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Jubilált a Hajdúhét 2-4. oldal

Szent István ünnepén
Esti imádság

Az államalapítás ünnepének elő-
estéjén a zeleméri templomromnál 
emlékeztek a jelenlévők a szent ki-
rályra. Sőrés István alpolgármester 
a kereszténység felvételének fontos-
ságát hangsúlyozta. Azt az igaz és 
európai utat, amelyet István király 
a magyarságnak kijelölt. A vecser-
nye (esti imádság) és a bodai diákok 
műsora után Somogyi László refor-
mátus lelkipásztor hirdetett igét, 
melyben felidézte az uralkodó alak-
ját és kapcsolatát Istennel. Maga is 
helyesnek és üdvözítőnek nevezve a 
keresztény Európához történő csat-
lakozást.

Ezután Varjasi Imre fióklevél-
tár-vezető beszélt Zelemér múltbe-

li történetéről. Megemlítve, hogy 
a kis falu többszöri lerombolása 
után újjáépítették azt, templomot 
építettek, s közösséget teremtet-
tek. Az ünnepség zenés műsorral 

és Hasulyó János plébános kenyér-
szentelésével zárult.

Életre rendeltettünk

Az államalapító Szent István ki-
rályra emlékeztek a Kálvin téri re-
formátus templomban augusztus 

20-án. Az ünnepi megemlékezés 
kezdetén behozták a templomba a 
történelmi zászlókat. Ezt követő-
en Szerepi Sándor dékánhelyettes, 
főiskolai docens mondott ünnepi 
beszédet.

Megfogalmazta, az előző rend-
szerben szándékosan távol tartot-

ták az embereket az ünnepektől, így 
ettől a naptól is. A szónok feltette a 
kérdést: mindig értékeljük azt, amit 
kapunk? Az anyanyelvet, a termő-
földet? Cipeljük-e még mindig a XX. 
század által ránk rakott málhákat?

Abban, hogy a magyarság idáig 
megmaradt, elévülhetetlen érde-
mei vannak Szent Istvánnak, s an-
nak, hogy a kereszténység mentén 
szervezte meg az államot. Fontos, 
hogy mennyire alkot a magyarság 
jó közösséget, elsősorban a jövő 
számára. Azon kell igyekezni, hogy 

a földet élhetővé tegye az ember, 
mindenki számára.

A 90. zsoltár eléneklését köve-
tően Somogyi László Kálvin téri 

református lelkipásztor hirdette az 
igét, János evangéliumának versei-
ből. Ennek kapcsán megfogalmazta, 
hogy Jézus Krisztus Szent Istvánt 
kiválasztotta, csakúgy, mint a ma-
gyar népet: „életre rendeltettünk.” 
Hinni kell az Atya jóindulatában, 
mert minden az embereké, amit ő 

megszerzett. Isten nem szolgaként 
tekint az emberekre, hanem baráta-
iként kezeli őket. Minden magyart 
felelősségre int ez a cselekedet. 
Rácz Gábor segédlelkész mondott 
imádságot. Majd a 434. zsoltár el-
éneklése után, Bodogán László, 
görögkatolikus parókus szentelte és 
áldotta meg az új kenyeret.

Ezt követően Szendrey Marót 
Ervin, az Áldás Együttes vezetője 
adott ünnepi műsort. 

Gargya Imre
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Mindenki megtalálhatta a 
kedvére való programot az idei, 
huszonötödik jubileumi Hajdú-
héten. augusztus 16-19. között. 
Mind a négy napon láthatták az 
érdeklődők a Böszörményi alko-
tók kiállítását, a művelődési ház 
emeleti termében. 

Mosoly és természetesség

Két játszóház és gyermekmeg-
őrző is várta a legkisebbeket, hogy 
a szórakozásból ők se maradjanak 
ki. Az első nap délutánján felvo-
nultak a város művészeti csoportjai 
is, emelve az ünnepi hangulatot. 

A menet a Kálvin térről indult és 
a Bocskai térre érkezvén rövid kis 
ízelítőt adott mindegyik formáció a 

repertoárjából, s galambröptetés is 
szerepelt a programban.

Elsőként a Bon-Bon együttes 
lépett színpadra a rajongói előtt. 
Szolnoki Péter és Török Tamás már 
nem először járnak Böszörmény-
ben. Elmondták, hogy mindegyik 
daluk kedves számukra, természe-
tesen nekik is van olyan, amely kö-

Jubilált a Hajdúhét
zelebb áll a szívükhöz. 
A dalszerzés általá-
ban egy hosszabb 
alkotói folyamat. 
Mindenki külön-
külön dolgozik, s 
a végén közösen 
csiszolják össze 
a produktumot. 
Van, amikor gyorsan 
megvalósul, van, amikor 
hosszabb ideig küzdenek egy-egy 
zeneszámmal. Huszonhárom éve 

zenélnek, de mindig a természetes-
ség megtartása volt a legfontosabb 
számukra. Örömmel tölti el őket, 
hogy a közönség minden korosztá-

lya ismeri a dalaikat. Jelentős lesz 
az életükben december 8-a, amikor 
a róluk szóló musical ősbemutatója 
lesz.

Az est folyamán Kiss Attila pol-
gármester és Pósán László ország-
gyűlési képviselő hivatalosan is 
megnyitotta a rendezvényt, remél-
ve, hogy minden korosztály meg-

találja a maga szórakozási 
lehetőségét a Hajdúhé-

ten. A közönség az 
oroszországi test-
vérvárosból, Valdaj-
ból érkezett előadó 
művésznő tolmácso-

lásában egy örmény 
dalt hallgathatott 

meg.
Az Irigy Hónaljmirigy csa-

pata itt egyesítette erőit, mert két 
helyről érkeztek. Sípos Péter szerint 

szerencsésnek mondhatóak, hiszen 
senki nem csinált ilyet, amikor ezt 
a műfajt kitalálták. Mások részé-
ről ugyan vannak próbálkozások, 
de nem igazán átütő eredménnyel. 
Mindig közösen döntik el, hogy kit 
vesznek górcső alá, s az alkotói fo-

lyamatban is együtt vesznek részt. 
Leülnek egy nagy asztal köré, aztán 

az alapötlethez mindenki hozzáte-
szi a sajátját. Amit elgondoltak an-
nak idején, eddig bejött.

Változatos programok

A rendezvény második napján 
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az Ákom-Bákom lépett fel a Világ-
gá ment csacsi és bari című mese-
játékával, majd a Salida Tánc Sport 
Egyesület produkciójának tapsol-
hatott a közönség. Ezt követően a 
Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvós-
zenekar lépett színpadra, majd egy 
fiatal böszörményi tehetség, Balogh 

Soma bizonyította, hogy nem vé-
letlenül áll nagy jövő előtt. A sport, 
az ügyesség, a látványosság mind 
együtt volt Majoros János profi 
triál kerékpározó bemutatójában. 

A Magyar Csillagászati Egyesület 
Hajdúböszörményi Csoportja szer-
vezésében az égboltot kémlelhették 
a csillagászat iránt érdeklődők. A ze-
nei kínálatban ezen a napon a Kelet 
Brass Band utcazenekar szerepelt, 
majd a Honeybeast, illetve a Kele-
men Kabátban adott élő koncertet. 

Dóka Szilárd családjával érke-
zett, teljesen tökéletes kikapcsoló-
dásnak tartja a Hajdúhetet, éppen 
ezért minden évben eljönnek. Nincs 
kiemelt programjuk, minden látni-

Jubilált a Hajdúhét
valónak szívesen örülnek. Szabó-
né Katika régebben a gyermekével 
jött. Most, mint egykori bölcsődei 
dolgozó sok kisgyerekkel találkozik, 
akiket jó üdvözölni, látni a fejlődé-

süket. Elsősorban a koncertekre 
kíváncsi, a sok változatos program 
mellett. Nagyon jó, hogy ilyen ze-
nekarok eljönnek ide, s nem nekünk 
kell elmennünk – fogalmazott. 

Félegyházi Zoltán maga is a fellépők 
között volt a fúvószenekar tagja-
ként. Tetszenek a programok, úgy 
vélte, hogy nemcsak a nézők, ha-
nem a fellépők is jól érzik magukat. 
Bakóné Fazekas Gabriella minden 
évben eljön a rendezvényre. Nagyon 
jó az idei kínálat, érdeklődéssel vár-
ta, hallgatta a produkciókat.

Erdei József elsősorban a tánc-
műsorokat nézi meg. Úgy látja, a 
rendezvénynek egyfajta összetartó 
ereje is van, jó alkalom ez arra is, 

hogy az ismerősök találkozhassa-
nak, beszélhessenek egymással.

Feketéné Kiss Gabriella szerint 
a szervezők mindent megtesznek 
azért, hogy a közönség élmények-
hez jusson, feltöltse az embert. A 
nyárnak ez egy olyan várva várt ren-
dezvénye, amely éltetőleg hat.

Kiváló hangulat 
világsztárral

Még a rekkenő hőség sem tud-
ta eltántorítani az Aranybogrács 
slambucfőző verseny résztvevőit. 
Lovas Imre ezúttal csak nézőként 
vett részt. Huszonkét évesen főzött 
először. A hagyományos receptúra 
szerint készíti el az ételt, amelybe 

minőségi alapanyagokat rak. A csa-
ládjának sokszor megfőzi szabad 
tűzön, egy-egy szezonban. Deák Ta-

más tizenöt évesen vett részt ezen 
a versenyen először. Volt már első 
is. Az alapanyagok közül az anyu-

kája által készített száraztésztát 
használja. Nem a hagyományos re-
cept szerint készíti az ételt, hanem, 
ahogy a családja szereti. Fazekas 
Sándor már átadta főzési tudomá-
nyát a fiataloknak. Nagyon szerette 
főzni és fogyasztani az ételt. 

Széll József családjában a veje és 
a sógora készíti a slambucot. Na-
gyon fontosnak tartja, hogy a ha-
gyományok az ételek tekintetében 
is megmaradjanak, s tovább éltes-
sék a fiatalok. 

A zsűri dolgát megnehezítették 
a főzők: Erdős Márton étke ízlett 
a legjobban. Elleste az ételkészítés 
fortélyait, melyet a hagyományos 
eljárás szerint készít el. Szezonban 

általában havonta egyszer megfőzi. 

(Folytatás a 4. oldalon.)



XXVIII. ÉVFOLYAM 25. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY4

Jubilált a Hajdúhét
(Folytatás a 3. oldalról.)

Harmadik alkalommal ren-

dezték meg a „Táncoló Hajdúk” 
Néptáncfesztiválját. Hatvani Kiss 
Gyöngyi előadóművész Szól a nóta 
című műsorával szórakoztatta a kö-
zönséget. 

A Bocskai Néptáncegyüttes és 
a Bakator Zenekar Köreim című 

kompozíciójának is tapsolhatott 
a közönség. A Hajdúböszörményi 
Népzenei Együttes is bemutatta 
repertoárját. A népi hagyományok 
iránt érdeklődők a Bocskai Nép-
táncegyüttes és a Bakator Zenekar 
közreműködésével táncházban mú-

lathatták az időt.
 Boban Markovic zenéje hol a 

kiskocsmák világát, hol egy vásári 
forgatagot, hol a tengerpartra ve-
tődő lágy víznyalábokat idézte fel e 
sorok írójában. A szó nemes értel-
mében véve igazi világsztár mutat-
ta be műsorát.

A Sárkánylányok tűzzsonglőr 

bemutatója után Anna & The Bar-
bies lépett a színpadra, s teremtett 
nagyszerű hangulatot.

A mesék világától 
a tűzijáték fényéig

A negyedik napon galambbemu-

tatót tartott a C113 Haszongalamb 
Egyesület. Tizenkettedik alkalom-
mal rendezték meg a Harcművésze-

ti és Életmód Fesztivált. 
Több mint harminc kutya vett 

részt a Pacsi Kutyamenhely által 
rendezett szépségversenyen. A 
napi programban sárkányeregetés 
is szerepelt.

A legkisebbek meséket láthattak 
Mátyás királyról a Kalamajka Báb-
színház előadásában. 

Felléptek még a Vidám Ván-
dorok is. A Butterfly zenekar és a 
Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar 
közös koncertjének is tapsolhatott 

a közönség. A Hajdúböszörmé-
nyi mazsorett csoport, a Hevesi 
Fúvósegyüttes és a Corteo Storico 
Giove olasz zászlóforgatók fellépé-
se csak fokozta a színes kavalkádot. 
A Magna Cum Laude koncertjét kö-
vetően a tűzijáték fényei világítot-
ták be az égboltot. 

Majd a Panorama Party Show 
Band koncertjén szórakozhatott a 
közönség.            Gargya Imre
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KEMENCÉS NAP ÉS
KUGLÓF FESZTIVÁL

2018.  
SZEPT. 15. 
(szombat)

A hagyomá-
nyos hajdú éte-

lekről a Fürdőkert 
Étterem gon- 

doskodik!

Hajdúböszörményi Tájházak,
Polgári u. 92-100.

 9.00 Kemencés falatok a múltból
10.30 Kuglóf készítés bemutatója
12.00 Kiváló ízek versenye háziasszonyoknak
14.00  Hozd el a nagymamád - közös kalácsdagasztás, -fonás, 

-sütés (Eötvös József Ált. Iskola)

9.00 Népi mesterségek bemutatkozása
9.00 Kirakodóvásár
9.00 Játékudvar - hagyományos játékokkal
11.00 Hangulatos nyárbúcsúztató

Belépő és kóstolójegy
a helyszínen megvásárolható!

Hajdúböszörmény Magyar Pékszövetség

Hajdúböszörmény közigazgatási területén az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján 2018. szept-
ember 01 – 2018. október 31. között kerül sor az ebek összeírására a 
jogszabályban meghatározott adattartalommal. Tájékoztatjuk, hogy 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az ebösszeírás adatai alap-
ján nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetését.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adat-
lapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
A bejelentési kötelezettségüket elmulasztó ebtartók esetében az állatvé-
delmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet 3-as számú 
mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 Ft összegű állatvédelmi 
bírság kiszabásának van helye. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesí-
tését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

Személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. szabályainak megfele-
lően történik.

Az Ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetőek a Hajdúböszörmé-
nyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) portáján. Az adat-
lap nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal 
részére az alábbi módokon:

• Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 4220 Hajdúböszörmény, 
Bocskai István tér 1. szám. A borítékra kérjük írják rá: „Ebösszeírás”!

• Személyesen leadható a Hivatal portáján
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. október 31. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2018. október 31-ét köve-

tően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, to-
vábbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt 
be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Ebtartó!

Ezzel a képpel szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki kilá-
togatott az idei, huszonötödik jubileumi Hajdúhétre. Bízunk benne, hogy 
a közönség jól szórakozott a négy nap alatt. 

Köszönjük a zenekaroknak a fergeteges élő koncerteket, sorrendben: 
a Bon-Bon zenekarnak, az Irigy Hónaljmirigynek, a Honeybeast, a Kele-
men Kabátban zenekarnak, a Boban Markovics Orkestarnak, az Anna & 
The Barbies együttesnek, a Butterfly zenekarnak és a Daróci Bárdos Ta-
más Vegyeskarnak, a Magna Cum Laude zenekarnak és a Panorama Party 
Show Bandnek. Természetesen a művészeti csoportok, a gyerekműsorok 
szereplőinek és az olasz zászlóforgatóknak is köszönet a jó hangulatú fel-
lépéseikért. 

Köszönet Balogh Imrének a gyönyörű tűzijátékért. Végül, de nem utol-
sósorban köszönet a technikusoknak és a munkatársaknak, akik minden 
nap a rendezvény sikerességéért dolgoztak.

Jövőre találkozzunk a huszonhatodik Hajdúhéten, 2019. augusztus 
16-19. között!  Tovább szép nyarat!

A szervezők.

Harmadik alkalommal rendeztek Ballon Fiesztát, augusztus 17-19. kö-
zött. A Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontnál tizenhárom csapat mérte 
össze tudását, amely különleges élményt jelentett minden résztvevőnek.

Ballonfieszta

Jó volt együtt!

Életmódfesztivál

A harcművészet és életmódfesztiválon, augusztus 19-én többféle prog-
ram várta az érdeklődőket: a lélek ápolása mellett, a művelődési központ-
ban bemutató keretében megismerkedhettek a különböző harcművészeti 
ágakkal.
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Aug. 24: Kehely gyógyszertár
Aug. 25-26: Patika Plus gyógyszer-
tár
Aug. 27. Szentháromság gyógy-
szertár 
Aug. 28. Vöröskő gyógyszertár
Aug. 29: Arany Sas patika
Aug. 30: Bethlen gyógyszertár
Aug. 31:Hajdú gyógyszertár

A művelődési központban műkö-
dő csoportok programjai:
augusztus 27. 15 óra: A Szív- és 
érrendszeri betegek klubjának  
foglalkozása. „Az éltető víz” – elő-
adó: Kiss Evelin Margit táplálko-
zástudományi szakember.

 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 25-27 (reggel 6-tól 
reggel 6 óráig): dr. Tacsi Sándor  
(Tel: 06-30-464-8667)

HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

KÖZVILÁGÍTÁS  HIBABEJELENTŐ

Tel: 36-52-219-419, 
hétfő-csütörtök:  8-16.30-ig, 
péntek:  8-13.30-ig. 
Személyesen a Városi Piac felü-
gyeleti irodájában.

VÉRADÁS

augusztus 30.  11-15 óra, véradás 
NAGÉV Kft.-nél (Kinizsi u. 7.)  a 
dolgozók és a lakosság részére.

MÉSZÁROS GÁBORNÉ
(szül. Kathy Borbála)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoz-
tak.

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk aki nincs már.
Nélküled szomorú az élet, 
és még most sem hisszük el, 
hogy többé nem látunk Téged.”

A gyászoló család.

ELADÓ a Móra F. u. 18. sz. 
alatti  összközműves 

CSALÁDI HÁZ.

Tel: 06-20-538-60-39.

Szeretettel köszöntöttük 
60. születésnapján az 
odaadó anyát, támaszt 

nyújtó anyóst, 
gondoskodó mamát, 
Susánszki Katalint!

Felbecsülhetetlen és pó-
tolhatatlan áldás vagy ne-
künk! Isten éltessen soká-
ig örömben, egészségben!

Fiaid, menyeid, 
öt lányunokád

Születésnapi köszöntő

Özv. Csorba Imrénét (egykori hajdúböszörményi lakost, 
Csorba Imrének, a Tessedik Sámuel Kertbarátkör volt elnö-
kének özvegyét) augusztus 11-én 90. születésnapja alkal-
mából köszöntötte népes családja, valamint a tiszafüredi 
Platán Nyugdíjasotthon lakói, dolgozói és Tiszafüred pol-
gármestere, Újvári Imre.

Lapzárta:
hétfő 16 óra
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A Civilek a Lakóhelyért Egyesület és a Szabadhajdú Közművelődési Kft. 
ez évben is  megszervezi a

Kemencés Napot és a Kuglóf Fesztivált
2018. szeptember 15-én (szombaton) 

a Hajdúböszörményi Tájházakban.
VÁRJUK

a benevezését egy tányér süteménnyel, vagy egy kisüveg lekvárral  
a rendezvény napján, 10.00–11.00 óra között. 

A legjobb termékek elismerésben, díjazásban részesülnek.
EREDMÉNYHIRDETÉS:

14.00 órától várható
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Civilek a Lakóhelyért Egyesület
www. civilekalakohelyert. hu, 

06-20/315-0947  

SÜTŐVERSENY 
SÜTEMÉNY, KUGLÓF, HÁZILEKVÁR készítésére

1500 Ft/adag

Buborékfoci
Osztálytalálkozót szervezek az 1968-ban, Bodaszőlőn 8. osztályt 

végzettek részére, helyben, a Közösségi Házban. Gorzsás Antal vagyok, 
Önökkel/veletek jártunk oda, az anno harmadik dűlői iskolába. Tanáraink 
voltak: Nagy Ferenc, Domján Pál, Nemes Gyula, Nagy Ferenczné. 

Kérem, jelezzetek vissza az alábbi telefonszámon: 06/70/333-8430, 
e-mail címem: toni11financ@gmail.com    

Találkozzunk 50 év után!

Hirdessen a Szabadhajdúban!
3+1 akció

Érd: szabadhajdu@hbcom.hu
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Adomány a szakrendelőnek
Színes családi programok, 

sztárfellépők és ingyenes 
szűrések várják az érdeklő-
dőket a „Richter Egészség-
város” hajdúböszörményi 
rendezvényén szeptember 
15-én, a Bocskai téren.

Önmagunk, egészségünk meg-
ismerése egy élethosszig tartó 
tanulás. Hiába a számos média-
információ, hír, mindig lesznek új 
generációk, akik figyelmét újra és 
újra fel kell hívni az egészségtuda-
tosság, a megelőzés fontosságára. 
A 2009-ben indult Richter Egész-
ségváros kezdeményezés lénye-
ge, hogy családias környezetben, 
színes programokkal gazdagított 
eseményen lehetőséget kínál a 
helyi lakosoknak, hogy tegyenek 
nemcsak önmagukért, de a helyi 
egészségügyi létesítményért is. A 
rendezvényen valamennyi prog-
ram ingyenes. Szeptember 15-én 

Hajdúböszörményben, a Bocskai 
István téren várnak minden ér-
deklődőt reggel 9 és délután 17 
óra között.

Hosszú várakozás, pénz, nehe-
zen összeegyeztethető helyszín 
és idő. Legtöbbször elsőre ez jut 
eszükbe az embereknek a szűré-
sekről. Pedig egyes betegségek 
esetében a mihamarabbi diag-
nosztizálás a kezelés eredményes-
ségét is befolyásolja. A Richter Ge-

deon Nyrt. által 2009-ben indított 
Egészségváros program egyik leg-
nagyobb előnye, hogy egy helyen, 
egyszerre több fontos szűrővizs-
gálaton vehetnek részt az érdeklő-
dők, lakhelyükhöz közel.

– Az eltelt évek tapasztalata 
azt mutatja, ha megteremtjük a 
lehetőséget az emberek számára, 
akkor élnek is vele. Mi, a Richter-
nél hiszünk abban, fontos, hogy 
olyan feladatot is ellássunk, amely 
valós hozzáadott értéket jelent az 
emberek, a betegek számára. Egy 
gyógyszercégnek amellett, hogy 
korszerű és elérhető árú készít-
ményeket forgalmaz, tennie kell 
a prevenció érdekében is –  fo-
galmazott Beke Zsuzsa, a Richter 

Gedeon Nyrt. PR és kormányzati 
kapcsolatok vezetője.

A Richter Egészségvárosra ki-
látogatók ugyanis nemcsak sa-
ját egészségükért tesznek azzal, 
hogy részt vesznek a szűréseken 
és tanácsadásokon, hanem a helyi 
egészségügyi létesítményt is segí-

tik. Minden aktivitásért ugyanis 
300 forintnak megfelelő ado-
mánypont jár. Az így összegyűlő 

összeg hozzáadódik a Richter által 
– a Hajdúböszörmény, Szakrende-
lő Intézetnek – felajánlott 2 millió 
forintos alapadományhoz.

– Nagyon jó gondolat és koncep-
ció, hogy a szórakoztatás mellett 
egy ilyen fontos tematika – mint 
az egészségmegőrzés – is szere-

pet kap a Richter Egészségváros 
programon. Ráadásul az aktivitás 
révén szerezhető adománypontok 
gyűjtése egy olyan plusz, ami még 
inkább részvételre motiválhatja az 
embereket. A helyieknek ugyanis 
fontos, hogy egyénileg tehetnek 
a közösségükért, a helyi egészség-
ügyi létesítményért - hangsúlyoz-
ta Kiss Attila, Hajdúböszörmény 
polgármestere.

A Richter Egészségvároshoz 
a kezdetek óta számos ismert 
személy – többek között Radvá-
nyi Dorottya, Jaksity Kata, Szi-
ly Nóra, Tari Annamária, Béres 
Alexandra, Rudolf Péter, Abaházi 
Csaba és Katus Attila is – csatla-
kozott, velük, mindannyiukkal 
találkozhatnak az érdeklődők 
szeptember 15-én, a Bocskai 
István téren. Az egész napos 
rendezvény 9 órakor a Hajdúbö-
szörményi Ifjúsági Fúvószenekar 
felvezetésével zajló egészségsé-
tával indul. Az esemény nagy-
színpadán pedig fellép Bereczki 
Zoltán és több helyi közösség is, 
úgymint a Hajdúböszörményi 
Mazsorett Együttes, a Bocskai 

Néptáncegyüttes és a Salida Tánc 
Sport Egyesület. 

A rendezvényről bővebb infor-
mációk az Egészségváros honlap-
ján (www.egeszsegvaros.hu) és 
Facebook-oldalán találhatók.

(x)


