HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA

A hét arca

Iparipark-fejlesztés

2021. március 26.

2. oldal

Sport

XXXI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

8. oldal

Lengyel-magyar barátság
Lengyel magyar két jó barát,
együtt harcol, s issza borát – ki
ne ismerné ezt az évszázadokra
visszanyúló mondás tartalmát,
amely jól kifejezi a két nép barátságát.

Vélhetően a mikro-, kis-, és középvállalkozásokat,
gazdasági
társaságokat segítő népszerű pályázatoknak is köszönhető, hogy
városunk önkormányzatát egyre
több megújulni, fejlődni és növekedni szándékozó cég keresi, területvásárlási igénnyel.
Az érdeklődő vállalkozók palettája
sokrétű, hiszen alkatrészgyártással,
nyomdaipari tevékenységgel, orvosi
eszköz gyártásával, élelmiszer gyártásával, szállítmányozással foglalkozó cégek keresik helyüket városunkban. Fejlődésükhöz infrastruktúrával
rendelkező terület szükséges, melyre
kiválóan alkalmas az autópálya közvetlen közelében fekvő Nyugati Ipari
Park. A település keleti részén található ipari park már zsúfolttá vált. A
Nyugati Ipari Park közműfejlesztése
a tavaszi hónapokban befejeződik,
és hamarosan otthont adhat cégeknek. A 35-ös számú főút mellett lévő
ingatlanok is helyet adhatnak a vállalkozásoknak. A napokban vásárolt
itt területet telephely kialakítása céljából egy bútorgyártással foglalkozó
cég.
A kapcsolatok elmélyítését szolgálja, hogy városunk vezetői ellátogatnak a Hajdúböszörmény gazdasági
életében maghatározó szerepet betöltő cégekhez. Így lehetőségük nyílik megismerni a vállalkozás profilját,
sikereit és az orvosolandó problémáit. Március 17-én Kiss Attila polgármester és Fórizs László, Sőrés István
alpolgármesterek a Koha Steel Bt.nél tettek látogatást. A cég családi

Hazánkban 2007 óta ünnep március 23., a magyar-lengyel barátság
napja. Erre emlékezve Hajdúböszörményben is, a közös ünneplést ezúttal
elhagyva, Kiss Attila polgármester és
Sőrés István alpolgármester a város
testvérvárosának oszlopánál, a főtéren virágot helyezett el a krasnikiak
tiszteletére. Ez alkalomból a lengyel
vállalkozásként működik két évtize- település zászlóját is felvonták.
de a Keleti Ipari Park területén. Fő tevékenységi köre az alkatrészgyártás,
fémszerkezet termékek gyártása és
fémalkatrészek forgácsolása. A társaA Biblia arra ösztönöz bennünság foglalkoztatóként is kiemelkedik
térségünkben; hatvan embernek ad ket, hogy jó indítékból és önként
munkát, és biztosít több családnak adakozzunk. Ez nemcsak annak
megélhetést. Foglalkoztatóként a jó, aki kap, hanem annak is, aki
szakmai létszám folyamatos és mi- ad.
nőségi növelésére törekszik, hiszen
Az Apostolok cselekedeteiben olma már a sokéves, következetes vasható, hogy „nagyobb boldogság
munkának köszönhetően bővül az adni, mint kapni”. Ezt az elvet vallja
exportteljesítménye. Az oktatáson és Nagy Antal János, a hajdúböszöra tanulóképzésen túl, elkötelezettek ményi görög katolikus egyházköza fejlesztés mellett is: új technológi- ség világi elnöke, Hajdúböszörmény
ák, berendezések bevezetésén dol- díszpolgára és Bodogán László gögoznak nap mint nap. Sikeresen és rög katolikus parókus is. Mint arról
folyamatosan részt vesznek pályáza- már lapunk beszámolt, megújult a
tokon. Ezek az energiatakarékossá- görög katolikus templom 1897-ben
got, alternatív energiahasznosítást, épült kerítése és kapuja. A felújítást
egy modern eszközpark kialakítását, Nagy Antal János álmodta meg, aki
valamint korszerű vállalatirányítási anyagilag és személyes munkával is
rendszer kialakítását célozzák.
részt vett a kerítés rendbehozataláSz.H. ban. Ezen kívül további adományok,

Csak az lesz a mienk, amit odaadunk

köztük az egyházmegye is segítette a
helyreállítást. A megszépült kerítést
és kaput ünnepélyes keretek közt Kocsis Fülöp érsek-metropolita szentelte fel.
– Miért volt fontos a kerítés felújítása?
B. L.: Száztizenhét éves volt a kerítés. Már nagyon elérkezett a felújítás
ideje. Ráadásul több mint harminc
éve festették le utoljára. Ha még tovább várunk ezzel a munkával, félő,
hogy visszafordíthatatlan károsodás
érte volna az építményt. Mérföldkő
volt ez a munka, mert nagyon nagy
veszteség érhetett volna bennünket.

A felújításnak köszönhetően, most
száz-százhúsz évig teljes pompájában megállja a helyét. A rekonstrukció során nemcsak rövid, hanem
hosszú távon gondolkodtunk.
N. A. J.: Megkaptam a Jóistentől
azt a kegyelmet, hogy értek a lakatos
szakmához és a tűzihorganyzáshoz.
Ehhez rendelkezem a személyi és
tárgyi feltételekkel, és így, magától
értetődő volt, hogy ezt a nemes feladatot nekem kell megoldanom. Egy
fogadalomnak köszönhető, hogy a
megvalósítás élére álltam. Ezt a fogadalmat Máriapócson, a Szűzanya
előtt tettem. Nehéz helyzetben voltam, amikor az ócsai üzememet építettem. Nagyon nagy fába vágtam
a fejszémet. Félő volt, hogy nem sikerül megvalósítanom az elképzelésemet. Akkor tettem ígéretet arra,
hogy, ha véghezviszem a tervemet és
talpra állok, akkor én a kerítést mindenképpen megújítom. Boldogsággal
tölt el, amikor ránézek a megvalósult
álmomra.
– Milyen célokat támogat legszívesebben?
N. A. J.: Azokat a megkereséseket
pártfogolom, ahol tisztán átlátom,
hogy annak értelme és haszna van.
Nemes szándékra szívesen adományozok. Ilyenek az egyház, a szegény
emberek, de néhány egyesület tevékenységét is segítem.
(Folytatás a 3. oldalon)
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– Ilyenkor az ember végiggondolja,
hogy miért pont rá esett a választás.
Jó érzés, hogy szakmailag értékelték
a vállalkozásunkat e díj kapcsán. A
cégünk harminc évét ismerték el azzal, hogy a megye engem jelölt erre
az elismerésre. Mindenkinek fontos
a visszajelzés, munkáját illetően. Számomra ez a kitüntetés visszaigazolás
arra, hogy jó úton járunk.
Fülep Zsolt tudatosan építi vállalkozását, három évtizede. Elmondása
szerint a tavalyi esztendő különösen
mozgalmas volt számukra. Megvalósítottak egy nagy beruházást az
üzemükben. A céget Szijjártó Péter
külügyminiszter is meglátogatta. Ez,
a vállalkozás életében rendkívüli esemény volt. Külön élmény számukra,
hogy a Szent István napi kenyeret is
ők sütötték. Ez mind-mind azt bizonyítja, hogy a nehéz gazdasági helyzetben jó döntéseket hoznak.
– Az 1. számú Általános Iskolába
jártam, ahol tanító nénim, Csöpi néni
fogalom volt. Sokat köszönhetek neki
abban, hogy sikeres lett az életem. A
gimnáziumban, ahol érettségiztem,
szintén nagyon jó tanáraim voltak.
Otthon már ekkor is foglalkoztunk
gazdálkodással. Talán ez volt az alapvető, ami a pályához közelebb hozott.
Először állatorvos szerettem volna
lenni. Később jött az agrármérnökség, ezen keresztül pedig a sütőipar.
A Debreceni Agrártudományi Egyetemen végeztem, sok-sok tudással felvértezve kerültem ki onnan. Amikor
a szakdolgozatomat írtam, akkor a
Zámbó Pékségben három-négy napot
töltöttem el. Onnan indult el annak
a lehetősége, hogy szüleimmel egy
családi sütődét hozzunk létre. Hozzáteszem, minden tapasztalat nélkül.
Ennek a döntésnek nagy kockázata
és buktatója volt. De „megugrottuk”.
Azért nem Böszörményben nyitottuk
meg üzemünket, mert nem akartunk
az akkori Zámbó Pékség konkurenciája lenni. Így kerültünk Balmazújvárosra.

A magyar értékek megőrzése
Fülep Zsolt vallja, ahhoz, hogy az
ember haladni tudjon, biztos családi
háttér szükséges. Ő a szüleitől a munka szeretetét, a szorgalmat kapta többek között útravalóul. Ezek birtokában később, már saját maga alakította
az életét.
– Nagy vehemenciával indultam az
életbe, mindent gyorsan akartam el-
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Fülep Zsolt

A hét arca
A Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetést kapta a hagyományos sütési technológiák megőrzése, valamint
Hajdú-Bihar és Jász-NagykunSzolnok megye élelmiszeriparának fejlesztése érdekében
végzett kimagasló munkája elismeréseként a hajdúböszörményi
Fülep Zsolt, a Magyar Pékszövetség alelnöke, a balmazújvárosi
Balmaz-Sütöde Kft. tulajdonosa,
március 15-e alkalmából.
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érni. Ahogyan az évek teltek, kezdtem
megérteni, hogy mindent nyugodtan,
átgondolva kell végezni. Ma már higgadt vagyok, és nem mindent akarok,
mindenáron. Ebben jó partner a családom, ők mindenben segítenek.
A cégvezető azt az elvet képviseli,
hogy mindig a többiek előtt kell járni.
Akár gondolkodásban, akár aktivitásban. Hiszen ez az alapja a vállalkozása
hosszú távú, sikeres működésének.
Nagyon várja már, hogy rövidesen
utánpótlás érkezik a céghez, fiai személyében. Új generáció, jó elképzelésekkel.
– Nagyon közel áll hozzám a magyarságtudat megőrzése. Alapvetően azért küzdök és dolgozom, hogy
a magyar értékeket megőrizzük a
közellátásban. Gondolok itt például a
hagyományos kenyérre, vagy bejglire.
Célom, hogy ne menjünk el egy másik világba, ahol ezt teljesen átírják.
Szerencsére sok fiatal is nyitott a hagyományos ízekre. Vallom, hogyha az
emberi szervezet ellátását egyensúlyban tartják, akkor abba belefér a zsír,
a szénhidrát és a fehérje is. Mi ezen
elv alapján dolgozunk. Persze létezik
egy másik fogyasztói elvárás is, amely
a magvasat, rozsosat és a teljes kiőrlésűt igényli. Igaz, ez a Hajdúságra sohasem volt jellemző. Hiszen kiváló a
búzánk és a lisztünk, amiből nagyszerű fehér jellegű kenyeret lehet sütni.
De a mai íz- és formavilág megújítását
mi sem tudjuk elkerülni. A hagyományos és az életmód-támogató termékek ötven-ötven százalékot képviselnek a palettánkon.

A siker útján
A vállalkozás jelen pillanatban közel száznyolcvan embert foglalkoztat,
és harminc szakboltot üzemeltetnek.
– Az első kenyeremet 2001. november 7-én dagasztottam. Két böszörményi és két újvárosi pékkel
kezdtünk. Ketten közülük még ma is
az üzemben dolgoznak. Arra emlékszem, hogy az emberek nagyon várták
a maszek kenyeret. Ennek köszönhetően, hirtelen tudtunk fejlődni. Sikeresek lettünk. A kollegákkal közösen
egy olyan utat jelöltünk ki, ami meghozta a gyümölcsét. A vállalkozás ma
is családi tulajdonban működik. Ezt
szeretnénk fenntartani. Fontosnak
gondolom, hogy a család harmadik
generációja megtalálja ebben az ágazatban a számítását. Mindig biztatom
a fiaimat, hogy tanuljanak, képezzék
magukat és minél többet tapasztaljanak.
A vállalkozói lét sok előnnyel és
hátránnyal jár. Fülep Zsolt inkább
„áldozatot” hoz. Természetesen előnyökről is beszél. Ilyen az ismertség,
az elismertség és az anyagi biztonság.
– Azt azért tudni kell, hogy ez a
munka reggeltől késő estig leköti az
embert. Hétvége sincs, hiszen ekkor
is mindig átmegyek az üzembe. Ez a
tevékenység elviszi a mindennapjainkat. Azt szoktam mondani, hogy a
pékségnél talán már csak a vendéglá-

Először „szokató” műszakba tesszük
őket, majd minden tevékenységből
kivehetik a részüket. Onnantól kezdve átlag feletti biztonságot kapnak az
anyagiak terén is.

Tanulás, tapasztalat, minőség

tás a legidőigényesebb. Ez az időbeosztás a kollegák részéről is komoly
lemondással jár. Hiszen, mi ünnepnapokon is dolgozunk. Sokszor ehhez
kell igazítani a magánéletünket. De ez
a tulajdonosi szemlélet viszi előre a
vállalkozást.

A pozitív visszajelzések
motiváló ereje
Fülep Zsolt nagyon sok szépséget
lát munkájában, amit nehéz röviden
összefoglalni. Véleménye szerint a jó
pékekre mindig szükség lesz. Minden nap kiállni egy olyan termékkel,
amit a fogyasztó vár, nagyszerű dolog. A pandémia miatt termelés- és
fogyasztáscsökkenés tapasztalható az
ágazatban. Ennek ellenére, továbbra
is végzik munkájukat. Biztonságot ad
számukra, hogy az alapellátásba bekapcsolódhatnak. Szívfájdalma, hogy
kevesen választják ezt a szép hivatást,
jelen pillanatban is kollégák hiányával
küzdenek.
– A pékek képzése létszámban nagyon leépült manapság. Próbáltuk
a cukrász- és sütőipart kombinálni.
Így biztosítani a szakképzést. Nálunk
most is gyakorolnak tanulók, akiknek
a szakma szépségeit próbáljuk közvetíteni. Ma már nem klasszikusan vett
fizikai munka a pékeké, gépek segítik
a munkánkat, aminek a beosztása is
kedvezőbb, mint régen. A korszerű
hűtéstechnológia alkalmazásával, ma
már főleg nappali elfoglaltságot jelent
ez a munka. Ezt a technológiát elsőként mi vezettük be az országban, és
manapság is élen járunk ennek gyakorlásában. A tavalyi év bebizonyította azt is, hogy válságálló ágazat
vagyunk. Itt minden nap alkotunk,
kreatívnak lehet lenni a munka során.
Ezt a fogyasztó is észreveszi. A pozitív
visszajelzések mindig motiváló erővel
hatnak az emberre. Tehát ez a szakma
teljesen átíródott az elmúlt években.
Ennek ellenére kevesen választják.
Pedig az itt képzett szakemberek Európa, de a világ bármely táján megtalálhatják a boldogulásukat. A tanítás során figyelünk arra, hogy olyan
ismereteik legyenek a gyerekeknek,
melyekkel könnyen elhelyezkedhetnek. Nálunk száz százalékban tudjuk
foglalkoztatni őket a végzés után.

Fülep Zsolt vezetői hitvallása a
minőség. Mindent ez alá rendel. Azt
szokta mondani a tanulóinak, hogy
a rossz munkához pont annyi idő
kell, mint a jóhoz. Csak a hibásat
még helyre is kell hozni. A kollégái
azt mondják rá, hogy keveset dicsér.
Számára természetes, hogy valaki jól
teljesítsen.
– Én többségében a hibákra koncentrálok, azokat veszem észre először. Nekem a legfontosabb, hogy
megfelelő alapanyagból dolgozzak.
Olyanból, amit a fiaim is fogyasztanak. Nem engedhetem meg, hogy
más asztalára rosszabb minőségű termék kerüljön, mint a sajátomra. Harminc év gyakorlattal a hátam mögött
már elmondhatom, hogy nagyon sok
mindent tanultam és tapasztaltam.
Ezért tudom, hogy mi a jó. Az alapanyag megválasztásánál is a kifogástalan minőségre törekszem, még, ha
az drágább is. A jövő útját abban látom, hogy minden nap száz százalékban teljesítsek. Ehhez azonban olyan
kollégák szükségesek, mint akikkel
most dolgozom. A minőséget az emberi kapcsolataimban szintén őrzöm.
A cégvezető szerint az embereket
az álmaik mozgatják. Alapvetően ő
mindig a sikerességet tartotta szem
előtt. Folyamatosan szeretne olyan
dolgokat elérni, ami az átlagtól kicsit
eltér. Munkatársaival megcélozták az
ötven szakboltot. Ehhez még nagyon
sok mindennek össze kell állnia.
– A legfontosabb álmom, hogy a
két fiammal együtt dolgozhassak.
Képzettségükben már mindketten eljutottak arra a szintre, hogy az ismereteiket használni tudják. Én az édesapámtól kaptam egy biztos alapot,
lehetőséget és szorgalmat, amivel boldogulok az életben. Az elismerést az
ő emlékének szeretném ajánlani. Ezt
próbálom továbbadni a fiaimnak.
bertalan
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az motivál, hogy előre viszek egy ügyet.
Amiből jó dolog kerekedik ki, azt mindenképpen támogatom. Nagyon sokan
keresnek meg ilyen témában. Olyanok
is, akiket nem tartok méltónak.
– A helyi görög katolikus közösséget
miben tudta és tudja segíteni az elmúlt
évtizedekben?
N. A. J.:
Hála Istennek, sokat tudtam, és tudok segíteni. Nagyon jól együttműködtem korábban
Nagymihályi Gézával és Sási Péterrel,
valamint a jelenlegi parókusunkkal,
Bodogán László atyával is. Többek között támogattam az ikonosztáz létrehozását, a MAMRE Szálló és a parókia
építését. Nemcsak anyagilag, hanem
például lakatos- és asztalosmunkával
is. Az ilyen jellegű feladatokat a templomban is elvégezzük nagyszerű mesterek segítségével, akik nálam dolgoznak.
– Nemcsak adni jó, de kapni is. Egyetért ezzel?
B. L.: Igen. A világ attól megy előre, s mindig igazán ott van élet, ahol
ennek a kettőnek a kölcsönhatása jól
A Nagy Háborút lezáró tűzszüneteket követően, az „Őszirózsás forradalom” országos eseményeit leképezve, Hajdúböszörményben Nemzeti
Tanács alakult 1918. november 3-án,
Károlyiék országosan, míg a helyiek
megágyaztak és ajtót nyitottak a későbbi vörös terrornak.
Böszörményben a tizenhat fős testület
elnöke, a Függetlenségi párti Kálmán Lajos ügyvéd lett. Alelnöknek a Polgári Radikális Párt képviseletében Halasi Andor
járásbírót, jegyzőnek pedig Bakóczy Endre
gimnáziumi tanárt és Kovács Márton városi főügyészt választották meg. A tanács
tevékenységének homlokterében a hazatérő katonák, a hadirokkantak segítése, a
hadiözvegyek segélyezése állt. A közellátást viszont nagyon nehéz volt megoldani. Erre egy konkrét példát is említve elmondható, hogy az ekkor már nélkülöző
lakosság tömeggyűlésen is tiltakozott, és
megakadályozta a Károlyi-kormány behajtóinak rekvirálását. Történt, hogy 1919
elején 70 mázsa szalonnát akartak elvinni a városból a bányavárosokba. A gazdák
ezt megakadályozandó, 1919. március 20án tüntetést szerveztek és a rekvirálókat
megfutamították.
Az Antant nagyhatalmai, élükön a
franciákkal, átadták 1919. március 20-án
Károlyi Mihály köztársasági elnöknek az
úgynevezett Vix-jegyzéket, ami nem tartalmazott mást, mint a keleti országrészek további és azonnali kiürítését. Ebbe
beletartozott Debrecen, a földrajzi értelemben vett Hajdúság, és Hajdúböszörmény is. A Berinkey-kormány nem vállalta
a jegyzékben foglaltak elfogadását, sem elutasítását, ezért lemondott és a hatalmat,
valamint a döntés jogát átadta a szociáldemokratáknak, akik a kommunistákkal
szövetkezve kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. A hazánkra nehezedő nemzetközi nyomás után tehát, 1919. március
21-én a valóságban a kommunisták vették
át a hatalmat, élükön Kun Bélával.

Vörös terror
Hajdúböszörményben ekkor Munkástanácsot alakítottak, amelybe 50 főt delegáltak a szakszervezetek, a szocdemek
és a radikális párt képviselői. A grémium
azonnal statáriumot hirdetett a városban. A Munkástanács élén háromtagú
direktórium állt. ifj. Láda János tanító,
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Csak az lesz a mienk, amit odaadunk

működik. Van, amikor az ember arra
szorul, hogy segítsenek rajta. Ez normális esetben azt váltja ki, hogy amikor tud, akkor ő is ad. Mindig vannak
jó szándékúak. A jó nem veszett ki az
emberekből. Hozzátenném, hogy az

adakozásnak a lelkülete egy hitélmény.
Mindenünk, amink van, Istentől van,
tőle kaptuk. Amit tőle kapunk, az nem
maradhat csupán a mienk. Csak az lesz
a mienk, amit odaadunk. Tehát nagyobb boldogság adni, mint kapni.

Az út Trianonig
Oláh Ferenc szocdemvezető és Rubinstein
Samu személyében. Később, április 13-án
a tanácsválasztáson Oláh Ferenc géplakatost választották elnökké, és 60 főre növelték az irányító szervezet létszámát. A
„népidemokrácia” nagyobb dicsőségére,
azonnal rögtönítélő bíróságot állítottak
fel Oláh vezetésével.
A sajtószabadság oltárán pedig a helyi lapot, a Hajdúböszörmény és Vidékét
azonnal lefoglalták, s március 23-án be

Oláh Ferenc, a helyi direktórium elnöke

is tiltották. Helyette rövid időre csak a
szocdem lap, a Hajdúböszörményi Népújság jelenhetett meg. A kommunista típusú átszervezést gyorsan megkezdték, és
1919. március végére már államosították
a Kötszövőgyárat, a Téglagyárat, és a város valamennyi pénzintézetét felügyeletük alá helyezték, megkezdték az értékpapírok lajstromozását, s megtiltották az
1000 koronát meghaladó kifizetéseket. A
mezőgazdaságban, akik késtek a vetéssel,
a szántással, azokat a rögtönítélő bíróság
halálbüntetésével fenyegette meg. Az egyházi tulajdonban lévő földeken kisbérleteket hoztak létre a nincstelen parasztoknak.
A vörös terrorral szemben, a rekvirálások,
megfélemlítések, beszolgáltatások ellen
a városban érthetetlenül nagy csend mutatkozott. A kivéreztetett ország vidéki
lakossága mozdulatlanul tűrte sorsát.
Ebben a félelemmel teli légkörben egyik
kivétel volt a 22 éves Csorba Antal, aki a
debreceni egyetem joghallgatója volt.
És, hogy nincs új a nap alatt, azt a diák
esete is bizonyítja. Csorba egy röplapot
szerkesztett, amelyben ellenállásra, a rab-

ló és léhűtő kommunista banda elűzésére szólította fel a lakosokat. Csakhogy a
nyomtatáshoz attól a Spitzer Adolftól kért
segítséget, akit jó ismerősének gondolt,
miközben Spitzer nem mellesleg rendőrspicli volt. Illetve besúgója Szmuk Gábor
kommunista direktóriumi tagnak, papírkereskedő-nyomdásznak, aki értesülve a
diák szándékáról, feljelentette őt. Csorbát még a röplapozás megkezdése előtt,
a helyi direktórium, mint „megátalkodott
ellenforradalmárt” Debrecenbe vitette,
ahonnan Budapestre hurcolták a Markó
utcai börtönbe. 117 napot töltött ott, ahol
többször súlyosan megverték. További
sorsáról, 1973-as haláláig keveset tudunk.
Azt ismerjük, hogy végül megszerezte
jogi diplomáját, majd 1920 agusztusától
egy rövid ideig Hajdúböszörményben, a
helyi újság felelős szerkesztője lett, ahol
nemzeti elkötelezettségét írásaiban is
megfogalmazta. Kisgazda politikusként, s
ügyvédként tevékenykedett. Városi képviselőként a parasztság érdekeit képviselte.
1927-ben már a megyei közgyűlés tagja,
s a radikális, Magyar Nemzeti Párt helyi
vezetője. Ekkor, Gömbös Gyulát kortes
körúton látta vendégül a városban. Egyébként a képviselők az ő előterjesztésére fogadták Hajdúböszörmény díszpolgárává
Gömbös Gyula miniszterelnököt. Politikai
pályájában Csorba, egészen az országgyűlési képviselőségig jutott.

A román megszállás
Időközben Erdélyben a román csapatok
széles arcvonalon megtámadták a magyar haderőt. Az erdélyi fronton a Kun
Béla féle kommunista hadvezetés totális
csődöt mondott. E kudarc okán a román
haderő április 26-án, szombaton este 7
óra tájban vonulhatott be Hajdúböszörménybe, majd tovább vonulva elfoglalta
a Hajdúság településeit. A városból sok
direktóriumi vezető elmenekült, rabolva a
közpénzeket, értékeket is. A direktórium
helyben maradt 27 tagját elfogatták, akiket a román katonák részben Debrecenbe, részben pedig Brassóba és Moldvába
szállították. A román katonaság továbbra
is érvényben tartotta a direktórium által
már bevezetett statáriumot, a szesztilalmat és az este nyolc óra utáni kijárási
tilalmat is. A megszálló román katonák
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– A közösségük szempontjából miért
fontosak az adományok?
B. L.: A mindennapi megélhetést
vagy a fejlődés lehetőségét, mi pusztán
a jó szándékú emberek adományaiból
tudjuk megvalósítani. Van intézményesített segítség is. Ilyen a kormány
támogatása és a pályázatok lehetősége.
A legfontosabb azonban a hívek hozzáállása. Aki az Isten ügyét fontosnak
tartja, annak ügyét a Teremtő is fontosnak tartja.
– Önök nemcsak kapnak, hanem adnak is.
B. L.: Nagy önzőség lenne csak kapni, és adni nem. Az adománynak az a
célja, hogy örömöt szerezzen. Mindennek a hitéletet kell szolgálnia. Azt,
hogy a Böszörményben élő görög katolikusok, és az itt lakó emberek jobban
ráismerjenek Istenre, a teremtett világ
és az épített környezet megújítása révén. Tudjuk, hogy Isten miden szépség ősforrása, Ő a legszebb a világon,
minden szépség belőle fakad. Egy kerítésről ne csak a felújítója és adományozója jusson eszünkbe, hanem végső
soron érjen el a gondolat a Teremtőig.
bertalan
nem sokat bíbelődtek a helyiek dolgaival.
Érkezésük után, a városban az iskolák 30
tantermében, és több mint 1400 magánházban szállásoltatták el magukat úgy,
hogy az ellátásukról a helyieknek kellett
gondoskodni, az ügyintézéseikhez pedig
a városháza tisztségviselőit és helységeit
használták. Fizetség nélkül. Az információkat plakátok, dobolások, és a helyi újságon keresztül juttatták el a lakosokhoz.
Ez utóbbi orgánumot folyamatosan cenzúrázták, az abban megjelent antiszemita
írásokról pedig augusztus 6-án megjelenő
rendeletben leszögezték, hogy „nem tűrhető az, hogy bár-mily formában is akár felekezetek ellen izgatások előforduljanak.” Később – augusztus végén – be is tiltották a
Hajdúböszörmény és Vidéke című újságot,
s a lakosság a megszállás végéig sajtó nélkül maradt. Április 30-án parancsba adták, hogy kezdjék meg a város tisztviselői
a lovak összeírását. Felszólították a lakosságot, hogy lovaikat a lószerszámokkal és
a szekerekkel együtt vigyék a vásártérre.
Nyár végéig a románok összesen 419 lovat
rekviráltak a városból. Petre Gheorghiu
kapitány, városparancsnok utasításaira
augusztus 31-ig 977 szarvasmarhát, 630
tonna búzát, 54 tonna rozst és 36 tonna
zabot rekviráltak, minden fizetség nélkül.
Elraboltak a gazdáktól 40 cséplőgépet is.
Mindeközben hadisarcot is kivetettek a
városra, amelynek értéke meghaladta a
165 ezer koronát.
Tudunk arról is, hogy a helyi Tejszövetkezetből leszerelték és elvitték a tejcsarnok gépeit, vajköpülőket, tejeskannákat
és a tartályokat is. Az elszállásolt románok
nem fizettek az elszállított sok száz mázsa
tűzifáért, és épületfáért sem. Összességében megfogalmazható, hogy a románok
megszállása nem sokban különbözött a
kommunista direktórium kártevéseitől. A
közgyűlési jegyzőkönyvben közel 30 millió koronára rögzítették a várost ért károkat. Azt a pusztítást, amit Böszörmény
külső részein végeztek a román hordák, fel
sem lehetett mérni. Vittek mindent, ami
mozdítható volt, ruhát, ingóságot, állatokat, ékszereket. Majd következett 1920.
március 13-a, amikor délelőtt, Vida Gyula
százados vezetésével, megérkezett Horthy
Miklós zalai ezredének 9. százada, akik kiűzték a románokat a városból. De ez már
a város és Magyarország történetének egy
másik szakasza.
Varjasi Imre
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A hentes a hús feldolgozásának
minden munkafolyamatát kézben tartja. Levágja az élő állatot, majd feldolgozza azt, fajtától
függő eljárás szerint.
Nehéz és kemény fizikai munka,
mégis meg lehet benne látni a szépséget. Mint ahogyan Szabó László és
Tóth Sándor hentesmesterek is megtalálták boldogulásukat ebben a hivatásban.
– Hogyan került erre a pályára?
Sz. L.: Már gyermekkoromban
együtt jártam nagyapámmal disznót
vágni. Így szerettem meg ezt a szakmát, amiben tizennégy éves korom
óta benne vagyok. Büszkeséggel tölt
el, hogy tizenhat esztendős koromban már majdnem önfenntartó voltam, köszönhetően a disznóöléseknek. Beiratkoztam az Irinyi János
élelmiszeripari középiskolába, majd
a végzés után a gyakorlati helyemen,
a Béke Agrárszövetkezetben helyezkedtem el. Itt Hadházi Sanyi bácsi
vezetésével megtanultam a szakma
alapjait, a fülétől a farkáig. Szépen haladtam előre, hiszen az elsődleges feldolgozástól eljutottam a késztermékelőállításig. Az akkori töltőüzemben
hagyományos módszerrel készítettük
a töltelékárut. Egy idő után azt éreztem, hogy most már a saját lábamra is
tudok állni, ekkor lettem vállalkozó.
T. S.: Én sokáig asztalosnak készültem, mivel édesapám ács-állványozó
volt. Közben Kertész Jánosnál atletizáltam, akinek a felesége, Éva néni
az Irinyi élelmiszeripari iskolában
tanított. Ők tették fel először a kérdést, hogy nem akarok-e hentes lenni. Nem állt tőlem távol ez a hivatás,
hiszen otthon, abban az időben rendszeresen vágtunk disznót. Így lettem
hentes. A középiskolában 1983-ban
végeztem. A tanuló éveimben ösztöndíjasa voltam a Konzervgyárnak. Ott
helyezkedtem el. Azután jött a katonaság, majd 1987. március 1-je óta
a Hajdúböszörményi Mezőgazdasági
Zrt. elődjénél helyezkedtem el. Azóta
is ez a munkahelyem. A nyugdíjfolyósítónak egyszerűen el tudom mondani, hogy mennyi munkahelyem volt.
– Volt-e hentes a családjukban?
Sz. L.: Nem volt a családunkban
hentes szakmunkás. Nagyapám azonban henteskedett, a családnak rendszeresen vágott disznót. Az ő eredeti
foglalkozása lakatos volt.
T. S.: Hivatásos hentes nem volt.
De a többi családhoz hasonlóan nálunk is ott volt a Bak nagyapám, aki
értett ehhez a mesterséghez. Bár az
eredeti foglalkozása fiákeres volt.
– Mindketten rendelkeznek mestervizsgával. Hol szerezték?
Sz. L.: Hat éve volt lehetőségem
arra, hogy mestervizsgát tegyek a
Széchenyi-középiskolában.
Ötven
esztendősen presztízskérdésnek tartottam, hogy megcsináljam. Szóbeli
és elméleti vizsga is volt. Én a kolbászgyártásról szóló tételt húztam ki.
Nem adta fel a leckét, hiszen rengetegszer töltöttem már ezt.
T. S.: Tanulóink voltak a vágóhídon. Úgy lehetett foglalkoztatni őket,
ha van mestervizsgával rendelkező
hentes is a cégnél. A Széchenyi-közép-
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Fülétől a farkáig

iskolában végeztem a mesterképzőt.
Nem bántam meg, hogy jelentkeztem, mert én elsősorban az elsődleges feldolgozásban, a vágásban és a
hűtésben vagyok jártas. A tanfolyamnak köszönhetően például bepillantást nyerhettem a korszerű húsipari
termékek készítésébe is.
– Milyen feladatai vannak egy hentesnek?
Sz. L.: Nagyon összetett. Üzletünk
okán, nemcsak a gyártás, hanem az
értékesítés is feladatunk. Helyi termelőktől vásárolok fel élő állatot,
azokat vágóhídra viszem, majd mi
dolgozzuk fel a húst. Lényegében családi vállalkozás vagyunk, a feleségem,
a fiam, a lányom is velem dolgozik.
Ehhez jön még három alkalmazott.
T. S.: Összetett. Mindenkinek,
mindenhez kell értenie, mivel mi kis
vágóhíd vagyunk. Nem szalagban
dolgozunk. Az elsődleges feldolgozásnak kisujjában kell lennie minden
hentesnek. Többek között érteni kell
a szúráshoz, a tisztításhoz és a hűtéshez.
– Milyen képességekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy valakiből jó hentes
legyen?
Sz. L.: Rátermettség kell, és, hogy
szeresse a munkáját. Egy jó hentes
erős, kitartó, birtokolja a szakmai tudást és jó ízérzékkel rendelkezik.
T. S.: Jó fizikumúnak, karakán kiállásúnak, mozgékonynak és jó kézügyességűnek kell lennie egy igazán
jó hentesnek. De ez még kevés. Fontos, hogy szeresse a szakmáját és
szorgalmas is legyen. Kevesen maradnak meg azon az úton, melyen elindulnak. Sokan lemorzsolódnak.
– Mennyire fontos a munkájában a
higiénia?
Sz. L.: Aki élelmiszerrel dolgozik,
annál fontos a tisztaság. Már tanulóként belém nevelték, hogy a körmünk és a kezünk mindig kifogástalan legyen. A hajnak is rendezettnek
kell lennie. A tiszta munkaruha és a
csizma, valamint a cipő szintén elengedhetetlen feltétele ennek a munkának.
T. S.: A higiénia az embernél kezdődik. A dolgozónak tisztának kell
lennie. A következő lépés a környezet rendezettsége. Ha ezekben valami hibádzik, a munkahelyi vezetőnek
azonnal szólnia kell. Az előírások
majdnem olyan komolyak, mint az
egészségügyben.

– Véleménye szerint van elég jó hentes?
Sz. L.: Vannak jó szakemberek.
Én nagyon sok gyereket kineveltem.
Büszke vagyok rájuk, hogy jó hentesek lettek, és boldogulnak az életben.
Külön örömmel tölt el, hogy a fiam is
ezt a pályát választotta, ő élelmiszeripari mérnök. Szépen fejlődik, becsülettel és szorgalommal végzi a munkáját.
T. S.: Kétezer körül, rengeteg tanuló dolgozott nálunk. Volt köztük elkötelezett a szakma iránt, de előfordult,
hogy nem is érdekelte a hivatás. A
vágóhídi munka ráadásul nagyon nehéz fizikailag, így egyre kevesebben
választják ezt a munkát.
– Mennyit változott ez a munka az elmúlt évtizedekben?
Sz. L.: A munka az ugyanaz, de sokkal modernebb gépeket használunk.
Huszonhat éve, amikor elkezdtem a
vállalkozásomat, akkor még kezdetleges eszközök voltak. Ma már több
munkafolyamat gépesített. A fejlesztésre mindig nagyon odafigyelek.
T. S.: A fizikai tevékenység ugyanaz maradt. Az eszközök fejlődésének
és a gépeknek köszönhetően kényelmesebb lett a munka, maga a környezet is komfortosabbá vált.
– A fogyasztási szokások is változtak?
Sz. L.: Ebben jelentős változás történt. Több mint húsz évvel ezelőtt
el sem tudtam képzelni, hogy rengeteg terméket teljesen konyhakészre
kell készíteni. A háziasszony beteszi
a húsokat a sütőbe, és tíz perc alatt
elkészül. Amikor bevezetek egy új
terméket, mindig megkóstoltatom a
vevőkkel. Beállítok egy asztalt a bolt
közepére, és közösen véleményezzük
az árut. Csak akkor hozom forgalomba, ha a vásárlóknak is ízlik.
T. S.: Nálunk tőkehúsokról és fél-
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sertésekről beszélhetünk. Itt egyre
jobban a minőséget igénylik a kereskedők és a vásárlók. Például elvárás,
hogy a karajon ne legyen zsiradék,
vagy ha tarját akarok venni, az legyen
szép mozaikos, zsírral átszőtt.
– Fejből vagy receptúra alapján dolgozik?
Sz. L.: Nekem minden a fejemben
van. Ezt nem tudják elvinni tőlem.
T. S.: Így is, úgy is. De akármilyen a
receptúra, érdemes kóstolni.
– Miben méri a szakmai sikereit?
Sz. L.: Sok olyan szakmabelit neveltem ki, tanítottam be, akik megállják a helyüket az életben. Ugyanúgy
tisztelnek később is, mint mikor nálam dolgoztak. Az emberek visszajelzései szintén mérvadóak számomra.
T. S.: Ezt nem nekem kell mérni.
Akinek dolgozok, az minősít és hitelesít. Nekem mérvadó az, ha a következő évben visszahívnak egy disznóölésre. Ez minősíti a munkámat.
– Hogyan viszonyul a főzéshez?
Sz. L.: A főzés a hobbim, ez kapcsol
ki igazán. Van egy kis kerti konyhám
teljes felszereléssel. Itt szoktunk a
baráti körrel főzőcskézni, szinte heti
rendszerességgel. Öt bográcsom van,
amiket egy speciális szekrényben tartok. Még Bodrogi Gyula színművész
is megcsodálta.
T. S.: Nagyon szeretek főzni, főleg a magyaros ételeket készítem el
szívesen. Slambucot, gulyáslevest és
pörköltöt. Újabban nagy népszerűségnek örvend nálunk a gyümölcsleves is. Minimum ötliteres fazékban
szoktuk főzni.
– Mi a kedvenc étele, melyik húst szereti legjobban?
Sz. L.: Minden húst szeretek. Nagyon kedvelem a pacalt, a birkát, a
marhát és a csülköt. Szívesen eszem a
lecsót és a székelykáposztát is. A hagyományos magyar konyha rajongója
vagyok.
T. S.: Ahogyan telnek az évek, egyre könnyebb ételekre vágyom. Megváltozott a szervezetem. Húsok közül
ma már a csirkét és a halat részesítem
előnyben. A már említett gyümölcsleves is a kedvenceim közé tartozik.
– Mit tanácsolna azoknak a fiataloknak, akik most szeretnék ezt a hivatást
választani?
Sz. L.: Szeressék a hivatásukat.
Alaposan tanulják meg az alapokat,
legyen bennük szakmai alázat, és elképzelésük a jövőjükről, illetve itthon
találják meg a boldogulásukat.
T. S.: Próbálják és csinálják. De akkor szívvel-lélekkel.
bertalan
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Kilencven éve annak, hogy
Hajdúböszörmény egyik jelentős
pedagógusa, közéleti szereplője, Dobó Sándor igazgató-tanító,
lapszerkesztő elhunyt.

Nemes harcát megvívta

A Dobó által szerkesztett Tanítók Lapja

Dobó Sándor (1864 -1931)

Emlékét egy városi kitüntetés, a
múzeumban munkásságát bemutató kiállításrészlet is őrzi. Dobó
Sándor Hajdúböszörményben született 1864. április 10-én. Apja, Dobó
Gábor, a történelmi Dobó család
ruszkai ágából származott, édesanyja, Gyöngyössy Zsuzsanna. Iskoláit szülővárosában végezte, majd
1879-től Zilahon a tanítóképzőben
tanult. Diplomáját 1882. július 1-én
kapta meg. Elsőként 1882. október
22-től szülővárosában kisegítőként
tanított, majd 1883-tól kinevezték
Büdszentmihályra (ma Tiszavasvári)
tanítónak.

Sándor (aki csak rövid ideig élt), István, és Anna. 1887-ben választották
Hajdúböszörményben tanítónak. Ettől fogva szülővárosának szentelte
kifogyhatatlan energiáját, szervező
erejét, pedagógiai felkészültségén
alapuló, a tanítóság érdekében végzett munkáját. 1888-tól munkatársa
a Protestáns Néptanító című lapnak,
de a „hiperlojalitást” nem vállalta, helyette 1894 januárjától szerkesztette
az országos terjesztésű Tanítók Lapját. Sok buktató után ennek tulajdonjogát 1902. december 31-én megvette, és többé nem engedte elvérezni az
újságot. Tudósított mindenről, ami a
tanítóság ügyét jelentette. 1894-ben
szervezték meg Debrecenben a Tanszerkiállítást és tanügyi kongreszszust. Részt vett a tanítók minden
országos gyűlésén. Cikkek tömegével
harcolt a 300 Ft-os tanítói fizetések
javításáért. 1895-ben megjelentette
a Magyar Népoktatásügy és a Néptanítók helyzete című munkáját. Írt
nyelvtan, számtan, természetrajz és
földrajz tankönyvet.
Politikai tevékenységét a Függet-

jelenlétében kifejtett bírálatával elérte, hogy írásban beadott javaslatait
a törvényhozók részben figyelembe
vették. Ebben a munkában barátja, a
hajdúböszörményi képviselő, Benedek János segítette. 1911-ben a képviselőházba országos tanítógyűlést
hívtak össze, ahol ő volt a tanítóság
anyagi megbecsülését követelő téma
előterjesztője. 1912-ben kerül a családba segítője, Varga Lajos, aki Katica lányát vette feleségül. Eltemette
édesanyját, balesetben elvesztette
István fiát. 1914. augusztus 15-én
Gusztáv a háborúban, a szerbiai Szabácsnál vesztette életét. A háborúban
elesett Annának a vőlegénye is, aki
szintén tanító volt. A mély gyász sem
állította meg céljai megvalósításában. 1917. június 15-én az asszonyok
fellázadtak, betörtek a polgármesteri
hivatalba. Ő teremtett rendet, ezért a
közellátás élére állították. Kellemetlenségei voltak a kommün alatt, de a
társadalmi tevékenységet nem hagyta abba. Presbiter, egyházi és községi
iskolaszéki tag volt, városi képviselő,
a vármegyei törvényhatósági bizottság tagja. Az egyleteket, alapítványokat jótékonysági rendezvényekkel
segítette. Az iparos ifjúságnak önképzőkört alakított, számtalan színdarabot rendezett velük.
A közjó szolgája

Tanítók, középen Dobó Sándor

A néptanító, lapszerkesztő
Dobó Sándor már pályakezdőként is a legnemesebb értelemben
vett néptanító volt. Iskolai munkája mellett számtalan egyesületben
viselt tisztséget: a Gazdakörben,
két temetkezési és az önkéntes tűzoltó egyletben, a Keresztyén Fogyasztási Szövetkezetben. Közéleti
tevékenysége mellett a tanítás, a
tanítók életkörülményei ügyében
szüntelenül munkálkodott. Pályája
kezdetétől publikált. Elnöke volt az
Alsószabolcs-hajdúvidéki református tanítóegyesület északi részének.
1884-ben megnősült, feleségének,
Sőrés Szidóniának egy kézzel írott
versgyűjteményt adott nászajándékba. Házasságukból hat gyermekük
született. Gusztáv, Margit, Katalin,

lenségi és 48-as pártban fejtette ki.
A Kossuth Lajos 90. születésnapjára nagy városi ünnepséget rendeztek, emlékbeszédét nyomtatásban
is kiadta. „A hajdúböszörményi ref.
elemi iskolák igazgatóinak jog és hatásköre” című cikke alapján alakult
ki a ma is meglévő iskolahálózat. A
város református tantestületét 36 fő
alkotta, akik a tervezet szerint igazgatókat választottak maguk közül.
1908-tól Dobó Sándor a mai Bethlen Gábor Általános Iskola igazgatója
volt. Itt 1914-ben örökös igazgatóvá
választották, 1925-ig vezette az intézményt. A fiúiskolát Lévai Imre, a
leányt Porcsalmy Gyula, az Iskola utcait (ma Eötvös) Kiss József, a Kálvin
térit Konz Lajos igazgatta. Az 1907es közoktatási törvénnyel kapcsolatban a miniszter, Apponyi Albert
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Tanítói otthont létesített, jegyzője volt az első világháborúban elesett
hősök emlékszobor bizottságának.
Ügyek tömegével foglalkozott: a tanári segélyezés, tankönyvek, énekkar, ünnepségek, tanárok beosztása,
a háborúban elmaradt órák következménye a továbbtanulóknál, stb.
1923-ban már Dobó Sándor a böszörményi tanítók tantestületi elnöke.
1924-ben a Tiszántúli Református
Egyházkerület zsinati tanítóképviselővé választotta. Munkásságát 1924ben a MTA Wodianer-díjjal jutalmazta. 1925-ben mint igazgató-tanító
nyugdíjba vonult, de ezzel csak több

ideje jutott az országos szervezetben végzendő feladatokra. Amikor
1923-ban az Országos Református
Tanítóegyesület (ORTE) elnökévé választották, hozzálátott az átszervezéshez. Az egyesületet olyan vagyoni
helyzetbe hozta, hogy nyaralóhelyet
vettek a tanítók számára: 1926-ban
Hajdúszoboszlón, 1927-ben Balatonalmádiban.
Sokat utazott, és őt is sokan felkeresték. Munkakapcsolatban állt Baltazár Dezsővel. 1926-ban ünnepelték
a Tanítók Lapja 40 éves jubileumát.
Sajnos ebben az évben meghalt Benedek János képviselő, Dobó segítőtársa, barátja. 1929. szeptember 24én háromszoros ünnepet ült a Dobó
család: 45 éves házassági évfordulót,
a 40 éves pedagógiai újságírói tevékenységét és, hogy harmadik alkalommal is megválasztották az ORTE
elnökének. Aktív élete néhány heti
gyengélkedés után, 1931. február 16án este végleg megszakadt. Temetése
országos esemény volt. A Benedek
János utcai ház udvarán ravatalozták
fel, a gyászistentisztelet után a Keleti temetőben helyezték örök nyugalomra. A Tanítók Lapja címoldalán
feltüntették: „Negyven évig szerkesztette Dobó Sándor”. Halála után
öt évvel sírja fölött a hálás utókor
felavatta, a Nagy Sándor János debreceni szobrászművész által készített
életnagyságú ülőszobrát. Sajnos ez
a szobor méltatlan körülmények között, talapzatáról leemelve, megrongálva árválkodik a temetőben.
A megemlékezést az ORTE elnökének, Ormós Lajosnak a szavaival
zárom, hogy átérezzük e méltatlanul
elfeledett embernek kortársaira gyakorolt erejét: „Pazar kézzel szórtad
lelked gazdag tárházából a kincseket.
Gyújtogattad az apró mécsvilágokat a
gyermeki lelkekben…De nem elégedtél
meg azzal, ami egy ember kötelességének elő volt írva, azon fölül, szinte emberfelettit cselekedtél…
Vándorbotot vettél kezedbe, hogy
megtanítsd a magyar tanítóságot mankó nélkül járni. Hogyan ragyogott homlokod körül a glória, amikor Isten által
kegyelemből adott csodálatos szónoki
képességeddel felnyitottad a szemeket,
felgyújtottad a szíveket. Bejártad az országot. Ostor voltál azokkal szemben,
akik nem akarták megérteni nemes harcod igazságos voltát. Korbácsa voltál a
tespedőknek, tétleneknek. Erő voltál a
gyengéknek”
Bagossiné O. Szabó Katalin

A Dobóról elnevezett üdülőház Almádiban
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester
06-20/313-4217

KÖZVILÁGÍTÁS

hibabejelentő:

36-52-219-419,

hétfő-csütörtök:

8-16.30-ig,

péntek:

8-13.30-ig.

Személyesen a Városi Piac felügyeleti
irodájában.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS

Március 31-én, szerdán Kiss Attila
polgármester tart telefonos ügyfélfogadást az alábbi telefonszámon: 563260.
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

VÉRADÁS
Március 26. (péntek) 10.30 - 16.30 óra,
Tungsram Op. Kft. Oktató Központjában (lovaspálya mellett, Kinizsi P. u. 1.)

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

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 26. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Március 27-28. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Március 29. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Március 30. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Március 31. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Március 27-29. (reggel 6-tól reggel
6 óráig): dr. Kecskés Lajos (06-209455-846).
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.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

Megjelent a Hajdúsági Tükör
legfrissebb száma
A Hajdúsági Tükröt online olvashatják. Akik
korábban előfizettek az idei lapszámokra, ők
nyomtatva lakcímükre kézbesítve kapják meg
a kiadványt.
A tartalomból:
- A szabadság katonái
- Interjú Kiss Attila polgármesterrel
- A sör kora
- Közelebb a csillagokhoz
- A csupa szív költőnő (Czégény Nagy Erzsébet portréja)
https://hajduboszormeny.hu/userfiles/
file/szabadhajdu%20ujsag/2021/Hajdusagi_
Tukor_20210310_JAV_web.pdf

„Számítógépet a tanulóknak!”

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:

XXXI. ÉVFOLYAM 11. 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

Tisztelettel felhívjuk a cégek, vállalkozók, a különböző szervezetek vezetőit és tagjait, a magánembereket, hogy használt vagy új számítógépet
adományozzanak a böszörményi iskolák arra rászoruló tanulóinak, segítve őket az iskolai feladatok teljesitésében; különös tekintettel a koronavírus-betegség által okozott helyzetre.
Az egyesület vállalja, hogy átveszi a gépet és az iskola segítségével eljuttatja azt az arra rászoruló, szorgalmas diáknak. Továbbra is várjuk az
önzetlen felajánlásokat!
dr. Nagy Imre, Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke
imre.drnagy23@gmail.com | 0620/3150947

Lapzárta: hétfő 14 óra.

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) a
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának
az illetékességi területén működő valamennyi települési Önkormányzat
(Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege,
Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére 2021. március 19-től 2021. április 18-ig tartó
időszakra ebzárlatot és legeltetési
tilalmat rendel el.
Az ebzárlat tartalma alatt tartási
helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet,
ha azok onnan ki nem szökhetnek.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon
vezetve, és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag
érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát,
és csak a hatósági állatorvos kedvező
eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
- vadászebek
- a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei
- a katasztrófa-mentő ebek
- a segítő és terápiás ebek, valamint
a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő
használatuk idejére mentesek a fenti
korlátozások alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor
húsevőket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.
Az ebzárlat alatt, húsevő állatok
összevezetésével járó rendezvény nem
tartható.
A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen
belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely
hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell
megszervezni.
Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett
állományokra.
A Járási Hivatal így határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Hajdú-Bihar megye területén
2021. március 07 – 2021. április 03.
között kerül sor a vadon élő húsevők
őszi veszettség elleni, szájon át történő immunizálására (az oltóanyagot
tartalmazó csalétek repülőgépes kiszórására). A vakcinázás hatékony és
biztonságos végrehajtása érdekében
„A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól” szóló 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet 8. §. (5) bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az
érintett területeken az illetékes járási
főállatorvos ebzárlatot és legeltetési
tilalmat köteles elrendelni.”
Dr. Ficsor László járási hivatalvezető
nevében és megbízásából eljárva:
Dr. Szegedi László járási főállatorvos

MIKLÓSI ZOLTÁN
búcsúztatásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú az élet,
és még most sem hisszük el,
hogy többé nem látunk Téged.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

BALOGH SÁNDOR
(a volt Csillag Tsz. nyugdíjasa)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nem az a bánat, amely fáj és
amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk szótlanul
egy életen át, némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen,
drága lelke nyugodjék békében!”

A gyászoló család.

2021. MÁRCIUS 26.
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Születésnapi köszöntő
TÖVISKES IMRÉNÉ
(Fazekas Zsuzsánna)
március 14-én ünnepelte

90. születésnapját.
E szép, kerek évforduló
alkalmából kívánunk
boldog életet és
jó egészséget!
Fia és lánya családjukkal
együtt.

ÉRTESÍTJÜK

Hajdúböszörmény lakosságát és a jogi személyeket,
hogy április 5-én (hétfőn) a hulladékszállítás
az ünnepre való tekintettel, elmarad!
Helyette április 3-án, szombaton történik
a hulladékszállítás.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

A megszokott helyre az elszállítani kívánt hulladékot
kérjük, reggel 6 óráig helyezzék ki.

FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata
VACSORAMENÜ

SZOMBATI EBÉDMENÜ
2021. ÁPRILIS 3.

2021. MÁRCIUS 29- ÁPRILIS 1.

11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

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

Levesek (1 választható)

Levesek (1 választható)

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)

• Gombaraguval grillezett jércemell
• Rántott sajt
• Sajttal töltött sertésborda
• Lecsós sertésszelet

• Gombaraguval grillezett jércemell
• Rántott sajt
• Sajttal töltött sertésborda
• Lecsós sertésszelet

Köretek (1 választható)

Köretek(1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

HB Holding
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.

• Húsleves
• Meggyleves

• Párolt rizs
• Steak burgonya
• Édesburgonya + 300 Ft
• Grill zöldség + 300 Ft
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• Grill zöldség + 300 Ft

A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

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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„A láb mindig kéznél van”, tartja a mondás. De ha jobban belegondolunk, a futásban tényleg ez a
legfantasztikusabb. Szinte bárhol
és bármikor végezhető, csupán a
megfelelő futócipőre van szükségünk hozzá.
Ezt az elvet vallja Szabó Andrea is,
aki a Böszörményi Körútfutók Közhasznú Sportegyesületének elnöke.
– Engem mindenki futócipővel és
túrabakanccsal ismer – kezdi a beszélgetést Andrea. Legutóbb húsz kilométert futottam a határban. Ha lehet, heti háromszor gyakorolom ezt a
sportágat. Általában a futásról az jut
az emberek eszébe, hogy egyéni sportág és unalmas. Pedig ez nem így van.
Amikor egyedül teszem meg a távot,
akkor a gondolataimat is rendezni
tudom. Persze nagyon szeretem azt
is, ha az egyesületi tagokkal rovom a
kilométereket. Mindkettő áldás számomra.
– A Böszörményi Körútfutók Közhasznú Sportegyesülete mikor alakult meg, és
milyen céllal hozták létre?
– Az egyesület 2002-ben jött létre. Az elmúlt közel két évtized alatt
nyolcvanöten vallották magukat körútfutónak
Hajdúböszörményben.
Tagjaink közül többen képviseltették magukat a Bécs-Budapest szuper
maratonon. Többször szerveztünk
különböző sportrendezvényt, a „400
év 400 km” mellett talán a „Nem oda
Boda” futóversenyre vagyok a legbüszkébb. Egyesületünk célja, hogy népszerűsítse a futást, a természetjárást,
a teljesítménytúrázást, a kerékpározást, és segítse az érdeklődő sport- és
természetbarátokat ennek gyakorlásában.
A szervezet nevében szereplő „Körút” a város kiemelkedő történelmi és
építészeti örökségét jelentő, körkörös
településszerkezetének jellegzetességére utal. Az egyesületet alapító futóknak a körút 6600 méteres hossza, egy
klasszikus helyi mértékegységgé vált.
– Rendszeresen vesznek részt versenyeken. Ezeken az eredmény vagy a teljesítmény számít?
– A futás szeretete nem a versenytől függ, de fontos hajtóereje egy-egy
megmérettetés. Véleményem szerint
az eredményeket nem érdemes öszszehasonlítani, mert nem tudjuk,
hogy az adott futónak mennyi munka
van a háta mögött. Ebben a sportban
is fontos az alázat, hogy tudjam azt,
önmagamhoz képest mit tettem le az
asztalra. Vannak egyéni és csapatversenyek. Ez utóbbiak megszervezése
nagy feladat. De megéri, mert ezek
a vetélkedések fontos közösségépítő
programok. Ilyen, amiken részt vettünk már, az Ultra-Balaton, az Ultra Tisza-tó szuper maratonok. Mi az
eredményeket mindig lejelentjük az
egyesület felé, így követni tudjuk egymás tevékenységét. Fennállásunk 15
éves rendezvényére összesítettük a
2002-2016. között elért eredményeket, és több mint 500 félmaratont és
180 maratont futottak le a futóink,
ami csak ezen a két klasszikus versenytávon, több mint 18 000 kilométer.
– Ön személy szerint mikor kezdett el
futni?
– Mióta járni tudok, én mindig fu-
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Körútfutó

tok. Alapvetően mozgékony alkat vagyok. De igazán, úgy érettségi körül
jött ez a sportág. Az első versenyem a
budapesti Nike fél maraton volt, ahol
váltóban indultam. Óriási élmény volt
böszörményiként átélni, hogy a főváros nevezetességei között futhatok.
– Milyen távokat tesz meg általában?
– Változó. Ha már cipőt húzok,
nyolc-tíz kilométert mindig futok.
– Mit szeret ebben a sportban?
– Amikor valaki elindul, mondjuk
csak sétálni, az is hálás dolog. Valahányszor futsz és túrázol, nem a sebesség és a távolság számít, hanem a
kikapcsolódás és a fókuszváltás. Ez
már csak jó lehet. Amikor futócipőt
húztam sok-sok évvel ezelőtt, nekem
ez a mozgás összekapcsolódott az imával és a hálaadással. Sokszor a kilométerek teljesítése közben születnek a
legjobb gondolataim. Olyan szabadságot élhetünk át, amit nyilván nagyon
sok sport megadhat. Ugyanakkor, ez
egy ingyenesen elérhető tevékenység.
– Amikor futja a távot, néha nem jut
eszébe, hogy most elég?
– Nem. Valóban el lehet fáradni, de
nekem nagyon sokat kell ahhoz futnom. Tavaly, életem első maratonján
nem merültem ki. Ez már az a sík,
amikor az ember érzelmileg és pszichésen felülírja a fizikai állapotát. Ekkor nem biztos, hogy reálisan látod a
tested kifáradását. Hatalmas emlék,
hogy a családom, a körútfutó barátaim, a pálya különböző pontjain zászlót
lengetve szurkoltak, bizony könnybe
lábadt a szemem.
– Edzésterv szerint dolgozik?
– Igen. De ez attól függ, hogy készülök-e valamilyen versenyre.
– Milyen pozitív hatást jelent a sportág?
– Az egyik pozitívum számomra,
hogy jó barátságok és kapcsolatok születnek a sportnak köszönhetően. Nagyon hálás vagyok azért, hogy megismerhettem a körútfutókat. Ez engem
gazdagít. A futás vidámságot és felszabadultságot is hoz az életembe. Főleg, ha egy verseny jól sikerül. Fejleszti
az ember kitartását, koncentráltságát
és állóképességét. Lényeges, hogy önmagáért fusson az ember. Egy jó testedzés és séta után úgy térek vissza a
hétköznapi életbe, hogy a sportból
szerzett többletet tovább tudom adni.
És ami a legfontosabb a futásban az,
hogy a mindenséggel, az Istennel is találkozik az ember.
bertalan
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A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
illetékességi területén működő általános iskolák
első évfolyamára történő beíratásra, a 2021/2022. tanévre.
Tanköteles, azaz 2014. IX. 1 - 2015. VIII. 31. között született gyermekét a
szülő/gondviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A beíratás időpontjai:
2021. április 15. (csütörtök) 8:00-18:00 óráig
2021. április 16. (péntek) 8:00-18:00 óráig
A beíratás helye: A körzet szerint illetékes, vagy a választott iskola székhelye,
ahova a szülő/gondviselő a tanköteles gyermek felvételét kéri.
Az egyes általános iskolák felvételi körzetéről a szülő/gondviselő tájékozódhat az óvodákban, általános iskolákban, a tankerület székhelyén (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.), vagy az iskolák honlapján, valamint a https://kir.
hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index felületen.
A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/gondviselőnek benyújtani, bemutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági
igazolvány, (személyi igazolvány) lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok)
– járási Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében a megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
– Oktatási Hivatal határozata a tankötelezettség elhalasztásáról (amennyiben a
gyermek még egy évig óvodában marad)
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (kötelező)
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (önkéntes)
• nyilatkozat arról, hogy valamely egyházi jogi személy által szervezett
hit- és erkölcstanoktatást, vagy az etika tárgy oktatását igényli gyermeke számára.
A nyilatkozatok formanyomtatványai letölthetők az iskola honlapjáról, vagy beszerezhetők az iskolában, óvodában.
A dokumentumok feltöltésére lehetőség van a http://eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap felületen, de a szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát a beiratkozás napján be kell mutatni az iskolában.
Ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek tényét– a körzet szerinti általános iskola értesítése mellett - az Oktatási Hivatal
számára kell bejelenteni a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_
bejelentese felületen!
Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató

