HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA

A hét arca

Tekintettel a járványhelyzetre,
rendhagyó módon ünnepelt a város közössége március 15-én.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén Kiss Attila
polgármester emlékbeszédét, és a
Bethlen Gábor Általános Iskola műsorát Hajdúböszörmény hivatalos
facebook oldalán, felvételről tekinthették meg az emlékezők.
Kiss Attila polgármester beszédében megfogalmazta, hogy az 1848.
március 15-e és 1849. augusztus 13-a
közötti másfél év, történelmünk legszebb fejezetei közé tartozik. Úgyis
mondhatnánk, hogy akkoriban a történelem főutcáján haladtunk. A magyar nép a több évszázados osztrák
megszállást már nem akarta tovább
tűrni, ráadásul a reformkor felnyitotta elődeink szemét. Előbb 1848.
március 13-án Bécsben, majd 15-én
Pesten is kitört a forradalom. Azt
hinnénk – tette hozzá Kiss Attila –,
hogy a tömegmanipulálás mai technika, közben már akkor is mesteri
módon művelték. Jókaitól tudjuk,
hogy mindkét városban voltak beépített ügynökök, akik a Habsburgok
által megbízott spicliként, az őszinte, felháborodott tömegbe vegyülve
felfordulást akartak. S azt, hogy a
sokaság a csőcselék képét mutassa,
amelyet így könnyen szétzavarhat a
hatalom.
Majd a polgármester arról is szólt,
hogy március 15-e generációk hosszú
sora óta a tavasz kapuját, az újjászületést és a magyar nemzet ébredését jelképezi. Minden nemzedéknek
azonban, valószínűleg mást-mást
jelentett a nemzethez való tartozás
megélése. Hiszen minden nemzedéknek más siker, más öröm, és más
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„A történelem főutcáján haladtunk”
nehézség jutott. Minden nemzedék
ereje, kitartása, lehetőségei is mások, mindnek mást jelentett kiállni
a nemzetért. Békeidőben éppen a felelős munkavégzés, vagy a jó tanulás
jelentheti mindezt, míg nehezebb korokban az önfeláldozás is kevés volt.
Voltak esztendők, mint az 1849-es,
az 1914-es, az 1941-es és az 1956os, amikor a nemzetért kiállni, az
otthont és szeretteiket hátrahagyva,
fegyverrel a kézben kellett. E nemzedékek számára a siker az élet, az
életben maradás, a nehézséget csak a
túlerő jelenthette.
A szónok beszédében kitért arra,
hogy a Hajdúkerület, ezen belül városunk is derekasan kivette részét a
forradalom és szabadságharc eseményeiből. Hajdúböszörmény szülötte, Sillye Gábor kormánybiztosként
megszervezte a Bocskai 17. huszárezredet, illetve az 52. és 53. gyalogzászlóaljat. Sillye Gábor 1848. december
8-i kiáltványában így fogalmazott:
Kossuth Lajos, midőn a Bocskaihuszárokat nála bemutatnám, így
szólott azokhoz: „Barátaim! Hazánk
jelen veszedelmében egy Bocskaira
volna szükségünk, de Bocskai csak
egy volt, ’s Isten tudja lesz-e másik;
de vannak hajdúk s van Bocskai-zászlója, és ezen zászló az önök oltalmára
van bízva; szerezzenek önök a hajdú
névnek és az ős zászlónak oly hírt és
dicsőséget, minőt a haza szabadságáért s függetlenségéért küzdött derék
apák szereztek, és a haza meg lesz
mentve bizonyosan; önök karjai legyenek mind megannyi mennykövek,
melyek szétzúzzák az elárult magyar
nemzet ellenségeit.” Sillye Gábort
tevékenységéért az osztrák császári
és királyi haditörvényszék 1851-ben
halálra ítélte, amit később tízévi várfogságra enyhítettek. Szabadulása
után ismét közéleti szerepet vállalt,
és 1861-től 1876-ig ő volt a megszűnő Hajdúkerület utolsó főkapitánya.
Kiss Attila polgármester hangsúlyozta, hogy az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot leverték, és
véresen megtorolták. Ugyanakkor,
amint azt manchesteri beszédében
Kossuth is elmondta, amennyiben
egy nép számára egyszer megadatik
a szabadság és önrendelkezés, azt, il-

letve az iránta megnyilvánuló igényt
nem lehetséges többé elfojtani. Így
történt ez a magyar nemzet esetében
is.
A huszadik században egy másik
hatalom, történetesen a szovjet kommunista birodalom akarta leszoktatni a magyar és más kelet-európai népeket a szabadság és önrendelkezés
jogáról. Egy ideig sikerült is nekik.
Azonban a rossznak buknia kellett,
így a huszadik században is felszabadultunk. Mindannyiunk nagy örömére, mi már egy szabad világban
élünk, de ahogy Hruscsov a hatvanas
években figyelmeztetett: a kényelem
elveszi a nyugati társadalmak éberségét. A jólét – még ha viszonylagos
is – kétségtelenül más gondolkodást,
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más észjárást alakít ki. Nyugaton járva kétségtelenül furcsa tapasztalatokat szerezhetünk. Széteső, gyökerek
nélküli közösségeket, a valóságtól
elrugaszkodott társadalmi normákat
látunk.
A polgármester elmondta, hogy
dolgos, néha unalmas és kilátástalan
életünk mindennapjaiban, éppen a
’48-as hősök, az ő életük, példamutató magatartásuk ad erőt a továbblépéshez. Ha belegondolunk, milyen
helyzetben és milyen világban vállaltak ők szerepet, és mit tettek hazánkért, talán nekünk is könnyebb akár
a reménytelennek tűnő problémák
megoldása is.
A város vezetői március 15-én koszorút helyeztek el az Ady téren lévő
17. Bocskai Huszárezred emlékszobránál.
B.E.

A magyar sajtó napján
Hagyomány, hogy március idusa
környékén, a Magyar Sajtó Napja alkalmából a város vezetői köszöntik a
helyi médiumok munkatársait. A művelődési központban rendezett ün-

nepségen, március 12-én Kiss Attila
polgármester szólt a meghívottakhoz,
megköszönve a sajtó képviselőinek
egész éves munkáját.
B.E.
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Papp Mária

A hét arca
A pszichológushivatásról talán
sokaknak az jut az eszébe, hogy
egy olyan szakemberről van szó,
aki leginkább hallgat, fürkészve
nézi a vele szemben ülőket, és
néha szokatlan kérdéseket tesz
fel.
Látszólag ennyiből áll a munkája.
De természetesen szó sincs erről.
Papp Mária pszichológust többek
között a pályája feladatairól, kihívásairól, szépségeiről kérdeztük.
– Általában Ön beszélget a páciensekkel, most Önnel beszélgetek. Men�n�ire szokatlan ez a hel�zet?
– Izgalmas, mivel a munkámban
nem én vagyok a fókuszban. Ugyanakkor nem annyira szokatlan, hiszen
a pszichológus is ül alkalmanként
a másik oldalon. Nekünk is saját élményt kell szereznünk, ajánlatos
terápiára járni, vagy tanácsos szupervízión részt vennünk, ahova az
eseteinket visszük.
– Mi motiválta a pál�aválasztásban,
hog�an lett pszichológus?
– Ez egy „B” variáns volt a pályaválasztásomban, mivel művészeti
irányba is dédelgettem terveket. Ez
nem valósult meg, és így lett a pszichológia. Személyiségemből fakad,
hogy a gimnáziumban én soha nem
„ugrottam” egy társaság közepébe.
Inkább kívülről szemléltem, hogy mi
történik, hogyan alakulnak a kapcsolatok a társaim között, és ki, hogyan
reagál bizonyos dolgokra. Ráadásul
magamat is folyamatosan vizsgáltam.

Tanulási folyamat
– Tisztában volt azzal, hog� mi vár
Önre a pál�án?
– Szerintem ezzel a pszichológia
szakra jelentkezők nincsenek teljesen tisztában. Bár komoly felvételi
volt pszichológiából, és alkalmassági
is volt még akkor, de én a gólyatáborban kaptam teljes képet. Amikor a
tanszékvezető beszélt erről a hivatásról, akkor lett világos számomra,
hogy ez a pálya egy egész életen át
tartó tanulási folyamat. Rengeteg
szellemi energiát, időt, elköteleződést, és anyagi befektetést igényel.
– Ma nag�on sokan akarják ezt a pál�át választani, miért il�en népszerű ez
a hivatás?
– Nehéz megítélni. Talán sokan
nem tudják, miről szól ez a hivatás.
Kevesen vannak, akik igazán azért
mennek a pályára, mert kíváncsiak
az emberre. Én azért választottam
ezt az életutat, mert érdekelt, hogy
mi történik bennem és másokban.
Sokan tévhitben élnek. Azt hiszik,
hogy a mi munkánk abból áll, hogy
kényelmes fotelekben meg kell hallgatni másokat, és rengeteg pénzt
lehet mindezzel keresni. Ez nem így
van. Legalábbis a gyógyításban dolgozó pszichológusokra nem ez a jellemző.
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– Menn�ire megbecsült ez a hivatás?
– Ha az anyagi megbecsülést nézzük, akkor egyáltalán nem tükrözi a
befektetett munkát, főként a szociális területen. Ugyanakkor úgy érzem,
hogy a páciensek és a kollégák elismernek.

Kreatív hivatás
– Mit szeret a munkájában leginkább?
– Változatos. Nincs két nap, ami
egyforma lenne, nincs két kezelés,
ami ugyanolyan. Mindegyik kihívás
számomra, minden ember más, saját
múlttal. Amit még nagyon szeretek a
munkámban, az a kreativitás, hiszen
minden ember egyedi koordinátarendszer, amibe be kell helyezkednem.
– Kiből lehet jó pszichológus?
– Akiben van alázat, tisztelet, érdeklődés és nagyfokú kíváncsiság
az emberek iránt. Ez így együtt, egy
biztos alapot ad. Természetesen kell
hozzá egy széles látókör, érdeklődés
is. Hiszen nagyon sok emberrel találkozunk, és mindenkivel fel kell venni
a kapcsolatot, meg kell találni a közös
hangot.
– A Szociális Szolgáltatási Központ
szakembere, mil�en útja vezetett eddig
az intézmén�ig?
– A kezdetekben másodállásban
dolgoztam a jelenlegi munkahelyemen. Debrecenben, az Ibolya úti Általános Iskolában kezdtem, majd a
Fazekas Gábor Idősek Otthonában
voltam főállásban. A gyerekeink születése után kínálkozott a lehetőség,
teljes állásban is dolgozni az intézményben.
– Pszichológusként mil�en feladatokat lát el a szolgáltatási központban?
– Egyrészt az intézmény ellátottjai,
a családok, gyerekek járnak hozzám,
másrészt Hajdúböszörmény felnőtt
lakosságát is fogadom, akiknek pszichológusi segítségre van szükségük.
Bár a testi-lelki egészséghez mindenkinek joga van, a pszichológiai ellátáshoz csak kevesen jutnak hozzá.
Ezért is fontosnak tartom az intézménynek ezt a szolgáltatását.
– Hog�an telik eg� munkanapja?

– Felépítésében minden napom hasonló, tartalmában pedig változatos.
Nagyrészt egyéni tanácsadásokat és
terápiákat tartok, illetve a kollegákkal esetmegbeszélést végzünk. De a
munkatársaim lelkének az ápolása is
belefér ebbe az időbe.
– A pszichológus munkája lelkileg
igen megterhelő lehet. Hog�an védekezik a túlzott bevonódás, másrészt a kiégés veszél�ei ellen?
– Nagyon fontos kérdés. A szupervízió, vagyis amikor mi megyünk egy
esettel és önmagunkkal pszichológushoz, elengedhetetlen. Ezen túl a
kiégés megelőzéséhez kell egy biztos
családi háttér, rendezett magánélet.
Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen hobbija, szabadidős tevékenysége, melyben fel tud töltődni. De a
sport és a relaxáció is segíthet ennek
a problémának a megelőzésében.
– Eg� pszichológus jobban érzékel,
mint más emberek?
– Én ezt úgy fogalmaznám meg,
hogy tudatosabban érzékel. Sokkal
több információt, jelet tudatosít, fogalmaz meg szavakban és értelmez.
– Miért érdemes szakemberhez fordulni, ha lelki problémánk van?
– Amikor úgy érzi az ember, hogy
valamiért elakadt, a korábbi problémamegoldói eszközei nem hatásosak, egy helyben toporog, nem tud
előrelépni az életben, illetve elfogyott
az energiája, és a környezete sem tud
segíteni, érdemes szakembert felkeresni. Ilyenkor egy külső szemlélő a
szaktudásával kilendítheti ebből a
helyzetből. A pszichológus tanácsot
soha nem ad, de a megoldások megtalálásában, a történések megértésében nagyban segítheti a hozzá fordulókat.
Társ a megoldásban
– Találkozott-e már ol�annal, hog�
eg� komol�abb lelki probléma megoldódik magától?
– Nem találkoztam még ilyennel.
A megoldáshoz mindig kell valami.
Nem biztos, hogy szakemberre van
szüksége a páciensnek. De valamilyen változásnak be kell következnie
az életében. Én úgy gondolom, hogy
mivel kapcsolatban sérül az ember, a

gyógyulás is csak kapcsolatban történhet meg.
– Mil�en fajta módszereket alkalmaz
munkájában?
– Én rendszerszemléletben gondolkodom, a szemléletem dinamikus
jellegű, és ehhez választok módszereket. A beszélgetés mellett használok módosult tudatállapotot igénylő
technikákat. De a módszer egy eszköz, az ami gyógyít, az a kapcsolat.
– A beszélgetések önismeretre is tanítják a pszichológust?
– Sokat tanulok a pácienseimtől.
Nyilván nem kikerülhető, hogy az
én életemmel is összevessem a problémáikat alkalmanként, és ezeknek
van önismereti hozadéka is.
– Eg� jó beszélgetés g�óg�ító erővel
bír?
– Igen, mondhatjuk. De a beszélgetés mögött egy kapcsolatnak kell
megjelennie. Ebben nem mesterséges intelligenciával társalgunk, hanem két ember között történik ez
a dolog. Van szimpátia, reagálás, és
elfogadás. Tehát a szavak mellett kell
még a viszonyulás is.
– A feltöltődés ebben a szakmában
hog�an oldható meg?
– A feltöltődés számomra az, amikor teljesen mást csinálok, mint a
munkám. A hivatásomban általában
a bal agyféltekét, a racionális–verbális részt használom. Az igazi kikapcsolódás számomra, amikor a jobb
agyféltekés intuitív, kreatív tevékenységet végzek. Ez utóbbi nálam
az alkotás és az utazás.
– Bútorfestéssel is foglalkozik. Ez a
szenvedél�e honnan ered?
– A művészeti vonal mindig megvolt bennem. Húsz éve festettem
az első bútoromat. Igazából ez egy
„vászon” számomra, ahogy a férjem
megfogalmazta, melyre dolgozhatok.
Ráadásul ezzel a tevékenységemmel
értéket is megőrzök. Az emberekben
is mindig megtalálom ezt. Tehát a
bútorfestéssel új életet adok, széppé
teszek valamit, ami kidobásra kerülne, értéket is mentek. Nagyon élvezem, igazi kikapcsolódás számomra.
– Édesan�aként a g�ereknevelés során, ki szokott „bújni” néha a pszichológus Önből?
– Nyilván nehéz „letenni” ezt a hivatást. De a hétköznapokban én is
„csak” egy anya vagyok, aki néha hibázhat. A pszichológus akkor bújik ki
belőlem, amikor magamat elemzem.
Mit csináltam jól, mit csináltam roszszul, vagy mit tehetek. Ezek a kérdések fordulnak meg leggyakrabban
a fejemben. Be kell vallanom, hogy
néha a gyerekeket is tanulmányozom, hogy minden rendben van-e
náluk.
– Beszélgettünk, most fordítva. Mil�en érzés volt?
– Jó volt nagyon, mert azt éreztem, hogy a partnerem figyel rám.
Bertalan Erzsébet
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Rendszeresen kell művelni
a kiskerteket
Nem véletlen, hogy nagy odafigyelést igényelnek a tavaszi
kiskerti munkálatok, hiszen
ilyenkor dől el, mi történik a „birtokunkon” egész évben, mennyire lesznek szépek és termőek a
növényeink.

Korábban beszámoltunk arról,
hogy Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt,
„Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű programra.
Az országos akció részeként, és
a közös összefogás eredményeként
Hajdúböszörmény 21 millió forintot
fordíthatott a város közterületein
jogellenesen elhelyezett lerakóhelyek
felszámolására. A Déli-lucernás településrész Liszt Ferenc utcájáról 113
m3, a Bolyai János utcáról 28 m3 szemét került elszállításra, ártalmatlanításra. Sajnálatos módon, a 35. számú főút mellett elterülő „Békás tó”
is közkedvelt lerakóhellyé vált az el-

Elismerés
A Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetést kapta
a hagyományos sütési technológiák
megőrzése, valamint Hajdú-Bihar és
Jász-Nagykun-Szolnok megye élel-

múlt évek során, így onnan 1065 m3
szemét géppel történő kitakarítása
vált indokolttá. A Bodaszőlő településrészen található Lorántffy-kertből
81 m3 szemét, míg a Nagy-Bocskai
szőlőskertből 112 m3 hulladék került
összeszedésre és elszállításra.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az illegális hulladéklerakó helyek megtisztításában részt
vettek, munkájukkal megszépítették
lakókörnyezetünket. Becsüljük meg
a tisztaságot, értékeljük munkájukat!
Amennyiben szabálykövetően járna el mindenki, úgy nem lenne szükség újra és újra ezen lerakóhelyek
több millió forintért történő tisztítására, a sokszor oly kilátástalan és
hiábavaló küzdelemre.
Sz.h.
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Szabó Antal szőlősgazdát, aki negyven éve gazdálkodik és a Tessedik Sámuel Kertbarát Kör tagja, az aktuális
munkálatokról kérdeztük.
– Mikor kell elkezdeni a kiskertekben
és szőlőkben a tavaszi munkálatokat?
– A kiskertekben az időjárástól
függően már február végén, március
elején elkezdhetjük a munkálatokat.
Ha szép napos az idő és kevésbé fagyos az időjárás, indulhat a művelés.
– Mire érdemes odafig�elni a kert
„felébresztésében”?
– Ősszel le kell zárni a kertet, mint
a lakást, amikor elutazunk. Ha ez
megtörténik, tavasszal kevesebb a
munka. A legfontosabb, hogy kijelöljük a növények helyét, és azt is eldöntsük, hogy mit fogunk az adott
területen termelni. Ezeket a földeket
már ősszel is elő lehet készíteni. A jó
idő beálltával viszont át kell gereblyézni és forgatni a talajt, illetve érdemes javító műtrágyát is kiszórni az
adott helyre.
– Most mil�en aktuális munkák vannak a kiskertekben, szőlőkben?
– Most aktuális a gyümölcsfák metszése. Főleg a vízhajtásokat, a sarjú-

beolajozom, és így teszem el. Meghálálja a gondoskodást.
– Lemosó permetezésnél mire fig�eljünk?
– Fontos, hogy idejében és megfelelő szerrel végezzük. Ezt már márciusban megkezdhetjük, ha legalább
a 10-15 fokot eléri a hőmérséklet,
de be kell fejeznünk, miután a gyümölcsfák már piros bimbós állapotba
kerülnek.
– Tápan�ag utánpótlás terén mi a
hel�zet?
– Minden ötödik évben szarvasmarhatrágyát veszek. Ezt kihelyezem. A többi évben kombinált műtrágyát szoktam alkalmazni. Amikor
megmetszettem a szőlőt, egy-egy
kanállal teszek a tőre. Ezt utána viszszagereblyézem. A nedvességet és a
tápanyag-utánpótlást is biztosítja.
A gyümölcsfáknál is ötévente, egy
talicska trágyát beások a tövébe. De
a köztes időben ugyanúgy megkapja
a műtrágyát, mint a szőlő. Háromnégykanálnyival szoktam javítani a
talajon.
– A tavasz ezen időszakában beszélhetünk fa- és cserjeültetésről?
– Igen. Én már rózsafát ültettem is.
De az év ezen időszakában lehet gyümölcsfát is áttelepíteni és ültetni.
– Menn�ire hálálja meg a kert a jó
gazda gondoskodását?
– Nagyon meghálálja. Mindig mondom a szomszédoknak és az ismerősöknek is, hogy csak annyi kerted

miszeriparának fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként Fülep Zsolt, a Magyar
Pékszövetség alelnöke, a balmazújvárosi Balmaz-Sütöde Kft. tulajdonosa. A kitüntetettel lapunk következő
számában olvashatnak beszélgetést.

Orvosi vizsgálat lehetőségei
A Kormány 104/2021. (III.5) Korm.
rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítására és a járványügyi
veszélyhelyzetre való tekintettel a „Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft.
vezetése, a jelen előírt járványügyi szabályok betartására az alábbi intézkedéseket
tartja követendőnek.
• A betegek előjegyzéssel fogadhatók a
szakrendeléseken. Telefon: 560-130/299
mellék
• A telefonos konzultáció alapján, a
szakorvos szakmai indokoltság alapján
dönti el, hogy a beteg jelenjen-e meg az
adott szakrendelésen.
• A beutaló nélküli szakrendelésekre is
előjegyzést kell kérni.
• A kontrollos vizsgálatok is előjegyzéssel működnek.
• A laboratóriumi vérvételre egyszerre
csak 10 fő engedhető be.
• A nőgyógyászati rákszűrések, kismamák időszakos szűrővizsgálata, ultrahangvizsgálata előjegyzés alapján működhet.
• Nappali kórházban az infúziós kezelések működnek.

• Fizikoterápiás és gyógytorna kezelések folytathatók a járványügyi szabályok
betartása mellett.
• Sportorvosi ellátás a korábbi gyakorlatnak megfelelően működik.
• Foglalkozás-egészségügyi rendelésen
az előzetes és a soron kívüli vizsgálat történhet, időszakos vizsgálat halasztható.
• A tüdőszűrés és légzésfunkciós vizsgálat átmenetileg szünetel.
• Az EFI (Egészségfejlesztési Iroda) állapotfelmérése szünetel.
• A pénteki térítéses ellenanyagszűrés
folytatódik, előjegyzés kérhető.
•
A beengedésnél a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés és a kikérdezés továbbra
is megtörténik.
•
A várófolyosókon a betegek járványügyi szabályok betartására a munkatársaink felügyelnek.
Az elsődleges cél, hogy a rendelőintézetben, egy időtartamban minél kisebb legyen a betegforgalom, egy beteg
se szenvedjen egészségügyi állapotában
rosszabbodást az esetleges orvosi vizsgálat elmaradása miatt. Köszönjük megértésüket!
Sz.h.

ágakat érdemes eltávolítani. A lemosó permetezést is elkezdem, amikor
beáll a hőmérséklet, illetve elmúlnak
az éjszakai fagyok. Utána kezdődik az
őszibarack szemre metszése. Ezt követi a szőlőmetszés, amit már most is
megkezdhetünk, míg a nedvkeringés
nem indul meg. Így nem „sír” majd a
szőlő. Ezt is szemre metsszük, meghagyva a termő cserjéket, ágakat. A
tőketakarítás is fontos ennél a kultúránál. Kiskapával szépen kitisztítom
a tőkét, és metszőollóval a felesleges
gyökereket eltávolítom.
– Mil�en metszőollót használjunk?
– Régi, több mint hatvan éves metszőollóm van. Én ezt örököltem. Karban kell tartani, és fontos, hogy éles
legyen. Ősszel, mikor megtörténik a
szüret, mindig szépen letakarítom,

legyen, amit kényelmesen megművelsz. Nekem az a módszerem, hogy
tavasztól őszig mindig rendszeresen
dolgozok a kertben. Nem sokat, csak
három-négy órát. De azt gyakorta és
célszerűen végzem. Vallom, hogy úgy
érdemes gazdálkodni, ha azt szereti
az ember.
bertalan
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Az idei évtől kezdődően 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást biztosít a kormány az uniós
vidékfejlesztési források mellé,
ami a 2014-2020 Vidékfejlesztési
Program forrásainak megháromszorozódását jelenti.
Tudtuk meg többek között Szólláth
Tibortól, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Hajdú-Bihar megyei elnökétől, akivel a következő beszélgetést
készítettük.
– Jelenleg mil�en munkálatok fol�nak a földeken?
– Jelenleg a szántás elmunkálása,
illetve az aprómag (lucerna, olajretek
stb.) vetések alá magágy-előkészítés,
valamint műtrágyaszórás zajlik. A
szántóföli munkálatok intenzitása
még alacsony, hiszen a gazdálkodók
várják a hőmérséklet ideális szintre
való emelkedését. A sok csapadékot hozó téli időszak után, február
végétől a szeles-napos időjárásnak
köszönhetően, az átnedvesedett talajok sok vizet veszítettek, így a tavaszi munkák lassan, de elindulhattak. A száraz talajfelszín alatt még
jelentős a talajnedvesség szintje. A
megye mélyebb fekvésű területein a
jelentősen átnedvesedett talaj, még
hátráltatja a gazdákat a munkálatok
hatékony végzésében. Az ideális állapothoz szükség van további szeles és
meleg napokra. A gyümölcsösök tekintetében a jelenlegi időjárás megfelelő, azonban aggodalomra adhat
okot, hogy amennyiben ismét fagypont alatti hőmérsékletek lesznek,
jelentős kár keletkezhet a gyümölcskultúrákban.
– Mil�en növén�kultúrával kezdődnek a vetések?
– Az időjárás függvényében hamarosan megkezdődnek a zöldborsó
vetések, valamint a tavaszi árpa és a
lucerna a földbe kerül.
– A COVID mil�en hatással volt az
agráriumra taval�, és az idén mit mutat
a kép?
– Természetesen az agráriumot sem hagyták érintetlenül a
COVID-19 okozta hatások. A tavalyi év elején, a vírus megjelenésekor
bevezetett hazai és nemzetközi korlátozások nehézségeket okoztak a
mindennapos munkák elvégzésében.
A NAK a gazdálkodók visszajelzése
alapján minden esetben hamar szembesült a problémákkal, mely alapján
kidolgozott megoldási javaslatait továbbította az operatív törzs felé. Többek között ennek eredményeképpen,
a mezőgazdasági munkák elvégzése a
korlátozások mellett is biztonságban
folyik. Sajnos a HORECA szektort (A
HORECA szektor a vendéglátóipar
egyik szegmense, ami a szállodákra,
az éttermekre és a kávéházakra fókuszál. A szerk.) érintő korlátozások, az
elmaradt gasztrofesztiválok, a vírus
és egyéb tényezők miatt beszűkült
export piacok, jelentősen érintik az
élelmiszeripari és állattenyésztési
szektorokat. Emiatt több ágazati szereplő is segítségre szorul, a korlátozások miatt kialakult helyzetben.
– Mil�en évet zárt az agrárium?
– Több szempontból is nehéz
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Jó lehetőségek az agráriumban

Jakab István, a Magosz országos elnöke és Szólláth Tibor, a NAK megyei elnöke
(korábbi felvétel)

éven van túl a magyar agrárium.
A COVID-19 járvány súlyos hatásai mellett, a gazdálkodóknak meg
kellett küzdenie a 2020-as tavaszi
időjárás viszontagságaival, a madárinfluenzával, valamint az afrikai
sertéspestissel is. Ezen tényezőkből
következő hosszú távú hatásokat
nehéz előre pontosan megjósolni. A
növénytermesztési ágazatot illetően
elmondhatjuk, hogy a körülmények
ellenére közepes évvel zárhattak a
gazdálkodók. A sok probléma ellenére azonban úgy gondolom, a gazdálkodók többnyire közepes eredményekkel tudhatják maguk mögött a
tavalyi évet. Szerintünk az világosan
kiderült, hogy az ágazat válságálló.
Mindenki szemében felértékelődött
az élelmiszeripar fontossága, és nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar agrárium egy jelentős stratégiaágazat.
– Mekkora nag�ságrendileg a jelenlegi uniós ciklusban az agrártámogatás?
– Gyakorlatilag elmondható, hogy
az előttünk álló időszakban történelmi léptékű forrásokat biztosít a kormány a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési pillérein keresztül. 4265
milliárd forintot fordíthat a magyar
mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére, így a közvetlen támogatásokkal együtt, összesen mintegy
7537 milliárd forint érkezik a magyar
vidék erősítésére 2027-ig. Az idei évtől kezdődően 80 százalékos nemzeti
társfinanszírozást biztosít (korábban 17,5%) a kormány az uniós vidékfejlesztési források mellé, ami a
2014-2020 Vidékfejlesztési Program
forrásainak megháromszorozódását
jelenti.
– A források menn�ire segítik a hel�i
gazdaságok megtartó erejét?
– A jelenlegi támogatási rendszer
mellett a helyi gazdaságok, fiatalok
egyre nagyobb eséllyel találják meg
számításaikat vidéken. Egyértelmű
cél, hogy a generációváltás problémája, és a fiatalok helybentartása
megoldódjon. A rendszernek köszönhetően a gazdaságok olyan fejlesztéseket tudnak megvalósítani,
amelyek nagyban javítják termelésük
minőségét és a gazdaságuk jövedelemtermelő képességét. Hozzá kell
tennünk azonban, hogy a támogatások nélkül a legtöbb gazdálkodó nem

tudna eredményesen mezőgazdasági
tevékenységet folytatni, ami egy aggasztó jelenség. Az agrárium stabilitásának megőrzéséhez fontosnak
tartjuk, hogy olyan rendszer kerüljön
kialakításra, melyben a gazdálkodók
tevékenységét és eredményességét
kevésbé határozzák meg a támogatások. A fejlesztések útján elérhető legkorszerűbb technológiák hozzásegítik a gazdákat, a támogatások nélküli
eredményes termeléshez.
– Pál�ázatok jelenlegi állása? Mire
van lehetőség ezen a téren?
– A két programozási időszak közötti átmeneti év lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi jogszabályi
háttérrel, a következő hétéves költségvetési ciklus terhére, fejlesztési
támogatásokat vegyenek igénybe a
gazdálkodók. Néhány fontosabbat
említenék ezek közül.
Öntözési közösségek együttműködésének támogatása: a pályázatot
2021. november 22-ig lehet benyújtani. A maximum 250 000 eurós támogatás a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetésére,
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fenntartására, fejlesztésére, esetleg
új öntözési beruházások előkészítésére vehető igénybe. Mezőgazdasági
kisüzemek támogatása: a nagy érdeklődéssel várt pályázat második szakaszának benyújtási határideje, 2021.
április 20. A pályázat kifejezetten a
kisméretű gazdaságok fejlesztésére
szolgál. A felhívásban nagy segítséget jelent a gazdáknak, hogy eltörlésre került a pályázatok benyújtásához szükséges főállású kötelezettség,
mert a feltétel rendkívül leszűkítette
a pályázók listáját. Áprilisban várható az állattartó telepek megújításának támogatása mintegy 10 milliárd
forintos kerettel, amelyre az előzetes
tervek szerint, kizárólag 100 millió
forint alatti beruházásokkal lehet
benyújtani a támogatási igényeket.
Emellett szintén tavasszal jelennek
meg a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása”, illetve a „Terménytárolók,
szárítók, tisztítók és vetőmag-előállító üzemek fejlesztése” című felhívások. A fentiekből is jól látható, hogy
a 2020 őszén elindult pályázati dömping az idei év első felében is folytatódik, ami további 96 milliárd forint
fejlesztési forrást biztosít a gazdálkodó szervezetek számára.
– Jelenleg nag�on magas a búza ára.
Ez esetleg maga után vonja a ken�ér
árának emelkedését?
– Az alapanyagok huzamosabb
ideig tartó magas ára könnyen azt
eredményezheti, hogy a végtermék
ára is megemelkedik. Amennyiben a
búzának továbbra is ilyen magas ára
lesz, elképzelhető, hogy a kenyér ára
is valamilyen szinten követni fogja. Jelenleg probléma az ágazatban,
hogy a hazai készletek jelentős része
már nem a gabonatermesztők tulajdonában van, így az áremelkedések
hasznait már nem a gazdák, hanem a
kereskedők élvezik.
– bertalan –

Virágárusok
A virágboltoknak ugyan be kellett zárniuk a védelmi intézkedések szigorítása miatt, de a piaci virágos standok továbbra is nyitva tarthatnak
- közölte Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.
A miniszter jelezte: telefonos vagy internetes megrendelés esetén, az
üzleteknek házhozszállításra is van lehetőségük. A koronavírus-járvány
alatt a kertészek áldozatos munkájukkal járulnak hozzá környezetünk, lakóhelyünk szebbé tételéhez és a lelki egészségünk megőrzéséhez. A dísznövényágazat 14 ezer gazdasági egységet tömörít és 120 ezer munkavállalónak biztosít megélhetést.
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Hazánkban, a mai média világában, minden napvilágot láthat,
mi több, annak az ellenkezője is.
A kirekesztő, antiszemita gondolatokon kívül, szabad az út a véleménynyilvánítás előtt.
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A szabad sajtó apropóján

dúböszörményi
Termelőszövetkezetek Lapja” volt, amely a kádári
barakkmókázás tökéletes lenyomata
volt, egészen az 1990-es megszűnéséig. A rendszerváltás hajnalán, 1988
őszétől 1990 őszig jelent meg a helyi
gimnáziumban érettségiző, Jakó Zsig- Ellenzéki Kerekasztal közös lapja, A
mond szerkesztette harmadmagával. Hajdúböszörményi Demokratikus
Jakó később nemzetközi hírű történész lett, s Magyarországon 1996-ban
megkapta a Széchenyi-díjat. A másik lap a Bocskay Diák volt (1934),
amely novellákat, verseket közölt a
diákok tollából, illetve beszámolt az
iskola önképzőköreiről, a sportéletéről, s általában híreket adott közre a
gimnázium hétköznapjairól. Közéleti
lapnak indult a Böszörményi Újság
(1920), amely vetélytársa szeretett
volna lenni a Hajdúböszörmény és Vidékének. Sikertelenül, a hetente kétszer megjelenő lapból 26 szám jelent
meg. A Bocskay Népe (1935-1937)
a helyi református egyházi gyülekezetek lapja volt, amely a helyi reformátusok eseményeinek, az iskolák híreinek ismertetésével, az istentiszteletek
szónoklatainak, s általában az egyház Ellenzék Hangja című periodika,
tagjait érdeklő dologok közlésével je- amelyet e sorok írója szerkesztett. A
lentkezett, minden hónap első és har- kádári kommunista rendszerrel, a hamadik vasárnapján. A Szabad Hajdú talom képviselőivel szembenálló, s a
(1932-1933) a Független Polgári és hatalom ellen fellépő ellenzékiek progKisgazda Párt közlönye. A szerkesztő- ramjait, helyi ügyekben készült írásait
ség és a kiadó Debrecenben volt, ott közölte a lap, amelyet első évében szais nyomtatták a lapot, ellenzéki újság mizdatként, majd utána ingyenesen
volt. Megjelenése rendszertelen volt. juttattak el a polgárokhoz.
A kommunista hatalom 1990-es buHajdúgazda (1937). Hajdúböszörmény városa 1937-ben Hajdúhetet kása után indult útjára a rendszerváltás
rendezett. Ebből az alkalomból jelent utáni első demokratikus orgánum, a ma
meg magánkiadásban az „egyszerű is működő „Szabadhajdú” című hetiújságformájú röplap”. Hajdúböször- lap. Időszaki kiadványként, 2002-ben
ményi Hírek (1946-1947). A II. világ- két lap is napvilágot látott. „Három
háború utáni első lap volt a városban, Hajdú Hírmondó” és a „Keleti Főezt követte a „Hajdúböszörményi csatorna.” Ezek elsősorban a válasznéplap” (1949), mely a kommunista tások időszakában előbb havonta, majd
párt propaganda lapja volt. Az 1956- kéthetente jelentek meg. Mindkettő jól
os forradalom idején a megyei Néplap, körülhatárolható pártreferenciák menés a városban ideiglenesen nyomtatott tén közölte anyagait. A három H-t a
röplapok töltötték be az információ- baloldal, míg a Főcsatornát a jobboldal
hordozó szerepét, majd hosszú szünet orgánumaként tartja számon a közvélekövetkezett. Az MSZMP Városi Bi- mény. 2004-2006 októberéig kéthetenzottsága 1957-től „Munkánk” cím- te jelent meg a városban a „Böszörmémel havonta jelentkező, stencilezett nyi Horizont” című lap, melyet ugyan
periodikát nyomtatott. A lap, ismere- egy vállalkozás jegyzett, de azt, annak
teink szerint, alig bírt ki három évfo- tartalma alapján, egyértelműen a helyi
baloldalhoz kapcsolták az olvasók.
lyamot.
A rádiózás terén a ’90-es évek elején
A gimnáziumban 1957-től, az inkísérlet
történt helyi adás működtetézmény KISZ (Kommunista Ifjúsági
Szövetség) szervezete által kiadott tésére. 1993-tól három éven át műköorgánum is napvilágot látott Élet dött a Keleti Főcsatorna nevű rádió,
és Iskola címmel. Az intézmény ifjú a 98,9 megahercen. 2005 novembekommunistáinak szócsöve egyértel- rétől újra hallható volt adás a városmű egyoldalúságában odáig ment, ban, Abakusz rádió elnevezéssel a 98

Egy kis böszörményi sajtótörténet

Magyarországon március 15-én, a
forradalom nagyszerű eseményei mellett, emlékeztünk a szabad sajtó napjáról is. Ennek apropóját 1848. március
15-e adja. Ekkor a 12 pont első követeléseként kimondták a sajtószabadságot, amiről Petőfi így írt a naplójában:
„Ma született a mag�ar szabadság, mert
ma esett le a sajtórul a bilincs…”, Pesten
aznap csak a polgári sajtószabadság
elvét mondták ki, a sajtószabadság
törvénybe foglalása 1848. április 11én valósult meg, amikor az uralkodó is
szentesítette az 1848. XVIII. törvénycikket a sajtószabadságról.
Hajdúböszörmény kulturális hagyományai, identitása mellett komoly
tradíciókkal rendelkezik a helyi hírlapirodalom terén is. Ezekben olyan
nagyszerű, művelt elmék és sokoldalú tollforgatók, mint Baltazár Dezső,
Molnár István, H. Fekete Péter, Király
Jenő, Köblös Samu, Csiha Antal, Csiha
László, Almássy Márton, Lázár Imre,
Nyakas Miklós, Tarczy Péter, Csontos
János, Gargya Imre és felsorolni sem
lehet, ki mindenki vetette papírra
gondolatait, írt tudósítást, riportot,
jegyzetet, ismeretterjesztő írást és sok
más színes anyagot az adott kor, adott
lapjának hasábjain. Hajdúböszörményben mindig fontosnak tartották,
hogy az itt élők kézbe vehessék az épp
aktuális városi lapot, s volt olyan időszak is, amikor párhuzamosan, egyszerre több orgánum is megjelent a
városban. Olyan periódus, hogy nem
készült helyi nyomtatott sajtó, csak a
város első világháború utáni, román
megszállása idején, és az 1945 utáni
kommunista diktatúra időszakában,
és a Kádár-korszakban volt. A múlt
század végétől napjainkig a következő orgánumok jelentek meg a Böszörményben.
A Hajdú-Böszörményi Hírlap
(1883-1884). A hírlapok sorát, me-

keket. A lap 1908-ban hetente élclap
mellékletet is kiadott Molnár István
szerkesztésében, Morgó néven.
Haladás (1893). Ez a lap kísérletet tett a városi lap egyeduralmának
megtörésére. Sikertelenül, néhány
hónapnyi működés után megszűnt. A
Hajdúság (1889). Ebből a lapból csak
a mutatványszám jelent meg, amelyet
Pesten nyomtattak ki, s utána már
nem jelent meg. Hajdú-Böszörmény
(1890-1891). A magát társadalmi,
szépirodalmi, közegészségügyi, közgazdasági és népnevelési vegyes tartalmú hetilapként meghatározó újság
az első évfordulóját sem érte meg,
megszűnt.
H-Böszörményi Hírlap (19081916). A Hírlap vegyes tartalmú hetilapként indult. Az orgánum az első böszörményi újság címét vette fel azzal a
különbséggel, hogy ez utóbbi a hajdú
szót nem írta ki, csak H betűvel rövidítették. A Hajdúböszörmény majd
Hajdúböszörményi Közlöny (1911)
című lap nyíltan politikai hangvételt
ütött meg, amelynek gondolatisága
a polgári radikálisokkal volt egy platformon. A Közlönyre történő váltás
a bulvár irányába tolta a lapot, amely
anyagi források híján, rövid időn belül megszűnt. Külön érdekesség, hogy
az újság megjelenésével, egyszerre
három lap is napvilágot látott a városban, a H-Vidéke, a H-Hírlap és a
H-Böszörmény(Közlöny).
A felsoroltak mellett más lapok is
jelentek meg a városban. Ilyen volt
például a Szabolcs Megyei és Hajdúkerületi Közlöny (1874-76). A
lapot ugyan Nyíregyházán adták ki,
de foglalkozott a hajdúváros ügyeivel
is, és árusították a városban. A Protestáns Néptanító című lapot ugyan
országosan terjesztették, de Böszörményben Sólyom Antal négy éven
át szerkesztette. A Tanítók Lapja
(1902-1930) a református tanítók or-

lyet a városban adtak ki, ez az újság
nyitotta meg. A lapot Debrecenben
nyomtatták, Hajdúböszörményben
szerkesztették. Az újság négy oldalon
jelent meg vasárnaponként, és a város korabeli közügyeivel foglalkozott.
A Hajdú Vidék (1889). Az újság valószínű, hogy a várt és (szükséges)
anyagi támogatást nem kapta meg,
így negyedévi megjelenés után megszűnt. Hajdú-Böszörmény és Vidéke (1891-1944). A város lapja vegyes
tartalmú hetilap, melynek első száma
1891. május 6-án jelent meg, vasárnaponként. A helyi kiadású újságban
aktuális eseményekkel foglalkoztak.
1910-től politikai lappá vált az újság,
1919-ben a lapot betiltották egy időre,
a román megszállás idején cenzúrázták a megszállóknak nem tetsző cik-

gánuma volt. Külön érdekessége, hogy
évtizedeken át Dobó Sándor igazgatótanító, lapszerkesztő munkásságának
köszönhetően, Hajdúböszörményben
szerkesztették a lapot. Hajdúböszörményi Népújság (1918-1919). A helyi szociáldemokrata párt lapja volt.
Rendszertelenül jelent meg, 1919
áprilisában szűnt meg. A Cserkész
Újság (1917-18) a Bocskai–gimnázium cserkészcsapatának lapja volt, s
szervezetük életéről, református lelkészek életéről is közöltek írásokat.
Szerkesztésében az alapító, Noszlopy
Aba Tihamér tornatanárnak diákok is
segítettek. A gimnáziumnak a két világháború között volt még két lapja.
Egyik a Fáklya (1930), amely az akkori negyedikes diákok lapjaként íródott,
s külön értéke, hogy a böszörményi

hogy saját diáktársaik elleni fellépést
is követelt. Aztán elérkeztünk 1969hez, amikor a tanács gesztorságában
kéthetente megjelenő brosúrát adtak
ki, „Hajdúböszörményi Hírlap”
néven. Ennek folyománya a városban
működő téeszek közös lapja, a „Haj-

megahercen. Mára már ez sem jelenik
meg az éterben. A városi televízió
adásai 1994-től először kábelen jutottak el a lakosokhoz, majd 1996 óta az
éteren keresztül is foghatják és tekinthetik meg a szerkesztett adásait.
Varjasi Imre
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Közérdekű

KÖZVILÁGÍTÁS

Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester
06-20/313-4217

hétfő-csütörtök:

8-16.30-ig,

péntek:

8-13.30-ig.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Március 24-én, szerdán dr. Szathmári
Anita aljegyző tart telefonos ügyfélfogadást az alábbi telefonszámon: 563223.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:
560-130 www.eszv.hu

hibabejelentő:

36-52-219-419,

Személyesen a Városi Piac felügyeleti
irodájában.
VÉRADÁS
Március 26. (péntek) 10.30 - 16.30 óra,
Tungsram Op. Kft. Oktató Központjában (lovaspálya mellett, Kinizsi P. u. 1.)
=

Köszönetnyilvánítás

Lapzárta:
hétfő 14 óra.
Hirdetésfeladás:
20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu

XXXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

Tájékoztatjuk 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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

CSIRKE, illetve nagyobb szárnyas tartására alkalmas ólat vásárolok. Az ajánlatot
a 06-20/3508761 telefonszámra kérem.
Kizárólag 9 és 16 óra között.

Köszönetnyilvánítás

hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

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
Március 19. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Március 20-21. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Március 22. Patika Plus
(Vörösmarty u1. Tel: 0620-3434-800)
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Március 23. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Március 24. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Március 25. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Március 26. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Március 20-22. (reggel 6-tól reggel 6
óráig): dr. Joó Sándor (06-70-3636515).
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
Tigáz:

Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300

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.hajduboszormen�.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

BORSÓ PÉTERNÉ
(szül. Balogh Katalin)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Érezzétek és lássátok meg, hog� jó az Úr!
Boldog az az ember, aki Őbenne bízik!”
A gyászoló család.

Megemlékezés

ÖZV. NAGY ANTALNÉ
(szül. Csorba Erzsébet)
volt Hb. Salgótarján utcai lakos
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek el, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nem vársz már minket rag�ogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De eg� könn�csepp a szemünkben Érted él,
Eg� g�ert�a az asztalon Érted ég.
S bennünk él eg� arc, eg� végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.”

A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk,

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

TÖMÖRI JÁNOSNÉ
(szül. Nagy Juliánna)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél eg� perc alatt,
számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

KISS GÁBOR
halálának 4.,
születésének 70. évfordulójára.
„Ann�ira fáj, hog� el sem mondhatom!
Nem látom többé, s nem is hallhatom.
Hiába érzem Őt itt belül élénken,
kezét felém n�újtja esdőn, félénken.
Mardos a kín, hog� meg nem menthettelek,
s mikor elmentél, nem foghattam a kezed."
Szerető feleséged, gyermekeid.

Megemlékezés
„A szeretetben nincs felejtés.”
(Müller Péter)
Fájó szívvel, de el nem múló
szeretettel emlékezünk

BODNÁR ANDRÁSNÉ
(született Kövér Sára)

halálának 2. évfordulóján
„Ha eljön az este, csillagokra nézek,
sok régi emléket sorra felidézek,
és amikor végre rám talál az álom,
az édesan�ámat benne megtalálom.”
(Aran�osi Ervin: Odafentről vig�áz!)

Szerető lánya, veje, unokái, ismerősei.

OROSZ ANDRÁS
( a volt Hajdú Áruház nyugdíjasa)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Most azért megmarad a hit,
remén�, szeretet, e három:
ezek között pedig a legnag�obb a szeretet.”
A gyászoló család.

OLÁH IMRE
halálának 10. évfordulójára
„Már sok éve pihensz a néma hant alatt,
A végtelenség őrzi csendes álmodat.
Elmentél tőlünk, mint len�ugvó nap,
De szívünkben élsz és végleg ott maradsz!”
Szerető családod.

2021. MÁRCIUS 19.

VÁROSI HETILAP

2021. március 22. – március 26.

HB Holding

HÉTFŐ
Húsleves csigatésztával
Sajtmártásos csirkeragu penne

hajdúböszörményi irodájába keres munkatársat

könyvelő munkakörbe
Az ideális jelölt a vállalatcsoport számviteli osztályának megbecsült
tagjaként a következő feladatokat látja el a vezető könyvelő irányítása
mellett:
• Könyvviteli bizonylatok kontírozása, könyvelése
• Aktív részvétel a havi zárlati munkákban
• Közreműködés az adóbevallások előkészítésében
• Jelentés a vezető könyvelő felé
Elvárások:
• Szakirányú végzettség
• Csapatmunka
• Felhasználói szintű MS Office programok ismerete (elsősorban Excel)
• Minimum 2-3 év gyakorlat
• Közép- vagy nagyvállalati kultúra ismerete előny
Amit kínálunk:
• Biztos vállalati háttér
• Versenyképes jövedelem
• Szakmai fejlődés és karrierlehetőség
Jelentkezés módja: Fényképpel ellátott önéletrajz elküldésével.
A jelentkezéseket a titkarsag@hbholding.hu email címre várjuk.
A jelentkezési határidő: 2021. április 19.

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS
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KEDD
Sárgaborsóleves
Sárgaborsó
Marhapörkölt tarhonya vegyes vágott
SZERDA
Kapros tökleves
Fűszeres tejföllel grillezett jércemell rizs
CSÜTÖRTÖK
Korhelyleves
BBQ oldalas steak burgonya céklasaláta
PÉNTEK
Paradicsomleves
püré
Fűszermorzsás sertéskaraj burgonyapüré

FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA

(a buszmegállónál)

Kálvin tér 12.

 0652/220-159
0620-9551-743
 varjasine@vipmail.hu

VACSORAMENÜ
NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek:
10-17 óráig,
ebédidő:
12-13 óráig
szombat
zárva
vasárnap:
zárva

Regisztráció az oltáshoz
Az oltási tervnek megfelelően,
illetve a vakcina mennyiségétől
függően haladnak előre orvosaink városunkban is az oltással.
A háziorvos értesíti a praxisában
lévő regisztrált betegeit az oltás beadásának időpontjáról és helyszínéről, prioritási lista alapján.
Az oltakozáshoz minden esetben
előzetes regisztrációra van szükség, amelyet önkéntes és ingyenes
módon lehet megtenni a https://
vakcinainfo.gov.hu weboldalon, személyes adatai megadásával.
A rendszer csak magyar telefonszám, lakcím, fel nem használt e-mail
cím és TAJ szám birtokában engedi
a regisztrációt nagykorúak számára.
Az e-mail fiók megléte elengedhetetlen feltétel a regisztráció során.
Akinek nincs internetes elérhe-

tősége, az kérheti rokona, ismerőse,
vagy a Szociális Szolgáltatási Központ (II. Rákóczi F. utca 42.) munkatársai segítségét. Levélben csak az
idősek jelentkezhetnek. Ők postai
úton kaptak oltási regisztrációs ívet
az elmúlt hetekben.
Akihez nem jutott el a regisztrációs ív, de szeretné igénybe venni a koronavírus elleni oltást, az a 60 éven
felüli személy kérheti a levél újraküldését a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Elérhetőségük: 06-80-204-884, nyufig@
allamkincstar.gov.hu.
Amennyiben nehézséget okoz Önnek az oltáshoz szükséges regisztráció, úgy az alábbi elérhetőségen kérheti az önkormányzat segítségét is:
Ignáth Szilvia 06-52-563-259.

SZOMBATI EBÉDMENÜ
2021. MÁRCIUS 27.

2021. MÁRCIUS 22-26.

11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

hétfő-péntek: 15.00-20.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

Levesek (1 választható)

Levesek (1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

• Húsleves
• Meggyleves

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)

• Cigánypecsenye
• Óvári sertésszelet
• Cornflakes bundás jércemell

Köretek(1 választható)

Köretek (1 választható)

• Hasábburgonya
• Édesburgonya (+300 Ft)
• Grillzöldség (+300 Ft)
• Párolt rizs

• Hasábburgonya
• Édesburgonya (+300 Ft)
• Grillzöldség (+300 Ft)
• Párolt rizs

A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

• Cigánypecsenye
• Óvári sertésszelet
• Cornflakes bundás jércemell

1.390 Ft
1.190 Ft

A vacsoramenü ára levessel: 1.390 Ft
A vacsoramenü ára csak főétel: 1.190 Ft

RENDELJ A’LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL
20 % kedvezménnyel, házhozszállítással és elvitelre!
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„Soha nem lehet hátradőlni”

Nem akármilyen bravúrt vitt
véghez a HTE U15-ös leány
röplabdacsapata a szezonban,
ugyanis bejutott a keleti csoport
legjobb három együttese közé.
Szép sikereket értek el, és nagyszerű győzelmekkel örvendeztették
meg a szurkolókat. A csapat edzője,
Kiss Imréné, az Eötvös-iskola testnevelő tanára, aki évek óta „dolgozik”
együtt a gyerekekkel.
Kiss Imréné 1993-ban az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
biológia-testnevelés szakán végzett.
Elmondása szerint pályaválasztásában meghatározó szerepet játszott
nagynénje, Horváth Gézáné, a Bocskai István Gimnázium testnevelőjének példája. Az általa közvetített
kiváló nevelő-oktató munka és elhivatottság az ő életét is meghatározta.
Manyi néni általános iskolásként az
edzője, majd a gimnáziumban a testnevelő tanára volt.
- Családunkban fontos érték az
egymás iránti tisztelet, a tisztességesen végzett munka, a becsületesség
és az összetartás. A gimnáziumi évek
alatt jutottam arra az elhatározásra,
hogy a tanári pályát válasszam. Az
elmúlt huszonnyolc esztendő bebizonyította, hogy jól döntöttem.
Az edzőnő a röplabdával először
tömegsport szinten foglalkozott. Az
Eötvös-iskola, ahol ma is dolgozik,
2013-ban csatlakozott a Magyar
Röplabda Szövetség által meghirdetett Vollé! 2020 - Röpsuli programhoz.
- Kötelezettséget vállaltam, hogy
a csapatommal tornákon veszek
részt, és szakmai továbbképzéseken
tökéletesítem tudásomat. A HTE felkérésére a 2014-2015-ös tanévben,
az alsó tagozatos tanulók körében
sikerült egy röplabdacsapatot kialakítanom. Ezekkel a gyerekekkel ma
sikeresen szerepelünk az U15-ös országos bajnokságon. A csapat tagjai
8-9 esztendős korukban kezdtek el
röplabdázni. Végigjárták az utat a
manó, a szupermini, mini, és most
az U-15-ös korcsoportban. Az igazi
áttörés 2019-ben történt, amikor az
U-13-asoknál a legjobbak között szerepeltünk.
A manó röplabdázás bevezetésével
megnyílt a lehetőség a kisebb korosztályok bevonására is sportágunkban.

Az új szabályoknak köszönhetően,
a modern röplabda szakmai követelményeinek megfelelően az a cél,
hogy a játékosok már a kezdetektől
minél többet mozogjanak, és élvezzék a sport nyújtotta szórakozást. A
nehézségek főleg akkor kezdődnek,
amikor a labdabirtoklás nélküli folyamatos röplabdához érkezik a tanulási szakasz. Ennek első állomása
a szupermini korosztály. Ezt követi
a mini, majd a gyermek korcsoport,
ahol már hat-hat ellen játszanak a
fiatalok. Ebben a szakaszban egyre
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
különböző technikai elemek csiszolására, fejlesztésére.
A böszörményi lányok a TAO támogatásnak köszönhetően eljutottak az ország távolabbi pontjain lévő
mérkőzésekre is.
– Felszerelést kaptak a gyerekek,
termet adtak az edzések és mérkőzések megtartására. Edzőtáborok szervezésére is lehetőséget kaptunk. A
HTE mindig is biztosította a hátteret
a sportoláshoz. Még akkor is, amikor
a nyolcéves gyerekek számára nem
voltak bajnokságok, melyekre a TAO
támogatást igénybe vehettük volna.
Kiss Imréné nagy szívfájdalma,
hogy a pandémia miatt tavaly nem
tudták befejezni a bajnokságot. Pedig
esélyesek voltak a végső győzelemre
is.
– Most az új U-15-ös korcsportban,
izgatottan várjuk, mit hoznak a tavaszi döntő mérkőzései. A lányok sikersorozata tovább folytatódott, hiszen
bejutottak a keleti csoport legjobb
három csapata közé.
Szerencsésnek érzem magam,
hogy ilyen tehetséges gyerekekre találtam, akik kitartásukkal és
szorgalmukkal érték el ezeket a kimagasló eredményeket. Külön öröm
számomra, hogy a lányom is a csapat
tagja. Örömmel tölt el az is, hogy ez a
sokáig háttérbe szorult sportág egyre népszerűbb napjainkban. Mi sem
bizonyítja jobban, hogy szeptember
óta egyre többen csatlakoztak hozzánk, az utánpótlásunk folyamatos.
Mindenesetre a sikerek nem egyből
jönnek, kitartó munkára, egymás
elfogadására, és kiemelkedő csapatmunkára van szükség. Ez az én neveltjeimben mind benne van.
Kiss Imréné szabadidejét a röplabda tölti ki. A versenyek mellett
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gyakran jár továbbképzésekre. Ezen
túl az önképzésre is nagy hangsúlyt
fektet. A férje szintén röplabdázott,
gyakran elkíséri a mérkőzésekre,
vagy csak bekukkant az edzésekre.
A családja támogatása nélkül nem
lenne ilyen sikeres az edzői munkájában. Otthon, a kertjükben is van
felszerelve egy röplabdaháló. Tavaly
az online oktatás ideje alatt, gyakran pattogott a labda a kertjükben.

XXXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

– Testnevelőként is szeretném minél több gyerekkel megszerettetni
ezt a szép sportágat, hogy felnőttként szívesen űzzék szabadidejükben. Vallom, hogy soha nem lehet
hátradőlni. Szükség van a folyamatos tanulásra, hogy edzőként minél
többet tudjak megmutatni mindenkinek e sportág szépségeiből.
bertalan

Sajtóközlemény

Ifjúsági projekt a Komp Egyesületnél
2021.03.16.
A Komp Egyesület 2018.01.01-2021.03.31. között valósítja Hajdúböszörményben és Debrecenben valósítja meg az EFOP-1.2.2-152016-00183 azonosítószámú, Like-old a pillanatot! elnevezésű pályázati programját. A projekt 25 000 000 Ft európai uniós támogatás
segítségével valósul meg.
A program során a Hajdúböszörményben és Debrecenben tartózkodó 1529. év közötti fiatalok társadalmi integrációjának ösztönzése, képességeinek
kibontakoztatása, közösségi aktivitásuk támogatása a cél.
A projekt eredményeként megvalósul a bevont fiatalok személyiségfejlesztése; önismereti kompetenciájuk fejlesztése; az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információbázisuk növelése; a közéletben való részvételük támogatása;
helyismereti és honismereti információiknak növelése, hazaszeretetre nevelése.
A projektről bővebb információt a www.kompegyesulet.hu oldalon olvashatnak, vagy megtalálnak minket a Facebook-on!
További információ: +35 52 611 231

Ügyfélfogadás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt
is személyes ügyfélfogadást biztosítunk
a Polgármesteri Hivatal főbejáratán keresztül, a fsz. 14-es irodában azon ügyek
esetében, ahol az ügyfelek személyes
megjelenését jogszabály írja elő: anyakönyvi ügyek (születés, házasságkötési
szándék bejelentése, halálozás), apai
elismerő nyilatkozat felvétele, földkifüggesztés esetében elővásárlási és
előhaszonbérleti jog gyakorlása, hatósági bizonyítvány kiállítása. Az ügyfelek
számára a telefonos kapcsolattartás ebben az ügyekben is biztosított. Kérem,
a személyes megjelenés előtt telefonon
vegyék fel a kapcsolatot a Hivatal munkatársával, adategyeztetés céljából.
Kérem Önöket, hogy a Polgármeste-

ri Hivatal ügyfélfogadásán csak azok az
ügyfelek jelenjenek meg, akik részére a
személyes megjelenés kötelező, egyéb
esetekben az ügyintézés elsősorban
elektronikusan vagy papíralapon történjen. Az ügyfelek a Hivatal bejáratánál
található iratgyűjtő ládában továbbra
is elhelyezhetik írásbeli beadványaikat;
ügyeiket a város honlapján található –
általuk kitöltött – nyomtatványokkal, a
Hivatal portáján található nyomtatványokkal, valamint ügyfélkapu használatával elindíthatják. Az ügyfelek számára
a telefonos kapcsolattartás is biztosított.
Kérem, hogy továbbra is részesítsék
előnyben az elektronikus, telefonos
ügyintézést (563-200), valamint vegyék
igénybe a főbejáratnál elhelyezett iratgyűjtő ládát!
Koláné dr. Markó Judit jeg�ző

