HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA

A hét arca

Népművészeti napot és zenés
nyári estet rendeztek augusztus
24-én és 25-én Hajdúviden. Pénteken, kézműves bemutatókkal és
kiállításmegnyitóval vette kezdetét a kétnapos programsorozat,
melyet a Vidi Ér-Vidért Közhasznú
Egyesület szervezett.

Élő emlékek
A civil szervezet elnöke, Téglási Miklós kérdésünkre elmondta,
hogy egyesületük húsz esztendeje
szervezi Vid kulturális életét.
– Természetesen ez nem kis felelősség, hiszen a település lakói számára szeretnénk közelebb hozni a
kultúrát, a művészeteket.
A kiállítás megnyitóján Fórizs
László alpolgármester, a térség ön-
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Népművészet és zene
A továbbiakban Nagy Sándorné a
kormányzati képviselője köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a tele- „A falu és a kézművesség kapcsolata”
pülés lakói minden esetben találnak címmel tartott előadást. Elmondta,
olyan alkalmat, ahol a közösséget hogy Vid az ötvenes évek elején egy
mesterségesen létrehozott faluként
népesült be. Az emberek a környező
tanyákról, településekről költöztek
oda, magukkal hozva szokásaikat.
Büszkék voltak az eszközeikre, díszítgették azokat. Az asszonyok
pedig szívesen kézimunkáztak. Ez a
kapcsolat a kézművességgel.
A kiállítást Hubert Erzsébet etnográfus, a megyei népművészeti
egyesület elnöke nyitotta meg. Kiemelte, tiszta szívvel, szeretettel
ajánlja a tárlatot a nagyközönségnek, ami ennek a kis településnek
a lelkületét, a gondolatvilágát szé-

Muzsika, jókedv,
összetartozás
Szinte minden zenei stílust meghallgathattak az érdeklődők, akik
kilátogattak Hajdúvidre a második
alkalommal megrendezett zenés
nyári estre, augusztus 25-én. Az
ifjúsági fúvószenekar közönségcsalogató muzsikája mellett kicsik és
nagyok egyaránt válogathattak a
„zenei étlap” kínálatából. A rendezvényt Fórizs László alpolgármester,
a településrész képviselője nyitotta
meg, majd Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, egy-egy ilyen
alkalom legfontosabb hozadéka,
hogy még inkább összekovácsolja a
közösséget. Ennek jegyében Kovács
György helyi lakos felajánlásaként
felavatták azt a szív alakú „lakatfalat”, amely valamilyen módon jelzi
az utókor számára, hogy kik is kö-

össze tudják kovácsolni, bevonni az
embereket a programokba.
– A mai napon egy olyan kézműves kiállítást nyitunk meg, melyre a
Viden élők adták össze az értékeket.
Lényeges, hogy amikor a különböző
korosztályok megtekintik a tárlatot, minden egyes tárgyról emlékek
jutnak eszükbe, és azt megosztják a
fiatalokkal. Ezért is nagyon fontos,
hogy az ember a múltját, örökségét őrizze. De még fontosabb, hogy
megélhesse azt – tette hozzá Fórizs
László.
pen tükrözi. Hozzátette, két nagy
csoportba lehet osztani a begyűjtött anyagot. Vannak a saját készítésűek, és vannak az öröklöttek.
Ezeket olyan megosztásban kellett
elhelyezni, egyrészt amelyek a népművészet hagyományait követik,
másrészt kézműves munkák, kézimunkák. Ennek köszönhetően
sokszínű, sokféle, rendkívül gazdag
és változatos a tárlat anyaga. A kiállítás megnyitóját műsor is színesítette. A citerazene mellett, a vidi
gyerekek által előadott Ripityoni
antimese, humoros, népi jelenetet
is megtekinthették a résztvevők.

(Fotó: Elek Tamás)
tődnek ehhez a kistelepüléshez.
A családias hangulathoz hozzátartozott a kézműves termékek
vására, a rég nem látott ismerősök
üdvözlése, a jó hangulatú beszélgetések. A szervezők azonban nemcsak a lelkek ápolására gondoltak,
az üstökből felcsapó pörkölt illata
is jelezte, van valami a levegőben:
csipetnyi muzsika, önfeledt kikapcsolódás, egymásra figyelés, összetartozás.
Bertalan-Gargya
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A hét arca
Tehetség, alázat, szorgalom,
kitartás. Talán ezek a szavak jellemzik legjobban a fiatal böszörményi szaxofonos teljesítményét,
amely meghozta a gyümölcsét a
Fiatal Zenészek Eurovíziós versenyének döntőjében. Mátéval Hajdúviden beszélgettem a jelentős
nemzetközi siker kapcsán.
– Milyen élményekkel gondolsz
vissza a közelmúltban rendezett európai versenyre?
– Óriási dolog volt idáig eljutni.
Nagyon jól éreztem magamat. Mind
a tizennyolc fiatal megérdemelte
volna, hogy ott lehessen a döntőben, ez azonban csak hatónknak
sikerült. Edinburgh-ban az Usher
Hallban 2500 néző előtt játszottam
el a versenyszámomat: J.B. Ibert:
Concertino da Camara című darabját. Csodálatos volt a BBC Skót
Szimfonikus Zenekara és Thomas
Dausgaard karmester is, mert sikeresen helytálltunk.

– Hogyan értékelted a saját teljesítményedet?
– Minden tőlem telhetőt megtettem a sikerért. Két fokmérőt
vettem alapul: a produkcióm után
a karmester úgy nyilatkozott, hogy
az én teljesítményem volt a legjobb,
a másik pedig a közönség reakciója
volt: a hosszan tartó taps számom-

A középkertiekért
Gazdag
programkínálattal
várta a kikapcsolódni vágyókat
az idén immár 19. alkalommal
megrendezett Középkerti Nap,
augusztus 25-én.
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birkából főtt pörkölt készült el a
déli órákban.
A rendezvényt szervező Középkertért Egyesület a gyerekekre is
gondolt. A kicsinyek ugrálóváron,

ra azt jelentette, hogy elégedettek
a teljesítményemmel. El kell mondanom, hogy a döntőben már az
itthoniaknak zenéltem, éreztem
lélekben azt a biztatást, amely itthonról áradt felém.
– Miért éppen ezt a darabot választottad a döntőben?
– Valójában mást szerettem vol-

na előadni, de azt már egy hegedűs kiválasztotta magának, ezért
döntöttem e mellett. Az előadott
darabok között ez volt az egyetlen,
amely teljes mű volt. Ez is jelzi a
produkció nehézségi fokát.
– Sikerült-e a közönséggel, illetve
szakemberekkel találkozni egy esetleges ajánlat kapcsán?
– Sajnos erre nem volt lehetőségünk, a szervezők minden percünket beosztották, így nem állt módunkban senkivel sem kapcsolatba
lépni.
– Most utolsó éves középiskolás
vagy. Hogyan tovább?
– Szeretnék bekerülni egy főiskolára, s ott lehetőség szerint minél jobb tanár irányítása mellett
tanulni. Fontos számomra a szakmaisága, a szakértelme, de számomra még többet jelent, hogy jó
ember is legyen, aki nevel engem.
Gargya Imre

Kínai kapcsolat
Együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával zárult az a tanácskozás, melyen Hajdúböszörmény
és a kínai Jiaxing vezetői vettek
részt augusztus 22-én, a városháza
Bocskai-termében.
Sőrés István alpolgármester köszöntötte a hattagú delegáció tagjait, majd bemutatta a várost. Ezt

követően a vendégek engedtek bepillantást Jiaxing hétköznapjaiba,
amely egy prefektúra szintű város
Észak- Zhejiang tartományban, Kínában. A 2010-es népszámláláson
lakossága 4 és fél millió volt. Az
együttműködést a két fél a kultúra,
a gazdaság és az üzlet terén képzeli
el.

Látogatás a részecskefizika-kutatás
fellegvárában

A szervezők egész napos elfoglaltságot kínáltak a
programra kilátogatóknak.
A kora reggeli óráktól az
iskola pályáján kemény küzdelem folyt: a focit kedvelők
a kispályás labdarúgóknak
szurkolhattak. Idén öt csapat
mérte össze tudását.
Előkerültek a vasbográcsok is
a délelőtt során, ugyanis főzőverseny várta a magukat megméretni
szándékozókat. Aki azonban nem
slambucra, vagy egyéb pásztorételre volt kiéhezve, az is nagy kanállal ehetett ezen a napon, ugyanis
többszáz adag szürkemarhából, és

A Bocskai-gimnázium két pedagógusa sikeresen pályázott Wigner
Fizikai Kutatóközpont kiírására,
amely a „Magyar Fizikatanárok
Hete” címmel viselő szakmai továbbképzés elvégzését tette lehetővé augusztus 18-25. között Genfben. Az akadémia intézményeként
működő kutatóközpont biztosította a 22 fizika tanár repülőjegyét
Genfbe és vissza, valamint a szállást a CERN (Európai Nukleáris Ku-

rajzversenyen, valamint kézműves
foglalkozáson vehettek részt. A nap
további részében sétakocsikázást
és lovaglást is kínáltak a résztvevőknek.
Az esti órákban utcabál várta a
mulatni vágyókat.
H. Fehér Ildikó

tatási Szervezet) területén, amely
a világ legnagyobb részecskefizikai
laboratóriuma.
A tanárprogram 1998-ban kezdődött, s közel 12000 pedagógus
képzését biztosította. Németi Edit
és Kissné Horváth Ágnes tagja annak az 500 magyar fizika tanárnak,
akik testközelből ismerkedhettek
meg a részecskekutatás sajátosságaival az elmúlt 20 év alatt.
Kissné Horváth Ágnes
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Tanévkezdés
Szeptember 3-ától újra megtelnek az iskolák, a város ismét lüktetni kezd a diákok által, a nyári
forróság után.
Közel 5.000 gyermek indul Böszörményben hétfő reggel iskolába, óvodába és bölcsődébe. Az
állam különböző juttatásokkal
igyekszik a gyermekeket nevelő
családok terheit enyhíteni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapíthat meg a jegyző, az egy főre jutó
havi jövedelem összegétől függően.
A gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak étkeznek az általános
iskolákban ingyen, az 1-8. évfolyamon felüli, nappali rendszerű iskolákban 50 %-os kedvezménnyel.
Ezen felül a három vagy többgyermekes és a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelő családok is
50 %-os kedvezményben részesülnek. A települési önkormányzatok
az oktatási-nevelési intézmények
zárva tartásának időtartama alatt,
valamennyi munkanapon, szünidei gyermekétkeztetés keretében
déli meleg főétkezést nyújtanak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos,
halmozottan hátrányos gyermekek részére. Ez, egy naptári évben
az 50 munkanapot is meghaladja.

Nyáron közel 7.000 adag meleg
étel került kiosztásra a böszörményi gyerekeknek. Természetbeni
juttatásként a gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak évente
két alkalommal – augusztusban és
novemberben – 6.000 Ft értékű
Erzsébet-utalványt, míg a hátrányos helyzetűek 6.500 Ft értékű
utalványt vehetnek át a postástól,
ami megkönnyítheti a tanévkezdést. Kormányzati döntés alapján,
idei tanévtől az 1-9. évfolyamon
juthatnak a diákok ingyenes tankönyvekhez, így már nem csak a
rászorultaknak jár térítésmentesen
tankönyvcsomag. Ingyenes a tankönyv a tartósan beteg, a sajátos
nevelési igényű, három- vagy többgyermekes családban élőknek és a
nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesülőknek is. Helyi
támogatásként 2017-ben 3072 iskolás gyermek kapott buszbérletet,
ezzel segítve bejárásukat, uszodába való eljutásukat. A gyermekek
esélyegyenlőségét igyekszik biztosítani az önkormányzat azzal, hogy
települési támogatás terhére egyszeri juttatást állapít meg azoknak
a kiskorú gyermeket nevelő családoknak, akiknek egy-egy iskolai
kirándulás finanszírozása segítség
nélkül nem megoldható.
Sz. H.

Felújítás
Az önkormányzat tulajdonát
képező, egykori II. Rákóczi Ferenc
utcai iskolaépület és a mellette
lévő beépítetlen terület használatba adásáról tavaly decemberben döntött a képviselő-testület.
A Debreceni Egyetem felsőoktatási feladatainak megfelelő színvonalú ellátásáért használatba adási
szerződést kötött a város. Annak
érdekében, hogy az oktatás ősszel
zavartalanul megkezdődhessen, az

egyetem a földszinten és az emelet
egy részén, valamint a homlokzaton energetikai felújításokba és átalakításokba kezdett.
Az épületbe az egyetem Gyógypedagógiai Intézete költözik a felújítást követően. A létesítményben
logopédusokat képeznek, illetve a
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányt is ott oktatják
majd.
Sz.H.
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Jegyzet

Holnap tankönyvosztás…
Csak mondogatom magamnak, mert annyira furcsa még, hogy ilyen
elintéznivalóim adódnak. A gólyatáborra sem tudtunk elmenni. Beteg
volt mindenki, fel sem bírtunk kelni. Hanga szinte egész délelőtt aludt
és aztán sírt, hogy a gyerekekkel szeretne lenni. És mit mondjak erre?
Leszel majd velük eleget? Majd kedved sem lesz menni? Nem mondhatok
ilyet, mert nem tudhatom, hogy fog érezni. Azt tudom, hogy nekem elölről kezdeni, teljesen az elejéről, semmi kedvem. De ez én vagyok, a gyerek
mégsem indíthatja az iskolát az én érzéseimmel, benyomásaimmal. Ehelyett esténként magammal beszélem meg az elmúlt 37 évből azt a nyolc
évet, aminek örömei, sikerei, bánatai, félelmei, csalódásai újra és újra vendégeim, most a késő nyár estéken. De ez most más. Hogy fogok én szülőként megbirkózni ezzel? Nem tudom elmondani, nem tudom ezerszer
elmondani, hogy csinálj mindent úgy, ahogy a szíved diktálja! De hozz ki
magadból, amennyit csak lehet. És soha ne add fel! Gyakorolj, próbáld újra
és újra! És ne a legjobb akarj lenni, hanem azt tedd, ami neked a legjobb.
Találd meg mindenben az örömödet. Ha ezt elmondom, csak szavak. Újra
és újra. És szinte hallom a választ. -Jól van naaaaaa! Elmondtad már!
Megmutattam ezt, jól megmutattam, hogy kell csinálni? Már a gólyatáborba belebetegedtünk.( Na, jó nem abba, de néha jól esik dramatizálni
a helyzetünket.) Pedig ez most más. Mitől félek? Hogy nem tanulhatom
meg helyette, nem csinálhatom meg helyette a leckét? Nem. Attól félek,
hogy érünk majd oda időben? Hogy készítek elő minden felszerelést tökéletesen, hogy ő csak tényleg arra figyeljen, ami neki jó? És ne arra, hogy
anya már megint elfelejtette odatenni mondjuk az Ablak-Zsiráfot. Újabb
ismétlés magamnak, mert azt még nem vettem meg… meg a tornacipőt
sem. De tényleg ezeken kívül minden más megvan, még majdnem egy
héttel az iskola előtt. És holnap tankönyvosztás. Meg sem néztem hol
lesz. Annyira biztos vagyok benne, hogy a rajzteremben. Mindig ott volt,
nyolc évig mindig, nem lehet másként. Szerettem a rajztermet. Ott félkör
alakban voltak a padok. A nagy ablakai az épület sarkán. Az ember bent is
volt meg kint is. A folyosón tömeg volt, sokat kellett sorban állni, amikor
a könyveket kaptuk. Szinte kívülről tudom, milyen tablók voltak kirakva.
Remélem, holnap is úgy lesz.
Nem is tudom, hogy értünk oda mindig időben reggel. Pedig régen nem
tűnt kora reggelnek. Mindig nagy élet volt a Győrössyben reggelente. Elindultunk a szélső lépcsőházból, a panelkifli ölelésében és egyszer Papa
jött a Trabanttal. Felemeltük a hüvelykujjunkat, mintha stoppolnánk.
Papa vidám integetéssel továbbhajtott. – Azt hittem, azt mutatjátok,
hogy minden rendben van.
És már megint rólam szól. De az a szőke kislány, aki olyan nagyon hasonlít rám, teljesen más. Csodás dolgok vannak előtte és hagynom kell
élni, tapasztalni. Elesni, felállni. TANULNI.
Te nagy hatalmas épület! Olyan sokat tudnak a falaid! Olyan sokat
láttak belőlem! Megismertem, megtanultam, amit csak lehetett. Azóta
eltelt 22 év. Azt hiszem, itt az ideje, hogy megértsem, minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Nyolcadikos koromban már elköszöntem és
most újra elköszönök. Ha nem lenne bennem az a bizalom, ami a nyolc
év alatt kialakult, azt gondolom, most viszont nem kezdhetnénk egy új
történetbe. A két legdrágább kincsem közül most az egyik elkezdi megélni
a teljesen új élményeket.
Ezeket a sorokat azonban nem zárhatnám máshogy, csak a köszönettel:
a szüleimnek, tanáraimnak, akik hozzásegítettek, hogy rátaláljak arra, aki
most vagyok. Örülök a viszontlátásnak, hogy immár anyukaként lehetek
részese az iskolai mindennapoknak. Mert ez azt jelenti, hogy elindultunk
egy olyan úton, amit más nálunk sokkal nagyobb nehézségekkel kezd. De
egy újabb közösség tagjai leszünk, amelyben mindenki ott segíthet a másiknak, ahol tud.
Viszont vannak, akik nagyon fognak hiányozni! Köztük egy csodálatos
pedagógus, akinek lendülete, vidámsága, tudása biztos talajt adott tanítványainak. Ismerve városunk pedagógusait, így van ez mindannyiukkal.
Az ő hosszú fonott copfja ott száll a szemem előtt, ahogy írt a krétával
a táblára. Száguldott ő is utána. Milyen büszke volt minden tanítványára. Szeretném látni a mosolyát egykori történelem tanáromnak, ahogy a
lányommal átlépjük az iskola kapuját. Valami azt súgja, érezni fogjuk aznap. A hiányban az a vigasztaló, hogy tudjuk, valami mégis megtörtént.
És holnap Hanga kézbe veszi az első tankönyveit…
Szarvas-Szabó Katalin
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Ismét kifőznek valamit
Kilencedik alkalommal rendezi meg a Bezermeni Vigasságok
Gasztronómiai Napot a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület szeptember 8-án, a Bocskai
Termál és Gyógyfürdő területén.
A szervezők célja, hogy hagyományteremtő jelleggel felkutassák,
megismertessék a Hajdúság és környékére jellemző, magyar őshonos
állatok húsából készült népi ételek
elkészítését. Nem utolsósorban
pedig az idelátogató vendégek és a
turisták számára vonzóvá tenni a
várost.

Az idén is keresik a „a Hajdúság
legjobb chef-ét” profi, amatőr, vadász és tanuló kategóriákban, valamint a „Legjobb fakanálforgató
chéf csatában” megmérethetik magukat a profi és tanuló szakácsok.
Mária-napi dübbencssütőversenyt
hirdetnek a szervezők.
A vigasságokon óriás méretű palacsintát készít a Karancslapujtői
Jótevők Egyesülete.
Egész nap kulturális rendezvények, sport- és ügyességi versenyek, kiállítások, bemutatók várják
gasztroturisztikai vendégeket.
g.i.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

XXVIII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM

Szemetelők

Városunk bel- és külterületén
egyaránt tapasztalható, hogy akár
egy éjszaka alatt is, olyan men�nyiségű szemét gyűlik fel, amely
a hajdúböszörményi lakosoknak
már nagyon, viszontc a szemetelőknek nem szúr szemet. Mindenkinek saját belátása és felelőssége
a hulladékkezelés.
De gondoljunk bele, ha a lakóhelyünkön, otthonunkban vigyázunk a rendre, tisztaságra, mi-

ért ne tehetnénk meg ezt tágabb
környezetünkben. Nemcsak a
szemünket bántja ez, a természetet, élővilágot is. Ha nem tudunk
harmóniában élni magunkkal, legalább próbáljunk meg a természettel abban lenni.
Amennyiben szemetelést vagy
a szemét felhalmozását tapasztalják, jelezhetik a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési osztályán.

Brutál hangsebesség
Korábbi felvétel

Konfirmáció fiataloknak
és felnőtteknek
Idén szeptemberben is új sorozat indul a Kálvin téri gyülekezetünkben, hogy aki szeretné, megismerhesse élete eredetét. Honnan
jöttünk, kik vagyunk és hová tart
a sorsunk? Többek között ezeket
a kérdéseket járjuk körbe mind a
gyermek, mind a felnőtt konfirmációi előkészítés.
Nyolcadikosoknak, illetve 9-12.
évfolyamos
középiskolásoknak
indul az egyik csoport, a másikba érdeklődő felnőtteket várunk
korosztálytól függetlenül, heti egy
órában.
A szülőket szeretettel emlékeztetjük: Gyermekük megkeresztelésekor megígérték, hogy a maga idejében beíratják őket a konfirmációi
előkészítőre. Aki legalább nyolcadikos, annál elérkezett az idő.
A jelentkezéseket a Lelké-

szi Hivatalba várjuk: Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19. E-mail:
hbrefkalvinter@hbrefkalvinter.hu
Telefon: 52/561-325 30/630-8802
(www.hbrefkalvinter.hu)

Helyi ízeket népszerűsített
Szabó László böszörményi vállalkozó a közelmúltban egy országos televízió gasztronómiai műsorában, öt héten át a hajdúsági ételeket népszerűsítette. A Hentesek című műsorban vendégszakácsként bemutatta a
hajdúsági orjaleves, a szürkemarha, a hurka-kolbász sült almával, a vesevelő, a hagymás vér és a kukóleves elkészítésének fortélyait, s receptjeit.
Dávid Manassé Zoltán

A Ducati 1098 gyorsasági sportmotor utcai változata. Versenyváltozata számos világbajnoki címet
zsebelt be az évek során. Legutóbb
Itáliában a Moto GP futam pályához közeli körforgalmában láttam
középen, élő nyílként mutatva a
helyes irányt. Előtte már kipróbáltam egyet, így elmondható,
hogy a nagy teljesítményű kéthengeres, kezesbárányként is tud
viselkedni az utcán. Gyorsváltóval, csúszókuplunggal szerelték fel
gyárilag. Extralistáján Öhlins teleszkópok, és könnyített alkatrészek
vannak. Árát nagyban megnövelik
a szervízköltségek, ami a speciális
kényszervezérlésnek tudható be.
Ez az úgynevezett desmodronikus
rendszer nyitja-csukja a szelepeket, magas fordulatszámon
is lebegésmentes működést
garantálva. Digitális műszerfalán központi helyet foglal el
a fordulatszámmérő. Minden
modellváltozat gyönyörű piros
és fehér színekben pompázik,
de kérhető xerox versenydesign is. Félkarú a hátsó villa,
magnézium kerekek, radiális
Brembo fékekkel szerelték fel.
Beindítása után rögtön hallatszik, hogy nem mindennapi
gépezetről van szó. Óriási rajongótábora van, főként az olaszok körében, amihez nagyban
hozzájárultak a sportsikerek
is. Imádják a szárazkuplung zakatolását, ami szintén a márka
sajátossága. Ha ráülünk, és be-

húzzuk, egy kicsit csendül, amúgy
jól fog, és nincs vele baj. Hála az
egykerekezésgátlónak simán elindulunk, elkezdődik az ámokfutás.
Brutálisak a menetteljesítmények,
jó a dönthetőség, nagyok a kanyarsebességek. A megállás gyerekjáték, a sokadik túlterhelést
is puhulás nélkül viselik a fékek.
Legszívesebben le sem szállna az
ember erről a paripáról. Ordít a
nyitott kipufogó, a keskeny idom
mögé menekül a vezető a széltől, és
nézi a kijelzőt, hogy nem lépte-e túl
a megengedett sebességet. Ezért is
inkább zárt pályákon lehet élvezni
ezt a csúcstechnikát, ahol a telemetriáját is kiértékelik alkalomadtán a pályanapokon.
T.L.

2018. AUGUSZTUS 31.
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2018. SZEPTEMBER 15.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY • BOCSKAI TÉR

TARI ANNAMÁRIA

BÉRES ALEXANDRA

SZILY NÓRA

RADVÁNYI DOROTTYA

RUDOLF PÉTER

KATUS ATTILA

JAKSITY KATA

ABAHÁZI CSABA

ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY SZAKRENDELŐ INTÉZET SZÁMÁRA
ENDOSZKÓPOS LABOR KIALAKÍTÁSÁRA ÉS ELINDÍTÁSÁRA

SZÍNPADI PROGRAM

SZŰRÉSEK

RICHTER A NŐKÉRT SÁTOR

A nap házigazdája: Abaházi Csaba

• Prosztata- (PSA) szűrés
• Csontritkulásszűrés – csontsűrűségmérés
• Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
• Szív- és érrendszeri kockázatfelmérés
• Érszűkület-vizsgálat
• Bőr- és körömgombaszűrés
• Asztmaszűrés
• BMI, testzsír-, magasság-, testsúlymérés
• Neuropátia szűrés cukorbetegeknek
• Szemészeti szűrés

11:30 Szily Nóra: Változás, változtatás 40 felett –
avagy lehet-e újrakezdeni?
12:15 Béres Alexandra: A csoda benned van! –
Az egészséges táplálkozásról
13:00 Tari Annamária: Női identitás,
öndestrukció? Szeretem-e eléggé
önmagam?
13:45 Jaksity Kata: Veszteségből talpra állni! –
Motivációs előadás személyes
történetekkel
15:00 Szily Nóra: Szenvedéllyel égni jó,
de kiégni nem…
15:45 Béres Alexandra: Az egészség érték! –
Mozgástrükkök a mindennapokra
16:30 Női egészség – nőgyógyászati beszélgetés

09:25 Érkezés az Egészségsétáról
a Hajdúböszörményi Ifjúsági
Fúvószenekar kíséretében
09:30 Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes
10:00 Köszöntő
10:45 SZTÁRFELLÉPŐ: BERECZKI ZOLTÁN
13:15 Természettudományos show
13:45 Bocskai Néptáncegyüttes
14:15 TORNA KATUS ATTILÁVAL
15:30 Természettudományos show
17:00 Salida Tánc Sport Egyesület
17:30 Adományátadás

AGORA SÁTOR
11:30 Bemutatkozik a Hajdúböszörmény
Szakrendelő Intézet
12:00 Beszélgetés RUDOLF PÉTER
színművésszel
12:45 A bőr és a körmök gombás fertőzései
13:15 Férfiasság és szívügyek – beszélgetés
14:00 Nem tűntem el – Richter Gedeon
portréfilm vetítése Rudolf Péter
főszereplésével
15:00 Ép lélekkel ép test
15:30 Varázslatos gondolatok –
a memória csodálatos világa
16:00 Csontritkulás – megelőzés és kezelés
16:30 Kérdezze gyógyszerészét! – beszélgetés

Lezárás dátuma: 2018.07.27. PR/51/2018

• Patikai tanácsadás
• Memóriazavar
• Szorongás és depresszió
• Nőgyógyászati tanácsadás
• Védőoltás/HPV tanácsadás
• Tanácsadás kismamáknak
• Változókori problémák
• Fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések
• Mell-önvizsgálat
• 50 lépés a szívedért
• Dietetikus, gyógytornász, gyógytorna
• Gyermekgyógyászati tanácsadás
• Sürgősségi ellátás tanácsadás

VÉDŐOLTÁSOK KIÁLLÍTÁS
10:30-17:00 Sillye Gábor Művelődési
Központ és Közösségi Ház

CSALÁDI PROGRAMOK
• Gyermeksarok, játszóház
• Bábszínház
• Lifestyle Boulevard
• Elsősegélynyújtás bemutató
• Játékos természettudomány – látványos
bemutatók és interaktív kísérletek
• Virtuális Richter gyárlátogatás
• Sportágválasztó – sportegyesületek egész
napos bemutatkozója
A programokon való részvétel ingyenes.

ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS
A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Hajdúböszörmény Szakrendelő
Intézet számára, endoszkópos labor kialakítására és elindítására.

VÉRADÁS
10:00-15:00 Sillye Gábor Művelődési
Központ és Közösségi Ház

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

TANÁCSADÁSOK

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
SZAKRENDELŐ INTÉZET

EV_2018_hirdetes_HBOSZORMENY_215x309_20180817.indd 1

Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért
járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 300 forinttal megemeli
az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál
nagyobb mértékben járul hozzá a szakrendelőnek szánt adomány gyarapításához.
A szervezők a programváltoztatás
jogát fenntartják.

Egeszsegvaros

www.egeszsegvaros.hu

2018. 08. 17. 14:20:37
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:

107
104
105
112

Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Szeptember 5. 9–12 óra: Fórizs
László alpolgármester
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ: 
560-130www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap: 
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 36/703-703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Védőnői szolgálat: Ady tér 10. (piac
épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Kálvin téri rendelő, tüdőgyógyászat, bejárat a parkoló felől, szo.:
8.00–12.00 óráig  Tel.: 560-133
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap: 
19.00–22.00
szombaton: 
13.00–22.00
vas., munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800)
Szentháromság
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: GARGYA IMRE
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS
Szerkesztőség:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Tel./fax/üzenetrögzítő: 52/280-040
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Lapterv és nyomdai munkák:
CenterPrint Nyomda Kft., Debrecen
Felelős vezető: Szabó Sándor
Felelős kiadó:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
ISSN 0866-6660
Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

Aug. 31:Hajdú gyógyszertár
Szept. 1-2: Kehely gyógyszertár
Szept. 3.: Patika Plus gyógyszertár
Szept. 4:. Szentháromság gyógyszertár
Szept. 5.: Vöröskő gyógyszertár
Szept. 6.: Arany Sas patika
Szept. 7.: Bethlen gyógyszertár
A művelődési központban működő csoportok programjai:
szeptember 2. 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.
szeptember 4, 17 óra: aTessedik
Sámuel Kertbarátkör foglalkozása.
szeptember 6.: A Honismereti
Klub foglalkozása. Kirándulás Szilvásváradra. Indulás 7 órakor a Jókai utcáról.
szeptember 6., 17 óra: az Egészségvédő Klub (cukorbetegek) foglalkozása.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Házasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek:
augusztus 15-én: Veres Balázs – Veres-Nagy Petra
augusztus 17-én: Kiss Mónika – Kiss Zoltán, Kathi Zsolt – KathiSzőllősi Tünde Mária
augusztus 18-án: Kovács Károly Sándor – Kovácsné Elek Gyöngyi,
Máthé Sándor– Máthéné Magyar Ágnes
augusztus 24-én: Hamar Zoltán–Hevesi Emma
augusztus 25-én: Varga István–Dalmi Anita, Cehla Béla–Cehláné
Varga Katalin, Molnár Imre–Molnár Réka, Szabó Dénes–Szabó
Éva Nikoletta.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
VÁROS IDŐSEK
TANÁCSA

4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai I. tér 1.
Tel.: (52) 563-259; Fax: (52) 563-297

A városban működő
IDŐSEK TANÁCSA
fogadónapja:

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 1-3. (reggel 6-tól reggel 6 óráig): dr. Cs. Varga Sándor
(Tel: 06-30-965-4187)

szeptember 5. (szerda)
9–11 óra

HBCOM ügyfélszolgálat:229-190

A fogadónapot tartja:
dr. Uzonyi Sándorné
Töviskes Mária Magdolna

HBTV: 

Tel.: 52/219-999
Tel.: 06 40/333-338

Tigáz:

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTŐ
Tel: 36-52-219-419,
hétfő-csütörtök:
8-16.30-ig,
péntek:
8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.
VÉRADÁS

Szeptember 6.
(csütörtök)
9-12 óra: Középkerti Általános Iskola (Erdélyi u. 37.), dolgozók és a lakosság részére.

XXVIII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM

Helye: Városi Piac,
Vásárcsarnok
Ady E. tér 10.

Lapzárta:
hétfő 16 óra

ELADÓ a Móra F. u. 18.
sz. alatti összközműves
CSALÁDI HÁZ.
Tel: 06-20-538-60-39.
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

id. VARGA MÁRTON
halálának 5. évfordulójára
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt,
az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.”
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni Nélküled.”
Szerető családja.

Gyászjelentés
Köszönetnyilvánítás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Megemlékezés
Soha el ne múló fájdalommal
emlékezünk

SZARVAS PÉTERNÉ
(szül. Zolnai Margit)
SÜTŐ SÁNDOR
(a MÁV nyugdíjasa)

SITERI GYÖRGY SÁNDOR
(1945-2008)
halálának 10. évfordulójára
„Nem múlnak el ők,
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,évek,
Ők itt maradnak bennünk.”
Felesége, családja

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)
A gyászoló család.

87 éves korában örökre megpihent.
Drága szerettünk temetése, 2018.
szeptember 5-én (szerdán) 11 órakor lesz a Hajdúböszörményi Köztemető ravatalozójából polgári szertartás szerint.
„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.

2018. AUGUSZTUS 31.
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SÜTŐVERSENY

SÜTEMÉNY, KUGLÓF, HÁZILEKVÁR készítésére
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

7

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Születésnapi köszöntő
Szeretettel
köszöntötte
Elek Imrénét
80. születésnapja
alkalmából három
lánya
és családja.
„Köszönjük azt,
hogy gyermekeid
lehetünk”

Születésnapi köszöntő

Születésnapi köszöntő
Szeptember
4-én ünnepli
74. születésnapját
MONORI ZSIGMOND
(bodaszőlői lakos).
Ez alkalomból köszönti őt:
szerető felesége, családja
és egyetlen unokája.

Ungvári Sándorné
Gajdán Margitnak
70. születésnapja
alkalmából
boldog születésnapot
kívánnak gyermekei és
unokái.

ORGONAHANGVERSENY

Szeretettel meghívjuk a

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
orgonatanszak mesterkurzusának

ZÁRÓHANGVERSENYÉRE.
Közreműködnek: a Zeneakadémia tanárai és diákjai dr. Fassang László vezetésével

2018. szeptember 05. 18 óra
Kálvin téri református
templom
A belépés díjtAlAn

Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

EFOP-1.3.5-16-2016-00836
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Labdarúgás

Díjugratás

Magyar Kupa Megyei Selejtező, 2. forduló: Derecskei LSE – HTE 0-2(01). Gól: Tóth Tamás, Barna Béla Dávid. Edző: Igor Bogdanovic.
Megyei I. felnőtt: HTE – DASE (Debrecen) 6-1 (4-0). Gól: Barna Béla
Dávid (3), Bereczki Tamás (2), Tóth Bertold. Edző: Igor Bogdanovic – Rákos Csaba.
Megyei I. U19: Hajdúszoboszlói SE – HTE 1-6 (1-5). Gól: Barna Béla
Dávid (3), Papp Levente, Szakács Dániel, Andorkó Attila. Edző: Igor
Bogdanovic, Rákos Csaba.
Megyei I. U19: HTE – DASE (Debrecen) 7-0 (3-0). Gól: Csirkés Imre (2),
Szakács Dániel (2), Varga Dávid, Rákos Máté, Kompár Bálint. Edző: Igor
Bogdanovic – Rákos Csaba.

Bajnoki címet szerzett a budapesti országos megmérettetésen
a böszörményi kötődésű ifj. Szabó
Gábor, Bölcsész Timpex nevű lovával. A Timpex Lovasklub színeiben
versenyző fiatal immár másodjára
bizonyult a legjobbnak a mezőnyben.

XXVIII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM

Ökölvívás
Értesítem az ökölvívó egyesület sportolóit, hogy az edzés helyszíne
ideiglenesen megváltozik. Helye: Eötvös utcai kistornaterem (Eötvös-iskola kistornaterme.) Ideje: hétfő, szerda, péntek 18-19:30. Bereczki Gábor edző

Futsal
Augusztus 26-án az ELTE-BEAC Futsal Kupán vett részt a HTE. A tizenkét nevező csapat – köztük hat NB I-es együttes – három csoportban
küzdött a továbbjutásért. A HTE csoportelsőként került az elődöntőbe,
ahol a budapesti TFSE ellen büntetőpárbajjal jutott tovább. A hármas
döntőben a Szekszárd és a Gyulai Amazonok voltak az ellenfelek. A tolna
megyeiekkel 0-0-s döntetlent játszottak a lányok, a gyulaiakat pedig 6-0
arányban győzték le, és végeztek ezzel az első helyen. A torna gólkirálynője Pádár Anita lett.
HTE: Torma Lilla – Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Pádár Anita, Kota Gabriella, Nagy Anikó, Mogyorósi Zsuzsanna, Folk Zsuzsanna, Szilágyi Mariann. Edző: Quirikó Vivien.

Röplabda
Augusztus 18-án rendezték Hajdúnánáson az Eötvös Kupa Nemzetközi Strandröplabdatornát. U12 korcsoportban a HTE két párosa indult.
Tizenhat csapatból a Molnár Janka, Bojti Bernadett páros a kilencedik, a
Kiss Petra, Szabó Dóra páros pedig a tizenharmadik helyet szerezte meg.
Edzőjük: Kiss Imréné.

Atlétika
Hetedik alkalommal rendezték meg az „Őrült Futás”
elnevezésű megmérettetést,
augusztus 18-án, Debrecenben. Az ország minden részéről odasereglettek álltak
a rajzhoz.
A 8,5 km-es távon, harminchárom akadály leküzdése után érkeztek a célba
az indulók. Az ezerfős nemzetközi mezőnyben Homen
Péter korosztályában első,
összetettben második helyet ért el.
Gajdán András korosztályában első lett.

KEMENCÉS NAP ÉS
KUGLÓF FESZTIVÁL

2018.
SZEPT. 15.
(szombat)

Hajdúböszörményi Tájházak,
Polgári u. 92-100.
9.00
10.30
12.00
14.00
9.00
9.00
9.00
11.00

Kemencés falatok a múltból
Kuglóf készítés bemutatója
Kiváló ízek versenye háziasszonyoknak
Hozd el a nagymamád - közös kalácsdagasztás, -fonás,
-sütés (Eötvös József Ált. Iskola)

Népi mesterségek bemutatkozása Belépő és kóstolójegy
a helyszínen megvásárolható!
Kirakodóvásár
Játékudvar - hagyományos játékokkal
A hagyomáHangulatos nyárbúcsúztató

Hajdúböszörmény

Magyar Pékszövetség

nyos hajdú ételekről a Fürdőkert
Étterem gondoskodik!

