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Lélekkel szolgálták a hazát

Az aradi vértanúk emléknap-
ján rendeztek megemlékezést 
október 6-án, a hősökről elneve-
zett parkban. 

A Himnusz közös eléneklését kö-
vetően Kovács Attila önkormányzati 
képviselő, intézményvezető mon-
dott beszédet. A szónok azzal kezd-
te gondolatait, 173 éve annak, hogy 
Batthyány Lajos miniszterelnök és a 
tizenhárom honvédtábornok kivég-
zése után emlékezünk. Olyan hősök 
előtt tisztelgünk, akik megértették a 
kor és a magyar nemzet kívánságát, 
és vállalták is érte a harcot. Olyan 
magyar és más nemzetiségű férfi-
ak halálát gyászolja a magyarság a 
határon innen és túl, akik a magyar 
függetlenség ügye mellett, egy pol-
gári Magyarország létrejöttéért küz-
döttek. Egy olyan berendezkedésű 
országért, amely rövid függetlensége 

alatt, az adott korszakot meghaladó 
szellemiségű törvények meghozata-
lára volt képes. Majd Kovács Attila 
hozzátette, hogy az Aradon kivégzett 
hősökkel akart a birodalom példát 
statuálni. Tudták a történelemből, 
hogy mi, magyarok képesek vagyunk 
végveszélybe dönteni birodalmu-
kat. Azok a hazafiak, akik akkor a 
szabadságukért harcoltak, kétség-
beesésbe és félelembe taszították a 
birodalom vezetőit. Majd a szónok 
hangsúlyozta, a szabadságharc után 
sok száz egykori honfitársunkat ki-
végezték vagy börtönbe zárták. Több 
ezren estek el a harcok alatt, amelyek 
sok dicsőséget és rengeteg fájdalmat 
tartogattak. Sokan elhagyták ezt az 
országot, és ha kellett, más nemze-
tek hadseregeiben harcoltak idegen 
földön, azok szabadságáért. Kovács 
Attila feltette a kérdést, hogy a 13 
vértanú fogalomnak milyen jelentés-
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tartalma van? Válaszában kiemelte, 
hogy az akkor élt honfitársaink, akik 
küzdöttek a magyarságért, sohasem 
tetszelegtek volna a hazafiság pózá-
ban, miközben arra biztatnak, hogy 
tagadjuk meg országunkat valamely 
önző érdek miatt. A képviselő arra 
is kereste a választ, hogy a 13 vérta-
nú fogalomnak milyen üzenete van a 
jövő felé? Nekünk, idősebb generá-
ciónak nagy a felelősségünk – mon-
dotta – a most még csak iskolapadot 
koptató böszörményi fiatalokkal 
szemben. A hazafiasságot és a hajdú 
szellemiséget kötelességünk velük 
megismertetni. Amikor az emlékmű-
re nézünk – fogalmazta meg a szónok 
–, mindenkinek más-más jut az eszé-
be, majd Vécsey Károly utolsó mon-
datát idézte: Isten adta a szívet, lelket 
nekem, mely népem és hazám szolgála-
táért lángolt. Ezek a szavak is mutat-
ják, mekkora lélekkel szolgálták a ha-
zát önzetlenül, az egyéni érdekektől 
mentesen, ezek a nagyszerű férfiak. 
Az ünnepi beszéd végén megfogal-
mazódott, hogy egy dolog jusson az 
eszünkbe, ha bármely emlékműnél 
is járunk a városban. Emlékezzünk 

azokra a hősökre, akik a hazáért hal-
tak meg. A legdrágább kincsüket, az 
életüket adták a honért, és azért, 
hogy mi, utódok egy békésebb, szebb 
jövőben éljünk. 

A beszédet követően a Széchenyi-
iskola tanulóinak műsorát tekinthet-
ték meg az egybegyűltek. Majd Fórizs 
László és Sőrés István alpolgármeste-
rek, valamint Kovács Attila helyeztek 
el koszorút az emlékmű talapzatán.

Bertalan Erzsébet

Újabb szakasza újul meg a 
Karap Ferenc és a Toldi Miklós 
utcáknak – jelentették be azon 
a bejáráson, amelyet Kiss Attila 
polgármester és Sőrés István al-
polgármester, a körzet képvise-
lője tartott a helyszínen, október 
10-én. 

Elhangzott az is, hogy burkolatja-
vítás valósul meg a Karap Ferenc utca 
8. szám alatt és a Désány utca közöt-

ti szakaszon, 134 méter hosszan. Az 
adott területet teljes szélességében  
átépítik, valamint az úttesthez csat-
lakozó járdaburkolat és szegélyek is 
megújulnak a Belügyminisztérium 
támogatásából. A beruházás több 
mint nettó 37 millió forintból valósul 
meg. A Toldi Miklós utcán 37 parkoló 
burkolatát építették át, mintegy 16 
millió forintból. 

B.E.
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Péter ZoltánA hét arca

A Város napja alkalmából a kép-
viselő-testület „Sillye Gábor”– díjat 
adományozott Péter Zoltán építész-
mérnök részére, a város fejleszté-
sében, településképének alakításá-
ban kiváló szakértelemmel végzett 
eredményes munkájáért. 

 – Miben erősítette meg Önt ez a díj?
– Nagyon jó érzéssel vettem át a ki-

tüntetést. Ez igazolja azt, hogy amit 
az elmúlt huszonkét évben végeztem, 
az megfelelt az elvárásoknak. Abban is 
megerősített, hogy amit szeretek vé-
gezni, annak van is értelme. Nagyszerű 
érzés, hogy gondoltak rám az elismerés 
kapcsán. 

– Most min dolgozik?
– Nagyon sok párhuzamosan futó 

munkánk van. Kisebb épületektől kezd-
ve, a komolyabb tervezést igénylőkig. 

– Mi alapján választja ki a munkáit?
– Gyakorlatilag minket választanak 

ki, nem mi megyünk a feladatokért. 
Akkora nagy tervező iroda még nem 
vagyunk, hogy válogassunk. Aki bejön 
az irodába, annak a kérését teljesítjük, 
mindenki megrendelését mi megtisztel-
tetésnek veszünk. 

– Hol töltötte a gyermekkorát, milyenek 
voltak ezek az évek az életében?

– Tősgyökeres hajdúböszörményi 
vagyok. Nagyszüleimtől, szüleimtől 
nagyon sok útravalót kaptam. A leg-
fontosabb ezek közül a munka szerete-
te volt. Munkáscsaládból származom. 
Édesapám kőműves volt, édesanyám pe-
dig óvodai dajkaként dolgozott a nyug-
díjazásáig. Valószínű, hogy édesapám 
példája, a vele töltött munka irányított 
a hivatásom felé, hiszen a nyári gyakor-
latokon beleláttam ebbe a munkába, a 
legapróbb fogásokat is megismertem. 
Hamar, már általános iskolás koromban 
megfogalmazódott bennem, hogy épí-
tész szeretnék lenni.  

– Ezt a döntését sohasem bánta meg?
– Szerencsére sohasem bántam meg. 

Nagyon szeretem a hivatásomat. Ez egy 
kreatív munka, minden irányból meg-
mozgatja az ember agyát. Azt gondo-
lom, hogy annak idején nagyon jól dön-
töttem. 

– Hol diplomázott, és milyen alapokat 
kapott az intézménytől?

– 2000-ben végeztem az akkori Ybl 
Miklós Főiskolán, építészként. Még 
abban az évben a Budapesti Műszaki 
Egyetemre felvételiztem, ahol egyete-
mi diplomát szereztem a szakmámban. 
Gyakorlatilag az ottani tanárok irány-
mutatása alapján végzem a munkámat 
a mai napig. Itt megemlíteném Kulcsár 
Attilát és Lázár Antalt, akivel tavaly itt, 
Hajdúböszörményben közös projekten 
is dolgozhattam, mely a Széchenyi-is-
kola melletti Nemzeti Lovasközpont 
épülete volt. Ez óriási élmény volt szá-
momra. 

– Később képezte magát?
– Folyamatos továbbképzés szüksé-

ges nálunk is. Ahhoz, hogy valaki ter-
vezni tudjon a mi szakmánkban, annak 
az Építész kamarába regisztrálnia kell 
magát, ahol ötévente vizsgát is teszünk. 
Az öt év alatt továbbképzéseken is részt 
veszünk, pontokat gyűjtve. Én tavaly 
már a harmadik diplomámat szereztem 
meg, a rehabilitációs környezettervező 
szakon vehettem át a végzettséget iga-
zoló okiratot, de korábban a szakmához 

köthető jogosultságokat is megszerez-
tem, mint felelős műszaki vezető, épí-
tési műszaki ellenőr (ezeket műemléki 
szakterületen is), illetve energetikai ta-
núsító.

– Diplomaszerzés után milyen útja veze-
tett a P-Tervezőiroda Kft.-ig, amely a saját 
vállalkozása?

– Gyakorlatilag engem szintén építesz 
apósom, Nagy Péter vezetett be a ter-
vezői hivatásba. Nagyon sok segítséget 
és egy ügyfélkört kaptam tőle, melyért 
hálás vagyok a mai napig is. Ez utóbbi 
szépen fejlődött addig a pontig, míg 
Hajdúböszörményben városi főmérnök 
lettem, Boruzs Bernát, akkori városi fő-
építész mellett. Ez az időszak máig meg-
határozó számomra. Majd másfél évig 
itt lettem városi főépítész. Ezt a munkát 
követően pedig megyei főépítész voltam 
három évig. 2007-től van egyéni vállal-
kozásom, 2010 óta pedig társas formá-
ban működtetem a tervezőirodámat, 
vezetem és irányítom. Ma már csak ez-
zel foglalkozok. 

– Munkásságát, mely böszörményi épü-
letek mutatják? Ha néhányat kiemelne!

– A Széchenyi István Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium iskola-
épületének átalakítása, tornateremmel 
történő bővítésének tervezése, a busz-
megálló, a Városi Piac, a Fürdőkerti 
Szabadidőközpont komplett fejlesztése, 
a Méliusz Bevásárlóközpont, a Hajdú-
böszörményi Görögkatolikus Egyház-
község ifjúsági szállójának tervezése, 
valamint a templomának felújítása, és 
a Hajdúböszörményi Bocskai téri Re-
formátus Egyházközség iskolabővítése 
is meghatározó munkásságomban. De 
számtalan családi házat, ipari- és keres-
kedelmi épületet sikerült az elmúlt hu-
szonkét évben terveznem.

– Az építész szemével milyen város Haj-
dúböszörmény?

– Hajdúböszörmény, a hagyomá-
nyokat hűen őrző település, építészeti 
szempontból. Nagyon jól ismerjük a 
város körkörös-gyűrűs településszerke-
zetét, amely világhírű. A japán tanköny-
vektől Amerikán át, mindenütt megem-
lítik a város ezen kincsét. Nagyon sok 
épület műemléki, és főleg helyi védelem 
alatt áll, és ezáltal a régi polgári házak 
megmenekültek. Ezekhez hasonló, de 
modern felfogású épületeket tervezünk 
napjainkban. 

– Egyébként létezik építészeti anya-
nyelv?

– Gyakorlatilag az építészek egy nyel-
vet beszélnek. De ezt nagyon sokfajta 
módon lehet megfogalmazni, megkö-

zelíteni, ugyanis mindenki másképp lát 
egy épületet, amibe bele tudja vinni a 
saját elképzeléseit a tervezőasztalon. 

– Hogyan készül fel egy-egy munkájára?
– Egy munka mindig azzal indul, 

hogy van egy megbízói döntés, melyet 
átbeszélünk az ügyféllel. Erre készül egy 
árajánlat, melyet, ha elfogad a megren-
delő, kezdődhet is a munka. Én mindig 
szabadkézzel dolgozom, szerkesztem 
fel elsőnek a terveket, amelyből tudunk 
továbbdolgozni. Majd a későbbiekben, a 
számítógépes feldolgozással alaprajzok, 
metszetek és látványtervek is születnek. 

– Melyik munkája áll a legközelebb a szí-
véhez?

– Sok ilyen volt. Ebből a szempontból 
nagyon érdekes a mi szakmánk, hiszen 
több irányból is meg lehet közelíteni egy 
épületet. Így sokszor előfordul, hogy egy 
tervre több változat is elkészül. Nem biz-
tos, hogy a legnagyobb épület jelentette 
a legnagyobb kihívást. Számomra egyéb-
ként mindegyik munkám egy bizonyos 
fokú próbatétel, nehéz egyet kiemelni. 
Talán a Méliusz Bevásárlóközpont épü-
letegyüttese, mely ötvözi a modern épí-
tészetet a védett építészeti értékekkel. 

– Kell-e kompromisszumot kötnie néha 
egy építésznek?

– Folyamatosan kompromisszumot 
kell kötnünk. Ugyanis állandó problé-
mát eredményez a költségek határon 

belüli tartása, a megrendelői igények ki-
elégítése, a hatósági előírások betartása 
mellett, az építészeti minőség érvényre 
juttatása. Tehát állandó kompromisszu-
mokkal küzdünk. 

– Milyen tulajdonságokkal kell bírnia 
egy jó építésznek?

–  Ahhoz, hogy az építészeti minőség 
folyamatosan képviselve legyen, nagy-
fokú szakmai ismeret, jó alkalmazkodó-
képesség, jó kommunikáció szükséges, 
és gyakorlatilag a nagyfokú rajztechni-
kai tudás nélkül nem lehet valaki épí-
tész. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, 
hogy az ember jó építész legyen.

– Más kreatív tevékenységben kipróbál-
ta már magát?

– Én évtizedek óta festek, olajfest-
ményeket készítek. A hivatásom és az 
ilyenfajta alkotás nem áll távol egymás-
tól. 

– Szeretné-e, ha családjában valamelyik 
gyereke ezt a hagyományt folytatná?

– Természetesen szeretném. Előre-
láthatólag egyikőjük sem fogja ezt a 
hivatást választani, bár még a fiamban 
reménykedem. Ő biztos mérnök lesz, de 
szerintem nem építész, de majd meglát-
juk... Ő másképp gondolkodik, mint én. 

– Amikor nem tervez, mivel foglalkozik 
szívesen?

– Nálam a család az első. Ha tudunk, 
együtt vagyunk közös programokon. 
Moziba, színházba megyünk, együtt fő-
zünk és beszélgetünk. Nagyon szeretek 
ételeket készíteni, rendszeresen spor-
tolok, heti három alkalommal.  A festés 
mellett még nagyon sokat olvasok. Ez 
teljesen beépült az életembe. 

– Visszatekintve eddigi tevékenységére, 
megtalálta a helyét az életben? 

– Igen, megtaláltam a helyem az éle-
temben, nagyon szeretem a hivatáso-
mat, hálás vagyok a Jóistennek, hogy 
azt végezhetem, amit szeretek. Felesé-
gem és három gyermekem számomra a 
legfontosabb. Ők minden szempontból 
segítenek engem. A feleségem is a cég-
ben dolgozik, így a munkánk is összeköt 
bennünket.

Bertalan Erzsébet

Népzenei sikerek

A Hajdúböszörményi Népzenei Együttes a KOTA Aranypáva népzenei mi-
nősítőjén, Püspökladányban Aranypáva díjat vehetett át október 8-án. A kö-
zösség tagjai az Ijfabb Vígh Sándor nemzetközi versenyen aranyfokozatot 
értek el, míg a népzenei együttesek országos megmérettetésén Aranypáva-
díjban részesültek. Az együttes vezetője Nagy Zsolt Arnold.
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Állatasszisztált pedagógia Nőtörténet az irodalomban

Az Országos Könyvtári Napok 
keretében „Munkák és napok” 
címmel Budai Lotti író, újságíró, 
nőtörténeti kutató közönségta-
lálkozóján vehettek részt az ér-
deklődők október 4-én, a Kertész 
László Városi Könyvtárban.

Budai Lotti 1986-ban Szolnokon 
született, de gyerekkora nagy részét 
már Budapesten töltötte. Jogi egye-
temet végzett, de sosem praktizált. 
Rövid ideig művészettörténetet és di-
vattervezést is tanult, majd sok más 
téren is kipróbálta magát. „Bár türel-
mesebb lenne a társadalom az útkere-
sőkkel. Sokkal több esélyünk van meg-
találni, mi az, amit igazi lelkesedéssel és 
elhivatottsággal tudunk csinálni, ha van 
lehetőségünk megtapasztalni, hogy mi 
az, ami nem nekünk való” – vallja erről. 
A szerzőt a rendezvényen kérdeztük, 
többek között pályájáról.

– Ha itt és most kellene megírnia bő-
vebben a névjegykártyáját, mi kerülne 
rá?

–  Író, újságíró, blogger. Leginkább 
azonban nőtörténeti kutató. 

– Munkák és napok a közönségtalál-
kozója címe. Miért ezt a témát válasz-
totta?

– Az én munkámhoz alapvetően 
hozzátartozik, hogy olyan társadalmi 

Az ember-állat kapcsolat 
perspektívái címmel rendeztek 
antrozoológia konferenciát a Deb-
receni Egyetem Gyermeknevelési 
és Gyógypedagógiai Karán, októ-
ber 4-én. Az egész napos rendez-
vény során több tudományág kép-
viselői tartottak előadásokat, hat 
szekcióban. 

Gortka-Rákó Erzsébet dékán rövid 
ismertetőjében elmondta, hogy tavaly 
indították el az állatasszisztált peda-
gógia képzést, melyre a legalább három 
év szakmai gyakorlattal rendelkező 
pedagógusok jelentkezhetnek. Maga 
a képzés négy féléves és szakvizsgával 
zárul. A másik pedig az állatasszisztált 

segítő tevékenység koordinátor, mely 
csupán két féléves, és inkább gyakor-
lati ismereteket szerezhetnek, akár az 
orvosok vagy a szociális területeken 
dolgozók is. A cél az, hogy segítsék az 
állatok bekapcsolását az oktatás-neve-
lés folyamatába és a különböző nehéz-
séggel küzdők életminőségének a javí-
tásába. A társállatok az életünk részei, 
akik nagyon komoly segítséget tudnak 
nyújtani számunkra. A gyakorlati he-
lyet az Aura Kutyasegítő Alapítvány 
biztosítja, akik kellő kapacitással ren-
delkeznek, hogy a hallgatók megfelelő 
ismereteket tudjanak szerezni a kutyák 
segítségével. Dr. Lovas Kiss Antal szak-
felelős kifejtette, hogy a kétéves kép-

jelenségeknek a gyökerét tárjam fel, 
ami a mai nők életére is hatással van. 
Az egyik ilyen a láthatatlan házimun-
ka fogalma.  Tehát miért tartjuk a höl-
gyek munkavégzését természetesen 
magától érthetőnek. Innen a címvá-
lasztásom. 

– Önnek egy-egy közönségtalálkozó 
mire ad lehetőséget?

– Mi írók nagyon szeretjük a közön-
ségtalálkozókat, mert a hivatásunk 
elég magányos. Ritkán kapunk véle-
ményt az olvasóktól. Például gyakran 
keressük arra a választ, hogy ki, mit 
kapott a könyvtől.  Számomra nagyon 
fontos a visszacsatolás. Ezt ilyenkor 
mindig megkapjuk, ami jó érzéssel 
tölt el, mint szerzőt. Nekem ez szív-
melengető élmény tud lenni. 

– Ezeken a rendezvényeken milyen 
visszajelzéseket szokott kapni?

– Azt, hogy szeretik a nőtörténeti 
témákat az olvasók. Kedvelnek olyan 
témákról beszélgetni, melyek figye-
lembe veszik a két nem különbözősé-
gét. Ezt nagyon szokták értékelni. 

 – Most min dolgozik?
– Éppen most van két könyvem 

is nyomdában. Így egy nagyon picit 
szusszanok. Novemberben jön ki egy 
ötrészes történelemsorozatom, mely 
Az öt érzék címet viseli. 

bertalan
(Fotó: Szőcsi Márta)

Az egészségükért mozogtakAz egészségükért mozogtak
„Mozdulj meg Hajdúböször-

mény!” címmel rendeztek marato-
ni edzésnapot a hajdúböszörményi 
edzők október 9-én, vasárnap a 
Bocskai-iskola Sportcsarnokában. 

Elsőként Bodnár Margit, az önkor-
mányzat Oktatási és Kulturális Bizott-
ságának elnöke köszöntötte a jelenlé-
vőket. Örömét fejezte ki, hogy létrejött 
ez a rendezvény, mely a mozgás fon-
tosságára hívja fel a figyelmet. Erdős-
Kathi Klára főszervező elmondta, hogy 
a sport az élete része hosszú évek óta. 
Azért is hívták életre ezt a rendezvényt, 
mert szerinte a mozgásnak fontos sze-
repe van az egészséges életvitelben. 
Úgy gondolja, ez a nap azoknak is szól, 
akiknek semmilyen szinten nem épül 
be a sport az életébe. 

Mások mellett Szerdahelyi Zoltán 
spinningedző a mozgásformába, a 
változatossága miatt szeretett bele. 
Elmondta, hogy a sport számára ki-
alakított kerékpárok lehetővé teszik a 
különböző terepek kipróbálását. A tiné-
dzser kortól egészen hetvenéves korig 
tudja ajánlani, mivel mindenki a saját 

tempójában tudja az edzést teljesíteni.
Fodor Anikó már évek óta tart kü-

lönböző edzéseket a városban. A world 
jumping volt az első, melyet megismer-
tetett a várossal. Azért jó, mert az ízü-
leteket kíméli a rugalmas felület, ezért 
nem kell tőle félni. A férfiakat nehezebb 
bevonni az edzésforma használatába, 
de erre találta ki a páros alkalmat, ahol 
sok férfi rájön, hogy nagyon kemény is 
tud lenni egy-egy edzés. A legújabb lehe-

tőség, mely nála végezhető, az pedig az 
aerial jóga. Amellett, hogy sokkal köny-
nyebb, mint a sokak által ismert jóga, 
feltöltődést jelent testileg és lelkileg is. 
Mindezek mellett nagyon jó nyújtógya-
korlatokat tartalmaz, melyeket sokan 
igyekeznek elkerülni.  Uzonyiné Sóvágó 
Edit aerobik edzőként tevékenykedik 
városunkban. Nemcsak felnőtteknek 
van lehetőségük az óráin részt venni, 
hanem gyerekeknek is tart edzéseket, 

amelyhez külön edzői képzésen kel-
lett részt vennie. Bár több sportágat 
is be tudott építeni, a tanulmányainak 
hála. Ő maga már másképp tartja az 
óráit a gyerekeknek, mint ahogy neki 
volt fiatalkorában, mert a mai gyere-
kek más szervezésű oktatásban tanul-
nak. Mindkét csoportjáról elmesélte, 
hogy közösségekként működnek, és az 
alkalmak nemcsak edzésből állnak, ha-
nem időt szakítanak a beszélgetésre is. 
Mindegyik óratípusra járnak férfiak is, 
de többségében nők edzenek nála. 

A sokféle tevékenység kipróbálása 
után lehetőség volt pihenésre is, a dél-
után folyamán ugyanis Kathi Béla test-
építő tartott előadást, aki Hajdúböször-
ményben nevelkedett, de hosszú évek 
óta Budapesten tevékenykedik. Zárás-
ként pedig Rubint Réka tartott alakre-
form edzést azoknak, akik bírták még 
energiával ezt a mozgással teli napot. 

A rendezvény során összegyűlt ado-
mányt a Hendicepes Gyerekeket Se-
gítő Egyesület és a Napsugár Óvoda 
Weszprémi utcai telephelyének ajánlják 
fel mozgásfejlesztő eszközök vásárlására.

B.B.

zés során először pedagógiai és pszi-
chológiai kurzusokon vesznek részt, 
majd áttérnek az állatterápiás részre, 
melynek első fele az elméletet mutatja 
be, a második pedig a gyakorlati részét. 
Az egyéves képzéssel pedig azoknak a 
szakembereknek nyújtanak lehetősé-
get, akik a munkájuk során igénybe 
tudják venni az állatok segítségét. Bár 
a képzés során a legnagyobb hangsúlyt 
a kutyák kapják, de a lovas terápiával 
is foglalkoztak a képzési program-
ban. Azt fontos kiemelni, hogy a csa-
patmunkának nagyon fontos szerepe 
van ennél a módszernél. Európa egyes 
részein és Amerikában már egészen 
elterjedt az antrozoológia, mint kuta-
tási terület. Hazánkban csak néhány 

kutató foglalkozott csupán ezzel a te-
rülettel, és ők is szétszórtan az ország-
ban. Elsőként a Debreceni Egyetemen 
alakult kutatócsoport, mely szervezett 
kereteket biztosít a tudományágnak, 
melynek munkájában részt vesznek 
pszichológusok, gazdasági és sport-
szakemberek is. A jövőben szeretnék 
ezt a kutatócsoportot bővíteni az or-
szág más pontján dolgozókkal is, akik 
közül többen is jelezték a részvételü-
ket az együttműködésben. Például az 
egyik szekció kifejezetten a sport és az 
egészséges életmód azon részével fog-
lalkozik, melyhez az állatok hozzákap-
csolhatóak.

B.B.
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„Rendkívüli idők,
rendkívüli döntések”

A képviselő-testület október 
6-ai rendkívüli ülésén két na-
pirend szerepelt a döntésho-
zók asztalán. Első témaként az 
energiaválság miatt szükséges 
tájékoztatás és döntés került na-
pirendre. A szakmai anyagban 
olvasható, hogy a kedvezőtlen 
gazdasági hatások nem kerülik 
el Hajdúböszörményt sem. 

ELSŐDLEGES CÉL A 
MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA

Jelenleg a legnagyobb probléma 
az önkormányzat, mint intézmény-
fenntartó számára a rendkívül jelen-
tős energiaár-növekedés. Ezt nem 
lehet a jelenlegi költségvetési kere-
teken belül kigazdálkodni, azonban 
fontos a prioritásokat megfogalmaz-
ni az intézmények működése, mű-
ködtetése szempontjából. 

Kimondták, elsőbbséget kell, hogy 
élvezzen a munkahelyek megtartása, 
valamint a nehéz helyzetbe kerülő 
helyi polgárok segítése, a bölcsődei 
és az óvodai ellátás, a bentlakásos 
idősellátás, a gyermekétkeztetés mű-
ködtetése. A hatékony intézkedések 
megtétele érdekében a polgármester 
munkacsoportot hozott létre Fórizs 
alpolgármester vezetésével, a jegy-
ző, az aljegyző és az osztályvezetők 
részvételével. A grémium az intéz-
ményvezetőktől és cégvezetőktől tá-
jékoztatást és javaslatokat kért, saját 
területükre vonatkozóan. Az anyag 
elkészültével egyidőben a kormány 
jelezte tárgyalási szándékát az ön-
kormányzatokkal, az energiaválság 
megoldása érdekében. Elöljáróban 
Fórizs László alpolgármester a mun-
kacsoport tevékenységéről számolt 
be. Ezt követően a bizottsági vélemé-
nyek hangzottak el, majd a képvise-
lői hozzászólások következtek. 

Kiss Attila polgármester kijelen-
tette, hogy a probléma kapcsán fele-
lősen gondolkodnak a cégek irányítói 
és az intézményvezetők. Bertalan 
János javasolta a biztonsági és a res-
taurátori szolgálat fenntartását a 
Hajdúsági Múzeumban. Nagy Imre a 
Bodaszőlői művelődési ház kapcsán 
mondta el, hogy abban több százan 
fordulnak meg.  Arra is kereste a vá-
laszt, hogy a Sillye Gábor Művelődési 
Központban lesznek-e programok. A 
polgármester válaszában kifejtette, 
hogy a művelődési központ színház-
terme és a Bársony András terem 
elektromosan is fűthető. Ha a szer-
vező kitermeli a költségeket, akkor 
megtarthatóak lesznek a rendezvé-
nyek. Kathiné Juhász Ildikó a lakos-
ság tájékoztatásának fontosságára 
hívta fel a figyelmet. Kérte, hogy a 
tanácskozásokra rendszeresen ke-
rüljön be a teljesítésről szóló előter-
jesztés a képviselők elé. Dombi Imre 
kérte, hogy ne zárják be a külterületi 
művelődési házakat. Kathiné Juhász 
Ildikóhoz hasonlóan, Fórizs Lász-
ló alpolgármester is hangsúlyozta a 
tájékoztatás fontosságát. Kiemelte, 
hogy a rendezvények akkor legyenek 
megtartva, ha azok önkormányzati 
támogatást nem igényelnek. 

A KÖZVILÁGÍTÁS MARAD, 
A DÍSZKIVILÁGÍTÁS NEM…

A képviselői hozzászólásokat kö-
vetően hosszas szavazás követke-
zett, melynek során harminckilenc 
határozati javaslatról döntöttek a 
testület tagjai. Többek között hatá-
rozat született arról, hogy elfogadják 
a tájékoztatót. A további döntések:

A negatív hatások elkerülése (köz-
biztonság romlása, balesetek) és a 
központi jogszabályoknak való meg-
felelés érdekében, 2023-ban a meg-
növekedett villamosenergia-áron is 
vállalja a testület a közvilágítás mű-
ködtetéséhez szükséges forrást. 

Úgy döntöttek, hogy 2022. októ-
ber 31-től visszavonásig a díszvilá-
gítás és a karácsonyi díszvilágítás 
szüneteljen, kivéve a Bocskai téri 
fenyőfa fényfüzérét. A várható meg-
takarítás éves szinten 4 millió forint.

A grémium elrendelte, hogy 2022. 
október 31-től visszavonásig szüne-
teltetik a városban lévő szökőkutak 
működését, kivéve a Bocskai téri szö-
kőkutat, 2023. május 1. és szeptem-
ber 15. között. A várható megtakarí-
tás éves szinten 5 millió forint. 

A jövő évi költségvetésben park 
és zöldfelület fenntartás esetén, a 
parkokban a fűvágás rendszeres-
ségét május és szeptember között 
tíz alkalomban határozták meg, 
figyelembevéve az allergén növények 
virágzását. Kimondták azt is, hogy az 
egynyári növények ültetését jövőre is 
biztosítják. A kerékpárutak mentén, 
valamint az árkok és zöldfelületek 
esetén természetes virágkeverék ül-
tetését támogatják. Fásításra külön 
forrást nem biztosítottak. A várható 
megtakarítás éves szinten 10 millió 
forint. 

A képviselő-testület a csapadék-
víz-elvezető rendszerek karbantar-
tására a jövő évi költségvetésben 7 
millió forintot különített el. 

REZSIKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉSEK

Javasolták, hogy a Hajdúsági Mú-
zeum dolgozói számára a városi 
könyvtárban alakítsanak ki mun-
kaállomásokat jövő év április 15-ig. 
Többek között arról is döntés szüle-
tett, hogy legyen restaurátori és biz-

tonsági szolgálat a múzeumban. A 
könyvtárban biztosítsák a szükséges 
sávszélességet, és a gyermekkönyv-
tárban az igénybevétel idejére a 22 
Celsius fokot, ahol múzeumpedagó-
giai órákat is tartanak. 

Támogatták a villany- és gázszol-
gáltatás üzemeltetésének felfüg-
gesztését a megfelelő téliesítés után 
a Tájházakban, a Népi Mesterségek 
Házában, a Deák Ferenc utca 2. szám, 
a Rákóczi utca 24. szám és a Jókai 
Mór utca 24. szám alatt. A várható 
megtakarítás összességében 22 mil-
lió forint. Kimondták, hogy a Polgári 
utca 2. szám alatti épület fűtését a 
jogszabály szerint minimum hőmér-
sékleten biztosítani kell. A megtaka-
rítás nagysága 5 millió forint.

Ugyancsak támogatták a Hajdúsá-
gi Múzeumban a fűtés 15 Celsius fok-
ra való csökkentését. Ez éves szinten 
7 millió forint megtakarítást jelent. 
A művelődési központ gázzal törté-
nő fűtését szüneteltetni kell. Az így 
keletkezett megtakarítás várhatóan 
72 millió forint lesz. Ugyanezen ha-
tározati javaslatban szerepelt, hogy a 
II. Rákóczi Ferenc u. 42. szám alatti 
Szociális Szolgáltatási Központban a 
fűtést 18 Celsius fokra csökkentsék, 
mellyel 3 millió Ft megtakarítás ér-
hető el. A Városi Sportcsarnokban 
a fűtést 18 Celsius fokban fogják li-
mitálni. Ez éves szinten 29 millió Ft 
megtakarítást eredményezhet. 

A képviselő-testület a jövő évi 
költségvetésben a Hajdúböszörmény 
38/a alatti telephely működtetésé-
hez szükséges energiaköltséget a 
Start Szociális Program nyújtotta tá-
mogatási keret rezsitámogatás részé-
nek kimerüléséig biztosítja.

IGAZGATÁSI SZÜNET
 A HIVATALBAN

A következő határozatban felkér-
ték a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal 
épületére vonatkozó takarékossági 
intézkedések belső szabályainak ki-
dolgozására. Többek között határo-
zat született arról, hogy az épületben 
kihasználatlan, vagy használaton kí-
vüli helyiségeket a fűtési időszakra le 
kell zárni. Több dolgozó egy helyen 
történő elhelyezését is megszavaz-
ták. Ugyancsak határozat született a 

hivatalban használt elektromos esz-
közök számának szükséges felülvizs-
gálatáról. Azt is kimondták, hogy a 
nyomtatás és fénymásolás csak in-
dokolt esetben történjen meg. A dol-
gozók által használt helyiségekben a 
18 Celsius fokot biztosítani kell. Ki-
egészítő fűtés alkalmazása nem meg-
engedett. 2022. december 22 - 2023. 
január 8. között igazgatási szünetet 
rendeltek el a Polgármesteri Hivatal-
ban. Ennek ideje alatt ügyeletet kell 
biztosítani. Ezzel a döntéssel mint-
egy 10 millió forintos megtakarítás 
érhető el. 

A hivatal működésében 2022. nov-
ember 1-től szükség szerinti ottho-
ni munkavégzést rendeltek el. Ez, 
amennyiben a munkakör megenge-
di heti három nap jelenléti munka-
végzés mellett, heti két napi ottho-
ni munkavégzéssel valósul meg. Az 
ügyelet tartása kötelező. Ezzel éves 
szinten 40 millió forintos megtaka-
rítás érhető el. 

A képviselők úgy döntöttek, hogy 
az önkormányzat fenntartásában 
álló épületek, gazdasági társaságok 
esetében energiamenedzsment és 
számlamenedzsment szolgáltatás 
kerüljön bevezetésre az energiahaté-
konyság növelése érdekében. Ehhez 
az adatszolgáltatást is elrendelték.

A testület tagjai elrendelték a Vá-
rosi Bölcsődére vonatkozó jogsza-
bályi rendelkezések alapján, a 22-24 
Celsius fokos hőmérséklet biztosítá-
sát a kisgyermekek csoportszobái-
ban, valamint az idősek elhelyezését 
szolgáló önkormányzati intézmé-
nyekben, a szépkorúak használata 
alatt álló helyiségekben a 22 Celsius 
fok hőmérsékletet. Az intézkedése-
ket október 15-től vezetik be. 

A grémium tagjai elrendelték a 
2022/23-as nevelési évben az iskolai 
szünetekhez igazodó téli és tavaszi 
szünetet a Városi Bölcsődében és az 
önkormányzati fenntartású óvodák-
ban. Javasolták megvizsgálni, hogy 
szükség esetén a polgármester javas-
lata alapján jövőre, rendkívüli szünet 
legyen elrendelhető egy vagy két hó-
napra. Mindkét esetben kell biztosí-
tani az ügyeleti ellátást.

CSOPORTÖSSZEVONÁS, 
IDEIGLENES LEZÁRÁS

A továbbiakban a Csillagvár Óvo-
da Dobó István utcai telephelyén a 
működés szüneteltetéséről, valamint 
a Napsugár Óvoda bodaszőlői telep-
helyén működő négy csoport óvodán 
belüli, korszerűbb épületben történő 
elhelyezéséről határoztak. Kimond-
ták az intémények vonatkozásában, 
az iskolai szünetekhez igazodó téli 
és tavaszi vakáció megtartását. Ezen 
intézményekben is megvizsgálják a 
rendkívüli szünet tartását és az ügye-
leti rendszer bevezetésének lehető-
ségét, ezen időszakokra. A képvise-
lő-testület elrendelte a Kincskereső 
Óvoda és a Napsugár Óvoda Polgári 
utcai székhelyén a tornatermek ide-
iglenes lezárását a fűtési szezonban. 
Ezzel körülbelül 3 millió forintot le-
het megtakarítani. A könyvtár kap-
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Jó hírét viszik a településnek
A Pródi-Halom Egyesület 2010-

ben alakult. Kulturális, informá-
ciós, hagyományőrző tevékeny-
séget végeznek. Szervezik a helyi 
közművelődési életet – tudtuk meg 
Hortó Jánostól, a szervezet veze-
tőjétől. 

– Milyen rendezvénye volt utoljára az 
egyesületnek?

– Utoljára a robikapa- és főzőver-
senyt rendeztük meg, szeptember 
elején. Ezt a programot negyedik al-
kalommal szerveztük. Az első meg-
mérettetésen emlékszem, hogy három 
gép volt, az idein már több mint hú-
szat számláltunk. A főzésre is legalább 
ugyanennyin neveztek. Ez a megmé-
rettetés nagyon népszerű a közönség 
körében, egyre többen érdeklődnek 
iránta. A közönség létszáma elérte az 
ötszázat. Családias hangulatban telt 
el ez a hétvége. Akivel találkoztunk, 
mindenki biztatott minket, hogy foly-
tassuk a kezdeményezést. Mi, minden-
képpen szeretnénk folytatni a verse-
nyek megrendezését. 

– Milyen programokat szeretnek legin-
kább a pródi lakosok?

– A robikapa-verseny és a falunap a 
legnépszerűbbek a lakosok körében. Ez 
a két rendezvény mozgatja meg a leg-
több embert. És persze a fogathajtás, 
ami nagyon kedvelt az érdeklődők kö-
rében. Ezekre sokan jönnek a környező 
településekről is. A többi programun-
kon inkább a helyiek vesznek részt. 
Ilyen például a majális. 

– Mára mennyien vannak, akik rend-
szeresen dolgoznak a civil szervezetben?

– Pród lakossága kétszáz fő alatti. 
Közülük tizenöten vesznek részt a civil 
szervezet munkájában. Többen közü-
lük segítenek a rendezvények szerve-
zésében és megtartásában.  Most 5-6 
jelentkezőnk van, akik be szeretnének 
lépni az egyesületbe. 

– Könnyű vagy nehéz megszólítani a 
pródi lakosokat a jó cél érdekében?

– Aki tenni akar Pródért, annak nem 
is kell mondani, hogy segítsen. Olyan-
nal sohasem találkoztam, hogy kéré-
semre ne jöttek volna segédkezni az 
emberek. Helyben van egy vállalkozó. 
Ő is többször támogatta már a progra-
munkat. A településrészen én felügye-
lem a közmunkásokat. Kiadom nekik 
a munkát és ellenőrzöm. Számukra az 
egyesület biztosítja a pihenőhelyet. 
Ezen túl önkormányzati földeket bé-
rel a civil szervezet, és gabonát termel 
benne. A nyereséget vissza szoktuk for-

gatni a működésünkbe. Többek között 
bútorokat, evőeszközöket vettünk a 
művelődési házba. Ezzel is gyarapítjuk 
az egyesület vagyonát. 

– Mennyire veszik figyelembe a lakosok 
igényeit a programok szervezésénél?

– Az a fő célunk, hogy az igényeknek 

megfeleljünk. Bár ez nehéz feladat, hi-
szen nem lehet mindenkinek megfelelni. 

– Egy-egy rendezvényen más település 
lakosai rész szoktak-e venni?

– Elmondanám, hogy a robikapa-
versenyen Rácalmásról, Mogyoródról, 
Győrből és Miskolcról voltak vendége-
ink. Természetesen sok böszörményi is 
kilátogatott a programra. 

– Más civil szervezetekkel milyen a 
kapcsolatuk?

– Jó a kapcsolatunk a vidi és a bodai 
civil szervezetekkel. Ugyancsak gyü-
mölcsöző viszonyt alakítottunk ki a 
Díjugratók, Hagyományőrzők és Fo-
gathajtók Egyesületével. 

Ifjú Hortó János mind a szervezés-
ben, mind a rendezésben részt vesz. El-
mondhatja magáról, hogy a szervezet 
egyik alapító tagja.

– Alapító tagja vagyok az egyesület-
nek – mondja. Itt a környéken abban 
az időben több szervezet alakult meg, 
így mi is. Azért kellett megalapítani a 
civil szervezetet, mert így lehetett tá-
mogatásokat elnyerni. Egyébként a fa-
luban már volt egy egyesület, csak az 
megszűnt. Mondhatom úgy, hogy mi 
vagyunk a falu szíve. Közmunkát és 
programokat szervezünk, felügyeljük a 
középületeket és köztereket. 

– Ön miben tudja segíteni a szervezet 
tevékenységét?

– Az elnöknek, édesapámnak vagyok 
a jobbkeze. Segítek neki az adminisztrá-
cióban, a reklámozásban, kiveszem a ré-
szem a fizikai munkából is, meg a prog-
ramok szervezéséből és rendezéséből.  

– Jónak tartja-e, hogy a településré-
szen működik egy civil egyesület?

– Nagyon jónak tartom. Egy ilyen kis 
település szerintem több lehetőséghez 
jut ezáltal. Enélkül sokkal szegényebb 
lenne a falu. Ha nem működne az egye-
sület, a település arculata sem mutatna 
ilyen szép képet. 

– Sok programot szerveznek. 
– Mindegyik évszaknak megvan a maga 

kis rendezvénye. A legnagyobb a falunap. 
Ez a település ünnepe. Nekem a szívem 
csücske a robikapa-verseny, amelynek lá-
togatottsága közelít a falunapéhoz. Egy-
re jobban öregbíti Pród hírnevét. 

bertalan

csán kimondták, hogy a használa-
ton kívüli helyiségeket le kell zárni. 
Az irodai dolgozókat egy szobában 
javasolták elhelyezni, az intézmény-
ben használt elektromos eszközök 
számát pedig felül kell vizsgálni. A 
munkatársak által használt helyisé-
gekben 18 Celsius fok biztosítását 
rendelték el. Arra is igent mondtak, 
hogy a könyvtár hétvégi nyitva tartá-
sát szüneteltetik a fűtési időszakban. 
Elrendelték a Hajdúsági Múzeum 
főépületének fűtési időszakban való 
lezárását, az állandó kiállítási helyi-
ségekben jogszabály szerinti mini-
mum hőmérsékletének biztosítását. 
Ugyancsak elrendelték a Káplár Mik-
lós Emlékház ideiglenes bezárását, 
az állagmegőrzéshez szükséges tem-
peráló fűtés biztosítását. A külterüle-
ti művelődési házak esetében külön 
intézkedési terv készítését javasol-
ták. A képviselő-testület kimondta, 
hogy a házi gyermekorvosi, védőnői, 
felnőtt háziorvosi, valamint a szak-
rendelő esetében a 22-24 Celsius fok 
biztosítva legyen. Újabb szavazás ke-
retében döntöttek arról, hogy a II. 
Rákóczi Ferenc utca 24. szám alatti 
telephely épületében lévő szolgálta-
tást ideiglenesen, a fűtési szezonban 
áthelyezik a székhelyintézménybe. 
Felhívták az intézményvezető figyel-
mét a szükséges intézkedések meg-
tételére. Továbbá felhívták a figyel-
mét arra is, hogy az idősek nappali 
ellátását, a házi segítségnyújtást, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tást, a szociális étkeztetést folyama-

tosan biztosítsa. Ezeken túl hívja fel 
a figyelmet a népkonyha lehetőségé-
nek igénybevételére. A Szociális Szol-
gáltatási Központ szolgáltatásairól 
folyamatosan tegyen közzé tájékoz-
tatást. A képviselők úgy döntöttek, 
hogy az önkormányzat a lakosság-
nak továbbra is anyagi segítséget 
nyújt a lakhatási kiadásaikhoz, vala-
mint rendkívüli élethelyzet bekövet-
kezése esetén. A grémium meghatá-
rozta azokat a kiemelt ünnepségeket 
és megemlékezéseket is, melyeket 
2023-ban meg kell szervezni. Ezeken 
túl megrendezik a Város napját és a 
hozzá tartozó programokat, a Haj-
dúhetet, valamint a művésztelepet. 
Kimondták, hogy a településrészek 
rendezvényeire rendelkezésre álló 
összeg, az idei kerethez képest jövőre 
a felére csökkenjen. Szintén kimond-
ták, hogy az egyéb programokat csak 

abban az esetben lehet megtartani, 
ha azok pénzügyi fedezete pályáza-
ti vagy más forrásból rendelkezésre 
áll, nem igényelnek önkormányzati 
támogatást. A testület tagjai hatás-
vizsgálatot kértek a Népjóléti, Ifjú-
sági és Sport Bizottság, valamint az 
Oktatási és Művelődési Bizottság 
rendelkezésre álló keretösszegének 
50 százalékra való csökkentéséről. 
A lakosság tájékoztatásának kimon-
dása után, a képviselők megbízták a 
polgármestert a vízi közmű vagyon 
további működésével kapcsolatos 
egyeztetések lefolytatására. Erről 
külön anyagot kértek a döntéshozók. 
Továbbá kimondták, hogy az intéz-
mények és cégek javaslataikat a meg-
valósítással kapcsolatban dolgozzák 
ki. Arról is döntés született, hogy a 
grémium havi szinten foglalkozzon a 
döntések végrehajtásával.

VÉGELSZÁMOLÁSOK

Második napirendként a Hajdú-
böszörményi Vagyonkezelő Zrt. jö-
vőbeni működésének koncepciója 
került terítékre. A testület az elkép-
zelés megvalósítása érdekében tett 
első lépésként támogatta, hogy a 
Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit 
Kft. feladatai integrálásra kerülje-
nek a cégcsoport társaságaiba, 2022. 
december 31-ig. Történjen meg a 
társaság végelszámolás alá kerülésé-
nek vizsgálata. Ugyanez a határozat 
született a HBCom Nonprofit Kft. 
kapcsán is. Ezt követően az önkor-

mányzat, mint tulajdonos kötelezte 
a Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a „Haj-
dúkerületi – Hús” Állattenyésztő és 
Húsfeldolgozó Nonprofit Kft-t vá-
sárolja meg aktuális értéken annak 
érdekében, hogy a kft. feladatai is 
integrálásra kerülhessenek a cégcso-
port társaságaiba. Itt is kimondták 
a végelszámolás alá kerülés vizsgá-
latát. Felkérték a zrt. igazgatóságá-
nak elnökét, hogy együttműködve a 
Polgármesteri Hivatal érintett osz-
tályvezetőivel, a koncepcióban fog-
laltakat hajtsa végre. Ezen túl felkér-
ték a Polgármesteri Hivatal érintett 
osztályvezetőit a koncepcióban és 
az elfogadott határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében, a szükséges 
önkormányzati tulajdonosi döntések 
meghozatalának előkészítésére, és a 
testületi előterjesztés elkészítésére. 

Bertalan Erzsébet
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Közérdekű információk

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                                        104/112

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reg-
gel 7-től 19 óráig) október 15-
16. dr.  Nagy Ferenc (Tel: 06-70-
376-1138). Az ellátásért ügyeleti 
díj kerül felszámolásra.

HBCOM:                              229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  
bejelentése: Tel: 36 80/300-300.

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 
36-52-219-419, hétfő-csütörtök: 
8-16.30-ig,  péntek: 8-13.30-ig.  
Személyesen a Városi Piac fel-
ügyeleti irodájában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal        563-200

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) 
munkaszüneti- és ünnepnapo-
kon, 15-16 óra között nyitva tart. 
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-
313-4217.

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 
Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. 
Október 19-én, szerdán  Fórizs 
László alpolgármester tart vezetői 
ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra kö-
zött.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet

O
k

tó
be

r

14. (péntek) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800 

15-16. (szo-vas.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

17. (hétfő) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

18. (kedd) Arany sas Ady tér 11. Tel: 227-779

19. (szerda) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

20. (csütörtök) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

21. (péntek) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

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

Lapzárta:
hétfő 14 óra

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

SZOLNOKI SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára

Megemlékezés

Szerető feleséged, fiaid családjukkal

„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 művelődési központban műkö-
dő közösségek programjai:
október 17., 17 óra: a Tessedik 
Kertbarátkör foglalkozása
október 21., 15 óra: a Varga Lajos 
Kultúrkör foglalkozása.

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

KÁROLYI IMRE
halálának 30. évfordulójára

Megemlékezés

A gyászoló családja

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”   

A népmese napján

A Csillagvár Óvoda és Bölcső-
de Hét vezér utcai telephelyén 
működő Szín – Varázs - Szó anya-
nyelvi munkaközösség szervezé-
sében szeptember 30–án, Bene-
dek Elek születésnapján reggel 
8 órától este 8 óráig folyamatos 
mesélést szerveztek az óvoda-
pedagógusok, a városi könyvtár 
gyermek részlegében. 

Különösen fontos a kisgyermek 
anyanyelvi és személyiségfejlődésé-
nek alakulásában a mese, az abból 
szerzett élmény szerepe.  A szemé-
lyes és rendszeres mesemondás sem-
mi mással nem pótolható. Ez meg-
erősíti mind az óvodapedagógusokat, 
mind pedig a szülőket, hogy nagyobb 

figyelmet tulajdonítsanak a minden-
napi szerepének. Ez a cél is motivál-
ta a rendezvény megszervezését. A 
gyermek olvasóvá nevelésének első 
lépése, hogy megismertessük az óvo-
dás gyermekeket a könyvvel, annak 
értékeivel. A szülő és a pedagógus 
minta- és példamutató tevékenysé-
ge elengedhetetlen. A Népmese nap-
ján közel kétszáz gyerek vett részt 
és hallgatott meg nyolcvan mesét, 
ötvenkilenc pedagógus és hat iskolás 
előadásában. A mesélők és a hallga-
tóság a közösen átélt élmény során 
„eggyé váltak”, s a rendezvényre el-
látogató szülők, pedagógusok meg-
érezhették, hogy mennyire fontos az 
élő mese.

Félegyháziné Kathi Ildikó

„Maradok Tisztelettel...” 
és „Elvtársi Üdvözlettel...”

A Hajdúsági Múzeum állan-
dó kiállításának megújulása egy 
újabb szakaszához érkezett. A 
Nemzeti Kulturális Alap Ideig-
lenes Kollégiuma által meghir-
detett Magyar Géniusz Program 
keretein belül megvalósuló kor-
szerűsítés, a múzeum 13-14. kiál-
lítótermeit, azaz az állandó tár-
lat utolsó tereit érinti. 

A 2023. évre tervezett megnyi-
tót követően a múzeum látogatói - 
mintegy keretbe foglalva, a Hajdúság 
történeti és néprajzi értékeit - teljes 
egészében láthatják a böszörményi 
hajdú öntudat eszenciális gyűjtemé-
nyét. A „Maradok Tisztelettel...” és 
„Elvtársi Üdvözlettel...” elnevezésű 
kiállítási egységekben az érdeklődő 
tovább barangolhat Hajdúböször-
mény történelmi macskakövein.  A 
’20-as évek szellemiségét magába 
szívva léphet át a helyi zsidóság vész-
korszakának szörnyű színterére. A 
„Maradok Tisztelettel…” néven meg-

valósuló szakasz karcosan jelöli ki a 
változás határait. A II. világháború 
viszontagságai, a bombázások és az 
állandósult szovjet katonai jelenlét 
egy új rendszer ködösnek látszó kör-
vonalait vetítették elő. A ’40-es évek 
végére az újjászervezett kommunista 
politika rövid időn belül befolyásos 
hatalomra tett szert. A látogató az 
„Elvtársi Üdvözlettel…” című kiállí-
tásban a sztálinista diktatúra helyi 
elefántcsonttornyait szemlélve lát-
hatja az ’50-es évek változásait és az 
’56-os eseményeket követő „Kádári 
enyhülés” hétköznapjaiba csöppenve 
idézheti fel szülei, nagyszülei, esetleg 
saját gyermekkorának letűnt emlék-
foszlányait. A kiállítást a rendszer-
váltás helyi változásainak fontosabb 
eseményei zárják majd. 

A kivitelezési munkák elkezdőd-
tek, melyek a jövő év első felében is 
folytatódni fognak. Az előzetes ter-
vek alapján az új kiállítás 2023. év 
második felétől lesz megtekinthető.



2022. OKTÓBER 14. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 7

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra

ebédidő:           12-13 óra

szombat:                 zárva

vasárnap:                zárva

 0652/220-159 

     0620-9708-032

 varjasine@vipmail.hu

Amennyiben nem jutott el Önökhöz a Szabadhajdú aktuális száma, kér-
jük, jelezzék a problémát a terjesztőnél a 06-20-911-5006-os telefon-
számon.

Megjelent a Hajdúsági Tükör 3. száma
Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja meg 

a Hajdúsági Tükör című kulturális és 
közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: 
• Szerelmünk ez a föld - gondolatok Ker-

tész László költészetéről.
• A dicső jótevő, Báthory Gábor
• Közös otthonunk, Hajdúböszörmény
• Mit műveltek elődeink? Adatok a hajdú-

böszörményi színjátszás történetéhez
• Bohém dzsentriélettől a kuláksorsig. 

Kary József hollywoodi pályafutása.
• A költőikon - Kemény István
• Roma szakkollégium Hajdúböször-

ményben
• Köszöntünk, Hajdúböszörmény!
A magazin 500 Ft-os áron megvásá-

rolható, illetve 2.000 Ft-ért egész évre 
előfizethető a művelődési központ gaz-
dasági irodájában.

Önnek lehetősége van örökbefogadni 
egy intézményt.  Hogyan? Vásároljon 
vagy fizessen elő, majd ajánlja fel egy 

15. évfolyam 3. szám 2022. harmadik negyedév, osz Kulturális és közéleti magazin Ára: 500 Ft

Szerelmünk ez a föld  ...........................................................................................3

Elődeink dicső jótevője, Báthory Gábor .......................................................  5

A hajdú elődök üzenete .................................................................................  6-7

Közös otthonunk, Hajdúböszörmény ..................................................... 8-10

Díszpolgárok a városról ............................................................................. 10-12

Mit műveltek elődeink? .............................................................................. 13-14

Bohém dzsentriélettől a kuláksorsig ........................................................ 15-16

A költőikon, Kemény István ........................................................................  19-20

A hely szelleme. Gondolatok a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepről  ..21-22

Roma szakkollégium Hajdúböszörményben .......................................  22-24

Kultúránk, hitünk ............................................................................................  24-25

Köszöntünk, Hajdúböszörmény!  .............................................................. 26-27

Néhány cím a tartalomból:

''

kiválasztott intézménynek a magazint! 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Video-
téka, a Bocskai- és Kálvin téri gyülekezet, 
görögkatolikus egyházközség.

Tisztelt lakosok!
A Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) 2022. október 1. és novem-
ber 28. között Magyarország te-
rületén népszámlálást tart.

2022. évben 16. alkalommal ren-
deznek Magyarország területén teljes 
körű népszámlálást. Ez a statisztikai 
adatfelvétel biztosítja a szükséges 
adatok teljességét és területi részle-
tezettségét, olyan adatforrás, amely 
teljes körű képet nyújt a népesség és 
a lakásállomány jellemzőiről. Az adat-
szolgáltatás – az egészségi állapotra, 
a fogyatékosságra, a vallásra, az anya-
nyelvre és a nemzetiségre vonatkozó 
adatkörök kivételével – kötelező.

A népszámlálást megelőzően a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
a népszámlálás részleteiről, a válasz-
adás módozatairól (pl. az online in-
ternetes kitöltéshez szükséges egyedi 
azonosítóról) felkérő levelet küldött 
valamennyi magyarországi címre.

Amennyiben valaki nem ka-
pott egyedi belépési kódot, vagy 
azt elvesztette, akkor a belepes.
nepszamlalas2022.hu oldalon tud új 
egyedi belépési kódot igényelni 2022. 
október 1-jétől, ügyfélkapus azonosí-

tást követően. Az igénylés során az 
elektronikus űrlapon meg kell adnia:

• az e-mail címét, amelyre a kód 
meg fog érkezni;

• azt a lakcímet, amelyre vonatko-
zóan a kérdőívkitöltés történik.

Az adatszolgáltatás három módon 
teljesíthető:

• 2022. október 1. és október 16. 
között: internetes önkitöltési idő-
szak (az online kitöltött kérdőíveket 
az adatgyűjtő rendszer 2022. októ-
ber 16. éjfélig fogadja el!)

• 2022. október 17. és november 
20. között: számlálóbiztosok általi 
személyes adatgyűjtés (azon lakosok 
körében, akik nem töltötték ki az on-
line kérdőívet)

• 2022. november 21. és november 
28. között: pótösszeírás a Polgármes-
teri Hivatalban (azon kimaradt lako-
sok számára, akik az előző két lehető-
ség közül egyikkel sem éltek)

A népszámlálással kapcsolatos to-
vábbi információk elérhetőek:

• https://nepszamlalas2022.hu 
• +36-52-563-211 
• +36-52-563-230

Koláné Dr. Markó Judit s.k
jegyző, helyi népszámlálási felelős

Október 25-én 11 órától derült, 
felhőmentes időben sok szeretet-
tel várunk mindenkit a részleges 
napfogyatkozás megfigyelésére, 
a Sillye Gábor Művelődési Köz-
pont előtt. 

A Hold árnyéka átvonul a Földön 
Izlandtól kezdve Európán és Afri-
kán át, egészen az Arab-tengerig.
Magyarországról nézve a napkorong 
28-39%-át takarja ki a Hold korong-
ja, keleti és északi irányba haladva nő 
a kitakarás mértéke.

A Nap 30,3° magasan látszik a ho-
rizont felett. Ilyen mértékű napfo-
gyatkozás során a napfény mennyisé-
ge még nem csökken észrevehetően.

A mostani fogyatkozáshoz ha-
sonlót legutóbb 2015-ben lehetett 
megfigyelni, akkor 59 százalékát ta-
karta ki a Hold a Nap területének. A 
következő nagyobb, Magyarország-

ról 47 százalékosan látszó fogyatko-
zás 2027. augusztus 2-án követke-
zik be. https://www.facebook.com/
events/624911422405162

A jelenség szabad szemmel is látha-
tó lesz. Ebben az esetben a távcsőbol-
tokban kapható napfogyatkozás-né-
ző szemüvegek és vizuális napszűrő 
fóliák tökéletes védelmet nyújtanak 
csakúgy, mint a hegesztőüvegek DIN 
14-es fokozattól.

A távcsöves megfigyelést csak de-
rült időben tartjuk meg.

Fontos: senki ne nézzen semmi-
lyen távcsővel megfelelő szűrő nélkül 
a Napba, mert örökre látáskároso-
dást szenvedhet.

A programot a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és a TESCO „Ön választ, mi 
segítünk" programja támogatja. Haj-
dúböszörmény Önkormányzata térí-
tésmentes közterület használat biz-
tosításával támogatja a rendezvényt.”

Részleges napfogyatkozás

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 
Önt, családját és ismerőseit 

2022. október 23. napján az 

1956-OS FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC

 EMLÉKNAPJA 
alkalmából szervezett 

rendezvényére. 

 9:00   Ünnepi szent liturgia
 Helye: görögkatolikus templom

10:30 Ünnepi megemlékezés
 Emlékbeszédet mond: 

 Menyhárt Zoltán intézményvezető

Ünnepi műsort adnak: 
a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 

Általános Iskola tanulói

Koszorúzás 
Helye: Losonczy Géza Emlékpark 
(Honvéd utca - Árpád utca sarok)

Kiss Attila
Hajdúböszörmény Város Polgármestere
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Lássunk tisztán!

Balmazújvárosi FC–Hajdúböszörményi TE 0–2 (0–1)
Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Bun R., Papp N. (Forgó P.), Komjáti D., 

Porkisch D. (Tonhaizer F.), Nagy Z., Sallai Cs. (Pásztor D.), Gyarmati Z. (Var-
ga D.)., Pelles D., Rákos B. (Tompák B.), Kocsis L. Edző: Gyarmati Zoltán.

Gól: Komjáti D., Nagy Z. Kiállítva: Pelles D., Komjáti D.
Gyarmati Zoltán: „Egy picit gyengébben kezdtük a mérkőzést, de ennek ellené-

re egygólos előnnyel vonultunk szünetre. A második félidő 55. percétől emberhát-
rányban, a mérkőzés 71. percétől szerintem pedig jogtalanul, már kettős ember-
hátrányban játszottunk. Még szerencse, hogy a játékosok tegnap este megnézték 
a spártai 300-ról szóló filmet, mert a meccs végén úgy éreztem magam, mint Le-
ónidasz király, aki győzelemre vitte a 9 fős böszörményi alakulatát, az időközben 
14 főre bővült balmazújvárosi sereggel szemben.” 

Labdarúgás

A Magyar Látszerész Szövetség 
már tizenhét éve hívja fel az embe-
rek figyelmét októberenként a lá-
tásvizsgálat fontosságára. Minden 
évben figyelemfelhívó kampányt 
szerveznek országszerte, optikák 
bevonásával. Ennek kapcsán sze-
mésszel és látszerészekkel beszél-
gettünk. 

Medgyesi Zsuzsanna szemészor-
vos kiemelte, hogy az emberek ilyen-
kor, különböző felületeken megjelenő 
anyagoknak köszönhetően könnyeb-
ben mozgósíthatóak, hogy legalább 
egy látszerészetbe ellátogassanak, 
ahol megnézik a látásélességüket. A 
páciens műszeres bemérés után kapja 
meg a megfelelő szemüveget. A szak-
orvos megvizsgálja a szem állapotát és 
esetleges betegségeit is, a látáson kí-
vül. Szűrik a szürke- és a zöldhályogot, 
szemnyomást mérnek, valamint szem-
feneket vizsgálnak. Különösen fontos 
ez azok számára, akik valamilyen bel-
gyógyászati betegségben szenvednek, 
például magas a vérnyomásuk vagy 
cukorbetegek.  A gyereket általában 
könnyebb elérni, mert a gyerekorvos 
vagy az iskolaorvos elküldi panasz ese-
tén a szemészetre. A felnőtteknél az 
üzemorvos küldi el az éves vizsgálatra 
őket, de a jogosítványhoz is szükséges 
szemvizsgálat, igaz, csupán 5-10 éven-
te. Az idősebbekre jobban oda kell fi-
gyelni, mivel ekkor már gyakrabban 
fordulnak elő különböző betegségek. 
A szemüveges gyerekeknél félévente-
évente javasolt a vizsgálat, a felnőttek-
nél negyven év felett, ha nincs semmi-
lyen betegség, akkor két-háromévente, 
mivel ekkor sokan nehezebben látnak 
közelre. Ötven év feletti egészséges 
embereknek egy-két évente ajánlott 
vizsgáltatnia magát, ha van valamilyen 
betegség, akkor általában félévente-
évente, mely szerepel a beteg lapján. A 
kialakult szürkehályog esetén fontos, 
hogy egy-két évente megvizsgálják an-
nak a változását, mert az elhanyagolt 
hályog jelentős látásvesztéssel járhat. 
Sokan az öregedésre fogják a látásuk 
romlását, ezért ritkán látogatják a sze-
mészetet. Ehhez kapcsolódóan nem 
megfelelő a szemüveg és annak hasz-
nálata sem.

Nyakas Imréné optometrista, lát-
szerész mester elmondta, hogy sok 
ember nem megfelelő dioptriájú szem-

Költségcsökkentés, okosan
Az áram- és gázár változása 

sokakat késztet energiafelhasz-
nálásuk újragondolására. A rezsi 
csökkentése, ésszerű és takarékos 
energiahasználat, s a biztonságos 
eszközök használata gondolkodá-
sunk homlokterébe került. 

Számláinkon jelentős csökkentés 
érhető el, ha kellően odafigyelünk a 
felesleges energiahasználatra, illetve a 
napenergia segítségével is jelentős ösz-
szeg takarítható meg. Török László vil-
lanyszerelőt többek között a spórolási 
lehetőségekről, és azokról az óvintéz-
kedésekről kérdeztük, melyekkel ott-
honunkat biztonságosabbá tehetjük. 

– Mit tanácsol a lakosoknak a rezsi 
költségeinek csökkentése érdekében?

– Minden fényforrásban az égőket 
érdemes ledesre kicserélni, hiszen ma-
napság már ezek elérhető áron kap-
hatók, és nemcsak kevesebb energi-
át használnak, de az élettartamuk is 
hosszabb. Ha valaki új háztartási gépet 
vásárol, érdemes az energetikai beso-
rolásának utána nézni, és minél jobb 
kategóriájút választani, hiszen minél 
jobb az energiafelhasználási értéke, 
annál kevesebb lesz a rezsiköltség. Ter-
mészetesen ezen felül figyeljünk oda, 
hogy csak akkor használjunk áramot, 
ha szükséges, ne felejtsük felkapcsolva 
a lámpákat, vagy hagyjunk bekapcsol-
va felesleges eszközöket.

– Mik azok a háztartási eszközök, me-
lyek a legtöbb energiát fogyasztják?

– Akik árammal működő bojlert 

használnak, ott a melegvíz előállí-
tása jelentheti a legmagasabb költ-
séget. De sokat fogyaszt a mosógép 
és a szárítógép is. A konyhában az 
elektromos főzőlap és sütő is jelentős 
energiát használ el. Ezen háztartási 
gépeknél mindenképp érdemes meg-
figyelni vásárlás előtt, hogy mennyit 
fogyasztanak, és minél jobb készülé-
ket választani. A hűtő, a fagyasztó és 
a tv például elég keveset fogyaszt, csak 
pár 100 wattos készülékek. Amit pedig 
nem használunk, érdemes áramtalaní-
tani, de jó utána olvasni, mert egyes 
készülékeknek nem tesz jót, ha rend-
szeresen kihúzzuk a konnektorból.

Sokan keresnek alternatívákat arra, 
hogy a havi kiadás csökkenthető le-
gyen. Így egyre elterjedtebb a nap-
energia felhasználása is. A napenergi-
át kétféleképpen lehet hasznosítani: 
áramtermelésre napelemek segítségé-
vel, illetve meleg víz előállítására nap-
kollektorokkal.

– Megközelítőleg mennyibe kerül egy 
átlagos méretű ház napelemekkel való 
felszerelése?

– Egy-egy család energiafogyasztá-
sától függ, így az ára elég eltérő lehet. 
Általában elmondható, hogy 2-2,5 mil-
liónál kezdődik, és olyan 5-6 millió fo-
rintig terjedhet a végösszeg. 

– A gáz ára is emelkedett. Milyen lehe-
tőség, kedvezőbb a felhasználók számá-
ra?

– Van olyan fűtés alternatíva, ami 
kedvezőbb, mint a gázfogyasztású, 
vagy esetleg a kettőt vegyesen használ-

üveget hord akár évekig is, amely egy 
idő után már nem tudja a munkáját 
úgy elvégezni, de a közlekedésben is 
zavarhatja az, hogy nem lát jól.  A szö-
vetség ezen a rossz megszokáson sze-
retne változtatni. Sok ember számára 
az már munkaszemüvegnek számít, ha 
el tudja vele látni a munkáját. Munka-
szemüvegről akkor beszélhetünk, ha 
az több célnak is megfelel és beltérben 
különböző távolságra is tisztán látunk 
vele. A mai világban már szükség van 
kékfény szűrő lencsére, mivel a szá-
mítástechnikai eszközök mellett, az 
energiatakarékos lámpák is kékfényt 
bocsátanak ki, amely ártalmas a szem 
egészségére. Sokan vásárolnak kész 
szemüveget különböző okok miatt, 
állandó használatra, pedig azt arra ta-
lálták ki, hogy a megfelelő dioptriájú 
szemüveget pótolni tudja olyan eset-
ben, amikor az nincs kéznél. Az em-
berek ennek ellenére használják hosz-
szabb időtartamban is, pedig az, ilyen 
esetekben a látás romlását segíti elő. 

Szarvas Andrea optometrista és 
kontaktológus szerint ugyanolyan 
fontos a szemünk vizsgálata, mint a 
tüdőszűrés vagy a fogászati vizsgálat. 
A rossz látás a közérzetünket ronthat-
ja és sok esetben fejfájást is okoz. Igaz, 
az utóbbi rossz dioptriájú szemüveg 

Megyei atlétika ügyességi csapatbajnokságot rendeztek  Debrecenben 
szeptember 22-én. A versenyen a IV. korcsoportos kislabdahajításban a Beth-
len-iskola versenyzői 1. helyezést értek el ( a csapat tagjai: Lévai Nándor, Kiss 
Márkó, Oláh Dániel, Nagy Máté, Lévai Csanád). Ugyanitt a Baltazár-iskola 
csapata  3. helyezést ért el. (a csapat tagjai: Bereczki Levente, Jánosi Milán 
8.b, Monori Gergő Bendegúz 8. a, Téglási Zsolt Dénes 7.a.) A IV. korcsoport 
lány kislabdahajítói között, a Bethlen-iskola leányai 3. helyezést értek el (A 
csapat tagjai: Károlyi Brigitta, Kovács Evelin, Balogh Dóra, Forgács Lili, Kiss 
Ágnes.).

A debreceni mezei futó diákolimpián, szeptember 28-án elért eredmények:
Bethlen-iskola I. korcsoport lány csapat 2. helyezés (A csapat tagjai: Török 

Anna, Fekete Zoé, Szendrei Boglárka, Szabó Janka, Erdős Lili.). III. korcso-
port fiúk: 1. helyezés (A csapat tagjai: Marjai Péter, Borbély Imre, Kapusi 
Márk, Benedek Milán). 

A Baltazár-iskolából a II. korcsoportos fiúk versenyén 1. helyezett lett 
Szűcs Benedek 4.a., a II. korcsoport fiúk csapatversenyben a 2. helyezést ér-
ték el (A csapat tagjai: Szűcs Benedek 4.a, Abuczki Péter 5.a, Kocsis Arnold, 
Zeke Norbert, Molnár Bence 3.a.)

A Bethlen-iskolásokat Polcz Zoltán, Sőrés Antal és Sőrésné Sajtos Mária, 
míg a Baltazárosokat Szabó Csilla, Szőllősi Gizella, Eszenyiné Galló Orsolya, 
Molnár Róbert és Gál József  készítette fel a versenyekre.

Atlétika

va lehet a rezsiszámlán csökkenteni. 
Ami kedvezőbb és népszerű az utóbbi 
időben, az a klíma és a hőszivattyúk 
beépítése. A klíma olcsóbb, de kevésbé 
komfortos. Ezekhez van lehetőség H 
tarifás mérő beépítésére, ennek a fo-
gyasztási ára nem emelkedett, és nincs 
felső limitje sem. 

Az energiaspóroláson kívül beszél-
gettünk arról is, hogy elég sokszor hal-
lani, hogy egyes tűzeseteknél elektro-
nikai meghibásodás okozta a balesetet. 
Előfordulhat, hogy ezt egy hibásan be-
kötött berendezés, vagy egy meghibá-
sodott telefontöltő okozta.

– Mire hívnád fel a lakosok figyelmét, 
mire figyeljenek oda, hogy a tűzesetek el-
kerülhetőek legyenek?

– Ha elutazunk érdemes minden 
lehetséges villamosberendezést áram-
talanítani. Illetve legalább 3 évente 
szükséges lenne megvizsgáltatni szak-
emberrel a lakásban a kötéseket, hiszen 
ha ezek lazulnak, az könnyen tűzesetet 
eredményez. Gyakori baleset okozója 
az is, ha új elektronikai berendezést 
vásárolunk, és nem szakember végzi a 
bekötést. Például, ha gázos tűzhelyről 
elektromosra váltunk, szakemberrel 
építessük be, hiszen nagyfogyasztású 
gépek esetén külön betáplálás szüksé-
ges. Illetve, ezen felül a garancia is sok 
esetben csak így érvényes. 

V.M.F.

esetén is előfordulhat. Sok ember azért 
sem látogat el az orvoshoz és utána az 
optikába, mert úgy gondolják, hogy a 
szemüveg hátrányosan befolyásolhatja 
a megjelenésüket. Ilyenkor a kontakt-
lencse is jó megoldás lehet azoknak, 
akik nem szeretnének szemüveget vi-
selni. Fejlődésen ment keresztül az el-
múlt évek során, és sokkal könnyebb a 
használata is. A számítógép használata 
közben is figyelnünk kell arra, hogy 
időnként szünetet tartsunk. Az aján-
lás az, hogy húszpercenként húsz má-
sodpercig nézzünk húsz láb távolságra, 
amely körülbelül hat métert jelent. 

Balogh Bence


