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Felújítás a művelődési központban
Az idén tovább folytatódik a művelődési központ felújítása. A külső és belső munkálatok január elején elkezdődtek.

Oltáshoz jutottak az idősotthonaink lakói és dolgozói, tömeges tesztelést végeztek a szociális
ágazatban. Így lehetne jellemezni a város elmúlt hétvégéjének
egyik fontos eseményét.
A koronavírus elleni védőoltás beadása a magyarországi idősek otthonaiban az elmúlt héten megkezdődött. Örömmel számolhatunk be
arról, hogy a hajdúböszörményi idős-

otthonok lakói és dolgozói is oltáshoz jutottak hétvégén, ezzel szerezve
védettséget a legmagasabb kockázatnak kitett korcsoportnak. Szombat
és vasárnap valósult meg az oltás beadása. Szintén a hétvégén városunkban a szociális alapszolgáltatásokban,
a gyermekjóléti alapellátásokban és a
gyermekvédelmi szakellátásban foglalkoztatottak térítésmentes és önkéntes gyorstesztelését végezték el a
szakemberek.

2019-ben már megszépült az épület
színház- és Bársony András-terme. A
két helyiség felújítása 360 millió forintba került. A színházteremben többek között megújult a belső burkolat,
a fal festése is megvalósult. A beruházás tartalmazta a nézőtéri világítás, a
hang- és fényvezérlő helyiségek, a székek rendbehozatalát. Komoly eszközbeszerzést is tartalmazott a program.
Köztük új hang- és fénytechnikai, színpadtechnikai eszközöket vásároltak
a szakemberek. A Bársony-teremben
egyebek mellett felújították a burkolatokat, új állmennyezetet és világítást
alakítottak ki, elvégezték a festést is.

Megszépült kerítés
Megújult a görög katolikus
templom 1897-ben épült kerítése és kapuja. A munkálatok még
szeptemberben kezdődtek el, és a
legkorszerűbb technológiával renoválták a szakemberek az építményt.

díszpolgára álmodta meg, aki anyagilag és munkával is részt vett a kerítés rendbehozatalában. Ezen kívül
további adományok, köztük az egyházmegyéé is segítette a helyreállítást. A megszépült kerítést és kaput
ünnepélyes keretek között Kocsis Fülöp érsek-metropolita szentelte fel,
A felújítást Nagy Antal János, az január 17-én.
egyházközség világi elnöke, a város
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Kísér: a BÜRKÖS ZENEKAR

De új kivetítő és hangrendszer is szolgálja a programok szervezőit. A most
elkezdődött beruházás több lépcsőből
áll, érintve a külső és belső tereket. A
földszinten található egyik előadóterem rendbehozatala már elkezdődött.
A terem meglévő ajtaját akadálymentesre cserélik, a parkettát felcsiszolják, lakkozák, a falakat festik. A világítás korszerűsítése is megtörténik a
helyiségben. Ezen a folyosórészen egy
akadálymentes WC-t is kialakítanak.
A földszinten található két öltözőt
szintén renoválják a szakemberek. A
munkálatok érintik a hozzájuk vezető folyosó burkolatának felújítását is.
A beruházás fontos része a Hajdúsági
Galéria kialakítása, a városi televízió
jelenlegi helyén. A média az emeleten
kap helyet. A pályázatban egy zongora
beszerzése is szerepel, melyet a galériában helyeznek majd el. Az új létesítmény a földszinti központi folyosóról
lesz megközelíthető. A fenti galéria
funkciója átalakul. A felújítás legjelentősebb munkálatai az energiahatékonyság jegyében zajlanak. A külső
szigetelés mellett új színt kap az épület. A korábban beépített, régi és korszerűtlen nyílászárókat kicserélik az
épületen. Megújuló energetikai beruházásként az épület villamosenergiafogyasztásának csökkentésére, napelemes rendszer telepítését is elvégzik a
szakemberek. A munkálatok várhatóan júliusban fejeződnek be. A mostani,
több pályázat keretében megvalósuló
fejlesztés összértéke 470 millió forint.
bertalan

2

A hét arca

VÁROSI HETILAP

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Fehér Zsigmond

Céltudatosság, kitartás pontosság, empátia és emberszeretet. Egy mentőtiszt, Fehér Zsigmond jellemző tulajdonságai.
Energiái kifogyhatatlanok, derült ki a vele készített beszélgetésből.
– Nyíregyházáról jött az interjúra.
Mi dolga volt ott?
– Jelenleg mesterképzésre járok.
Véleményem szerint a mai világban
folyamatosan kell, hogy képezze magát az ember. Csak így tud haladni a
korral. Nálunk, a mentőszolgálatnál
ez különösen fontos, hiszen életmentésről, gyógyításról van szó. A szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen a
tanulás.
– Az emberek többsége mentőtisztként ismeri. De ezen kívül több feladatot is ellát. Melyek ezek?
– A Hajdúböszörményi Mentő
Alapítvány kuratóriumi elnökeként
is tevékenykedem. A római katolikus
egyháznál 1995 óta gondnoki, 2019
májusától világi elnöki tisztséget látok el. Ezen kívül műveleti tartalékos
katonaként szolgálok. A debreceni
helyőrségi zenekar munkájába kapcsolódom be. Ha szükség van rá, az
egészségügyi központban segítek. A
városban működő nappali kórházban szintén dolgozom, de oktatási
tevékenységet folytatok általános,
középiskolákban és a Vöröskeresztnél. Rendszeresen vállalok munkát
hétvégente a Kenézy Kórház sürgősségi osztályán, mentőtisztként.
– Hogyan tudja ennyi munka és elfoglaltság mellett beosztani egy napját?
– Nagy odafigyeléssel és pontos
tervezéssel. Van egy naptáram, amit
rendszeresen előre, egy hónapra vezetek. Ebbe mindent lejegyzek. A
kötelező feladataim mellé mindig
beírom a társadalmi munkákat is. Ez
utóbbi megnövekedett az elmúlt időszakban, hiszen az egyháznál egy ötven férőhelyes öregek otthonának az
alapját helyezzük el tavasszal. A szervezés most nagyon sok feladattal jár.
– Mikor mutatott először érdeklődést az egészségügy iránt?
– Az általános iskolába kell visszanyúlnom. Ekkor több elsősegélynyúj-

tó versenyen vettem részt és mellette
zenéltem is. Nem tudtam eldönteni,
hogy mentőtiszt vagy katonazenész
legyek. A gimnáziumban érettségiztem, és apróbb kitérővel az egészségügyi főiskolát végeztem el. Így eldőlt
a sorsom.
– Mióta dogozik a mentőszolgálatnál és mi az, ami megtartja ebben a hivatásban?
– Huszonhat éve dolgozom a mentőknél. Belső késztetést érzek, hogy
mindig készen legyek arra, hogy enyhítsek a rászorulók bajain. Az emberszeretetem tart meg a hivatásomban.
Keresztény emberként többször fogalmaztam már meg: hivatásomat
tekintve, a szó szoros értelmében,
segédmunkás vagyok. Egy dolog vezérel, hogy segíteni szeretnék. Megható és örömteli, amikor később
összefutok azokkal, akik már meggyógyultak. Ez sok erőt ad nekem.
– Mennyiben más a mentőtiszt munkája, mint a mentőápolóké?
– A mentőápolóknak a mentés,
betegellátás során kevesebb beavatkozási kompetenciájuk van, a mentőtiszt szolgálati idejében ,,orvosi
feladatokat” lát el. A magyar mentőtiszt képzés, e gyönyörű hivatást
tekintve a világon, divatos szóval
hungarikumnak számít. A munkakör
kialakulása az 1956-os forradalom és
szabadságharc idejére vezethető viszsza. Jelenleg az orvosi egyetemeken
öt év végén oxiológia (sürgősségi életmentési orvostan) szigorlat után,

vagy egyetemek egészségügyi karain
folytatott képzés után válhat valaki
mentőtisztté.
– Milyen egy mentőtiszt átlagos
napja Hajdúböszörményben?
– A nappali műszak során fél hétre érkezem a mentőállomásra. A
hőmérsékletellenőrzést a beöltözés
követi, majd áttekintjük a gépjárműveket és a felszereléseket. Ezután
gyakorlatilag várjuk a riasztást, mely
Böszörményben egy átlagos napon
hat-nyolc alkalom. Azért ilyen magas, mert nagy körzetet fedünk le.
Több településre is el kell jutnunk
nap mint nap. Estig, vagy másnap
reggel hétig tart a műszak.
– Milyen nehézségekkel szembesül a
munkája során manapság?
– Most a koronavírus nehezíti meg
a napjainkat. Gyakorlatilag minden
esetben fel kell derítenünk azt, hogy
akihez érkeztünk, potenciálisan fertőzött-e. A másik nehézség, amikor
a hozzátartozók nem együttműködőek, és esetleg nem értik meg mit, miért teszünk. Mi mindig szakértelemmel segítünk a hozzánk fordulókon.
Empátiával és helyes kommunikációval ezek a nehézségek is leküzdhetők.
– Mennyire együttműködőek a betegek?
– A betegek együttműködőek. Elfogadják a helyszínen a vizsgálatot,
és a terápiát. Gyakorlatilag jó velük
dolgozni. Azt kell mondanom, hogy
itt, Hajdúböszörményben kiváló a lakosság és a mentők kapcsolata.

tos, hogy olcsóbb lett volna legálisan
szemetelni, azaz kukába rakni a hulladékot.
Már csak azért is, mert a hatályos
Ugyan még csak néhány nap
jogszabályok értelmében a környetelt el az évből, de már több, szezetszennyezés, szabálysértési eljárámetét illegálisan közterületen
elhelyező személy kilétére derült
fény a városban.

son túl több százezer forint, de akár
milliós nagyságrendű büntetést is
eredményezhet, illetve súlyosságától
függően peres eljárás keretében is felelősségre vonhatják az elkövetőt.
Sz.H.

Szemét ügy

A Külső-Újfehértói utcán, valamint a Nagy-Bocskai szőlőskert III.
dűlője előtt találtak törvénytelenül
lerakott kommunális hulladékot a
közterület-felügyelők és mezőőrök,
szolgálatteljesítés közben. A hulladék
átvizsgálását követően a szabályszegőket beazonosították, így az eljárás
azonnal megindult ellenük. Az biz-
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– Ebben a munkában fontos, hogy az
ember „hideg fejjel” tudjon gondolkodni?
– Ez a legfontosabb. Kritikus helyzetekben tudni kell dönteni, és jól
kell dönteni. Egy kegyelmi állapot, ha
az embernek ez sikerül nap mint nap.
– A család mennyire tolerálja az
egész embert kívánó munkáját?
– A család nagyon szeretné, ha egy
kicsit visszafognék a lendületemből,
és többet lennék otthon hétvégente
és éjszakánként. Tudom, hogy az
egész megviseli őket, de igyekszünk
közös szabadidős programokon részt
venni. Mind az öten zenélünk, és a
Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar munkájában együtt veszünk
részt. De tudom azt: nem lenne apropója a beszélgetésünknek, ha nem
állna mögöttem egy biztos, szerető
család.
– Gyerekei közül mutat-e érdeklődést az egészségügyi pálya iránt
valamelyikőjük?
– Három gyerekünkből a nagyobbik fiam és a lányom is az egészségügyi pályát szeretné választani. A
kicsi tízéves, nála még ez a kérdés
korai. A feleségemmel együtt próbáltuk a nagyobbakat a zenei pálya
felé orientálni, mivel mi is zenélünk.
Nem sikerült. Valószínű, hogy még
kisgyermek korban „megfertőztem”
őket az egészségügyi pálya szeretetével.
– Kuratóriumi elnöke a Hajdúböszörményi Mentő Alapítványnak. Milyen feladatokat vállal fel ez a szervezet?
– 2007-ben jegyezték be az alapítványt, azóta folyamatosan működik.
Fő célunk a mentő- és a betegellátás
színvonalának az emelése városunkban és annak vonzáskörzetében. A
szervezetünknek köszönhetően országos szinten is négy, kiemelten
jól felszerelt mentőautóval rendelkezünk. Az elmúlt közel tizennégy
évben mintegy 30 millió forinttal
segítettük az egészségügyet. Enynyit gyűjtöttünk a lakosság javára,
az adók 1 százalékából, a különböző
adományokból és az általunk szervezett kulturális, valamint sportprogramok bevételeiből. Az alapítványnak köszönhetően nekünk van
az egyik legkorszerűbb lélegeztető,
mellkaskomprimáló gépünk Magyarországon. Minden mentőautót felszereltünk korszerű monitorokkal, és
,,minilabort” is a helyszínre tudunk
vinni. A covid miatt is sok eszközt
szereztünk be. Ezen a téren nagyon
fontos az ózongenerátor, a fertőtleníthető huzatok és speciális hőmérők, égési kötszerek megvásárlása.
Tavaly az eszközfejlesztés mellett a
mentőállomás korszerűsítésében is
részt tudtunk vállalni. Büszke vagyok
arra, hogy az alapítvány kuratóriumi
elnöke lehetek, hiszen közösségben,
közösen a lakossággal az embereken
tudunk segíteni.
Bertalan Erzsébet
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Minden év eleje a számadások
és tervezések időszaka. Kiss Attila polgármestert a tavalyi év
értékelésére kértük, a már meg- múlt évben. Melyek ezek?
valósult és folyamatban lévő idei
– Konkrétan az útfelújításokra naberuházásokról kérdeztük.
gyon kevés pályázatot írnak ki. Ezért
mi más projektekbe próbáljuk meg
– A tavalyi év fontosabb történéseit „belecsempészni” az ilyen jellegű
értékelve, milyen esztendőt zárt a vá- munkálatokat. Itt említeném a Nyugati Ipari Park kialakítását, melynek
ros?
– Amilyen jól kezdődött 2020 részeként valósulhatott meg az Újpénzügyi és gazdasági szempontból, városi utca rekonstrukciója. Tavaly
olyan nehézzé vált a pandémia miatt. szeptemberben adtuk át a beruháFebruárban még egy jó költségvetést zást. A tervek szerint az idén tovább
fogadtunk el, ugyanakkor a járvány- folytatnánk a fejlesztést, az Újvárosi
helyzet következtében csupán né- utcától a Bocskai térig tartó szakahány hónapig működött a turisztika, szon, és az Árpád utcán a lámpás
a vendéglátás, a kultúra és a rendez- kereszteződésig. Az elképzelések szevényszervezés. Ezek mind-mind ne- rint a Hajdúkerület utca teljes korszegatív hatással voltak a városra. Gon- rűsítése is megtörténik. Mindezekre
doljunk csak bele, hogy a fürdőben, már megvan a fedezet. A munkálatok
egy jobb évben 140-150 ezer vendég tavasszal fognak kezdődni. Még egy
is megfordult. A tavalyi számok bizo- fontos útfelújítás történt tavaly. A
nyára elkeserítőek lesznek a bevétel sportcsarnok előtti rész Középkert
oldaláról tekintve. Tehát több terület felé vezető szakasza készült el, több
kevesebb jövedelmet könyvelhetett mint hatszáz méteres vonalon. Itt
el. A kiadások azonban, ha alacso- rendkívül forgalmas területről van
nyabb szinten is, de megmaradtak. szó. Az idén a Start Program kereté-
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A fejlesztések tükrében

Az adóbevételek csökkenése is érzékenyen érintette a várost. Persze
ez nemcsak Böszörmény, hanem a
többi település gazdálkodására is kihatott. Az idén remény van rá, hogy
tavasszal visszatérjünk a válság előtti
helyzetre.
– A nehézségek ellenére pozitívum,
hogy számtalan beruházás valósult
meg. Sok projekt volt, ahol kifejezetten
az energiatakarékosság volt a fő szempont.
– Az energiahatékonysági pályázatok mindig kiemelt szerepet kapnak.
Ebből a szempontból korábban szinte minden általános iskolát felújítottunk. Tavaly a Vágóhídon egy komoly
fejlesztést hajtottunk végre. Ennek
köszönhetően az éves energiafogyasztásuknak közel egyharmadát
tudják majd megtakarítani. Ez több
millió forintot jelent évente. A programot, újabb napelemek kihelyezésével, tovább szeretnénk folytatni.
Éppen most zajlik a művelődési központ épületének teljes energetikai
felújítása, melynek köszönhetően
néhány éven belül jelentős megtakarításra lehet számítani. De a sorban
megemlíteném a bodaszőlői üdülő, a
Hét vezér utcai Óvoda és a Tájházak
területén üzemelő Kézműves Ház
ilyen jellegű fejlesztését is.
– Több útszakasz is megújult az el-

ben tovább folytatjuk a fejlesztést, a
Baltazár utca irányába.
– A következő nagy terület az egészségügy és a sport.
– Az elképzeléseink szerint, nemcsak egy részét fejlesztjük a településnek, hanem az egészét. Ez vonatkozik
Böszörmény külső és belső területeire is. Ugyanezt az elvet alkalmazzuk,
amikor az útfelújítások és egyéb beruházások mellett, a sportra és az
egészségügyre is jelentős összegeket
fordítunk. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb programja ezen a téren,
a futópálya kialakítása volt a Fürdőkertben. Ez a beruházás nagy népszerűségnek örvend a lakosok körében.
Jó, rugalmas borítású a létesítmény,
ami kifejezetten futásra készült. Az
elmúlt évben pályázati úton a HTE
újabb kisbusszal gazdagodott, a gyerekeket ez a jármű is szállítja majd a
versenyekre. A ROHU-nak egy egészségügyet érintő része is van. Fürdőfejlesztést és egyéb területek korszerűsítését, például eszközbeszerzését
célozza meg. Többszáz milliós programról van szó. Ez az összeg biztosan
meglátszik majd az egészségügyi ellátáson.
– Ezeken túl még több projekt indulófélben vagy megvalósulási szakaszban
van.
– Ilyen a Kassa utca 24. szám alat-

ti önkormányzati ingatlan egy részének a rendbetétele. Az épület az
elmúlt időszakban, állapota miatt,
alulhasznosított volt. A rekonstrukciónak köszönhetően, ott kisebb képzéseket, konferenciákat tudnak majd
rendezni. A projekt 100 százalékos
támogatottság mellett valósul meg.
A fürdőhöz visszatérve, ott a vége
felé jár a közösségi tér kialakítása. A
strandra látogató vendégek, valamint
a város lakossága egész évben ingyenesen veheti majd igénybe a fejlesztés
révén kialakított játszóteret, filagóriákat és főzőhelyeket. Díjmentesen
használhatják a megépített új vizesblokkot, billiárd- és csocsóasztalokat.
A fejlesztés ingyen wifiszolgáltatást
és mobiltelefonok töltésére alkalmas indukciós töltők kihelyezését
is tartalmazza. S miért nem medencét építettünk? Teszik fel a kérdést
többen. A válasz erre az, hogy most
erre lehetett pályázni. Arra kell költeni a pénzt, amire kaptuk. Vállaltuk,
hogy mindenképpen korszerűsíteni
akarunk, megalapozva a következő
projekteket. Ha később fejlesztünk a
területen, már megvan az infrastrukturális alap.
A ROHU keretein belül a Vágóhídra eszközbeszerzés történik az idén,
és egy mintabolt nyitását is tervezzük a városközpontban.
A Fürdőkert fejlesztése már közbeszerzési szakaszban jár. Egy Magyar
Szürke Emlékház és Kézműves udvar
kialakítását tervezzük a helyszínen.
Ez utóbbi során kézműves házakat
alakítunk ki, ahol akár bentlakásos
formában is táborokat és műhelyeket
lehet működtetni. Ezen túl a régi ké-
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zilabda pálya helyén egy turisztikai
bemutató épületet hoznánk létre.
Itt rendezvénytermek lennének és
egy játszóház is. Az új épületet egy

függőfolyosóval kötnénk össze az
étterem létesítményével. A program
keretében tematikusan megújul a
Palinta játszótér is. Kialakítunk egy
vadonatúj extrémsportpályát is.

Bízom benne, hogy az idén el tudjuk kezdeni a Petőfi utcai rendelő kialakítását is, többszöri pénzügyi és
műszaki átdolgozás után. A pályázat
2016-os benyújtása óta, az építőiparban nagyban nőttek az árak, így a
tervezőkkel és az egyéb szakértőkkel
folynak a tárgyalások a kivitelezést
illetően.
Hozzátenném, hogy 2021 ezeken
túl a tervezés időszaka is. Hiszen a
jelenlegi uniós ciklus ilyen jellegű
folyamata, most aktuális. Már több
elképzelésünket eljuttattuk a megyei
önkormányzathoz, amelyekben megfogalmaztuk a prioritásainkat.
Bertalan Erzsébet
A felvételek a beruházások elkészültével,
az elmúlt év nyarán és őszén készültek.
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Titokzatos királyi ékszer
A Szent Koronát, ezeréves államiságunk
megtestesítőjét
,az Amerikai Egyesült Államok
1978-ban visszaadta a nemzetnek, Magyarország második királyi koronája, a Bocskai-korona
mindmáig Ausztria fővárosában,
Bécsben található.
Sokunkban fel sem merül, hogy a
Koronás Nagyúr, azaz Bocskai István
rendelkezett egy másik királyi koronával is. Történt ugyanis, hogy előbb
a székelyek, majd az erdélyi szászok
is Bocskai mellé álltak a szabadságküzdelmek idején. A Szászföld, élen
Brassóval gyorsan átlátta, hogy a
zsarnokoskodó osztrák uralom egyben a protestantizmus kiirtását is
jelenti, s arra a meggyőződésre jutottak, hogy politikai és vallási szabadság csak független erdélyi fejedelem
alatt lehetséges. Éppen ezért a város
vezetése Fogaras bevételét követően
(1605 júliusában), hódolatát fejezte
ki a Brassó felé közeledő Bocskainak.
Ennek végső kinyilvánítása végett
pedig – egy nappal a Rákosmezőn átadott török korona után, azaz 1605.
november 12-én – Brassó is megajándékozta Magyar- és Erdélyország fejedelmét egy újabb koronával. A város korábbi fővezére, Weisz Mihály
és kísérete személyesen kereste fel az
ekkor már Vácott tartózkodó Bocskait, hogy átadhassák „Ő Fölségének,
mint Magyarország királyának” az
egykori „rácz király” koronáját.

hogy „ez a korona valaha a szerbek és
oláh királyé és fejedelméé, majd Báthory Zsigmondé volt. Ő tőle került
a császáriak kezére és már sok éve
Brassóban őrizték.” Úgy gondolom,
a fenti sorok a történelmi háttér további részletezése nélkül is elegendő
bizonyságul szolgálnak ennek a koronának a létezéséről.
Talán megsemmisült a korona?
Biztosat nem állíthatunk, de ez a
rendkívül értékes korona eredetileg
valószínűleg a bosnyákoké volt, melyet 1446-ban IV. Jenő pápa küldött
a királyi koronázáshoz. Hogy milyen
lehetett valójában, nem tudjuk. Csupán annyiról tájékoztatnak a források, hogy ezt is a kassai fejedelmi udvarban őrizték. Bocskai István halálát
követően részt vett ez is a halottas
menetben Kassán, majd 1607. február 19-22 között Gyulafehérváron
is. „A szentegyházakban” felállított
ravatalon is ott volt. A török koronával együtt ugyanis Bocskai koporsóján pihent a gyászszertartás alatt.
Ezt követően azonban nem tudjuk mi
történt vele. A török koronát magával vitte Homonnai Drugeth Bálint
-mint Bocskai reménybeli örököse -,
Sárospatakra, a bosnyák koronának
azonban nyoma veszett. Ez a titokzatos diadém talán meg is semmisülhetett. Csak reménykedhetünk abban,
hogy egyszer mégis előbukkan.
Buczkó József

A szemtanúk beszámolója
Bocskait az ország előkelőségei természetesen Vácra is elkísérték, köztük a hajdú hadak fővezére, Homonnai Drugeth Bálint, valamint Kassa
főbírója, Bocatius János is. Mivel az
eseményről feljegyzéseket készítettek, ezért, mint hiteles szemtanúktól tudjuk, honnan is származott, és
milyen lehetett ez az újabb korona.
Homonnai így emlékezett: „Az erdélyiek átadták Eő Fölségének a Rácz
Despota(uralkodó) Arany Koronáját, amely semmivel nem alábbvaló
a Török Császár küldte Koronánál.
Ugyanezen Rácz Király arany övét
arany tollával (melldíszével) együtt
peresentálták az erdélyiek.”

Stilizált bosnyák korona a nemzeti
címerpajzsról (szemléltető kép)

Kié a korona?

A Bocskai-koronával kapcsolatos
tulajdonjog kérdése mindmáig nem
dőlt el megnyugtatóan. A trianoni
békediktátum után a románok is maguknak követelték azon a jogcímen,
hogy Bocskai erdélyi fejedelem volt,
Erdély pedig Románia része lett.
A magyar álláspont ezzel szemben
az volt, hogy Bocskai nem mint erdélyi fejedelem, hanem mint magyar király kapta a koronát. Egy Velencében,
1932-ben kelt nemzetközi bírósági
állásfoglalás kimondta: „Az osztrák
szövetségi kormány nincs abban a
helyzetben, hogy jelenleg figyelembe
vehesse a magyar követelést. A két
kormány abban egyezett meg, hogy
fenti ügyet az alapjául szolgáló kérdés
együttes tisztázásáig nyitva hagyja, és addig a jelenlegi állapot marad
fenn.” Vagyis Bocskai István felbecsülhetetlen értékű koronája továbbKoronával és koronázási ékszerekkel
trónoló bosnyák-rác (szerb) király
ra is Bécsben marad, annak ellenére,
(15. századi királyi viaszpecsét)
hogy „a Bocskai-féle koronán soha az
uralkodóház tulajdonjogot nem szerÚjabb információval lát el bennünzett”. Hozzátehetjük: Ausztria sem...
ket Bocatius, aki feljegyezte azt is,
Sz.H.
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Jegyzet

Tanít, formál, felelőssé tesz
Csontváry, Petőfi, Kölcsey. Nevek, és a mögöttük létező munkásság, melyek
szorosan összefonódtak nemzeti kultúránkkal. Mindezek mellett azonban sokkal
hétköznapibb helyzetekben is létezik, él és lüktet kultúránk. A mese, melyet gyermekeinknek mondunk, az étel, és annak elkészítési módja, amellyel családunkat
tápláljuk, a szó, amellyel kifejezzük magunkat. Csak néhány dolog azok közül,
melyekkel a hétköznapokban is megéljük nemzeti identitásunkat. És mindezért –
amibe beleszülettünk, amit örökségül kaptunk elődeinktől – felelősek is vagyunk.
Felelősséggel tartozunk magyar nemzeti kultúránkért, amely minden időben egy
viszonyítási pont, mely megmutatja a helyes irányt. És talán sosem volt még ekkora szükség a stabil igazodási pontra. Kultúránk képviseletében és továbbadásában mindenkinek meghatározó szerepe van. Mindenkinek azzal a tálentummal
kell élnie, amelyet kapott. Magyar nemzeti kultúránkat képviseli a zenész, aki
művészetének nemzetközi nyelvén hirdeti kultúránkat; a nagymama, aki imádkozni tanítja unokáját; a tanár, aki nemzetünk történelmét, nyelvét, tudását adja
át nemzedékeknek az iskolapadban; a kézműves, aki ősi motívumkincseinkbe lehel új életet mai használati eszközökön.

A kultúrának formáló ereje van, tömegből közösséget hoz létre: emberek sokaságából nemzetet formál. A közösséghez tartozás semmihez sem fogható érzése
tapintható egy-egy olimpia alkalmával, amikor felcsendül nemzeti imádságunk,
vagy amikor megtapasztaljuk a magyar néptánc és népzene egyedülálló dinamikáját, kifejező erejét és lendületét, mely oly sokat mond nemzetünkről, társadalmunkról. Hihetetlenül gazdag népi motívumkincsünk pedig szavak nélkül mesél
ősi templomaink mennyezetének kazettáin, népviseleteinken, fejfákon, kapukon
vagy épületeink homlokzatán.
Magyar nemzeti kultúránk tanít. Nem csak üzeneteivel, értékeivel, hanem lényével is. Tanít arra, hogy az ellentétes véleményeinket, érzéseinket, álláspontjainkat békésen képviseljük, anélkül, hogy ellenségként tekintenénk egymásra. Tanít alkalmazkodni, megőrizve a szilárd értékrendet. Nemzeti kultúránk a maga
állandóságában és örök igazságában hihetetlenül rugalmas és alkalmazkodó: ma
is él honfoglaló őseink hagyatéka íjászversenyeken, bemutatókon; Radnóti versei és Gárdonyi regényei ma is megelevenednek és hatnak e-bookon, az 1590-ben
megszületett magyar nyelvű Biblia olvasható telefonos applikáción, az Ige ma is
szól templomainkban. Valljuk vagy sem, gyakoroljuk vagy sem, magyar nemzeti kultúránk az évszázadok alatt szorosan összefonódott mindazzal a keresztyén
kultúrával, amelynek értékrendje szerint éltek nagyszüleink, melyet ők is szüleiktől és nagyszüleiktől örököltek. Melynek alapja a közösség volt.
Azok a szeretetközösségek, amelyekben mindenkinek helye és feladata volt,
legyen szó nemzetről, településről, vallási vagy közéleti közösségekről, családról.
Ezek a feladatok és keretek nem láncok és béklyók, hanem a szabadságot jelentik.
Egy olyan élet szabadságát adják a közösség tagjainak, ahol megtapasztalható
többek között a szeretet, a béke, az élet méltósága és tisztelete, és az elvégzett
munka megbecsülése. Olyan időket élünk, amikor láthatjuk és tapasztalhatjuk,
hogy milyen törékennyé és sebezhetővé vált európai, nemzeti, keresztyén kultúránk. Amikor a járvány miatt színházak, koncerttermek és múzeumok zárnak be,
amikor terrortámadás dönt romba ikonikus épületeket Európában, amikor nagyhatalmak döntései rengetik meg alapjaiban az élethez való jogot.
Mindezek ellenére hinnünk kell abban, hogy ami évszázadok alatt meghatározta nemzetünk kultúráját, olyan mélyen gyökerezik, hogy nincs az a földi hatalom,
amely megrengetheti azt. És van egy olyan örök hatalom, amely megőrzi mindazt
az értékrendet, amelyet őseinktől örököltünk, és amelyet majd unokáink is megélhetnek és követhetnek. A mi dolgunk, hogy a mindennapokban is tegyünk magyar
nemzeti kultúránkért. Éljünk vele, éljünk benne, hogy élhessünk általa.
Komorné Csernáth Erzsébet

2021. JANUÁR 22.
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A gyermeket nevelő családok
lakhatási körülményeinek javítása és a hazai lakásállomány
megújulásának ösztönzése érdekében, meghatározott feltételekkel, vissza nem térítendő hatóságnál nyilvántartott köztarto- cseréjét,
lakáscélú állami támogatásként, zása nem áll fenn.
jd) a szaniterek beépítését vagy
otthonfelújítási támogatás veheFontos tudni, hogy a támogatás cseréjét,
tő igénybe január 1-jétől.
mértéke a számlával igazolt felújítási
je) a villanykapcsolók és - dugaljak
kialakítását és cseréjét,
jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét
vagy felújítását,
k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található
épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha,
mosókonyha, tároló) felújítása,
l) kerítés építése,
m) gépjárműtároló építése vagy
nyitott gépkocsi beálló kialakítása,
n) terasz, loggia, erkély, előtető
építése,
o) térburkolat készítése, cseréje,
p) télikert kialakítása,
q) – amennyiben az igénylő vagy
gyermeke
mozgáskorlátozott szeA támogatást a legalább egy gyer- költségek 50 százaléka, de legfeljebb
meket nevelő vagy váró szülő – azo- 3 000 000 forint lehet. Mivel a pénzt mélynek minősül – a 12/2001. (I.
nos lakóhellyel rendelkező házastár- utólag folyósítja a Kincstár, ezért az 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezsak vagy élettársak közösen, együttes építési tevékenységek teljesítését désében meghatározott akadálymenigénylőként – illetve a gyermeket számlával kell igazolni. Az összegben tesítési munkák,
r) alapozási szerkezet megerősítéegyedül nevelő szülő is kérheti. A tá- az anyagköltség, illetve a vállalkozói
mogatás igényelhető a magzat után, díj 50-50 százalékos arányban sze- se, valamint
s) beépíthető bútor vagy konyhai
a várandósság betöltött 12. hetét kö- repelhet. A támogatás, az 5 százalégép
beépítése, cseréje.
vetően. Kérhető azon eltartott gyer- kos általános forgalmi adó mértékkel
A támogatás 2021. január 1-jétől,
mek után is, aki a 25. életévét még kiállított számla vonatkozásában
nem töltötte be, vagy ha betöltötte, nem vehető igénybe. CSOK mellé a lakáson végzett építési tevékenyde megváltozott munkaképességű csak akkor igényelhető a támogatás, ségek befejezését és a számlák kifiszemély. A támogatást igényelhe- ha ugyanazt a számlát csak az egyik zetését követően 60 napon belül, de

Otthonfelújítási támogatás

ti a kiskorú rokona is, ha a gyermek
szüleinek halála miatt az igénylő a
kirendelt gyámja. A Magyarország
területén, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés
szerint nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, illetve birtokközpont lakáscélú épülete esetében igényelhető
a támogatás.
– A támogatás egy alkalommal
kérhető úgy, hogy az igénylő (együttes igénylés esetén legalább az egyik
igénylő) a kérelem benyújtásának időpontjában, társadalombiztosítási jogszabályok értelmében biztosítottnak
minősül, amelynek során legalább
egyéves, folyamatos biztosított volt
vagy középfokú oktatási intézményben, vagy felsőfokú intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytatott, vagy gyermekgondozási díjban részesült.
További feltétel:
• az igénylő, illetve kiskorú gyermeke (együttes igénylés esetén az igénylők együtt vagy kiskorú gyermekeik) a támogatással érintett lakásban
együttesen, legalább 50 százalékos
mértékű, bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
• az igénylő (együttes igénylés esetén mindkét fél), valamint a kiskorú
gyermekeik, a támogatással érintett
lakásban minimum egy éve lakóhelylyel rendelkezik, (kivéve a magzat és
az egy évnél nem régebben született
gyermek, vagy ha a lakást a kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül
szerezték meg),
• az igénylőnek (együttes igénylés
esetén mindkét félnek) az állami adó-

állami támogatással kapcsolatban
nyújtja be az igénylő. A kérelemhez
csatolandó mellékletek listáját a jogszabály tartalmazza, mely családonként eltérő lehet az egyéni élethelyzetek figyelembevételével.
A támogatást a következő tevékenységekre lehet fordítani:
a) víz-, csatorna-, elektromos-, gázközműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy
cseréje,
b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje,
ideértve a megújuló energiaforrások
alkalmazását is,
d) az épület szigetelése, ideértve a
lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy
cseréje, párkányok, küszöbök cseréje
vagy felújítása,
f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) égéstermék-elvezető építése,
korszerűsítése,
h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
j) belső tér felújítása, ideértve
ja) a lakás helyiségeinek belső fali,
padló-, födém- vagy álmennyezeti
burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
jb) a galériaépítést,
jc) a belső lépcső kialakítását és

legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető egy alkalommal, a Magyar
Államkincstár által rendszeresített
formanyomtatványon. Kérhető még
a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül, postai úton vagy személyesen a
kormányablaknál.
Sz. H.

Jó, ha tudja!
– Hogyan változik az új értékesítésű ingatlanok ÁFA-ja?
– Az egyik legfontosabb változás,
hogy 27 százalékról 5 százalékra
csökken az ingatlanok ÁFA-ja. Az 5
százalékos ÁFA-kör további kritériuma, hogy többlakásos lakóingatlan
esetében a vásárolt lakás a 150 m2,
egylakásos családi ház esetében pedig a 300 m2 hasznos összes alapterületet ne haladja meg az ingatlan.
– Illetékmentessé válik a CSOK
új építésű és használt ingatlanok
esetén is?
– A CSOK-ot igénybe vevőknél
a 2021. január 1-jét követően kelt
adásvételi szerződés alapján történt,
új vagy használt lakás vásárlása, a
forgalmi értéktől függetlenül teljesen illetékmentes lesz. Fontos, hogy
megszűnik egyúttal az az eddigi rendelkezés, hogy a CSOK összegével
csökkenthető az illeték alapja. Tehát
az illetéket nem utólag kapják vissza
a vásárlók, hanem egyáltalán nem
kell megfizetniük. Mivel a CSOK-ot
egyedülálló szülők is igényelhetik, a
lehetőség rájuk is érvényes, ez megkönnyítheti számos család helyzetét.
Külön jó hír, hogy a lakásvásárlás
mindenki számára illetékmentes lesz,
aki CSOK-támogatást is igényel új
otthona megvételéhez: vagyis a már
gyermeket nevelő házaspárok, élettársak és egyedülálló szülők (utóbbi

kettő csak meglévő gyermek esetén)
is jogosultak lehetnek erre a kedvezményre. Emellett azok a házaspárok
is jogosultak az illetékmentességre,
akik a jövőben szeretnének gyermeket, és CSOK-ot is igényelnének vállalt gyermekükre. Amennyiben azonban, egészségügyi okot leszámítva,
bármilyen okból nem teljesül a CSOK
vállalása, akkor az illetéket vissza kell
fizetni (büntetőkamat nélkül).
Január elsejétől azonban lehetőség lesz például arra, hogy valaki az
új építésű CSOK égisze alatt építse be
a szülői ház tetőterét. Elegendő lesz
annyi, hogy ezzel önálló lakóegységet hoz létre. A gyermekvállalás előtt
álló, vagy már gyermeket nevelő fiatalok tetőtérbeépítéssel megvalósuló új, úgynevezett többgenerációs
otthon létrehozására, jövőre akár 10
millió forintos CSOK-támogatást is
kaphatnak. Emellett a 3 százalékos
kamattámogatott hitel is igényelhető. A már megszületett gyermeknél a szülők minden életkorban igényelhetik ezt a támogatást, ha előre
vállalnak gyermeket, akkor viszont
az életkori határ 40 év. Ami fontos,
hogy a többgenerációs otthon létrehozásának támogatása kizárólag a
tetőtérbeépítésre vonatkozik, hozzáépítés esetén a bővítésre/építésre
vonatkozó CSOK-ot lehet igényelni.
Sz.H.
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Január 27: Fórizs László alpolgármester tart ügyfélfogadást az
563-263-as telefonszámon.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:
560-130 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg
megszüntetésre kerül. Szükség
esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet látja el.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–
22.00
Január 22. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Január 23-24. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)
Január 25. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel.: 372-302)
Január 26. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Január 27. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Január 28. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Január 29. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Január 23-25. (reggel 6-tól reggel 6
óráig): dr. Joó Sándor (0670-3636515).

Fájó szívvel emlékezünk

Tigáz:

KÖZVILÁGÍTÁS
hibabejelentő:
hétfő-csütörtök:

Keressenek bizalommal!

Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS
és üzemzavar be=
jelentése: Tel: 36 80/300-300
36-52-219-419,
8-16.30-ig,

péntek:
8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

Tisztelt Gyászoló Család!
A mély gyászban, amit a
szeretett családtag halálakor érzünk,
nehéz megtalálni azokat a szavakat,
amik kifejezik a fájdalmunkat.

HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999

SZEGEDI VERONIKA
BALOGH ZSOLT
halálának 5. évfordulójára

polgári búcsúztató
Tel: 06 30/ 192 6892

„Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül
szívetekben tovább élhetek.”
Nővéred Szilvi, férjével és családjával.

Megemlékezés

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

VÉRADÁS
Január 28. (csütörtök) 11-16 óra,
Tungsram Op. Kft. Oktató központjában (Kinizsi P. u. 1., a lovaspálya
mellett) a lakosság részére.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

BAKÓ ANTALNÉ
(született Hadházi Mária)

MEZŐ SÁNDOR
halálának 3. évfordulójára
„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit szeretni titkon, örökké.
Az idő sem gyógyítja sebeinket,
mert Te igazán szerettél bennünket.
Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz örökre.”
Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

BENKE ZOLTÁN
halálának 1. évfordulójára
„Életünknek egén fénylő csillag voltál,
Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál.
Most, hogy már kialudt az áldott fényed,
Pótolhatatlan a Te drága lényed.”
Szerető családja.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

gyászszertartásán megjelentek, ravatalára 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.

Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
www.hajduboszormeny.hu oldalon
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS
Szerkesztőség:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Lapterv és nyomdai munkák:
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.

Megemlékezés
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GYULAI ZSIGMOND
GERGELY IMRE
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget,
legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem,
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni,
odalent már nem fáj semmi!”

A gyászoló család.

MOLNÁR FERENC
(a volt SZÖVÁLL nyugalmazott
igazgatója)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Megállt a szívverés,
A lélek hova lett,
Mégis egy nevetés kitölti a teret,
Mégis egy mosolygás fölnyúl a csillagig,
Lám, aki egyszer élt,
Örökre itt lakik”
(Csukás István)
A gyászoló család.

(a volt Műszaki KTSZ. nyugdíjasa)

gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget,
legyen enyém az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem,
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni,
odalent már nem fáj semmi.”

A gyászoló család.

2021. JANUÁR 22.
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Lapzárta:
hétfő 14 óra.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Hirdetésfeladás:
20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy azok, akik nem kapnak újságot,
(hozzátartozó, ismerős, szomszéd, stb.)
és azt jelzik szerkesztőségünkbe,

eljuttatjuk hozzájuk a Szabadhajdút.
Tel: 0620-560-4282,
e-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

06 20 435 6435
2021-es évben a Hajdúsági Tükör negyedévente, összesen négy alkalommal jelenik
meg. A lapszámok külön is megvásárolhatóak lesznek.
3200 forintos áron fizethetnek elő a négy lapszámra. Kérjük, amennyiben megrendelik a kiadványt, az igénylőlapot juttassák el a Szabadhajdú szerkesztőségébe.

Igénylőlap
Alulírott nyilatkozom, hogy a 3200 Ft-os előfizetési díjat vállalom, és a Hajdúsági
Tükröt kérem a postaládámba elhelyezni.
(Kérjük az adatokat olvasható, nyomtatott betűkkel kitölteni!)
Név:................................................................................................................................................
Kézbesítési cím:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Telefon:...........................................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................................................................................
......................................................................
aláírás

Ingatlanértékesítési hirdetmény
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni a
4074 Hajdúböszörmény, 9704 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 773
m² nagyságú, ingatlant az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 620.000 Ft, azaz: hatszázhúszezer forint.
A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen
ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3 %-a + áfa bonyolítási díjat is
meg kell fizetnie.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díjként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 1173806015372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés
során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az
általa befizetett letéti díjat a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők
részére a befizetett letéti díjat az Önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezártát követően, a szerződéskötés előtt vagy után
eláll az adásvételtől, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.
A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ezzel
egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a
teljesítésre nyitva álló határidő – tekintettel a banki ügymenet időigényességére – 60 napra
hosszabbodik meg.
Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését követően kerül sor.
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy egészben
eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
A nyílt licit időpontja: 2021. január 26. 9:00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (54. számú terem)
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-as telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.

2021. január 25. – január 29.
HÉTFŐ
Húsleves csigatésztával
Vadas csirkefalatok főtt tészta
KEDD
Tarhonyaleves
Pulled pork fűszeres hasábburgonya majonézes céklasaláta
SZERDA
Frankfurti leves
Fűszeres tejföllel grillezett jércemell kukoricás rizs
CSÜTÖRTÖK
Brokkoli krémleves fokhagymás kruton
Tökmagbundás sertésszelet vajas burgonyapüré
PÉNTEK
Savanyú káposztás csülkös bableves
Csokoládés bécsi fánk
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A Város napja alkalmából,
kiemelkedő tanulmányi eredményükért, valamint a sport
területén elért kimagasló teljesítményükért „HAJDÚBÖSZÖRszeretem, de megkedveltem a kerékMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ
pározást és az úszást is.
SPORTOLÓJA”- díjat vehetett át
– Hány éves korod óta sportolsz?
SZŰCS PETRA és MOLNÁR RÓSz. P.: Hatéves koromban kezdtem
BERT gimnáziumi tanuló.
el úszni Hajdúszoboszlón. Kilenc éveSz. P.: Örültem, amikor megkap- sen jött a triatlon. Ennek már négy
tam a kitüntetést. Sokat tanultam és éve. Azért ezt a sportágat választottam, mert nagyon szeretek úszni. De
edzettem érte.
M. R: Nyilván nagyon örültem a futást és a kerékpározást is megszeneki. Amikor apa szólt, hogy én ve- rettem.
M. R.: Elsős lehettem, amikor elhetem át ezt a díjat, kicsit meglepődkezdtem sportolni. Úszással kezdtem.
– Kiváló tanulmányi eredményedért tem, majd rögtön jött a futás, és kéés kiemelkedő sporttevékenységedért sőbb a kerékpározás.
– Kinek a keze alatt kezdtél el edzeni,
kaptad a kitüntetést. A hétköznapokban hogyan tudod megosztani az idődet és most ki a mestered?
Sz. P.: Molnár Róbert
a két tevékenység között?
M. R.: Édesapám, Molnár Róbert.
Sz. P.: Néha nehezen megy. Sok
– Milyen színekben sportolsz?
az edzés és egyre többet kell tanulni.
Sz. P.: A Tekergők SE színeiben
Úgy intézem a dolgaimat, hogy mind
a kettőre legyen időm. Ez sikerül is. triatlonozom. Ez egy jó, összeszokott
M. R.: Az iskola után, még délutá- csapat. Összehoznak bennünket a
nonként szoktam tanulni. Igyekszem közös edzések.
M. R.: A Tekergők SE, valamint a
az órákon minél jobban odafigyelni.
Ott sok minden meg is „ragad” ben- Debreceni Sportcentrum színeiben
nem. Így marad időm a sportolásra. sportolok.
– Mennyi edzésen veszel részt egy hé– A sport terén maximalista vagy.
ten?
Ugyanez érvényes a tanulásra is?
Sz. P.: A járványidőszak előtt kiSz. P.: Igen. Néha túlságosan is
maximalista vagyok. Több mindent lenc-tíz edzésem volt hetente. Most
szeretnék, mint amit az időm enged. hat van. Ezek egy-másfél órásak.
Az iskola után még legalább két óra, Hétvégén van egy hosszabb tréning
hogy minden házi feladatom elké- is.
M. R.: A vírusidőszak előtt heti
szítsem. A biológia a kedvenc tantárnyolc-kilenc
edzésen vettem részt.
gyam, erre még nagyobb hangsúlyt
Most ez kevesebb.
fektetek.
– Mennyire megterhelő számodra ez
M. R.: Elég önfejű vagyok. Amit
hasznosnak gondolok, és tudom, a mennyiségű edzés?
Sz. P.: Nagyon szeretek edzésre
hogy fontos, azt igyekszem minél
jobban megtanulni. Ha ez a maxima- járni. Mindig elfáradok, de azért nem
annyira megterhelőek ezek.
lizmus, akkor az vagyok.
M.R.: Tekintettel arra, hogy elég
– Hogyan néz ki egy átlagos napod?
régóta
sportolok, hozzászoktam ehSz. P.: Reggel hatkor úszással kezdem a napom, majd az iskolába me- hez az edzésmennyiséghez. Nem
gyek. Itt fél kettőkor végzek. Utána okoz komolyabb gondot. Néha azért
jön a délutáni edzés, amit a tanulás beiktatunk egy-egy pihenőt. Egy tréning kihagyható, ha fáradtnak érzem
követ.
M. R.: A vírusidőszak előtt, hét- magam.
– Eddigi eredményeid közül mire vagy
köznap mindig úszóedzéssel kezdtem a napot. Ezt követte az iskola, a legbüszkébb?
Sz. P.: Kétszer nyertem el Mamajd délutánonként az edzések.
Rendszeresen, még hétvégén is volt gyarország Jó tanulója-Jó sportolója címet. Büszke vagyok az országos
egyszer egy-egy tréningünk.
– Mely sportágban, sportágakban je- harmadik helyezésemre, és azokra az
eredményekre is, mikor csapatban elleskedsz?
sők lettünk.
Sz. P.: Triatlon.
M. R.: A törökországi junior EuróM. R.: Triatlon. Leginkább a futást
pa Kupát mondanám, ahol ifiként, a
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Jó tanulók, jó sportolók
népes mezőnyben a huszadik helyet
sikerült megszereznem.
– Mi volt a legemlékezetesebb versenyed?
Sz. P.: Nagyon sok versenyem volt,
és mind különbözött egymástól. Így
bizonyos szempontból mind emlékezetes.
M. R.: A görögországi Európa Bajnokság volt életem első nagy külföldi versenye. Itt a helyszín is nagyon
tetszett. Ráadásul sok tapasztalattal
gazdagodtam a megmérettetésen.
– Milyen érzés, amikor az érmet a
nyakadba akasztják?
Sz. P.: Nagyon jó érzés. Akkor tudatosul bennem, hogy célba értem.
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Arra gondolok, hogy kifizetődik a sok
edzés és kitartás.
M. R.: Mindig büszkeséggel tölt el.
Ilyenkor értékelődik fel bennem a befektetett munka.
– Milyen rövid- és hosszú távú célokat tűztél ki magad elé a sportban?
Sz. P.: Szeretnék tovább sportolni,
és minél jobb eredményeket elérni.
M. R.: Természetesen minél tovább szeretnék sportolni, és elsősorban mindenben magamnak bizonyítani.
– A tanulásban?
Sz. P.: Jelenleg gimnáziumba járok. Utána szeretnék egyetemre
menni. Azt még nem tudom, hogy
milyen szakon akarok továbbtanulni.
M. R.: Továbbra sem akarom a tanulást elhanyagolni. A terveim szerint majd gazdasági területen szeretnék továbbtanulni.
B. E.

„Fogadd örökbe a sulit!”
Újszerű együttműködést indított útjára a Hajdúböszörményi
Tankerületi Központ és a Magyar
Csillagászati Egyesület Hajdúböszörményi Csoportja.
A program keretében, a hat helyi
oktatási intézményben a helyi csillagászok tartanak a diákoknak távcsöves bemutatókat, előadásokat,
kísérleteket. A diákok testközelből
kémlelhetik majd a csillagos eget.
Az intézmények egy éven keresztül
tagjai lesznek a Magyar Csillagászati Egyesületnek, részt vehetnek az
egyesület programjain, és megkapják
az MCSE havonta megjelenő lapját, a
Meteort, valamint a 2021. évi Csillagászati évkönyvet. Ezentúl az iskolák
lehetőséget kapnak a Piszkéstetői
Obszervatórium meglátogatására. Itt
található hazánk legnagyobb teleszkópja, az 1 méteres RCC távcső. A
böszörményi ötletet üdvözölte Kiss

Hideg napokon
A téli időszakban környezetünkben is kerülhetnek krízishelyzetbe családok vagy idős emberek.
Nekik segíthetünk azzal is, ha a tüzelőhiányt jelezzük a hatóságok felé,
vagy ha szükséges, segítünk begyújtani, az idősebbeknek pedig bevásárolni.
A szociálisan rászorulókat, a családgondozók segítségével, tüzelőanyag-

László, Széchenyi-díjas csillagász,
az MTA rendes tagja, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
főigazgatója. Követendő példának
tartja a Hajdúböszörményben kitalált képzési-oktatási formát. Reméli,
hogy a fizika, csillagászat oktatása
közelebb kerül a mai kor diákjaihoz,
fogalmazott az akadémikus.
gal is támogatja az önkormányzat.
Azoknak, akiknek éjszakai szállásra
van szükségük, vagy híján vannak az
élelemnek, a Szociális Szolgáltatási
Központ munkatársai is segítenek. A
városban igénybe vehető a Népkonyha szolgáltatása is, ahol munkanapokon egy tál meleg ételt kaphatnak az
igénylők. Fontos, hogy ezeken a téli
napokon is fordítsunk figyelmet a környezetünkben élő, elesett emberekre,
ne hagyjunk senkit magára!

