
kal, jól, rosszul elásták, eltemették, de hogy aztán

dögletes bűz szállt a szeméttelep fölött, hogya bomló

anyag mérgezte a talajt, a vizeket, nemigen számított.

Hajdú-Bihar megye sem volt kivétel, de még lehet. A jö-

vő év elejére, több hónappal a határidő előtt, elkészül

egy több mint három és fél milliárd értékű fejlesztés ter-

ve, amely majd háromszázezer ember környezetét teheti

tisztábbá és elviselhetőbbé. Ez részint annyit jelent, hogy

a régi telepeket rekultiválják, vagyis ezek nem szennyez-

nek többé. De ami legalább ennyire fontos, az a hosz-

szú távú terv, hogy három új és garantáltan élőlénybarát

telepet nyitnak Berettyóújfalun, Hajdúböszörményben és

Debrecenben. Jó ez, szép is, de mikor? Nos,

az igazsághoz hozzátartozik, hogya koráb-

ban kitalált nagyívű projekt, hetvennyolc ön-

kormányzat részvételével némileg illuzóri-

kusnak bizonyult. Kicsit alultervezték, de azt

is mondhatnánk, hogy több volt a szemét,

mint a pénz, így most csak tíz telep rend-

betételére lehet számítani. Csak? Azért tíz

fertőző góccal kevesebb! Arról nem is be-

szélve, hogy Debrecenben már egy koráb-
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bi fázisban elindult a munka, Mikepércsen meg már be

is fejeződött. Van egy mintatepülésünk. Meg van egy új

nekifeszülés, amikor is a helyzetet, a lehetőségeket vé-

giggondolva, nem az egész megye, hanem a debreceni

agglomeráció önkormányzatai fogtak össze, hogy közö-

sen pályázzanak az elnyerhető uniós pénzekre. Az átírt,

új projekt szerint mindenekelőtt közölni kell Brüsszellel,

hogy mikor számolják fel a bűzölgő és egyhamar a ter-

mészetben el nem bomló hulladékok lerakóhelyeit. Ez ja-

nuárban megtörténik. Aztán beszélhetünk a pénzről. És

a munkáról. Egy rekultiváció nem olcsó és nem egysze-

rű dolog. A területet ki kell pucolni - nem minden szemét

maradhat, a nagyobbja jobb, ha eltűnik. Majd fel kell töl-

teni, kiegyengetni, megoldani a vízelvezetést, felhordani

a termőréteget és biológiai módszerekkel véget vetni a

vegyi szennyezéseknek. De aztán ott a táj. A visszaszer-

zett, lélegző, termő föld.

Hajdúböszörmény hosszan tűrő városnak bizo-

nyult az elmúlt évtizedekben, tulajdonképpen a

rendszerváltás sem volt elég ahhoz, hogya leg-

elemibb igényeit komolyan vegyék a kormányok.

A Hajdúság legnagyobb városa csak 2003-ban ér-

te el, hogy területének 55 százalékát csatornázhas-

sa, igaz, a hozzátartozó Hajdúvidet és Bocskaiker-

tet ezzel akkor teljesen rendbe tették, legalábbis

ami a szennyvízelvezetést illeti. A szintén nem ön-

álló Bodaszőlő viszont nem jutott túl a 20 száza-

lékon sem. Egy nagy sikert azonban kétségkívül

elkönyvelhetett a település: 2000 előtt a város

szennyvíztisztítója csak 3000 köbméteres volt, ezt

az ezredfordulóra a duplájára növelték. Ám a csa-

tornázottság befejezetlensége, annak a bizonyos

harmadik ütem nek a hiánya örökös téma volt az

önkormányzati üléseken. Ez Bodaszőlőnél a máso-

dik ütemet jelentette, de a helyi polgárnak tökéle-

tesen mindegy volt, hogy egy félcivilizált állapotot

milyen számmal látnak el a hatóságok. Szó nem

volt persze arról a bágyadt ostobaságról, amit állí-

tólag a Bach-korszakban követtek el az osztrák ha-

tóságok, amikor egy németesítési hullámban, rossz

magyartudással Wüfender Amenier-nek kereszteI-

ték el Böszörményt, ami, ugye, "Bősz Örmény"-t

jelent. Nem volt bősz senki, sem az itt nem létező

örmények, sem a hajdú és böszörmény maradé-

kok. De azért most mindenki elégedett lehet végre,

hogy a város, túl a csatornázási pályázat első for-

dulóján, egy 3,8 milliárdos beruházásra készülhet.

Az utolsó ütemre. Zene füleiknek.

Igaz vagy hamis?
A kenyeret és péksüteményt úgy kell átadni a vásárlóknak, hogy a CSOmagOI6anYagaz áflllegaJább

113-adfe/ületBtfedje. O Igaz O Hamis
A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon taIáIha1Óak.

Hajdúsági slambuc
Hozzávalók:

• fél kg krumpli, 20 dkg lebbencstészta, egy nagyobb fej hagyma, 20 dkg füstölt szalonna, pi-

rospaprika, só, egy fél zöldpaprika és egy kisebb paradicsom, ha van: tenyérnyi szalonnabőr

Elkészítés:

A szalonnát apró kockára vágjuk, kisüt jük, a pörcöt kiszedjük. A kockára vágott hagymát és a vékony csíkokra vágott

zöldpaprikát a zsiradékon megfonnyaszt juk, majd hozzátesszük a lebbencset, és kavargatva aranybarnára pirít juk. Ez-

után beletesszük a meghámozott, kari kára vágott krumplit, felhevít jük, megszórjuk a pirospaprikával, jól elkeverjük, és

felengedjük annyi vízzel, hogya krumplit éppen ellepje. Beletesszük a szalonnabőrt és a paradicsomot is, majd szük-

ség szerint megsózzuk. Felforralás után lassú tűzön főzzük, míg a krumpli és a tészta megpuhul, és az egész levet fel-

issza. Még forrón ráhintjük a félretett tepertőt és a bogrács ban tálaljuk.
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