy, vagy csak 
bent tartsák, vagy egy lehálózott terüle-
ten, esetleg sétáltassák hámmal.

– Mit lehet tudni a fajtáról?
– A Maine Coon a legnagyobb háziasí-

tott macskafajta, tanítható, okos, kedves 

állatok, kicsit kutyalelkűek, felveszik az 
életritmusunkat, várják, hogy hazaérkez-
zünk, nagyon szeretnek pancsolni. 

– Kik vásárolják ezt a fajta macskát? 
– Átlagos macskaszerető emberek, ed-

dig mindig szerencsém volt, sikerült fele-
lősségteljes gazdikat találni. Gyerekeknek 
és ajándékba nem adok el cicát, csak meg-
fontolt embereknek, akik tisztában van-
nak azzal, hogy gondozásuk mivel jár, mi-
lyen felelősséget vesznek ezzel magukra.

– Mennyibe kerülnek ezek a fajták? 
– Magyarországon nagyon sok te-

nyésztő foglalkozik ezzel a fajtával, vál-
tozó árakkal lehet találkozni. Nálunk 
ivartalanítási kötelezettséggel a cicák ára 
250-300 ezer forintnál kezdődik. 

– Mekkora területet és milyen eszközöket 
igényel a macskatenyészet?

– Nagy területet igényel, hiszen a lá-
nyokat és a fiúkat külön kell tartani, a 
született almokat is külön kell választa-
ni, a kandúrok között is előfordulhat a 
hierarchiaharc. Mi jelenleg házon belül 
oldjuk meg, amit kezdünk kinőni, így fo-
lyamatban van egy kifutó építése. Eszkö-
zöket nem igényel, viszont tudás, nagyon 
szükséges hozzá, így folyamatos képzést 
és tanulást igényel.

– Hogyan tudják tenyészteni az állato-
kat?

– A tenyésztők a szaporítás kifejezést 
nem szeretik, nem használják, hiszen mi 
azokra mondjuk, akik nem bejelentetten 
végzik tevékenységüket, az egyetlen cél-
juk a haszonszerzés, az állatok kizsákmá-
nyolása. Egyébként, ha jó a kandúr és a 
nőstény, akkor könnyen egymásra talál-
nak. Van olyan macskám, amely három-
hetente képes tüzelni, de van olyan, ame-

lyik egy évben kétszer párzik, ez mind 
genetikafüggő, ki mit örököl.

– Honnan a szakértelme?
– Magamtól tanultam, főként könyvek-

ből, internetről, tenyésztőkkel, állatorvo-
sokkal való kommunikációból. A legtöbb 
tudásomat az idő hozta, a mögöttem lévő 
évek, a tapasztalatok a cicanevelésről, a 
szüléslevezetésről, felnevelésről, betegsé-
gekről, egyebekről.

– Hogy viselik a cicák a gazdacserét, a köl-
tözést?

– Mindig adok egy kezdőcsomagot, 
amelyben olyan száraztáp és nedves ele-
del van, amit nálunk is ettek. Ezen kívül 
játékokat és jutalomfalatokat szoktam 
adni, hogy az átállás, az új környezet mi-
nél kevésbé legyen stresszes számukra. 
Általában 2-3 nap alatt megszokják az új 
otthonukat. A Maine Coonok könnyen ki-
jönnek más állatokkal is.

V.M.F.

tevők és betegségek megjelentek, nincs 
túl sok időnk megoldani a problémát. A 
biokertész ugyanis csak szelíd szerekkel 
tudja távol tartani, elpusztítania a be-
tegségeket, kártevőket.

– Hogyan kezdődött a kertészet iránti 
elkötelezettsége?

– Édesapám, mióta az eszemet tu-
dom, a család jövedelmének kiegészíté-
seként mezőgazdasággal is foglalkozik, 
amiben mi, gyerekek is sokat segítet-
tünk neki fiatalabb korunkban.Kapál-
tunk, szedtük az epret, ástuk a krump-
lit, vagy éppen hagymát válogattunk, 
krumplit mostunk. De ekkor még nem 
érdekelt a mezőgazdaság mint életpá-
lya, közgazdásznak tanultam. Nem a 
föld, inkább a fenntartható életvitel 
és a természetközeliség vonzott, míg 
el nem jutottam Nógrád megyébe, egy 
biogazdaságba, ahol három szezonon 
keresztül operatív vezető voltam a ker-
tészetben. Nos, valahol itt határoztam 
el, hogy a jövőben ezzel szeretnék fog-
lalkozni.

– Kérem, mutassa be néhány mondat-
ban a kertészetét? 

– A talajt helyezem a gazdálkodás 
középpontjába. Próbálom serkenteni, 
minél kevesebb alkalommal zavarni a 
talajéletet, így például nem szántok, 
legfeljebb 1 alkalommal, a kert kiala-
kításakor. Állandó ágyásokat készítek, 
melyek 80 cm szélesek és 40 cm-es 
ágyásközök választják el egymástól, 
blokkokba rendeződve. Az ágyásokat 
nem taposom, így elég őket évente egy-
szer sekélyen, a komposztot, trágyát, 
beforgatva megrotálni. Minden ágyás 
öntözőrendszerrel van ellátva, a blok-
kokat pedig virágzó sávok, fűszernö-
vények választják el egymástól. Termé-
szetesen a fóliasátor is az alapját képezi 
egy biointenzív gazdaságnak, amiben 
a folytonnövő, támrendszert igénylő 
zöldségfélék kapnak helyet, így az ubor-
ka, paradicsom, paprika, padlizsán. Fo-
lyamatos a palántaszükséglet a kerté-
szetben, ezért palántanevelő fóliasátor 
is van, amiben vegyszermentesen, bio 
módon nevelődik évente több tízezer 
palánta. A zöldségek szezonálisan te-
remnek, és családoknak értékesítem.

– Mik az előnyei a biokertészetnek?
– Talán a legfontosabb, hogy vegy-

szermentes, egészséges, tápanyagok-
ban gazdag zöldségek és gyümölcsök 
kerülnek ki egy ilyen kertészetből, de 
más pozitív hatása is van: sokszínűség 
a növények és állatok között, támogató 
környezet az élet számára, és nem utol-
sósorban szemet gyönyörködtető lát-
vány az embernek.

Friderika

Tisztán könnyebb!
A drogellenes világnap alkalmá-

ból elsőként szervezett programot 
a Hajdúböszörményi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum Szabóné 
Rácz Tímea vezetésével, ahol szi-
mulátor segítségével próbálhatták 
ki a résztvevők, milyen az, mikor 
drog vagy alkohol hatása alatt ve-
zet valaki járművet. 

Emellett szakmai előadások is vár-
ták az érdeklődőket. Sőrés István, a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tár-

sadalmi elnökeként elmondta, sajnos 
világszerte nő a drogfogyasztás,  ezt a 
folyamatot a pandémia csak felerősí-
tette. Hozzátette, a Hajdúböszörményi 
Kábítószerügyi Fórum munkája egy 
évvel ezelőtt tűzött ki maga elé újabb 
célokat, a hatékonyabb működés érde-
kében.  Ezen a napon a szabadidő hasz-
nos eltöltésére vonatkozó bemutatók 
is várták a fiatalokat, amelynek kere-
tében gördeszka- és bmx-bemutatót is 
megtekinthették a résztvevők.

Fotó: FacebookFotó: Facebook


