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Áldott ünnepeket!
„A húsvét a legnagyobb mély- sok alkalmával élhessünk meg, féleségeket és legnagyobb magassá- lem nélkül.
Végül Ady Endre soraival kívánunk
gokat megélő ünnepünk.”
áldott húsvétot valamennyiüknek!

Várhatóan áprilisban munkába
állhat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területén az a 18 tonnás
elektromos jármű, melyet a napokban vehetett át jelképesen,
ünnepélyes keretek között Kiss
Attila polgármester.
A debreceni átadón elhangzott,
hogy a csendes, környezetkímélő,
elektromos meghajtású hulladékszállító járművek Kelet- és Közép
Európában az elsők között állnak
munkába, a hajdúböszörményi központtal működő terület mellett Debrecenben, Hajdúszoboszlón és Berettyóújfaluban. Az említett városok

polgármesterei megtekintették és
jelképesen átvették a járműveket. A
Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2019-ben nyújtott be
támogatási kérelmet az Innovációs és
Technológiai Minisztériumnak, mely
pozitív elbírálásban részesült. Így
a közbeszerzési eljárásban nyertes,
debreceni székhelyű Elektromega
Kft. gyártotta le a támogatásnak köszönhetően az elektromos tehergépkocsikat, melyeket most még jelképesen, majd a szakmai betanulás után
már ténylegesen is átadnak a településeknek feladatuk ellátására, a környezetvédelem jegyében.
Sz.H.

Állampolgársági eskü
élő honfitársunk tette le az állampolgársági esküt, és vált kettős állampolgárrá. Tíz év alatt a 269. személy
vehette át honosítási okiratát Böszörményben. Kétszázhatvankilenc
ember, akik ugyan elvesztették a történelem során magyar állampolgárságukat, nemzetiségüket azonban
A honosítási eljárás utolsó és egy- nem.
Sz.H
ben ünnepélyes mozzanata minden
esetben az állampolgársági eskütétel.
Március 10-én a Városházán Kiss Attila polgármester előtt tette le Balla
Béláné, felvidéki magyar honfitársunk az állampolgári esküt, és vehette át a köztársasági elnök által aláírt
honosítási okiratot.
Városunkban, a megyében elsőként, március 26-án hét határon túl
Tíz éve lépett hatályba a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítása, mely alapján
a magyar felmenőkkel rendelkezők egyszerűsített eljárásban
kérhetik a magyar állampolgárságot.

Megérkezett az első húsvéti dekoráció a Bocskai térre. A festett tojások a Csillagvár
óvoda kisóvodásainak és pedagógusainak keze munkáját dicsérik

Írja Jókai Anna. És valóban. Szívünket, lelkünket egy szép egyházi
ünnep, a feltámadás ünnepének és
emellett a tavasz virágba szökkenésének öröme tölti el. Miközben egy vírus bizonytalanítja el a világot. Nem
tudunk személyesen találkozni, még.
De ez nem tart örökké.
Legyen ez az ünnep a hit, hogy az
egymásról való gondoskodás, az elővigyázatosság segít bennünket ahhoz, hogy újra minden ünnepet és
hétköznapot közösségben, találkozá-

„Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.
Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?”
Kiss Attila polgármester,
Fórizs László és Sőrés István
alpolgármesterek

Regisztráció az oltáshoz
Az oltási tervnek megfelelően, ilAkinek nincs internetes elérhetősége,
letve a vakcina mennyiségétől függőaz kérheti rokona, ismerőse, vagy a Szoen haladnak előre orvosaink városciális Szolgáltatási Központ (II. Rákóczi F.
unkban is az oltással.
utca 42.) munkatársai segítségét. Levélben csak az idősek jelentkezhetnek. Ők
A háziorvos értesíti a praxisában lévő
postai úton kaptak oltási regisztrációs ívet
regisztrált betegeit az oltás beadásának
az elmúlt hetekben.
időpontjáról és helyszínéről, prioritási lisAkihez nem jutott el a regisztrációs ív,
ta alapján.
de szeretné igénybe venni a koronavírus
Az oltakozáshoz minden esetben előelleni oltást, az a 60 éven felüli személy
zetes regisztrációra van szükség, amelyet
kérheti a levél újraküldését a Magyar Álönkéntes és ingyenes módon lehet meglamkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatótenni a https://vakcinainfo.gov.hu webolságától. Elérhetőségük: 06-80-204-884,
dalon, személyes adatai megadásával.
nyufig@allamkincstar.gov.hu.
A rendszer csak magyar telefonszám,
Amennyiben nehézséget okoz Önnek
lakcím, fel nem használt e-mail cím és TAJ
az oltáshoz szükséges regisztráció, úgy
szám birtokában engedi a regisztrációt
az alábbi elérhetőségen kérheti az önkornagykorúak számára. Az e-mail fiók megmányzat segítségét is: Ignáth Szilvia 06léte elengedhetetlen feltétel a regisztráció
52-563-259.
során.
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Bujdosó Mária

A hét arca
Bujdosó Mária festőművész, a
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának művésztanára hűséges szülővárosához, itt él köztünk.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

lis kommunikáció tanári szak tanulóéveit. Ez nyilván a tanári pályára
irányított. Ezt sohasem bántam meg.
Ösztönöz, hogy a mindennapokban
valakinek továbbadhatom a látásmódomat és tudásomat, és ezzel fejlődik. Nagyszerű dolog.
– Kit tart mestereinek? Ki volt, aki
segítséget nyújtott a kezdetekben?
– A középiskolára készülve Fekete
Jánoshoz jártam a városi rajzszakkörbe. Egy évet jártam a Bocskaigimnáziumba, ahol Gajdán Zsuzsa
volt a tanárom. Ők egy olyan szemléletet adtak, amit szerettem akkor is.
A szakközépiskolában Z. Erdei Anna
és Sulyok Géza voltak a mestereim.
A főiskolán pedig Szepessy Bélától,
Tarnóczi Józseftől tanulhattam, és
találkozhattam Bodó Károllyal, Havasi Tamással és Lukács Gáborral
is. Majd a Magyar Képzőművészeti
Egyetemen is kiváló mesterekkel találkoztam. Nagy hatással voltak rám,
mind pedagógiai munkájukkal, mind
művészetükkel.
– Vannak-e példaképei a művészek
közül?
– Külön példaképet nem említenék. Azonban minden megfog, ami
jó. Sok olyan képzőművésszel találkoztam már, aki hatott rám. Egy alkotónak több korszaka is lehet, esetleg valamelyik jobban tetszhet, mint
a másik. Mindenről próbálom „letapogatni” a számomra inspirálót.
– A kezdeti időszak milyen élményeket hozott?
– Mindenképpen fáradtságos munka eredménye az, hogy valaki bekapcsolódhasson egy művészeti szervezet tevékenységébe, vagy eljusson
odáig, hogy rendszeresen tudjon
kiállítani. A kezdetekben rengeteg
energiát kell fordítani erre. Folyamatosan keresni kell a lehetőséget a
megmutatkozásra. Egy idő után remélhetőleg tudnak rólunk, esetleg
számon tartanak bennünket.
– Voltak-e, vannak-e alkotói korszakai?
– Különböző korszakok jelen lehetnek, nekem is vannak időszakaim. Nem gondolom, hogy egy festőnek csak egyetlen stílusa van. Lehet,
hogy egy új tematika, technika, kifejezőeszköz teljesen más vizuális
világot hoz, mivel más színből, képi
elemből építkezik az alkotó. Így eleve
különböző stílusok és korszakok születnek.

Érzékeny személyisége visszatükröződik alkotásain. Színei és formái
sokszínű és lélekgazdag egyéniségről
tesznek tanúbizonyságot. Kísérletező
kedve kiapadhatatlan, alkotásai komoly művészi értéket képviselnek.
– Most min dolgozik éppen?
– Két aktuális tárlat felhívásra is be
lehet nyújtani most alkotást, március
31-ig. Nagyon nehéz a körülményeket megteremteni ebben a pandémiás
helyzetben. Igazából a gyerekekkel tanulok, és én is tartok órákat. Közben
egy-egy nap adódik, amikor lehetőségem van az alkotásra.
– Hogyan kezd hozzá egy képhez?
Előre megtervezi a fejében, vagy alkotás
közben formálódik?
– Mindkét lehetőség fennáll. A
téma mindenképpen meghatározó. A
kép alakulása, a képépítés közben a
gondolat, és annak képi megfogalmazása vezeti a kezet. Van, hogy egy-egy
vonalvezetés a kiindulási pont, és azt
szövöm tovább, valamikor pedig szigorúbban, tervszerűen alakul a felület. Mindkettő jellemző rám.
– Mindig magától értetődő volt, hogy
festészettel fog foglalkozni? Honnan indult?
– Mindig szívesen figyeltem meg a
körülöttem lévő világot. Akár legyen
az egy fényjelenség, vagy bármi, ami
körülvesz a látványban. Érzékeny típus voltam, már egészen kora gyermekkoromban. Érdekeltek azok a
jelenségek, amiken elmerenghettem.
Azt hiszem, valahol itt kezdődött.
Amikor a pályaválasztás kapcsán
döntés előtt álltam, ez az irány jutott
egyértelműen eszembe. Akkor már kirajzolódott, hogy a nyíregyházi művészeti szakközépiskolában szeretném
folytatni tanulmányaimat. Azután
pedig sorozatban következtek a művészeti és vizuális irányban folytatott
tanulmányaim.
– Volt a családjukban képzőművész?
– Kimondottan képzőművész nem
volt. Apukám műszerész volt. A mechanikai működési elvek meg-, és kitalálásához szükség volt a kreativitásra. Rajzi érzékenységet nagymamám
is mutatott.
– Mennyire szabta meg, illetve szabja
meg életét a neveltetése? Milyen útravalót kapott a családjától?
– Mindenképpen a valódi közve- Látvány, atmoszféra, struktúra
títését. Vagyis, amit teljesítünk és
– Mi az, ami inspirálja?
produkálunk, arról valljunk. Csalá– Nagyon sok minden inspirál.
dunkban mindig nagyon fontos volt A látvány, az atmoszféra mindenaz emberség.
képpen megérint. Foglalkoztatnak
az ősi elemek, a tűz, a föld, a víz és
Tudás, látásmód, vizualitás
a levegő jelenségei, valamint a mik– Mikor döntötte el végérvényesen, ro- és makrószerkezetek, strukturális jellemzők. Volt már konceptuális
hogy képzőművész és tanár lesz?
– A szakközépiskola után cél volt, munkám is, 2017-ben a Hajdúsági
hogy a képzőművészeti egyetemre Nemzetközi Művésztelepen, amikor
menjek. Közben elkezdtem a mosta- a Hippokratészi szangvinikus, meni Nyíregyházi Egyetem rajz, vizuá- lankolikus, kolerikus és flegmatikus

Újító és nyitott szemlélet

személyiségtípusokat jelenítettem
meg, homokfúvott üvegen.
– Honnan gyűjt inspirációt?
– Elsősorban látványból és olvasásélményekből. Különböző tárgyak,
jelenségek asszociációi is megindíthatnak. A tanítás során is gyakran
hangsúlyozom, hogy amit érdekesnek találunk, azt szemünkkel fényképezzük, és mélyítsük el magunkban.
Fotózzunk, írjunk, vagy készítsünk
vázlatot, kivonatot, amiről újra felidézhető.
– Volt-e már olyan, hogy megfestette a képet, és nem tetszettek például a
megfestett színek vagy formák?
– Ha alkotás közben felfedezek negatívumokat, akkor ezeket folyamatában átalakítom. Meg kell tanulni
abbahagyni és késznek tekinteni.
– Olyan volt-e, hogy nem akart festeni?
– Hosszabb időszak nem volt. De
vannak olyan napok, amikor nem
megy az alkotás. Vallom, hogy léteznek periódusok, amikor az alkotónak
„ki kell ürülnie” ahhoz, hogy újabb
inspirációkat tudjon befogadni és
szárnyakat kapjon.
– Mely színekkel szereti leginkább kifejezni érzéseit?
– Nincsenek kedvenc színeim. Azt
viszont látom, hogy előfordulások
vannak a képeimen, gyakori visszatérők a türkiz és az ibolya. Utólag
látható, hogy mi dominál a képeken.
Előre nem határozom meg sohasem a
színeket.

– Technikák sokfélesége jellemző a
művészetére. Kísérletező alkat?
– Azt hiszem, igen. Foglalkoztam
korróziós acéllemezek, vaslemezek
kiegészítésével. Az érdekelt, hogy hogyan lehet ezt továbbalakítani úgy,
hogy ne nyúljunk bele nagyon az
anyag viselkedésébe. Meg kellett találnom azt a pontot, amíg még nem
leszek erőszakos. Leginkább olajjal
szoktam dolgozni. A hagyományos
technikákat is szívesen használom.
– Rendszeresen mutatkozik meg kiállításokon. Ezek a bemutatkozások menynyire visszaigazolások az Ön számára?
– Nagyon jó visszaigazolások a
munkámat illetően. Jó a falakon viszontlátni a képeket, és látni a gondolatok beteljesedését. A kiállítótérben
teljesednek ki. Külön öröm, ha pozitív
visszajelzések érkeznek a látogatók
részéről.
– Melyik volt a legemlékezetesebb kiállítása?
– Mindegyik kedves, de ha egyet
kell kiemelnem, akkor a böszörményi
tárlat nagyon emlékezetes maradt a
számomra. Kupás Csillának nagyon
köszönöm, hogy segített ennek a
létrehozásában. Hajdúböszörményi
születésű vagyok, a gyökereim is ide
kötnek, bárhol lesz még kiállításom,
mindig a helyiek a legkedvesebbek.
– Művésztanár. Növendékeinek mi az,
amit feltétlenül közvetíteni szeretne?
– Elsősorban mindenképpen az
érzékenységet mondanám. Ennek
birtokában minden területen otthon
vagyunk. Hasznossága sokféleképpen valósul meg a művészetben is.
Az újító, nyitott és kreatív szemléletet feltétlenül szeretném közvetíteni.
Hiszen egy vizuális probléma több oldalról megközelíthető. Most a látható
zene a téma az egyik csoportomban,
és az, hogy miképpen lehet vizuális
jelekkel, jegyekkel és variánsaikkal leírni egy-egy dallamot.
– Elégedett embernek tartja magát
képzőművészként?
– Örülök annak, amit eddig sikerült
elérnem. Reménykedve nézek a jövő
elé. Bízom benne, hogy képzőművészként még nagyon sokat, esetleg maradandót alkothatok.
Bertalan Erzsébet

Itt a tavasz, jönnek a fecskék I.
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Kötelékeink
Hajdúböszörmény testvérvárosa a lengyelországi Krasnik.
A Bocskai téren márványoszlop
emlékeztet arra, hogy a testvérváros milyen irányban és hány
kilométerre található.
A földrajzi Európa közepén, az
Elbától keletre, a Duna mentén, a
Duna-Száva vonaltól délre, a Keleteurópai-síkságtól nyugatra, van egy
terrénum, amely a politikai KözépEurópa fogalmával nevezhető meg.
Olyan országok alkotják ezt a geográfiai tömböt, amelyek specifikus nemzeti kultúrákkal rendelkeznek, ám
azokat a közös keresztény hit foglalja
keretbe, amelyet ma is híven őriznek.
Közöttük meghatározó volt ezeréves
történelmünkben, már a nagyságuknál fogva is Magyarország és Lengyelország. Lengyel-magyar közös
érdek volt évszázadokon át a külső
keleti támadások (tatár, török, orosz)
és nyugatról induló csapások (németek, poroszok) kivédése. Azonos módon kellett küzdeni az állam megtartásáért, a nemzet megmaradásáért,

elénekeltük a nemzeti Himnuszunkat. Hosszú sora lenne nemzeteink
közös történelmi eseményeinek felsorolásához. Néhányat említsünk:
Nagy Ottó quedlinburgi udvarában
a magyar és lengyel küldöttség találkozása 973-ban, a Vazulfiak, a
lengyel anyanyelvű Szent László király és testvérei története. Adam
Chahrowski katonaköltő – aki részt
vett a mohácsi csatában 1526-ban,
arról tudósított, hogy Gonienski Lénárd kapitány 1600 lengyel harcossal
részt vett a harcban, s valamennyien elestek. Lengyelországból nő ki a
magyar Rákóczi-szabadságharc, s a
menekülőket fogadja. 1772-től a feldarabolt Lengyelország mellett küzdenek a magyar nemzet legjobbjai, az
ország újraegyesítéséért. Két lengyel
légió harcolt mellettünk az 1848/49es szabadságharcban. 1920-ban a lengyel hadsereg magyar fegyverekkel
űzte el a lengyel területekről az orosz
hadsereget. 1941-ben befogadta Magyarország a lengyel menekülteket,
1956-ban pedig lengyel vért kaptak a
magyar szabadságharc sebesültjei.

a hitért, a nyelvért. Voltak persze
politikai érdekütközések is a két nép
történetében, de sokkal több szálon
épült a kapcsolat: a mindennapi életben, a kereskedelemben, a gazdaság
terén. A szabadság és függetlenség,
a nemzet egységének szüksége motiválták a közös entitás kialakulását,
amely szükséges volt az élet fenntartásához.
A lengyelek talán néhány évtizeddel korábban vették fel a kereszténységet, mint mi. Mór, első pécsi püspök „András és Benedek legendája”
című művében szólt a Lengyelhonból
érkezett hittérítőkről. Kálti Márk
Képes Krónikája második helyen említette a lengyeleket, akik betelepültek a Magyar Királyság területére. A
Szent Korona eredetileg a lengyel király számára igért hatalmi-elkötelezettségi szimbólum volt, amely végül
István, és a magyar királyok fejére került. A lengyel és magyar uralkodóházak vérségi kötelékeinek összefonódása tovább erősítette az egymásra
utaltság, a barátság érzését, dinasztikus házasságok sora adott hátteret a
keleti és nyugati politika megvalósításához. Megdöbbentő és mély ünnepi érzés volt számomra is találkozni
Nagy Lajos király lányának, Szent
Hedvig síremlékével a krakkói Wawel
székesegyháza oltáránál, s mély emlék maradt az, hogy Báthori István
lengyel király sírjánál barátaimmal

Egymástól tanultuk az aranyművességet, a szobrászatot, a zenét, a
táncot. A Jagello Egyetemen tanultak
a magyar tudósok, államférfiak. A kereskedelem a XI. századtól észak-dél
útvonalakon eljuttatta a két ország
termékeit egymáshoz. A könyvnyomtatás, a textilipar, a konyhaművészet,
a divat kölcsönösen átszőtte a két
nép mindennapi életét. 12 évszázad
alatt minden generációban kialakult
a bajban segítséget adó, a békében
építő társhoz való viszony, pozitív
attitűd, amelyet apa a fiára, család
az utódokra hagyományozott. Ez idő
mindennapjaiban szőtt baráti szálak, érzelmek erős kötelékké váltak.
Életünk fontos élménye lett egymás
megbecsülése, védelme, a szabadság
és autonómia szükséglete, a szolidaritás. Egymás fájdalmát érezzük, vágyait megértjük.
Ennyi év együttélésben, harcban
„összeér” a lengyel-magyar ember és
nép lelke. Jerzy Paruszewski a „Hűséges folyók” című versében a költészet
nyelvén fogalmazza meg az összetartozás okát: „A Tisza valamit most
magyarul suttog,/És én mégis mindent,
mindent értek, /Mert a lengyel jaja ott
a Nyemen partján/ Ugyanaz és mindig
ugyanaz a vétek. /Idegen szívűek ezt sohasem értik.”
Sem Magyarországon, sem Brüszszelben.
Dr. Sári Mihály
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Ki tudja?

„Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és
nem veszünk el!” (Jónás 3,9)
Ninive bűnbánatot tart

Ki tudja, hogy ebben a „harmadik hullámban” hoz-e a Húsvét feltámadást
a világnak? Ki tudja, hogy járhatunk-e újra a templomba? S ha igen, mikor
és meddig: Két hét, négy hét, négy hónap? S ki tudja, lesz-e 4., 5., x. hullám a járványban? Vagy annak az erdélyi igehirdetőnek adhatunk igazat, aki
nemrég egy nemzetközi online evangelizáción így prédikált: „Látásom szerint
maga Isten zárta be a templomok ajtaját, mert valami nagyon nincs rendben sem
az egyház, sem a világ életében!”
Netán már itt tartunk? „…nyelvüket rágták kínjukban, kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből.” (Jelenések
16,10-11) Merthogy ki tudja, meddig mutálódik a koronavírus, s meddig hatékony egy-egy vakcina? Ki tudja, hányszor kell újraoltatnunk magunkat, s
hányszor kell még új és új oltóanyagot kifejleszteniük a tudósoknak, s vajon
képesek lesznek-e rá, és lesz-e hozzá elég idejük? Ennek az évnek a Húsvétján sok-sok „ki tudja” kérdés tehető fel teljesen jogosan és megalapozottan.
– De mi a válasz? Van-e válasz? S hol van a válasz?
Én úgy látom, hogy egyre bizonytalanabb a legbátrabb politikusok és a
legjobb szakemberek hangja is, mind itthon, mind külföldön: „Együtt sikerülni fog!” „Legyőzzük a vírust!” „A tudomány győzedelmeskedik!” – De csakugyan?
Valóban így lesz? Ki tud itt bármi biztosat állítani?!? A csodálatos az, hogy
mindegyik kérdésre található válasz. És még csodálatosabb, hogy ugyanaz a
válasz. Ki tudja?… az Isten tudja! Mindegyikre tudja a választ! És ezt megértette az ókori Ninive pogány uralkodója is, csak a mai ember nem akarja
érteni, és nem akarja elfogadni. Az Asszír Birodalom királya, III. Asszúr-dan
(Kre. 772-754) kihirdette és maga is megtette: „Amikor ez a hír (tkp. Jónás igehirdetése és annak hatása) eljutott Ninive királyához, fölkelt a trónjáról, levetette
magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették
Ninivében a király és a főemberek parancsára: Az emberek és állatok, a marhák és
juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, térjen meg mindenki a maga
gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! Ki tudja, talán felénk fordul és
megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el!” (Jón 3,6-9)
Ezt kellene elfogadni és kihirdetni, a politikában, a tudományban, az egyházban és egyéni életünkben: Nincs megoldás, nincs menekvés, csak az élő
Isten. Különben: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” (Jón 3,4)
Mi sokkal többet tudunk Isten ítéletéről és szeretetéről, mint a niniveiek
(vö.: János 3,16 1.Kor 15,3-4), mégsincs nyoma megtérésnek sem a tudományban, sem a politikában, sem a gazdaságban, sem az oktatás-nevelés
alapelveiben, illetve gyakorlatában, - nincs böjt, csak önmagunkban és saját
készítményeinkben való bizakodás, illetve kényszeredett korlátozások. Sajnos az egyház sem meri hirdetni: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” (Jón
3,4) Nincs böjt a „gazdag” országokban, ahol van enni- és innivaló, sőt, tele
vannak az üzletek! – Ninivében volt! (Jónás 3,5) Ki tudja, mekkora figyelmeztetést kell még adnia a Föld, az univerzum és az emberiség Tulajdonosának?! Hogy a döntéshozók, a tudósok és az egyszerű emberek, és az egyház
tagjai magukba szálljanak? Ki tud, ki akar úgy kiáltani teljes szívéből, alázatosan könyörögve, ahogy az egykori Ninivében tették: „Ki tudja, talán felénk
fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el!” (Jón 3,9)
Hisszük és valljuk, hogy a húsvéti evangélium újra meghirdeti: „Felénk fordul és megszán az Isten!” „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,32)
„Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az ÚR –,
hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.” (Ezékiel 18,23)
Ki tudja? – Mi tudjuk! - Mit tudunk? – Hogy Jézus Krisztussal több mint
ötszázan találkoztak a feltámadása után! (1.Kor 15,6) Ezért Ő meg tudja
tenni, hogy bűnbánat és hit által ébredést ad a Földön! Akár Európában, Magyarországon, és akár Hajdúböszörményben is! Ezért imádkozunk és imádkozzunk folyamatosan! Ez a kiút a járványból, a bűnből és a kárhozatból!
Mi tudjuk! Honnan? Jézus Krisztus nagypénteki áldozatából és Isten igaz
beszédéből! „Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe
maradékának büntetését? – Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik
kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja!” (Mikeás 7,18-19) Így legyen, ámen!
Somogyi László református lelkipásztor

4
A rendkívüli jogrend szabályainak megfelelően Kiss Attila polgármester miután kikérte
képviselőtársai véleményét elfogadta Hajdúböszörmény 2021-es
költségvetését. A városvezetőt
többek között pénzügyekről és
az idei fejlesztési tervekről kérdeztük.
– Mikor kezdődött el a város költségvetésének összeállítása és tervezése, és
kik vettek részt a munkálatokban?
– Az elmúlt év őszén kezdtük el a
költségvetés összeállítását. Tavaly
novemberben már a koncepciót tárgyalta a testület. Ezt követően Gulyás Gergely miniszter úrral, és pénzügyminisztériumi osztályvezetőkkel
egyeztettünk az iparűzési adó ötven
százalékos csökkentése miatt. Köztudott, hogy a kormány felére mérsékelte a kis- és középvállalkozások
iparűzési adóját. Ez az adónem Hajdúböszörményben 1,2 milliárd forintos nagyságrendű. A kormánydöntéssel hatszázmillió forint az érintett
cégeknél marad. Ez az összeg viszont
hiányzik a költségvetésünkből. A
veszélyhelyzeti szabályok miatt, az
egyeztetéseket követően, a képviselők és az intézmények javaslatainak
figyelembevételével, én hoztam meg
a költségvetéssel kapcsolatos döntéseket a grémium nevében.
– Mire helyezték a hangsúlyt a tervezés során?
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Folytatódó fejlesztések

A Fürdőkertben komplex beruházás kezdődik

ünnepelhetnénk. De erre nincs biztosíték.
– Mennyi pénzzel gazdálkodhat
2021-ben a város?
– A város az idei esztendőben 8,1
milliárd forintos keretből tud gazdálkodni. Ez egy nagyon nagy összeg.
De sok, és szerteágazó feladatot kell
megvalósítani belőle. Ezek között
találhatók kötelezőek és nem kötelezőek. A kötelezőket, amelyeket a
törvény előír, minden körülmények
között el kell látnunk. Az önkéntesek
pedig azok, amiket mi vállalunk fel.
Ez utóbbinál csak példaként említeném a művészeti csoportok, a fürdő
és uszoda, vagy a média működtetését, rendezvények megvalósítását.

A művelődési központ felújítása

– A mérsékletesség és az óvatosság
volt a fő szempont. Egyetlen olyan
tételt sem terveztünk, amely nem
szükséges a működéshez. A fejlesztések tekintetében azokat valósítjuk
meg, amire pályázati támogatással
rendelkezünk, illetve törvényi és jogszabályi előírások köteleznek bennünket a kivitelezésükre. A városüzemeltetés, a mindennapi feladatok
elvégzése kiemelt terület, erre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni.
– Az idei egy veszélyhelyzeti költségvetés?
– Mondható, hogy ez egy veszélyhelyzeti költségvetés. Például elfogadtuk a rendezvénytervet is. Rendelkezünk tehát a város
programnaptárával. De addig, amíg
fennáll a jelenlegi helyzet, addig többek között nem szervezünk kiállítást,
nincs koncert és a művészeti csoportok sem tudnak úgy működni, mint
korábban. Bízom benne, hogy amint
vége lesz a jelenlegi helyzetnek, onnantól kezdve valódi rendezvények
és események valósulnak meg. Jó
lenne, ha a gyermeknapot már meg-

A költségvetésben található a felhalmozási és működési oldal. Ez
utóbbi, egyebek mellett, a rezsiköltségeket és a béreket tartalmazza.
A felhalmozási oldal pedig minden
olyan tevékenység, ami értéket teremt, ami itt marad a városban. Ilyen
egy óvoda működése vagy az útfelújítás. De ide tartozik a művelődési központban végzett 870 millió forintos
beruházás is. Ezek a tételek az idén,
közel 4 milliárdos nagyságrendet
képviselnek. Megközelítőleg a költségvetés felét teszik majd ki a fejlesztések.
– Mennyire sikerült egyensúlyban
tartani a bevételeket és kiadásokat? A
stabilitást és működést mennyire biztosítja?
– Egyensúlyban vannak a bevételek
és kiadások. Azt azért jelen pillanatban elmondanám, hogy visszafogott
a költségvetésünk. Bízom benne,
hogy a kormányzati tárgyalások után
meglesz az iparűzési adó kompenzációja is. Akkor a költségvetésünk egy
biztos, erős lábakon álló büdzsé lesz.
– Tartalékösszeget képeztek-e?

– Természetesen. A költségvetésben 133 millió forintot terveztünk
erre a célra. Így bármi váratlan esemény történne, lesz mihez nyúlnunk.
– Hitelfelvétellel számolnak-e a költségvetésben?
– A költségvetési egyensúly miatt
építettünk be hitelt, de a valóságban
nem szeretnénk felvenni. Lehetőségünk lenne rá, de ezzel tavaly sem
éltünk.
– Milyen fejlesztések várhatóak az
idén?
Sok olyan fejlesztésünk lesz, amelyek már biztos, hogy megkezdődnek. Egyrészt az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban történik majd
korszerűsítés önerőből, másrészt
pályázati forrásból valósul meg több
rekonstrukció. Ezeket sorolva említeném a napokon belül kezdődő fejlesztést, mely a Hajdúkerület utcán
fog megvalósulni. A lakosok teljes
felújításra számíthatnak. Gondolok
itt a járda, a zöldfelület, a közvilágítás és az úttest megújítására. De
ugyanígy megszépül az Újvárosi utca
azon szakasza, mely a Bocskai tértől
az Árpád utcai kereszteződésig tart.
Másik nagyon jelentős beruházásunk a strand irányába vezető kerékpárút kiépítése lesz. Ez a főtérről
kezdődik, és átvezet majd az Iskola és
Arad utcákon.
A Nyugati Ipari Park kialakítását
jelenleg is végzi a kivitelező, a szakemberek tavasz végére ígérik az átadását. Jó hírem a böszörményieknek, hogy minden nap jelentkezik
komoly érdeklődő az ipari parkos területeink iránt. Már most tervezzük
a 8,5 hektáros terület bővítését, a
mellette lévő állami földek felé. Erről
miniszteri szinten egyeztettünk is.
Az Árpád utca úttestének a megújítását, az Újvárosi utca kereszteződé-
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sétől a József Attila utcai elágazásig
is megvalósítjuk. Ezen túl szakemberekkel azon dolgozunk, hogy az Újvárosi és Árpád utcai kereszteződés
biztonságosabb legyen. Keressük a
megoldást. Szintén nagyon pozitív
hír, hogy a megyei önkormányzat támogatásával megkezdődött a Debrecen – Hajdúböszörmény – Hajdúdorog közötti kerékpárút tervezése.
– A Fürdőkertben is nagy beruházást
terveznek.
– Igen. Ez a fejlesztés a Területi
Operatív Program keretében valósul meg. Két nagy pályázati forrás
adja az alapját. Így több százmilliós
beruházás érkezik a városba. Egyebek mellett bővítjük a meglévő szálló és étterem épületét. Kialakítunk
egy kiállítóteret, fedett játszóházat
és rendezvényterem is várja majd az
odaérkezőket. Ezen túl létesül egy
új extrémsportpálya is. A Palinta játszóteret fejlesztjük és bővítjük. Itt
tematikusan a Boda Katalin legendát
fogjuk életre hívni. A tervek szerint
kicsiben megépítjük a Csonkatornyot, ahova alagúton lehet majd eljutni. A Fürdőkert hátsó területén,
a régi épületek helyén kézműves
apartmanházakat építünk, ahol foglalkozások és műhelyek működnek
majd. Az elképzelések szerint, később ezek is szálláshelyként funkcionálhatnak.
– Milyen beruházásokról tud még beszámolni?
– Megemlíteném még a határon átnyúló ROHU programot is, amely egy
egészségügyi és egy gazdasági részből
tevődik össze. Egyrészt ebből valósul
meg az új, a Petőfi utcán megépülő
orvosi rendelő berendezéseinek és
eszközeinek a beszerzése. A fogorvosi műszerek vásárlása mellett, az
egynapos kórházi ellátás feltételeit is
javítjuk a pályázatnak köszönhetően.
Illetve a fürdőben, a gyógyászati központ eszközellátottságának modernizálását is megoldjuk. A program
gazdasági része pedig, elsősorban a
Vágóhíd és a Húsfeldolgozó eszközellátásának bővítését tartalmazza.
Ehhez kapcsolódva egy mintaboltot
is szeretnénk nyitni a városközpontban, a Karap Ferenc utcán.
– Az elfogadott költségvetés tükrében, milyen éve lehet a városnak?
– Ha a költségvetésben tervezetteket betartjuk, és az iparűzési adó
kompenzációja is megoldódik, akkor
egy nagyon biztos, nyugodt évre számíthatunk.
Bertalan Erzsébet

Az Újvárosi utca is megújul
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A gázszerelő, készülékek beszerelésével, karbantartásával, rendszerek kiépítésével és javításával
foglalkozik.
Egy olyan hivatás, ami napjainkban
nélkülözhetetlen az emberek számára, hiszen a cégek és háztartások nagy
része gázfogyasztó. Két szakmabelit,
Csatári Jánost és Varga Lászlót kérdeztünk munkájukról, kihívásaikról,
hétköznapjaikról.
– Mióta végez gázszerelői munkát?
Cs. J.: 1973-ban határoztam el,
hogy gázszerelő tanulónak állok. Rá
három évre szabadultam, azóta folyamatosan a szakmában vagyok.
V. L.: Gázszerelő munkát, 1992. február 3-a óta végzek.
– Miért ez a szakmát választotta?
Cs. J.: Volt egy régi jó ismerősöm,
Károlyi Anti bácsi. Az ő hatására és
példájára választottam ezt a hivatást.
Böszörményből akkor hárman jelentkeztünk az iskolába Bocskai Sándorral
és Ignáth Sándorral. Együtt is végeztünk.
V. L.: Műszaki pályán dolgoztam
világéletemben. Amikor végeztem a
főiskolán, a Tungsramba kerültem fejlesztő mérnöknek. Onnan hívtak el a
„maszek” világba. Nagyon megszerettem ezt a munkát. Mellette folyamatosan képeztem magam. Érdekes hivatás a mienk, minden nap szükség van
ránk.
– Hol végezte az iskoláit?
Cs. J.: Debrecenben, az akkori 108.
számú szakképzőben végeztem. Ott
első esztendőben egy általános képzést kaptunk, a második évtől már
kihelyeztek bennünket építésszerelési
munkákra. Végzősként pedig gázkészülék-szereléssel, és javítással foglalkoztunk. A gyakorlat szempontjából jó
iskola volt.
V. L.: Középiskolába a Mechwartba
jártam, majd az Ybl Miklós főiskolán
végeztem Debrecenben. Ezt követően
Pécsen, a Pollack Mihály egyetem tanultam, ahol épületenergetikai szakmérnöki diplomát szereztem. Azért
még benne vagyok a gyakorlatban,
csak kevesebb időm jut a szakmára.
Nagyobb feladatoknál én is részt veszek a konkrét kivitelezési munkákban. Túlnyomórészt inkább menedzselem azokat.
– Hogyan emlékszik vissza a végzés
utáni kezdeti időszakra?
Cs. J.: Először a TIGÁZ-nál helyezkedtem el. Ez a hely nem volt idegen
számomra, hiszen ott végeztem a gyakorlatot. A hálózatszerelési ágazatnál
kaptam munkát. Mivel sokat kellett
vidékre járni, ezzel egy év után felhagytam. Ezt követően Debrecenben,
a Szolgáltatóipari Vállalatnál kezdtem
dolgozni, ahol később a cég hajdúböszörményi telephelyére hívtak. Végig
főállású bedolgozóként tevékenykedtem.
V. L.: Egy ismert helyi vállalkozónál
kezdtem a pályafutásomat. Jártuk az
országot, sok helyen megfordultunk,
majd egy év után önállósodtam. Abban
az időben kezdődött a falvak gázellátási programja, ez volt az igazi első kihívásom. A Szabolcs megyei Érpatakra
kerültünk, ahol szinte a település nagy
részének a gázellátását mi végeztük,
több száz bekötést körülbelül két év
alatt. Sokat kellett dolgozni, mellette a
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Gázszerelők

Csatári János

lakossági szektorban tevékenykedtem,
fűtés, gáz- és vízszerelést végeztünk.
Már akkor korszerű szerelési rendszerekkel foglalkoztam.
– Mi volt az a pont, amikor eldöntötte,
vállalkozóvá válik?
Cs. J.: A rendszerváltással egy időben kezdtem el vállalkozni, mivel megszűnt a vállalat. Valahová lépni kellett.
Mivel addig is a magam ura voltam,
úgy döntöttem, hogy vállalkozó leszek.
V. L.: Vállalkozó 1992. februárja
óta vagyok. Előtte tizenkét hónapot
egy épületgépészeti kft.-nél dolgoztam. Majd 2000-ben alapítottam meg
a Vargatherm Kft.-t.
– Vállalkozóként milyen elveket vall?
Cs. J.: Minden apró részletre oda
kell figyelni. Főképpen magánemberekkel vagyok kapcsolatban. Vallom,
hogy mindent a legjobb minőségben
szükséges megoldani. A megrendelői
visszajelzések alapján úgy érzem, ez
sikerül is.
V. L.: Pontosnak, precíznek és megbízhatónak kell lenni. Ez alapfeltétele
a mi szakmánknak.
– Hol tart most a cége?
Cs. J.: Velem együtt négyfős a cégem. Van olyan kollegám, akivel huszonnyolc éve dolgozok együtt. Egymás gondolatát is kitaláljuk. Ezzel a
létszámmal próbálunk mindent megoldani, a legjobb minőségben. A fiam
is nálam volt tanuló. Ő már elvégezte a
főiskolát is. Teljesen önálló a szakmában, műszaki ellenőrként tevékenykedik.
V. L.: A piacon megtaláltuk a helyünket. Folyamatosan fejlesztünk.
Ennek köszönhetően mindig előrébb
tudunk lépni. Jelenleg huszonhat főt
foglalkoztatunk. Szakmailag felkészült, megbízható kollégákkal dogozok együtt. A siker kulcsa a jó „csapat”.
Képzettek, fél szavakból is megértjük egymást. A fiam jelenleg műszaki
egyetemen tanul, de már most nagyon
sokat segít a munkámban.
– Manapság mi a feladata egy gázszerelőnek?
Cs. J.: Főleg építésszereléssel foglalkozom. Ebbe minden beletartozik a
tervezéstől, teljesen a műszaki átadásig. Mi végezzük a kapcsolattartást,
ügyintézést, ami időben ugyanannyi,
mint a tényleges munka. Javítást csak
régi ismerőseimnek, ügyfeleimnek
szoktam végezni.
V. L.: A gázszerelés összetett tevékenység, komplex folyamat, egy jó
gázszerelőnek napra késznek kell len-
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nie. Egy mátrixhoz tudnám hasonlítani, minden elemének a helyén kell
lenni, hogy tökéletes legyen. Nagyon
sok háttérmunkát igényel, előkészítés, kapcsolattartás a megrendelővel,
szolgáltatóval, társvállalkozókkal, tervezés, kivitelezés, szakhatóságok, műszaki átadás, üzembe helyezés és nem
utolsó sorban a szervizelés, javítás. Így
teljes a feladat, nem szabad a megrendelőt magára hagyni.
– Mi jellemez egy jó gázszerelő mestert?
Cs. J.: Egy jó gázszerelő legyen maximalista. Hiszen ez egy felelősségteljes szakma. Kis figyelmetlenségből
akár gázrobbanás is bekövetkezhet. Ha
a tömítést kifelejtené az ember, vagy
nem húzná meg az oldandó kötést, abból nagy baj lehetne.
V. L.: A szakmai hozzáértés a legfontosabb. De ennek párosulnia kell
tájékozottsággal, a szabványok ismeretével, precízséggel, felelősségtudattal.
Fontos az egész folyamat átláthatósága, betartása a szakember részéről.
– Milyen szerepet kap munkájukban
a pontosság, a megbízhatóság és főleg a
gyorsaság?
Cs. J.: Mindháromra szükség van.
Ezek nélkül nem is boldogulnánk. Az
emberek főleg azt szeretnék, ha a szerelő gyorsan jutna el hozzájuk. Például
volt olyan esetem, hogy a karácsonyi
kalács sütése közben romlott el a készülék. Ahogyan hívtak, én rögtön kimentem a helyszínre, és elhárítottam
a hibát. Így a háziasszony megsüthette
a karácsonyi süteményt.
V. L.: Ezek a tulajdonságok nagyon fontos szerepet kapnak a mai
világunkban. Kiemelném ezek közül
a rugalmasságot és gyorsaságot. A jó
és megbízható szerelő törekszik arra,
hogy minimalizálja a kivitelezési
időt. Így az adott család keveset ma-

rad a megszokott komfort nélkül. Ezt
igénylik is a megrendelők.
– Mitől szép ez a szakma?
Cs. J.: Attól, hogy változatos. Minden egyes munka új kihívás. A készülékjavítás általában egy sablonos dolog. De még ott is talál olyat az ember,
amivel lehet, hogy először találkozik.
Az is jó, hogy mindig új dolgokat tanulunk.
V. L.: Az elégedett vevő a legfontosabb, ez a motorja az egésznek. Minden munka tartogat valami új kihívást.
Annak ellenére, hogy régóta benne vagyunk ebben a szakmában, a mérnök
és szerelő kollégákkal minden reggel
tartunk egy megbeszélést. Átbeszéljük a napi teendőket, jó hangulatban
meghatározzuk a feladatokat egy forró
kávé mellett. Így mindenki tudja a feladatát, és megfelelő minőségi munkát
tud végezni.
– Volt-e már munkája révén veszélyhelyzetben?
Cs. J.: Tanulókoromban egyszer
veszélyes helyzetbe kerültem. Gáztűzhelyt javítottunk. A tulajdonos bejelentette, hogy égéstermék szagot érez
a sütőből. Ahogyan alányúltam a tűzhelynek, akkor már éreztem a gázszagot. De abban a pillanatban egy nagy
lángcsóva kicsapott a berendezésből,
leégetve a hajamat. Ettől komolyabb
baj még nem ért.
V. L.: Közvetlen veszélyben sohasem voltam. Gázszivárgás előfordult,
de komolyabb veszélyforrás nem. A
biztonságra fokozottan ügyelek.
– Jelen van-e a szakmában a folyamatos tanulás?
Cs. J.: Jelen bizony. Továbbképzésekre járok, főleg akkor, ha új technológia jön be. Az interneten is nyomon
követem a változásokat.
V. L.: Természetesen folyamatosan
képzem magam. A készülékgyártókkal folytonos kapcsolatban vagyok, új
készülékek megjelenésekor továbbképzéseken sajátítom el a szükséges
ismereteket. A szakképesítésem, jogosultságaim érvényességéhez szükséges
szakmai rendezvényeken részt veszek.
– Miben méri szakmai sikereit?
Cs. J.: Leginkább abban mérem,
hogy sok visszatérő ügyfelem van.
Olyan is akad, akinek harminc-negyven éve szereltem. Mindenképpen jó
érzés, hogy bizalommal fordulnak felém az emberek.
V. L.: Az elégedett és visszatérő ügyfelekkel mérem a szakmai sikereimet.
Azt is sikerként élem meg, hogy közel
harminc esztendeje működünk, és ott
vagyunk a piacon. Cégnek jó a híre, és
megbízhatónak tartanak bennünket.
bertalan

Varga László
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Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
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06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS

Április 7-én, szerdán Sőrés István
alpolgármester tart telefonos ügyfélfogadást az alábbi telefonszámon:
563-255.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:
560-130 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
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GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS

hibabejelentő:

36-52-219-419,

hétfő-csütörtök:

8-16.30-ig,

péntek:

8-13.30-ig.

Személyesen a Városi Piac felügyeleti
irodájában.

Lapzárta:

április 6.
9 óra.
Hirdetésfeladás:

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

XXXI. ÉVFOLYAM 12. 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

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,
Megemlékezés

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

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

ANTAL LÁSZLÓ
halálának 11. évfordulójára.

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
Április 2. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Április 3-4. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Április 5. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Április 6. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Április 7. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Április 8. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 2-5. (reggel 6-tól reggel 6 óráig): dr. Komáromi Márton (06-209339-458).
Április 5-6. (reggel 6-tól reggel 6 óráig): dr. Nagy Anna (06-30-662-2725)
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
Tigáz:

Tel.: 36 80/180-380

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.

SZEPESI ANTALNÉ
(született Madácsi Juliánna)
halálának 5. évfordulóján.
„A te szívedben már 5 éve örök nyugalom van.
Miénkben, kik itt maradtunk,
soha el nem múló fájdalom van.”
Férjed, családod és unokáid.

Megemlékezés

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak neked.
Emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk, te is itt élsz velünk.”
Szerető felesége,
gyermekei családjaikkal

„5 éve már, hogy itthagytál minket,
de mi szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset.
A múltba visszanézve valami úgy fáj,
valakit keresünk, aki többé nincs már.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk is, mint valamikor régen.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”
Így maradsz meg bennünk örökre,
örökké szeretve: bánatos feleséged,
fiaid, menyeid és a drága unokák.

„Emlékedben, szívedben ott él ő,
álmaidban nézed, milyen élő.
Nem is halt meg, nyugtasd meg a lelked,
amíg te élsz, ő is itt él benned!”
(Aranyosi Ervin: Emlékezés rá…)

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

MOLNÁR MIHÁLY
halálának 5. évfordulóján.

PAPP ISTVÁN
halálának 2. évfordulóján.

Felesége, fiai, menyei, unokái.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

SZABÓ ANDRÁSNÉ
szül. Tömöri Zsuzsanna
(Nyár u. 19. sz. alatti lakos)
halálának 20. évfordulójára
„Elvitted a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.
Téged elfelejteni nem lehet,
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk Téged!”
A gyászoló család

SZABÓ IMRÉNÉ
(született Kövér Róza)
búcsúztatásán 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.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Emlékezünk Rólad

LOVAS ANTALNÉ
(született Borbély Juliánna)

ID. HORVÁTH IMRE
10. éve, hogy örökre elmentél.

KISS IMRE
(a volt ÁFÉSZ nyugdíjasa)
búcsúztatásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó szíved
nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.”

A gyászoló család.

Megemlékezés

„Édesapám emlékére
Hogy egy Édesapa milyen Drágakincs
Csak az tudja, akinek már nincs
Drága jó szívét Áld meg atyám
hálát adok érte,
hogy ő lehetett az Édesapám.”
Örökké szerető feleséged, Éva
fiad Imi, Mónika lányod és családja.

2021. MÁRCIUS 31.
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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.

Az Ön adójának 1 %-a fontos adomány
a HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI MENTŐ
ALAPÍTVÁNY számára.
Alapítványunk soha NEM KÜLDÖTT
CSEKKET a lakosságnak, ezzel bíztatva az adakozásra. Figyeljenek az alapítványok nevére, adószámára, ahová
a segítségüket kívánják eljuttatni! Más mentőalapítványokhoz eljuttatott
támogatásaikat a Hajdúböszörményi Mentő Alapítvány felhasználni NEM
tudja.
Munkánkat a következő években is folytatjuk. Az Önök kérésére adjuk
meg adószámunkat, kérjük a név és az adószám pontos kitöltését.
Név: Hajdúböszörményi Mentő Alapítvány.
Adószám: 18995231-1-09.
Bankszámlaszám: 61200285-14029000.

Segítség a diákoknak
Tavaly ősszel indította útjára
kezdeményezését a Civilek a Lakóhelyért Egyesület. Felhívást
tettek közzé „Számítógépet a tanulóknak” címmel.
Arra kérték a helyi cégeket, vállalkozókat, különböző szervezetek képviselőit és magánembereket, hogy új,
vagy már használt számítógépeiket
ajánlják fel böszörményi iskolák, arra
szociálisan rászoruló tanulóinak.
A múlt héten öt gépet adtak át. Így
segítségüknek köszönhetően már tizenkét eszköz talált gazdára a város
négy általános iskolájában.
Sz.H.

2021. április 6-9.
HÉTFŐ
HÉTFŐ
ZÁRVA
KEDD
Brokkoli krémleves fűszeres kenyérkocka
Brokkoli krémleves fűszeres kenyérkocka
Rántott halfilé párolt rizs tartármártás
Rántott halfilé párolt rizs tartármártás
SZERDA
Tavaszi zöldségleves
Tavaszi zöldségleves
Pestos sajttal grillezett jércemell fűszeres gerezd burgonya
sajttal grillezett jércemell fűszeres gerezd burgonya
CSÜTÖRTÖK
Őszibarack
Őszibarack leves
leves
Brassói
aprópecsenye
hasábburgonya
Brassói aprópecsenye hasábburgonya
PÉNTEK
Bakonyi
Bakonyi betyárleves
betyárleves
Bécsi
Bécsi fánk
fánk
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Az év sakkszakembere
Ötödik alkalommal hirdették
ki a Szabó László Emlékdíj éves
győzteseit az alapítók, Szabó
László sakknagymester, többszörös világbajnokjelölt özvegye és a
Lauder Javne Iskola.
Az „Év sakkszakembere” címet ezúttal Gál József, a Hajdúböszörményi
Sakkozók Egyesületének elnöke érdemelte ki. A civil kezdeményezés öt
éve indult útjára, azzal a céllal, hogy a
Magyarországon működő sakkéletet
összegezzék.
– Mit érzett, amikor megtudta, hogy
ön lett az év sakkszakembere?
– Nagyon jó érzés volt. Ez az elismerés visszajelzése annak, hogy
Böszörménytől távol, máshol is van
értéke annak a munkának, amit végzek. Sakkozói, csapatvezetői és edzői
tevékenységem elismeréseként esett
rám a zsűri választása.
– Hogyan kezdett sakkozni?
– A nagybátyámmal, Gaál Istvánnal kezdtem el sakkozni. Ő vitt le
edzésre is. Annak idején még a Petőfi-házban voltak a tréningek. Olyan
nagyszerű sportemberek sakkoztak
itt akkor többek között, mint Vígvári
Attila, Szolnoki Zoltán, Kathy Zoltán, Deli Imre, Uzonyi Miklós, Juhász
Mihály és Rácz Zsigmond. Amikor
odamentem, Zoli bácsi „meghívott”
egy partira. Megvertem. Úgy gondoltam, hogy én most már nagyon jó játékos vagyok. Később kiderült, hogy
hagyott nyerni. Azért, hogy tovább
folytassam a sakkozást.
– Kik azok, akiknek sokat köszönhet
a sakkban?
– Hajdúböszörményben a nagybátyámnak és Vígvári Attilának köszönhetek nagyon sokat. Majd amikor bekerültem Debrecenbe, az NB
I-es csapathoz, ott Félegyházi Lászlótól és Forgács Józseftől tanultam
sokat.
– Hajdúböszörményben mindig színvonalas volt a sakkélet.
– Sohasem felejtettem el, hogy
honnan indultam. Én már gyerekként is nagyon büszke voltam a helyi
csapatra. Örömmel töltött el, hogy
itt játszhattam. Annak idején azért
mentem el kicsi iskolásként Debrecenbe, mert ők akkor az első osztályban versenyeztek. De amikor Böszörmény feljutott az NB II-be, Deli Imre
megkeresett, hogy játsszak itt. Egy
évvel később ez meg is történt, s az ő
atyáskodása alatt sakkozhattam újra
szülővárosomban, amit az óta is folytatok.
– Hol tart most a böszörményi sakk?
– Most a Nemzeti Bajnokság másodosztályában vagyunk. Az elmúlt
öt évben mindig érmesek voltunk
a bajnokságban. Helyiek játszunk,
kiegészülve néhány közeli település
játékosával, akik évek óta tagjai egyesületünknek.
– Az eredményei közül melyre a legbüszkébb?
– Nem az eredményekért sakkozom, hanem azért, mert szeretem.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

hogy minél több helyi diáknak adjak
lehetőséget a versenysakkozásra
– Sakkozóként, melyik volt a legemlékezetesebb partija és miért?
– Emlékezetes, hogy például olimpiai bajnokokat is legyőztem, Vadász
László és Adorján András személyében, vagy éppen Bortas Socko későbbi lengyel szupernagymestert.
Egyébként minden évben van egyegy látványos partim. Ezek között
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volt olyan is, ami vereséggel zárult.
Görögországban egy jugoszláv mesterrel kellett játszanom. Olyan nyitással kezdődött a parti, aminek ő
volt a tudora. Én nem váltottam, és
belementem ebbe. Azért kaptam ki,
mert nem akartam döntetlent játszani. Így nem végeztem volna a dobogón. Kockáztattam, és nem jött be.
De mégis egy jó játszma volt.
bertalan

Labdarúgás
Megyei első osztály, felnőttek:
HTE-Hajdúnánás FLEXO 2000 FK: 0-3 (0-2)
Ifjúságiak:
HTE-Hajdúnánás FLEXO 2000 FK: 3-5 (3-1)

Gyermekkoromban voltak országos
diákolimpiai és magyar bajnoki érmeim és helyezéseim. Kijutottam világversenyekre is. Országos szinten
folyamatosan ott voltam a legjobbak
között. Felnőttként a magyar főiskolai bajnoki cím emlékezetes számomra. Ennek köszönhetően főiskolás világbajnokságon szintén játszhattam.
Emellett sok hazai és nemzetközi
megmérettetésen szerepeltem. Jó
néhány tornát megnyertem itthon
és külföldön is. Ezek azért nagy fegyvertények, mert nem profi státuszú
versenyzőként értem el az eredményeket.
– Milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy sikeres sakkozó legyen valakiből?
– A tehetség mellett kitartás, motiváció és akaraterő is kell hozzá. És
egy optimális környezet, mind szakmai, mind családi téren.
– Mit szeretne még elérni csapatvezetőként, játékosként és edzőként?
– Csapatvezetőként most azt szeretném elérni, hogy a járvány után
visszaálljon a régi rend, és még előrébb is tudjunk lépni. Bízom benne,
hogy nem mennek el a játékosaink.
Bár sokan továbbtanulnak, és ezért
gyakran új sakkozókat kell beépíteni
az együttesbe.
Az egyéni célom, hogy a játék továbbra is adja meg az örömöt számomra. Mindig szívesen beülök
egy-egy versenyre, mert érdekel a
megmérettetés, és az, hogy mennyire
tudok még koncentrálni. Hála, hogy
a profik között ugyanúgy oda tudok
néha csapni, mint korábban. Szeretném, ha az élőpontszámom is növekedne még. Arra törekszem, hogy az
első és második táblát a csapatbajnoki küzdelmekben továbbra is minőségi szinten vigyem Böszörményben.
Mindenesetre addig fogok játszani,
míg mintát tudok a fiataloknak adni.
Edzőként továbbra is szeretnék
helyi fiatalokat oktatni egyéni és csoportos foglalkozásokkal. Ez utóbbit
azért szeretem, mert ott egy közösség
van. Könnyebb, lazább és érdekesebb,
ha így foglalkozunk ezzel a sporttal.
Ilyenformán a fiatalok nevelkedését
és fejlődését is jobban látom. A másik
vágyam, hogy még szeretnék olyan
gyerekeknek segíteni, akik komolyan
gondolják a sakkot. Azért teszem ezt,

Hadifogoly-adatbázis
A Magyar Nemzeti Levéltár 2019ben közel 200 millió forintért vásárolta meg az Orosz Állami Hadilevéltártól a mintegy 682 000 magyar
hadifogoly és elhurcolt civil személy
alapvető adatait tartalmazó kartonok digitalizált, szkennelt képét, valamint az ebből készített adatbázist.
A levéltár munkatársai időközben
feldolgozták, és kutathatóvá tették
a páratlan értékű adatbázist. Ez az
adott személyekhez köthető legfontosabb információkat tartalmazza:

a fogolyként nyilvántartottak vezeték- és keresztnevét, orosz szokásnak
megfelelően az apai keresztnevet, a
rendfokozatot, a születés helyét és
idejét, a fogságba esés helyét és idejét, a távozás idejét és az elbocsátó
tábort, valamint – amennyiben az illető személy elhunyt – az elhalálozás
időpontját.
Az adatbázis a következő linken
érhető el: https://adatbazisokonline.
hu/g yu jtemeny/szovjetuniobaelhurcoltak

Tisztelt Lakosság!
Március 8-tól, a járványhelyzet miatt, a Kálvin téri rendelőintézetben
előjegyzés alapján történik a betegellátás.
Előjegyzés kérhető:
• 560-130/298 mellék
• 560-130/299 mellék
• 560-069 (új szám)
A szakrendelések telefonos elérhetősége továbbra is zavartalanul működik a 560-130 központi telefonszámon, a megfelelő mellék kérésével.
Köszönjük megértésüket!
Dr. Erdős András ügyvezető

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

