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Hagyományőrző programok kicsiknek és nagyoknak
A Hajdúsági Disznótornak és Nép-

művészeti Napnak a Bocskai tér 
adott otthon február 11-én.

 A program hivatalos megnyitóján el-
sőként Tiba István országgyűlési képvi-
selő, fővédnök köszöntötte a megjelen-
teket. Elmondta, hogy az időjárás ideális 
a disznótorhoz. Kiemelte, hogy a rendez-
vény létrejötte egy összefogás eredmé-
nye. Majd a szervezők nevében Bertalan 
Imre, a Hajdú7 Kft. általános igazgatója 
elmondta, hogy a városnak fontos, hogy 
tartalmas kulturális rendezvényeket kí-
náljanak a lakosságnak és a környéken 
élőknek. Már a megnyitó közben a stan-
dokon nagy volt a sürgés-forgás. Készül-
tek a finomabbnál finomabb ételek. Igaz, 
látvány disznóvágást idén nem tartottak, 
de így is akadt nézni- és persze kóstolni-
való bőven. A huszonkét csapat negyven-
féle ételt készített.  

Szabó Sándor a Fürdőkert gárdáját 
erősítette. Összeszokott séfek érkeztek a 
helyszínre – fogalmazott, majd elmondta:

 –  Főzünk hagymásvért, káposztás-
húst, készítettünk kocsonyát. Nekem 
pluszt jelent, hogy ez egy verseny, szere-
tem összemérni a tudásomat másokkal. 
Folyamatosan megmérettetem magam. 
Tavaly is öt helyen díjaztak bennünket. 
Specialitásunk a jó fűszerezés, ez a titka 
ételeinknek. Mi például a hagymásvért 
kaporral főzzük. 

Csóka Pál a Hajdú Gazdakör standján 
szorgoskodott. 

– Azért jó a mi csapatunk, mert min-
denki tudja, hogy mi a feladata. Hagyo-
mányos böszörményi ételeket készítünk,  
köztük hagymásvért és káposztáshúst. 

Bojti Tibor és főként családja, a kezde-
tektől fogva kijár a disznótorra. 

– Toroskáposztát, hagymásvért és hur-
kát, valamint kolbászt készítünk az idén. 
Munkánk során a régi ízvilágot meg-

tartjuk, ezzel is megélve a hagyományo-
kat. Szerencsés, hogy közvetlenül látják 
az látogatók az alapanyagokat. Bizony, 
sok gyerek manapság nem is találkozott 
ezekkel. 

A Hajdúböszörményi Veterántraktor 
Egyesület tagjai közül Molnár Imre el-
mondta, hogy káposztáshúst is készíte-
nek. 

– A főzés során maximálisan őrizzük a 
böszörményi hagyományokat. Megfőz-
zük a káposztát, a húst külön. Utána ösz-
szevegyítjük, és már kész is. Persze mint 
mindennek, ennek is vannak fortélyai. 
Például a fűszerezés. Ez a munka odafi-
gyelést igényel. Ennek a rendezvénynek 
hagyománya van, jó, hogy megtartják. 

A szervezők jóvoltából árusok is kínál-
ták portékájukat a disznótoron. Papp Já-
nos Vámospércsről érkezett a programra. 
Az általa készített fatárgyakat kínálta. 

– Nem a megszokott tárgyakat készít-
jük el, hanem mindig törekszünk az új-
donságokra. A gyerekektől a felnőttekig, 
mindenki igényét figyelembe vesszük. 
Ebben a tevékenységben sok a kihívás. 

Juhász Zsolt Hajdúhadházat képvisel-

te a disznótoron. Finomabbnál finomabb 
étkeket kínált a látogatóknak. 

– Magunknak termelünk meg min-
dent. Füstölt árut és toroskáposztát hoz-
tunk el Hajdúböszörménybe. Ezek főként 
a fesztiválra valók.

Míg a csapatok szorgoskodtak, a zsűri 
is figyelemmel kísérte a munkálatokat. 
Erről Fehér Gábor mesterszakácsot kér-
deztük. 

– Az ételek igényes tálalása mellett 
figyelembe vesszük azt is, hogy milyen 
alapanyagokat használtak a versenyzők, 
és azt is, hogyan bántak a fűszerekkel. 
Nagy öröm számomra, hogy nemcsak az 
idősebb korosztályt, hanem szép szám-
mal a fiatalokat is megmozgatja a hagyo-
mányos esemény, a disznótoros ételek 
versenye.

A szervezők a gyerekekre is gondol-
tak. Kézműves foglalkozásokra várták 
őket. Lénárt-Varga Margit kérdésünkre 
elmondta, hogy többnyire a farsanghoz 
és a disznótorhoz kapcsolódó tárgyakat 
készíthetnek el az apróságok. 

– A kézművesség mellett interaktív 
műsorral is várjuk a korosztályt. Mellet-
te, többek között festhetnek gipszet, ál-
arcot és könyvjelzőt készíthetnek. 

A főzés, valamint a népzenei és nép-
tánc műsorok mellett, volt „jó ebédhez 
szólt a nóta” is. A rendezvény forgatagá-
ban az érdeklődőket ugyancsak megkér-
deztük a disznótor tapasztalatairól.

Szilágyi Istvánné: mi is öltünk vala-
mikor disznót. Itt kicsit felidézhetem 
az emlékeimet. Szeretek kijönni olyan 
rendezvényekre, melyeken megélhetjük 
a hagyományainkat. De a kísérőprogra-
mok is érdekelnek. Jónak tartom, hogy 
évről évre megrendezik ezt a programot, 
mert a családoknál többségében már nin-
csenek igazi disznótorok.

Szabó Zsigmond: én már a kezdetek-
től részt veszek a rendezvényeken, min-
den disznótoron jelen voltam. Nagyon 
jó, hogy megszervezik ezt a találkozót. 
Minden ételt szeretek, ami ehhez a ha-
gyományhoz kapcsolódik. Itt ezekkel, 
minddel találkozhatok. 

Péter Gábor: minden évben eljövünk, 
hogy megnézzük, hogyan készítik el az 
ételeket. Három éve öltünk két disznót, 
azóta nem. Próbáltuk őrizni a hagyomá-
nyokat, szalmával perzseltünk. Jó a prog-
ram, bár kicsit hideg van. Persze, ez igazi 
disznótoros időjárás. 

Kovács László: Füzesabonyból érkez-
tünk a rendezvényre, a hajdúböször-
ményi barátaim hívtak meg. Mi eddig is 
jártunk ide. A helyi disznótorok csodála-
tosak. Igaz, itt más ízek vannak, mint a 
mi vidékünkön. Egy családnak nálunk is 
ünnep a disznóölés, mert nem mellesleg 
házi alapanyagok és élelem biztosítása a 
célja. A nap krónikájához hozzátartoznak 
a versenyeredmények is.  

Legfinomabb toroskáposzta: Hajdú-
böszörményi Veterántraktor Egyesület.  
Legízletesebb hagymásvér: Szabó Sán-
dor, legízletesebb hurka: Mézga család. A 
kolbász kategória győztese: BE-BO 2002 
Kft., egyéb ételek között: NAGÉV Kft. 
csapata érdemelt ki az első helyezést.

Bertalan Erzsébet
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Varga MáriaA hét arca

A hajdúböszörményi születésű 
színművésznő a városban nevel-
kedett. Gimnazistaként a debre-
ceni Csokonai Színház stúdiójában 
tanult. 1981–1985 között a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskola 
hallgatója volt, ahol Szirtes Tamás 
osztályába járt. Pályakezdőként a 
kaposvári Csiky Gergely Színház 
tagja lett, majd a Radnóti Miklós 
Színpadon lépett fel. A továbbiak-
ban a  Madách Színház színművé-
szeként ismerte a közönség. Ez-
után 1991-2000 között a Nemzeti 
Színházban játszott. Ezt követte 
a  Pesti Magyar Színház,  és ismét 
a Nemzeti Színház. Ezután há-
rom évig szabadfoglalkozású mű-
vészként az Új Színház, a Nemzeti 
Színház és a Győri Nemzeti Szín-
ház előadásaiban lépett fel. 2013-
tól a székesfehérvári Vörösmarty 
Színház tagja.

– Hajdúböszörményi születésű. Itt 
nevelkedett. Hogyan emlékszik vissza a 
gyermek- és ifjúkorára?

– Ez életem legcsodálatosabb idő-
szaka volt. A Székely utcán nőttem 
fel. Ennek a közössége, a szomszédok, 
a gyerekek és a barátok igazán közel 
álltak hozzám. Mi, kicsik közösen bú-
jócskáztunk, mindenféle játékot kita-
láltunk. Minden szempontból emléke-
zetes esztendők voltak ezek. 

– Tavaly fellépett a Város napján. Mi-
lyen érzés volt?

– Nagyon izgultam. Legalább úgy, 
mint amikor felvételiztem a főiskolára. 
Elmentem egy közösségből, és aztán 
színészként hosszú ideig nem tértem 
vissza.  Nagyon megtisztelő volt szá-
momra, hogy a város felkért erre a na-
gyon nemes feladatra. Boldog voltam, 
hogy szülővárosomban léphettem fel. 

– Eredetileg milyen pályára készült? 
– Mindig színésznek készültem. 

Másokat fel akartam vidítani, nagyon 
szerettem mókázni. Valahol állandó-
an munkálkodott bennem, hogy ezt 
a hivatást szeretném választani. Már 
felsős koromban eldöntöttem, hogy 
ezt a pályát fogom gyakorolni. Volt egy 
tanárnőm, akinek nagyon szimpatikus 
volt, hogy teljes lelkesedéssel mondom 
el a verseket. Később, a Bocskai István 
Gimnáziumban kedvenc biológiataná-
rom, B. Kiss Sándor jelezte, hogy olyan 
fiatalokat keresnek, akik színésznek 
készülnek. Egy tanoda indult akkor 
Debrecenben. Szerencsére sikerült a 
felvételim. Így második osztályos ko-
romtól kezdve, minden hétvégén be-
jártam a megyeszékhelyre. 

–  Szülei hogyan reagáltak a döntésre?
 – Hittek bennem. A legcsodálato-

sabb az édesapám volt, aki azt mondta: 
ha ezt választod, legyen úgy. Mindent 
adjál bele! Igyekeztem ennek az inte-
lemnek megfelelni. Egy vidéki lánynak 
ez nem kis kihívás volt abban az idő-
ben. Főleg Budapesten. 

– Szirtes Tamás volt az osztályfőnöke a 
főiskolán. Hogyan emlékszik vissza ezek-
re az évekre?

 – Nagyon jó viszonyom volt a tanár 
úrral. Mi nagyon fiatal társaság vol-
tunk, az osztályfőnökünk jó műveket 

választott a tanuláshoz. Játszottunk 
többek között Shakespeare-t és Cseho-
vot, illetve Molnár Ferencet. Számom-
ra az a négy év boldogságos időszak 
volt. 

– Főiskola után Kaposvárra került. 
Hívták, ide helyezték, vagy önként vá-
lasztotta?

– Önként választottam. Sok vidéki 
színházba hívtak. Kaposvár viszont 
nem keresett meg engem. Akkor ez a 
teátrum nagyon rangos volt. Úgy gon-
doltam, hogy itt sokat tanulhatok a 
hivatásomról. Jelentkeztem az akko-
ri igazgatónál, Ascher Tamásnál, aki 
azt mondta, hogy ezt a művészeti ta-
nács döntheti el. Később visszahívott 
és azt mondta: Mária, egyöntetűen 
igennel szavaztak. Jöhet! Nehéz volt 
az indulás. Kikerültem a főiskolai kö-
zösségemből. Elhagyatottnak éreztem 
magam, de a csapatmunka folyamán 
megnyugodtam. Játszottam mások 
mellett Molnár Piroskával, Jordán Ta-
mással és Kulka Jánossal. Jó viszonyt 
alakítottam ki a kollégáimmal, aminek 
köszönhetően egyre nagyobb bizton-
ságban éreztem magam. Persze én is 
igyekeztem megfelelni az elvárások-
nak. 

–  A Nemzeti Színházba először ho-
gyan került?

– Akkor már a Madách Színházban 
voltam, Kerényi Imre vezetése alatt. A 
Nemzetiből megkerestek, hogy legyek 
tag náluk. Nagyon boldogan vettem a 
felkérést. A Nemzetiben, amit ígértek, 
azt megkaptam. Nagyon sok jó szere-
pet játszhattam el, fantasztikus mű-
vészekkel. Emberileg és színészként is 
folyamatosan segítettek. A munkához 
való hozzáállásuk példaértékű volt. Tő-
lük azt is megtanultam, hogyan álljak 
egy feladathoz. Soha nem parancsol-
tak, hanem ajánlásokat tettek felém. 
Ezekben az esetekben én mindig értet-
tem, hogy mit tanácsolnak. Megemlí-
teném Sinkovics Imrét, Agárdi Gábort, 
Raksányi Gellértet és Fülöp Zsigmon-
dot, de sokakat említhetnék még. Ve-
lük együtt játszani, nevetni vagy bosz-
szankodni mindig élmény volt.

– A székesfehérvári színház tagja. Mi-
lyen a tipikus színházi élet a teátrumban?

– Én nagyon-nagyon szeretem a tár-
sulatunkat. Tehetségesnek tartom az 
itteni művészeket. A város vezetése 
is pozitívan áll hozzánk, kölcsönösen 
tudunk egymással dolgozni. Megtalál-
tam a helyem a társulatban. 

– Nagyon különböző karakterű nőala-
kokat játszhatott már el a pályája során, 
filmen és színházban. Van-e olyan szerep, 
ami kimaradt eddig az életéből?

– Ezen sohasem gondolkodom. Ami 
jön, azt elvállalom. Ezt tekintem a kö-
vetkező feladatomnak. Talán a Csehov 
darabok maradtak ki az életemből, de 
még itt van előttem a pálya. Bízom 
benne, hogy még jó szerepek várnak 
rám. Az eddigi munkáim időben és jó-
kor jöttek. Tehát nincs hiányérzetem. 
Mindegyik szerepben megtalálom azt 
a szeretni valót, ami számomra fontos. 
Szerintem az a legfontosabb, hogy az 
ember mindig örömmel játsszon. Én 
minden alakításomban megtalálom 
ezt. 

– Hogyan közelíti meg az egyes szere-
peket?

– Egyből elolvasom a szövegköny-
vet, ekkor már látok valakit magam 
előtt. Többségében ráérzek a lényeg-
re. Ezt követően a rendező megadja 
az instrukciókat, és tanácsot ad a ka-
rakter megformálásához.  A partnerek 
is alakítanak persze. A társulat által 
folyamatosan alakul ez a dolog. Ami-
kor egyedül vagyok itthon, keresni 
szoktam magamban a megformálandó 
egyéniséget. 

 – A szövegtanulással soha nem volt 
gondja?

–Ezzel sohasem volt gondom. Mos-
tanában azonban azt veszem észre, 
hogy néha többet ülök a papír fölött. 
Amit megtanulok, az sokáig elraktáro-
zódik bennem. A régi darabokból egy-
szeri olvasással nagyon sok minden 
visszajön. Vallom, hogy csodálatos az 
ember elméje. 

– Fátyolos, mély és bársonyosan simo-
gató hangjára hogyan ügyel?

– Erre nem fektetek külön hang-
súlyt. Sohasem aggódtam a hangom 

miatt. Gondolom egy operaénekesnek 
erre sokkal jobban oda kell figyelnie. 

– Könnyen le tudja vetni a szerepeit?
–  Nem feltétlen. Egy jó szerep, a 

hétköznapi életemben is erőt ad. Egy 
jó karakter határozottságot nyújt a 
számomra. Aznap, amikor szerepet 
játszik az ember, már akarva-akaratla-
nul bujkál benne az alakítandó egyéni-
ség. Az idegrendszerem ilyenkor már 
készül az estére. Van, mikor az egész 
darabot végig kell beszélni. Tehát mu-
száj a feladatra koncentrálnom. Ez 
megköveteli a megfelelő fizikumot is. 
Fontos, hogy jó állapotban legyek a 
színpadon. Ilyen apróságokra is figyel-
ni kell. A küllem meghatározó egy-egy 
szerep megformálásakor. 

– A magánéletét el tudja különíteni a 
színpadi hivatásától?

– Igen. A magánélet teljesen más. 
De sok kapcsolódási pont is van a ket-
tő között. Magánemberként más a fe-
lelősség, kicsit jobban elengedhetem 
magam néha. A családban nagyon fon-
tos, hogy mindenki rendben legyen, jól 
érezze magát. A munkában pedig felol-
dódom. 

– Magánéletében mire, kire a legbüsz-
kébb?

–  A családomra vagyok a legbüsz-
kébb. 

– Mi a fontos még az életében?
 – Nagyon szeretem és igénylem a 

természetet. Kedvenceim közé tarto-
zik az utazás. Ezen a téren a terveimet 
mindig megvalósítom. Ebben az egész 
családom partner. A gyermekeinknek 
nem tudunk hozományként gazdag-
ságot adni, de azt, hogy a világot lás-
sák, igen. Megmutatjuk nekik a saját 
és más nemzetek kultúráját, gasztro-
nómiáját. Ők is bejárták Európát az 
Erasmus Programnak köszönhetően. 
Két évig Rómában és Valenciában vol-
tak kint. Most éppen itthon vannak. 
Persze nem az a céljuk, hogy külföldön 
éljenek, hanem az, hogy világot lássa-
nak, nyelveket tanuljanak. Büszke va-
gyok rájuk. 

Bertalan Erzsébet

A szép magyar beszédért

Két nyelvi versenynek is otthont adott az elmúlt hetekben a Bocskai-iskola. A szép 
magyar beszéd megmérettétesen, február 1-jén a város huszonegy felső tagozatosa lé-
pett az ítészek elé. A hetedik-nyolcadik osztályos korcsoport első helyezettje a Dunán 
inneni regionális fordulóban, Kisújszálláson képviseli városunkat. 

Február 9-én harminchat böszörményi alsós tanuló, a szépolvasó versenyen méret-
tette meg magát. A rendezvény egyben lehetőséget biztosított arra is, hogy tanítók, 
általános- és középiskolai pedagógusok, könyvtárosok, színházi szakemberek találkoz-
zanak a programon. Az eredményeket, adatvédelmi okokra hivatkozva, az intézmény 
közli majd.

Fotó: székesfehérvári Vörösmarty Színház



2023. FEBRUÁR 17. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 3

Elfogadták a város költségvetését

 Ülésezett a város képviselő-tes-
tülete február 9-én. A tanácskozá-
son két napirendet vitattak meg a 
döntéshozók. 

Elsőként az idei költségvetés terve-
zetéről szóló szakmai anyag került a 
grémium tagjainak asztalára. A bizott-
ságok egyhangúan, módosítások nélkül 
javasolták elfogadni az előterjesztést. 
Ezt követően Kiss Attila polgármester 
elmondta, hogy tavaly az energiaárak 
az égbe szöktek. Arról is szólt, hogy 
az idén várhatóan, mintegy 1,4 mil-
liárd lesz az önkormányzati intézmé-
nyek és cégek energiaköltsége. Ehhez 
a kormányzati támogatás több mint 
444 millió forint, melyet tizenkét havi 
részletben kap meg a helyhatóság. Kiss 
Attila külön szólt arról, hogy az önkor-
mányzati intézményeknél és cégeknél 
jelentős megtakarítás tapasztalható. Ez 
a gáz esetében 58,2 százalék, a villanyé-
ban pedig 18 százalék, tavaly november 
óta. 

Köszönetet mondott az intézmények 
és önkormányzati cégek vezetőinek és 
dolgozóinak, illetve a hivatal vezetésé-
nek és dolgozóinak, hogy tudomásul 
veszik az intézkedések következménye-
it. 

Külön említette, hogy a folyamat-
ban lévő beruházások kivitelezése nem 
állhat le. Ezek nagyobb része pályáza-
ti forrásból valósul meg, minimális az 
önerőből elkészülő projekt. Kiemel-
te, hogy az idei esztendőben is fontos 
szerepet kapnak, egyebek mellett az 
energiahatékonysági programok, a ke-
rékpárút- és útfejlesztések, valamint a 
csapadékvíz-elvezetés. A továbbiakban 
Bodnár Margit bizottsági elnök, képvi-
selő elmondta, hogy örömmel fogadja, 
hogy a költségvetésben a felhalmozá-
si oldal, százalékban nagyobb, mint 
a működési. Ezt nagyon jó tendenci-
ának ítélte meg. Helyesnek találta az 
önkormányzatnak azon gyakorlatát 
is, hogy az ingatlanértékesítésből be-

Kamarai eredmények, kihívások
Évindító vállalkozói találkozót 

tartott a Hajdú-Bihar Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara helyi 
területi szervezete február 10-
én, a Fürdőkertben.

A rendezvényen a megjelenteket 
elsőként Kathiné Juhász Ildikó, az 
iparkamara területi szervezetének 
elnöke köszöntötte. Kiemelte, tavaly 
a munkájuk rendszeres és tervsze-
rű volt. „A szakmaiságra helyezve 
szerveztünk jónéhány programot és 
fórumot az elmúlt évben is, és elin-
dítottunk egy nagyon fontos szak-
mai vonalat a városban, mely nem 

más, mint a Városi Könyvelői Klub” 
– mondta el a kamarai vezető. Majd 
hangsúlyozta, hogy kiemelt figyel-
met fordítottak a szakmai képzések-
re, s a fiatalok pályaorientációjára. 
Miklóssy Ferenc megyei elnök hang-
súlyozta, „az a vállalkozás tud a jö-
vőben jobban érvényesülni, amelyik 
megismeri a saját piacát, tudomásul 
veszi, hogy tudásalapú gazdaságban 
a mesterséges intelligencia és a digi-
tális technika teret hódít.” Fontosnak 
tartotta, hogy az idei költségvetés a 
Széchenyi hitelekhez 270 milliárd 
forintot tesz hozzá, míg közel ötmil-
liárd forint áll rendelkezésre, hogy a 
kormány által meghatározott progra-
mokhoz, a kamara a maga elképzelé-
seit is hozzákapcsolja. Ezt követően 
a rendezvényen dr. Spander Zsolt, 
a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságának igazgatója tar-
tott előadást. Megfogalmazta azt is, 
hogy városunk a megyében a 3. leg-
nagyobb vállalkozói centrum, Deb-

folyt összegekkel a projektek önrészét 
biztosítják. Tehát nem működésre for-
dítják. Megállapította, hogy minden 
nehézség ellenére, jó mecénás módjára, 
jelentős összeget fordítanak a kultú-
rára. Majd hozzátette, hogy az önkor-
mányzat hosszú idő óta önként vállal 
föl bizonyos területeket, melyek nem 
kötelezőek számára. Ezek közül egyről 
sem mondanak le a költségvetés terve-
zete szerint. Ezt követően Kiss Attila 
polgármester kért szót. Visszatért az 
energiatakarékosságra, majd megerősí-
tette, hogy sokkal kevesebb a kötelező 
feladat, mint a nem kötelező. Ez utób-
biak között említette többek között a 
sportot, a Fürdőt, a Fürdőkertet vagy 
a médiát. Fórizs László alpolgármester 
megfogalmazta, hogy nehéz év után 
kellett tervezni az idei költségvetést. 
Hozzátette, hogy szigorúan vissza-
vettek a kiadásokból. Komoly lépések 
között sorolta fel a Nyugati Ipari Park 
kialakítását, melynek első üteme már 
befejeződött. Gyakorlatilag most a vá-
rosban nincs kiadható ipari terület. 
Ezért tárgyalásokat folyatatnak arról, 
hogy egy további ütemben újabb része-
ket vonjanak be, az állami területeket 
igénybe véve. A leendő beruházások 
típusára nagyon odafigyelnek, jól meg-
nézik, kit engednek be az ipari parkba 
– mondta az alpolgármester. Egyéb té-
maként ismertette, hogy a nehézségek 
ellenére az iparűzési adó mértéke nem 
csökkent. A költségvetés tárgyalása 
végén Kiss Attila polgármester kijelen-
tette: nekünk a fejlődés irányába kell 
mennünk. A napirend tárgyalása végén 
a döntéshozók elfogadták az idei költ-
ségvetést, melynek főösszege 13 milli-
árd 137 millió 411 ezer forint. Ebből a 
tervezett működési kiadás 45,36 száza-
lék, a felhalmozási kiadás pedig 54,64 
százalék.

A részletes költségvetés megtekint-
hető a Városi Könyvtárban.

bertalan

A bevétel fő összege/finanszírozás nélkül 11.809.996 460 Ft

Működési költségvetés 5.599.477.142 Ft

Ebből: személyi juttatás 2.165.609.677 Ft

munkaadókat terhelő járulék 334.759.720 Ft

dologi kiadás 2.494.942.910 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 107.786.800 Ft

egyéb működési kiadások 496.378.035 Ft

Felújítások 8.600.000 Ft

Ebből: intézményi felújítások 3.000.000 Ft

önk. lakások felújítása 5.600.000 Ft

Felhalmozási kiadások 6.995.100.937 Ft

Ebből: önkormányzati beruházás 6.983.100.937 Ft

felh. pénzeszköz átadás 12.000.000 Ft

Általános tartalék 500.000 Ft

Céltartalék 241.024.872 Ft

Hitelek és kamatok 0 Ft

recen és Hajdúszoboszló után. A ta-
lálkozón átadták „Az év üzlete 2002” 
díjat, melyet most a Komfort Szerel-
vény Kft. érdemelte ki. 

 - Abban erősít meg minket ez a 
díj, hogy jól dolgozunk. Úgy gondo-
lom, hogy továbbra is hasonló mó-
don vagy ebben a nehéz időben még 
nagyobb odafigyeléssel kell, hogy 
végezzük a munkánkat. 2015 janu-
árjában indítottuk a vállalkozást, 
épületgépészeti anyagokkal foglalko-
zunk. Jó ideje a hidegburkolat forgal-
mazása is a tevékenységi körünkbe 
tartozik. Az öntözéstechnika is jelen 
van nálunk. Kínálatunkat a vásárlók 

igényeihez igazítjuk. Mindig az volt 
a hitvallásom, hogy a vevő a legfon-
tosabb. Igyekszünk mindenkinek se-
gíteni – modta el Kovács Tibor a kft. 
vezetője. 

-bézsé-

Madárinfluenza
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-

tonsági Hivatal Állategészségügyi 
Diagnosztikai Igazgatóságán, 
február 7-én egy hajdúböszörmé-
nyi tenyészkacsatelepről szár-
mazó mintában madárinfluenza 
vírust mutattak ki a szakembe-
rek. 

Az érintett állományok felszámolá-
sát és a járványügyi nyomozást azon-
nali hatállyal elrendelték az illetéke-
sek. Ennek során a telep körül három 

kilométeres védőkörzetet és tíz kilo-
méteres megfigyelési területet alakí-
tottak ki. Ezekben a körzetekben a 
jogszabályokban meghatározott kor-
látozások és tiltások léptek életbe. 

Az országos tisztifőorvos, dr. Pász-
tor Szabolcs tájékoztatása alapján 
tudható, hogy az érintettek értesí-
tése mellett állategészségügyi intéz-
kedéseket és korlátozásokat vezetett 
be, Hajdúböszörmény közigazgatási 
területén.
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Segítő kezet nyújtanak
A házi segítségnyújtás Hajdú-

böszörményben 1970 óta mű-
ködik. Akkor egy intézmény 
végezte ezt a feladatot a város-
ban. Az igények növekedésével 
egyre több szervezet vállalták 
fel ezt a szociális alapellátást. A 
Szociális Szolgáltatási Közpon-
tot veztőjeként, Töviskes Mária 
Magdolna nyilatkozik. Mellet-
te German Gabriella, a Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszió helyi 
intézményének vezetője is bemu-
tatja a tevékenységüket. 

Szociális és személyes gondoskodás

 – Mióta foglalkoznak házi segítség-
nyújtással, és mire terjed ki ez a tevé-
kenységük?

– T. M. M.: A házi segítségnyúj-
tás Hajdúböszörményben 1970 óta 
működik. Ez egy szociális alapszol-
gáltatás. A rászoruló a segítséget a 
saját otthonában kapja meg. Azt, 
hogy miben vagyunk támaszai az 
embereknek, az egyén egészségügyi 
és mentális állapota határozza meg. 
Két területet különböztetünk meg: a 
szociális segítést és a személyes gon-
dozást. Ez előbbi a lakókörnyezeti 
higiénia megtartásában való közre-
működésben (takarítás, mosás), illet-
ve háztartási tevékenységekben való 
közreműködésben (bevásárlásban, 
mosogatásban) jelenik meg. Míg az 
utóbbi az az eset, amikor már az il-
lető nem tud önmagáról gondoskod-
ni. Itt már többek között a személyes 
gondozási és ápolási feladatokra (sze-
mélyi higiénés szükségletekre, mobi-
lizálásra, gyógyszerezésre), illetve a 
segítő kapcsolatra (családi kapcsola-
tok segítésére, ügyintézésre) helye-
ződik leginkábba a hangsúly. Egytől 
négy óra hosszáig végezhetjük a gon-
dozást. Az esetek többségében mind 
a két feladatot ellátják a szakembere-
ink.

 G. G.: Szervezetünk, a Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszió 2008 óta 
foglalkozik házi segítségnyújtással. 
Itt, Hajdúböszörményben a szolgálat 
közel tizenötödik éve biztosít ellátást 
a rászorulóknak.  Ez a tevékenység 
az elsők között volt a szolgáltatási 
palettánkon. Azóta intézményi szin-
ten már hat további területet is fel-
vállaltunk, melynek száma szervezeti 
szinten ettől is bővebb.  A házi segít-
ségnyújtás szolgáltatásunk kiterjed a 
törvény által meghatározott szemé-
lyi gondozásra és a szociális segítés-
re. A szükségletek meghatározásához 
segítségünkre van egy mérőtábla, 

mely vizsgálja a kérelmező szociális 
helyzetét, egészségi állapotát. A házi 
segítségnyújtás kérelmezésekor a 
háziorvos, és a szolgáltatás vezetője 
végzi el a gondozási szükséglet vizs-
gálatát. Ennek mértéke idővel vál-
tozhat, ezért munkánk során mindig 
egyéni szükségletekre reflektáló gon-
doskodást végzünk, figyelembe véve 
kompetenciáinkat, és annak határait. 

– Megközelítőleg mennyi embernek 
segítenek a városban?

T. M. M.: Jelenleg kilencvenen ve-
szik igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 
Közülük hárman szociális segítést 
kértek, nyolcvanheten pedig gondo-
zást. Hetvenhárom hölgy és tizenhét 
férfi van az igénylők között.

G. G. : A házi segítségnyújtás szol-
gáltatás kapcsán a mi intézményünk 
ellátási területe a Hajdúböszörményi 
Kistérség. Közel négyszáz igénylőnek 
nyújtunk segítséget a kistérségben. 
Itt a városban körülbelül százötven 
igénybevevőnk van, akikről napi 
szinten gondoskodunk. A települé-
sen huszonegy szakképzett gondo-
zónő, és egy szolgáltatásvezető végzi 
nálunk ezt a feladatot. 

Fiataloktól a szépkorúakig

– Mely korosztály igényli leginkább a 
szolgáltatásukat? 

T. M. M.: Itt nem csak idős embe-
rekről van szó. Jelenleg negyvenöttől 
kilencvenöt éves korig gondozunk 
embereket, többségében az idős kor-
osztályból.

G. G. : Többnyire az idősek közül 
kerülnek ki a gondozottjaink. Több-

ségük a hetven év feletti korosztályt 
képviseli, de előfordul az is, hogy 
sokkal fiatalabb rászorulók számára 
nyújtunk átmeneti vagy tartós gon-
dozást. 

– A gondozás során mennyire veszik 
figyelembe az egyéni szükségleteket?

T. M. M.: Az egész gondozási tevé-
kenységünk erre épül. Nekünk a jog-
szabály meghatározza, hogy gondo-
zási szükségletet kell végezni. Ehhez 
felvesszük az adatokat, melynek so-
rán a háziorvosokkal is kapcsolatba 
lépünk. Ez alapján döntjük el, hogy 
mennyi órában nyújtunk gondozást 
és segítséget. A tevékenységünket 
hétfőtől péntekig végezzük. Este és 
hétvégén a család támaszára számí-
tunk. Azonban rendkívüli esetekben 
a szombatot és a vasárnapot is meg-
oldjuk. Senki nem maradhat ellátha-
tatlanul. 

G. G.: Maximálisan figyelembe 
vesszük. Amikor a szükségletet fel-
mérjük, eldől, hogy a segítségnyúj-
tás biztosítható-e, illetve miben és 
milyen támogatást kell nyújtanunk.  
Ekkor az is kiderül, hogy a kérel-
mezőnek milyen a családi helyzete, 
mennyire tudják segíteni a személyt 
szükségletei kielégítésében.  Nagyon 
sok idős él egyedül, és családjaik 
minden pozitív hozzáállás ellené-
re, sokszor nem tudják biztosítani 
a gondozást. A házi segítségnyújtás 
igénybevétele mellett javasolni szok-

tuk a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás igénybevételét is, mely 24 
órás biztonságot ad.  Ilyen esetekben 
speciális eszközzel rendelkeznek az 
érintettek, ami még azt is jelzi, ha 
valaki elesett. Ügyeletes gondozó-
ink a nap 24 órájában, hétvégén is 
ügyeletet látnak el. Azonnal tudnak 
a krízishelyzetekre reagálni, mely sok 
esetben nemcsak az idős embernek, 
hanem hozzátartozóiknak is bizton-
ságot nyújt. 

– Lelkileg is támogatják a gondozot-
takat?

T. M. M.: Természetesen. Aki szo-
ciális területen tevékenykedik, az 
a személyiségével is munkálkodik. 
Fontosnak tartom, hogy akik nálunk 
dolgoznak, empatikusak legyenek. Be-
szélgessenek a gondozottakkal, hall-
gassák meg őket, és lelkileg támogas-
sák és segítsék a gondozottakat. Néha 
egy-egy jó szó a csodával felér. Mindez 
a munkavégzés közben történik. 

G. G.: Van lehetőség arra, hogy a 
házi segítségnyújtásban résztvevők 
számára egyéni lelki gondozást biz-
tosítsunk. Ilyen esetben a lelkész ott-
honukban látogatja meg az igénybe 
vevőket. Emellett a gondozók mun-
kájuk során folyamatosan biztosítják 
a mentális támogatást, és támaszt. 

Családtól az intézményig

– Milyen anyagi hozzájárulással jár 
az ellátás?

T. M. M.: Az ellátott jövedelmének 
arányában történik a térítési díj meg-
fizetése. Így a fizetendő összeg nem 
lehet több a jövedelme 25 százaléká-
nál. A letöltött gondozási óra alapján 
történik a gondozási díj kiszámítása. 
Évente felülvizsgálják a térítési díja-
kat. Jelenleg a legalacsonyabb gondo-
zási díj 400 forint óránként, a legma-
gasabb gondozási díj 520 forint, egy 
órára kivetítve. 

 G. G.: Az igénybevevők személyi 
térítési díjat fizetnek. Jelenleg hét jö-
vedelemkategória van. Negyvenezer 
forintig ingyenes a szolgáltatásunk, 
száznyolcvanezer forintot meghala-
dó jövedelem esetén pedig ötszázöt-
ven forint óránként. 

– Kikkel működnek együtt?
T. M. M.: Fontos a családdal törté-

nő kapcsolatfelvétel. Ehhez kapcso-
lódva a háziorvos is képbe kerül. Ha 
a gondozottunk bekerül a kórházba, 
akkor az egészségügyi szakemberek-
kel is konzultálunk. Mi integrált in-
tézmény vagyunk, így sok területre 
rálátásunk van. Nagyon sokrétű szol-

gáltatást nyújtunk. Mi egy csapatban 
dolgozunk, ezért mindenki minden-
kinek segít. Ezen túl az idősottho-
nokkal is kapcsolatot tartunk és a 
társszervezetekkel, akiknek hasonló 
a profiljuk. 

 G. G.: Működésünk során külön-
böző egészségügyi és szociális szol-
gáltatókkal vagyunk kapcsolatban, 
illetve olyan társszervezetekkel is, 
akikkel kölcsönösen tudjuk támogat-
ni egymás munkáját a hatékony, cél-
zott segítségnyújtás érdekében.  Ezen 
a téren kiemelném a Szociális Szol-
gáltatási Központot, akikkel szoros, 
napi kapcsolatban vagyunk. Szerve-
zetünk, mint gesztor szakmatámoga-
tási feladatokat is ellát Hajdú-Bihar 
és Jásznagykun-Szolnok vármegyék-
ben, melyet konzorciumi partnereink 
segítségével valósítunk meg. 

Bertalan Erzsébet 
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Katonasírok Böszörmény
 határában

Régen, nagyon régen, az ötve-
nes években az Erzsébet kertben 
volt a szőlőnk. Oda jártunk ki 
nyaranta – amikor lehetett, csa-
ládostul – szőlőt kötözni, kacsol-
ni, kapálni, a szüretig tartó mun-
kákat végeztük.

Még ismerkedtem a világgal, fi-
gyeltem a bokrokat, madarakat, fáról 
ettem a gyümölcsöt, májusban cse-
rebogarat gyűjtöttem, később szép, 
csíkos hátú kolorádóbogarakat. Nyá-
ron boldogan futkároztam mezítláb a 
forró homokon, és ha szükség volt rá, 
lelkesen vittem a friss vizet a kisbá-
dogban a szüleimnek és a testvérem-
nek. Déltájban, a rekkenő hőségben 
behúzódtunk a fehérre meszelt falú, 
nádtetős kis pajta hűvösébe. Meg-
ebédeltünk, pihentünk, hallgattuk 
a szüleink elbeszéléseit, figyeltük a 
madarak hangját. Ott hallottam elő-
ször kakukkszót, melyről azóta is az 
Erzsébet kerti gondozott, nyílegye-
nes szőlősorunk, a virágzó gyümölcs-
fáink jutnak eszembe. Akkoriban az 
a hit járta, ha megkérdezzük a ma-
dártól, hány évig élünk, megmondja. 
Ki is próbáltuk, és izgatottan vártuk, 
hányat kiált a mi kakukkmadarunk. 
Volt viszont egy fa a közelben, mely-
nek ágai között nem szólt a kakukk.

A Szárkút dűlőn, a kanyar után 
hepehupás szekérút, s egy keskeny 
gyalogösvény vezetett a mi dűlőn-
kig. Valahol az út mellett, árnyas 
fák, sűrű bokrok tövében két, fűvel 
benőtt sírhalom emelkedett. Raj-
tuk időnként egy-egy elszáradt me-
zei csokor jelezte az arrajárók néma 
részvétét. Édesapám mesélte, hogy 
a hantok alatt katonák nyugszanak. 
Háború után ő még sokáig látott a sí-
rokon két német sisakot. Gyerekkor-
ban a halál oly messzinek tűnik még, 
nem gondolunk rá, de alig tízévesen 
ez a sír elgondolkodtatott. Vajon kik 
nyugszanak ott? Önként jöttek ide-
gen földre, vagy megkapták a behívót 
és jönniük kellett? Tapad-e vér a ke-
zükhöz, használták-e a fegyverüket, 
bántottak-e valakit? Vagy gyűlölték a 
vérontást és rettegve számolták a na-
pokat, hogy hazatérhessenek végre 
az otthonukba, a családjukhoz?

Mi történhetett? Hogyan haltak 
meg? Kik temették el őket? – sorjáz-
tak bennem a kérdések.

Választ persze soha nem kaptam, 

nem kaphattam, de egy dologban 
biztos voltam: ezt a két katonát va-
lahol család várta, otthon, anya, fe-
leség, gyerek. Mint ahogy még évek 
múlva is reménykedve várta oly sok 
ismerős család Böszörményben is az 
apát, férjet, fiút, akik soha többé nem 
térhettek haza, és ugyanúgy nyug-
szanak valahol, idegen földben, jelte-
len sírban, névtelenül. Mert évekkel 
azelőtt egy ördögi téveszme, a kap-
zsiság, a gőg, a hatalomvágy lángba 
borította a világot, és mindörökre 
megcsonkította, megnyomorította a 
családokat, köztük azt a sok-sok bö-
szörményit, kiknek életben maradt 
tagjai életük végéig viselték a testi-
lelki sebeket, a veszteségeket, és egy 
kívánságuk volt csak, soha többé ne 
ismétlődjön meg ez a szörnyűség! A 
szőlőt pár év múlva eladtuk, a sírokat 
nem láttam többé. Hogy mi történt 
a továbbiakban, hogy vajon honnan 
érkezett az a két katona, kik is voltak 
ők valójában, gyilkos betolakodók 
vagy vétlen áldozatok, azt számom-
ra immáron örök homály fedi. 1945. 
május 9-én Európában véget ért az 
emberiség történetének egyik leg-
sötétebb fejezete, a II. világháború. 
Most pedig szomszédunkban arat a 
halál. ’Vajh hány sírhalom kell, hogy 
emlékezzenek a borzalmakra? 

Nagy Gáborné
(Böszörményből elszármazott,

 ostorosi lakos)

Fotó: Délutáni dűlőút -hmika - indafoto.hu

Jó szóval többre megy az ember

Pályám kedves története

Pócsiné Szálkai Anikó gépjár-
művezető szakoktató, aki már 
gyermekkorában nagyon szeret-
te az autókat. Mellette a kamio-
nokhoz is vonzódott. Férje ezt a 
hivatást gyakorolja. Így, a min-
dennapjaiban most is ott találha-
tó ez a jármű. 

Óarany az ülés alatt

Elmondása szerint 1990-ben szer-
zett jogosítványt. Éppen harminchá-
rom esztendeje. A szakoktatója Béke 
Ferenc volt. Első saját autója egy 
Lada 1200-es volt. Pócsiné Szálkai 
Anikó visszaemlékezésében, ezzel a 
járművel kapcsolatban egy történe-
tet oszt meg velünk. 

– Az az autó annak idején hatvan-
ezer forintba került. Amikor megvet-
tük, alaposan meg kellett tisztítani, 
hiszen nagyon koszos volt. Amikor 
kivettük a hátsó ülést, egy oxidáló-
dott, rossz állapotban lévő karkötőt 
találtunk. Én kidobtam a hóval fedett 
virágoskertbe, azzal a kijelentéssel, 
hogy értéktelen. Végül elvittük Deb-
recenbe egy szakemberhez, és kide-
rült, hogy egy óarany ékszerről volt 
szó. Ez akkor ötvenezer forintot ért. 
Anikó édesapja sofőrként kereste a 
kenyerét, kislányként sokat volt kö-
rülötte. Hatodik évét töltötte, ami-
kor egy nagyon szép, narancssárga 
Lada Nivával érkezett haza az apu-
kája. Játékból vezette, pedig a lába a 
pedált sem érte el. Ekkor döntötte el, 
hogy kamionsofőri vagy valamilyen 
gépjárművel kapcsolatos hivatást fog 
választani. Teljesült a gyermekkori 
álma. Amikor kislányával volt ott-
hon, akkor döntötte el, hogy korábbi 
munkája helyett „úton” akar lenni. 
Elvégezte a szakoktató-képzést és 
utána munkába állt. Véleménye sze-
rint az ideális oktató türelmes, lé-
nyegre törően tanít, empatikus. Sok-
szor kell a hallgatók lelkét is ápolni. 
Többször kérnek tőle tanácsot. S mi-
lyen az ideális tanuló? Rendelkeznie 
kell a szükséges képességekkel, akar-
nia kell a jogosítványt. A szakoktató 
vallja, nem kell mindenkinek autót 
vezetni. 

Eltanácsolt tanuló

Volt olyan diákja, akivel százötven-
öt órát foglalkozott. De végül, hato-
dik alkalommal sikerült a vizsgája. 
A végzettség megszerzéséhez úgy 
gondolja, hogy legalább tizennyolc 
évesnek érdemes lenni, legfeljebb 
pedig negyvennek. Ez az időszak az 
ideális az ember életében, a jogosít-
vány megszerzéséhez. Statisztikája 
szerint, eddig több mint háromszáz 
hallgatója kapott már végzettséget 
igazoló tanúsítványt. Olyan is volt, 
hogy javasolta egy tanulónak, hagy-

ja abba. Az illető a százhuszadik óra 
után sem tudta megjegyezni, hogy 
hátrafelé kell nézni a tolatásnál. Per-
sze nem tanácsolta el. A vármegyé-
ben jelenleg mintegy kettőszázhar-
minc oktató dolgozik. Közülük közel 
húszan vannak hölgyek. Napjaink-
ban az a tendencia, hogy egyre több 
női oktatót választanak a hallgatók. 
Anikó hangsúlyozta, hogy minden 
egyes forgalmi vizsga, számára is iz-
galommal jár. A sikernek együtt örül 
a diákokkal. Magánemberként is 
szokott autózni, megosztják egymás 
között a vezetést a férjével. Változó, 
hogy melyikőjük ül a volán mögött.

A II. világháború hajdúböszörményi 
áldozatainak emlékhelye

Pócsiné Szálkai Anikó újabb törté-
nete a következő.

– Debrecenben oktattam egy bö-
szörményi diákot. Jött utánunk egy 
nagy teherautó, amely folyamatosan 
villogott és dudált ránk. Nyilván nem 
tudtunk gyorsan haladni, mert sok 
volt az útszakaszon a gyalogátkelő-
hely, illetve nagy volt a buszközleke-
dés. Mintegy harminccal mentünk. 

Lassabban néha többre érünk

Az egyik helyen a teherautó elhú-
zott mellettünk egy másik sávban. A 
sofőr később megállt és odaszaladt 
hozzánk. Az illető arca olyan piros 
volt, hogy majd feldurrant. Hozzám 
szegezte a kérdést a lehúzott abla-
kunkon át, hogy maga mit szeren-
csétlenkedik? Szidta az oktatókat, 
különösen a nőket. Én mindezt tü-
relmesen meghallgattam. Amikor 
befejezte, elmondtam neki, hogy elő-
ször is kapjon levegőt, másodszor azt 
mondtam neki, tudom, hogy siet. Azt 
is tudom, hogy az idő nagyon fontos 
tényező. Megkérdeztem tőle, mi len-
ne, ha az ő gyerekét ütné el valaki, 
mit tenne? Elkezdett gondolkodni, és 
bocsánatot kért tőlem. Mint megtud-
tam, háromgyermekes édesapa volt. 
Nekem ebből az jött le, hogy jó szóval 
többre megy az ember. Ez egy örök 
tanulság. 

bertalan
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Közérdekű információk

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET Február 
1-től hétvégén és munkaszüne-
ti napokon 7–19 óráig, előzetes 
telefonos egyeztetés után, a  Kin-
csem Állatkórház tart ügyeletet 
(Hunyadi krt. 60.). Tel:  0620/ 380 
8180. Az ügyeleti betegellátásért  
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM:                                             229-190
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  beje-
lentése: Tel: 36 80/300-300.

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: (52) 
219-419, hétfő-csütörtök:8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Vá-
rosi Piac irodájában.

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

GYEPMESTERI TELEP A közterületen 
talált állati tetem lakossági bejelentése: 
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-403-
9016. (Hétköznap: 7,30-18 óra, munka-
szüneti és ünnepnapokon 15-16 óra kö-
zött).

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS: feb-
ruár 22-én, szerdán Koláné Dr. Mar-
kó Judit jegyző tart vezetői ügyfélfo-
gadást 9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET    1830

Gyógyszertári ügyelet

Fe
br

u
ár

17. (p.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

18-19. (szo-vas.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

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

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

22. (sz.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

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

24. (p.) Vöröskő Karap F.  u.  5. Tel: 561-461

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

A művelődési központban 
működő közösségek program-
jai:

Február 23., 15 óra: a Honismereti 
Klub foglalkozása. Előadás: Csoko-
nai születésének 200. évfordulója. 
Előadó: Bagossi Gáborné. Helyszín: 
Hajdúböszörményi Kertész László 
Városi Könyvtár.

Lapzárta:
hétfő 14 óra

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

SÓVÁGÓ IMRE
halálának 10.  évfordulójára

„Aki ember volt,küzdő, tiszta ember,
Változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él – mindörökké.”

A család, a barátok és 
akik jó szívvel emlékeznek rá.

ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGI-
ONÁLIS VÍZMŰVEK Zrt. 
Hibabejelentés: 80/22-42-42

Amennyiben rokonához,
ismerőséhez, szomszédjához

 nem jutott el a Szabadhajdú 
aktuális száma, kérjük, jelezzék 

a problémát a terjesztőnél, 
a 06-20-911-5006-os 

telefonszámon.

ARNÓCZ KRISZTIÁN

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

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

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

LÉVAINÉ KISS ANDREA
halálának 4. évfordulójára

„Évek múlnak el, bennünk mégis létezel, 
emlékeid nem törli semmi el.” 

Családod.

Házassági évforduló
Erdős Mihály és felesége, 

Erdős Mihályné 

(szül. Orosz Mária)
 február 12-én ünnepelte 

57. házassági évfordulóját

 szűk családi körben. 

Ez alkalomból további hosszú
 boldog életet kíván fiuk, Misi, 

lányuk Vali, vejük Marci, 
unokáik: Niki és Anita.

Február 24-én (péntek) 11.30-18 
óráig véradást szervez a lakosság 
részére a művelődési központban 
(Bocskai tér 4.).

VéradásVéradás
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 BÉRELHETŐ 
ÜZLETHELYISÉGEK

Hajdúböszörmény, Petőfi Sándor u. 29. 

 2.500 Ft

+ áfa/m2/hó

Bővebb információ:
titkarsag@hbholding.hu

Jegyek kedvezményes áron kaphatók 
a HBCom irodában, nyitvatartási időben.

(4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 4.)

2023. február 20. hétfő 19 óra
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
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Röplabda

A múlt hétvégén a HTE mind-
két leány röplabda csapata mér-
kőzéseket játszott az országos 
bajnokság keretein belül. 

Az U20-as lányok ezúttal Deb-
recenbe utaztak, ahol a DEAC és a 
Vegyész RC Kazincbarcika csapatá-
val mérkőztek meg. Sikerült szet-
tet nyerni a jó erőket felsorakozta-
tó DEAC csapatától, és két nagyon 
szoros szettet is játszottak a lányok 

Szemetelés, illegális 
hulladékelhelyezés

A közterületen illegálisan el-
helyezett szemét, elhasználódott 
eszközök, tárgyak, egyszóval 
hulladék elhelyezése, eldobása 
TILOS, szabályszegésnek vagy 
bűncselekménynek minősül.

Ugyancsak illegális hulladékelhe-
lyezésnek számít, ha magánterüle-
ten, (bekerített, vagy bekerítetlen 
telkeken), hulladéktároló edény (akár 
szelektív hulladékgyűjtő, akár zárt 
hulladéktároló ketrec) mellé, nem a 
gyűjtő edénybe, szomszéd hulladék-
gyűjtő edényébe, engedélye nélkül 
helyez hulladékot.  Minden évben 
több tonna szemetet gyűjtenek az il-
legálisan szemetelők után, a különbö-
ző akciók keretén belül a résztvevők. 
Ne dobjuk el az utcán a szemetet, ne 
rakjuk le az utak mellett a zsákos hul-
ladékunkat, megunt, elhasználódott 
háztartási eszközeinket, takarítsuk 
fel az állataink által okozott szeny-
nyeződéseket! Mi is sokat tehetünk a 

környezetünk védelme érdekében, az 
otthonunkban keletkező hulladékot 
gyűjtsük szelektíven. De fontos ki-
emelni, hogy a hulladékgyűjtő szige-
tek nem hulladéklerakók, tilos mellé 
zsákokban hulladékot letenni, vagyis 
arra kérünk mindenkit, hogy a meg-
felelő edényekbe kerüljön elhelyezés-
re a hulladék. 

A Városüzemeltetési Intézményen 
belül működő Mezőőrség és a Köz-
terület-felügyelet kéri a lakosság se-
gítségét, hogy munkánkat segítsék, 
ha illegálisan szemétlerakást tapasz-
talnak, értesítsék a rendőrséget,  a 
Közterület-felügyeletet, vagy a Me-
zőőrséget! Az illetékes szervek fo-
lyamatosan figyelik az illegális hulla-
déklerakókat. Az ellenőrzés alatt, ha 
tettenérés történik, illetve az elkö-
vetőre vagy a tulajdonosra utaló bi-
zonyíték kerül elő, eljárás kezdődik. 
Óvjuk a természetet és környezetünk 
tisztaságát!

Közterület-felügyelet

a kazincbarcikaiakkal, végül 2:1-re 
alulmaradtak.

Az U15-ös lányok a hétvégén 
Nyíregyházán léptek pályára a GLP 
Nyíregyháza, az Eötvös DSE és 
Nyíregyháza-Fehér csapatai ellen. 
A lányok mind a három mérkőzésü-
ket megnyerték, az Eötvös DSE és a 
Nyíregyháza-Fehér csapataival szem-
ben 2:1-re, míg a GLP gárdája ellen 
3:0-ra nyertek.

Gyógyítás önszabályozó módon
A homeopátiás, alternatív or-

voslás már a 17. század óta ismert 
módszer, azonban sokan még nap-
jainkban is kevésbé ismerik ezt a 
gyógyítási lehetőséget. Dr. Kiss 
Anikó, helyi gyermekorvossal, a 
téma képzett szakemberével be-
szélgettünk, aki segített nekünk 
közelebbről megismerni az orvos-
lás ezen oldalát is. 

– Elsőként tisztázzuk a fogalmat, 
mi is az a homeopátia és hogyan hat a 
szervezetünkre? Samuel Hahnemann 
alkotta meg ezt a módszert, ami egy kü-
lönleges egyedi, alternatív gyógyászati 
rendszer, úgy is hívják, szelíd gyógy-
mód. Valójában a szervezet öngyógyító 
mechanizmusát erősíti fel, egységben 
kezeli a szervezetet, fizikai és lelki ol-
dalról egyaránt. Hahnemann olvasott 
egy cikket a malária gyógyításáról, így 
kezdte el vizsgálni, hogy egy anyag 
nagyfokú hígítása, pici dózisban gyó-
gyító hatást fejt ki arra a problémára, 
amit valójában okoz. Hahnemann mód-
szerével, a potenciálással állítják elő a 
homeopátiás szereket, ami azt jelenti, 
hogy megfelelő arányú, számú és gya-
koriságú hígítással és dinamizálással, 
az anyagokból eltérő potenciálú gyógy-
szereket készítenek, melyek a szerve-
zetnek más-más rétegeire hatnak. Nem 
molekuláris, hanem kvantumfizikai el-
ven működik, és önszabályozó módon 
fejt ki hatást a szervezetre. Több mint 
4000 homeopátiás szer létezik. Számos 
híresség alkalmazta vagy jelenleg is 
igénybe veszi, például a néhai Erzsébet 
királynő, Gandhi, János Pál pápa, Tina 
Turner és még David Beckham is.

– Említene olyan eseteket, ahol nagy 
segítség volt ez a gyógyítási módszer? 

– Ezek a gyógyulások, ahol a home-
opátiát is igénybe veszem sikert, örö-
möt, elégedettségérzést okoznak, per-
sze ez igaz a mindennapi munkámra is. 
Egy emlékezetes eset saját magammal 
történt, egy délután kificamodott a 
bokám, estére már nem tudtam lábra 
állni. Otthon 3 homeopátiás szert al-
kalmaztam óránként. Reggel kíváncsi 
voltam, talpra tudok-e állni, és a fájda-
lom teljesen megszűnt, anélkül, hogy 
fájdalomcsillapítót bevettem volna. A 
praxisomban egy kisiskolás betegnél 
nagyon magas lázzal, köhögéssel, rossz 
általános állapottal, röntgen eltéréssel 
járó tüdőpanasz keletkezett. Ekkor ma-
gasabb képzettségű, tüdőgyógyászat-
ban jártas szakember segítségét kér-
tem, aki megállapította, hogy egy ritka, 
a világon csak néhány esetben igazolt 
tüdőbetegséggel állunk szemben, szte-
roiddal kezelték. Aztán ez a szakember 
pár hónapra visszavonult a gyógyító 
munkától, én pedig ott maradtam egye-
dül. A gyereknek újra és újra jelentkez-
tek a panaszai. Ekkor felajánlottam ezt 
a kezelési lehetőséget, kerestünk egye-
dileg a számára homeopátiás szereket. 
Olyan jól sikerült a kezelés, hogy egy 
éven keresztül teljesen panaszmentes 
volt, ma gyógyultnak mondhatjuk. Egy 
másik alkalommal egy szülő komoly 
alvászavar miatt fordult hozzám (rém-
álmok, felriadás). A beszélgetés során 
kiderült, hogy a gyermek egyik oltása 
után kezdődött ez el, ekkor az oltáski-
vezetés módszerét alkalmaztuk és gyö-

nyörűen megszűntek a panaszok. Egy 
kisdednél a végbélnyíláson belül kép-
ződött egy fekély, amit a sebészek sze-
rettek volna kimetszeni. Adtak neki két 
hetet gyógyulásra, ez idő alatt home-
opátiás szerekkel kezeltük, és amikor 
visszament, csodálkoztak, mert eltűnt 
a fekély, nem volt mit műteni. 

– Mit emelne ki, mint előnyként a mód-
szer kapcsán?

– Amit előnyének tekintek, hogy 
természetes anyagokból készül, bármi-
lyen életkorú betegnek adható. Telje-
sen egyedi, személyre szabott gyógyí-
tást tesz lehetővé, bár ez a mindennapi 
munkámban is alapelv. A homeopátia 
egységben szemléli a szervezetet, így 
találja meg azt a pontot, ahol a szer-
vezetnek az öngyógyító folyamatait 
javítva, gyógyulást idéz elő. Továbbá, 
bármilyen más terápia mellett alkal-
mazható, szedhet mellette vérnyomás-
csökkentőt, antibiotikumot, stb. és ad-
ható önálló terápiaként is. Szeretném 
kiemelni, hogy olyan panaszokat és tü-
neteket is lehet vele gyógyítani, amire 
a tudomány jelen állása szerint nincsen 
konkrét gyógyszer, ezáltal az akadémi-
kus orvoslás kereteit kibővíti. 

– Milyen betegségek esetében lehet 
előnyösebb ezt a fajta gyógymódot alkal-
mazni? 

– Nem minden betegségre megfe-
lelő gyógyítási mód, de nagyon széles 
körben alkalmazható. Pl. vírusos beteg-
ségek, torokgyulladások, tüdőbetegsé-
gek, fej- és hasfájások, bőrproblémák, 

lelki panaszok, szorongás, alvászava-
rok, depresszió esetén, s ez csak né-
hány, amit említhetünk.

– Hol szerezhetjük be ezeket a gyógy-
szereket? 

– Szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen Böszörményben van olyan pa-
tika, ahol rugalmasak és tartanak ilyen 
készítményeket, vagy kérésre, rövid ha-
táridővel megrendelik. Az ország más 
pontjain, Debrecenben és Budapesten 
is vannak ilyen gyógyszertárak. Ösz-
szefoglalásként megemlítem, hogy úgy 
érzem, a jövő útja nem a protokollok, 
a megszokott sémák szerinti orvoslás, 
hanem a valóság alapú, fizikai és lel-
ki oldalt egyaránt szemlélő gyógyítás, 
egyedileg ötvözve az orvosi és termé-
szetes módszereket az adott személy 
számára. Ezen belül kaphat helyet a 
homeopátiás módszer alkalmazása. Így 
kiegészíthető az akadémikus orvoslás, 
bővül a lehetőségtár – zárta beszélgeté-
sünket Kiss Anikó.

Friderika

Korábbi felvétel
(www.drkissaniko.hu)

Könyvajánló
A közelmúltban jelent meg az önkor-

mányzat és a hajdúböszörményi fióklevél-
tár közös kiadványa, a Közszolgálati füze-
tek 17. száma.

A nyavalya törjön, guta üssön! című 
könyv a Város-napi tudományos-történel-
mi konferencián elhangzott előadásokat 
foglalja írásba.

A kötetben öt tanulmány kapott helyet, 
melyek bemutatják a Hajdúságban kitört 
kolerajárvány, a spanyolnátha, a tüdővész 
gyógyítását, illetve külön írás foglalkozik 
a néphagyománybeli orvoslással, s egy 
publikáció pedig forrásközlésként mutat-
ja be az I. világháború kórházi állapotait 
Hajdúböszörményben. A kiadvány a fiók-
levéltár szerezhető be.


