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Húsvétköszöntő
Húsvétvasárnap a Bocskai
Néptáncegyüttes
közössége
az alkalomhoz illő, autentikus
néptáncműsort mutatott be a
Tájházakban.

tatták. Ez alkalommal a fiúk locsolóversei után a leányok nem úszták
meg szárazon a fellépésüket, hiszen
a legények nem kölnivel, hanem locsolóvödörrel gondoskodtak arról,

Az együttes tagjai a locsolás szokását tánc-koreográfiájukban elevenítették fel, miközben a Hajdúság
és más tájegységek táncait is bemu-

hogy a leányok el ne hervadjanak.
A felvételt a Szabadhajdú Nonprofit
Kft. Facebook-oldalán az érdeklődők
megtekinthetik.

A városból elszármazott polgárnak köszönhetően két darab
Pálnagy Zsigmond-festmény és
családi dokumentumok kerültek
a Hajdúsági Múzeum gyűjteményébe a közelmúltban.
A Kukoricatörés és a Női portré
(az adományozó tanítónő édesanyja)
című munkáknak személyes és történeti vonatkozásai egyaránt vannak,
ezért határozott a tulajdonos az adományozásról. A dokumentumok és a
festmények a feldolgozás után megtekinthetőek a múzeum online adatbázisában.

Újabb receptkönyv

Elfogott szemetelő
Alig telt el néhány hét azóta, hogy a
város szennyezett területeit a „Tisztítsuk meg az országot!” pályázat
forrásából, több tízmillió forintból
rendbe tette az önkormányzat.

illegálisan lerakott hulladékot találtak a
felügyelők. A közterület-felügyelet és a
Mezőőri Szolgálat munkatársai – a hetekig
tartó felderítő munka eredményeként – az
ismeretlen hulladéklerakók személyét az
A Civilek a Lakóhelyért Egyesüadatgyűjtés során beazonosították. A ha- let, a nagy érdeklődésre való tekinMárciusban, a 35-ös főút belterületi tóság az elkövető(k) ellen az eljárást megtettel, folytatta a „Böszörményi
szakaszán, a Békás-tó területén újabb, indította.
Sz.H. nagymamák finom süteményei, éte-

lei” címmel megjelent nagysikerű
kötetét, mely négy kiadást élt meg.
Most a „Böszörményi nagymamák
újabb receptjei” címmel jelentettek meg
könyvet, melyet sajtótájékoztatón keretében, április 6-án Kiss Attila polgármester, Sőrés István alpolgármester és
Nagy Imre, a civilek elnöke mutattak
be a Városházán. A tájékoztatón Nagy
Imre elmondta, hogy az egyesület birtokában több száz recept van, melyek családoktól, múzeumokból és levéltárakból
gyűjtöttek össze. Tizenöt éve, megala-

kulásuk óta, feladatuknak tekintik a
hagyományos sütemények leírásainak
gyűjtését. Az új kiadvány kilenc fejezetben kilencvenhét receptet tartalmaz.
A fotókkal gazdagon illusztrált könyv
ajánlójában Nagy Imre elnök tollából a
következő gondolat olvasható: „Reméljük, amikor Önök a régi idők receptjeit
lapozgatják, és bepillantanak a házi sütemények elkészítésének fortélyaiba,
azok színes, egészséges világába, kedvet kapnak egy-egy kelttészta, omlós-,
kevert tészta, vagy egy köleses süti elkészítésére. Ezáltal meggyőződhetnek
arról, hogy a készülő tészta látványa,
illata, íze, tapintása mindenkor elbűvöli
a kicsiket és nagyokat.
bertalan
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Drénné Elek Andrea

A Város napja alkalmából a polgármester „Polgármesteri Elismerő Oklevelet” adományozott
Drénné Elek Andrea középiskolai
pedagógus részére, a város középiskolás gyermekeinek oktatásában és nevelésében, tehetséggondozásában elhivatottsággal
végzett eredményes munkájáért.
– Annak idején miért választotta a
pedagógus hivatást?
– Első osztályos korom óta pedagógus szerettem volna lenni. Ennek
pedig az volt az oka, hogy általános
iskolától kezdve csupa olyan pedagógussal találkoztam, akik szerették a
munkájukat. Úgy láttam őket, hogy
elégedettek és boldogok ebben a hivatásban. Én egy kis faluban nőttem
fel, Ózd mellett. Itt pedagógusnak
lenni köztiszteletben álló foglalkozás
volt. Azt gondoltam, hogy ez nagyon
fontos, értékteremtő tevékenység
egy közösségben. Egyébként a családunkban nem volt tanár.
– Szülei mivel foglalkoztak?
– Édesapám Ózdon, a kohászati
művekben volt hengerész, illetve tizenhat évig községünk polgármestereként tevékenykedett. Édesanyám
pedig boltban dolgozott, eladóként.
– Szülei nem próbálták eltántorítani
ettől a pályától?
– Nem. Az ő szemükben a tanulás
mindig fontos érték volt. Mindenben
támogattak, mindenféle áldozatot
meghoztak azért, hogy én a középiskolában a legjobb színvonalon tanulhassak. Több olyan programban
vettem részt, ahol képezhettem magam. A gimnáziumban magyar-orosz
szakra készültem, a versenyeredményeimnek köszönhetően egy hónapot tölthettem el gimnazistaként
Szentpéterváron. De az egyetemen
is ugyanígy segítettek. Máig büszkék
arra, hogy ezt a pályát választottam.
– Soha nem bánta meg, hogy a pedagógushivatást választotta?
– Semmiképpen sem. Azért volt
már olyan időszak, amikor elgondolkodtam rajta, hogy nem kellene-e
pályát módosítanom, nyelvtudás birtokában más hivatásra váltani. De
végül mindig arra jutottam, hogy ezt
szeretem a legjobban csinálni, és talán ehhez van a legtöbb tehetségem
is. Nagyon jó érzés, amikor reggelente az iskolában találkozom a diákjaimmal, most a digitális térben is
igyekszünk megtalálni a lehetőséget
a kapcsolattartásra. Ráadásul a mi
munkánk egyáltalán nem unalmas,
minden nap új feladatok és kihívások
várnak.
– Hogyan jött a szakpárosítása?
– Mindig humán érdeklődésű voltam, bár a matematikával is jól megbirkóztam a középiskolában. A választásomban a személyes tényezők
meghatározó szerepet játszottak,
mivel általános- és középiskolában
is kitűnő magyar tanáraim voltak,
az orosz és angol tanáraim szintén. Ők átadták azt a lelkesedést a
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tantárgyak iránt, ami mindig előre
vitt, hittek bennem. Valószínűleg
ez volt a legmeghatározóbb a pályaválasztásomban. Ráadásul a nyelveket nagyon könnyen tanultam, ez is
közrejátszott, hogy ebbe az irányba
orientálódtam.
– Hol végezte a tanulmányait?
– Az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen, orosz-magyar szakon végeztem 1991-ben. Mivel akkor
a rendszerváltás éveiben voltunk,
nem nagyon számíthattam arra,
hogy az orosszal munkát fogok kapni, hiszen akkor szűnt meg ennek a
nyelvnek a kötelező tanítása. Ahogyan lediplomáztam, újabb végzettségként megszereztem az angol szakon is a középiskolai tanári diplomát.
– Miért a középiskolás korosztály tanítására esett a választása?
– Ózdi középiskolásként az egri
főiskolában gondolkodtam a továbbtanulásnál. A magyar tanárom az
egyetemet javasolta Debrecenben,
és az ő szava nekem sokat számított. Szerencsére elsőre felvettek, és
azóta is hálás vagyok neki, hogy ez
így történt, mert nagyon szerettem
egyetemre járni Debrecenben, és a
középiskolában érzem magam igazán
otthon.
– A Bocskai István Gimnázium tanára. Milyen útja vezetett az intézményig?
– Amikor az egyetemen végeztem,
a mai Veress Ferenc Szakképző Iskolában kezdtem el tanítani magyart és
angolt. Tíz évig dolgoztam ott, majd
átjöttem a gimnáziumba.
– Mi az, ami megtartja az intézményben?
– Nagyon jó diákok járnak a gimnáziumba. Érezni lehet, hogy a helyi
közösség egy szerves része az iskola,
akármerre járok a városban, ismerős
arcokkal találkozom. Volt diákok és
szülők köszönnek rám, és beszélgetnek velem. Az intézményben az egész
pedagógusi közösség nagyon innovatív, az iskolavezetés támogató, és ez
mindig fontos hajtóerő az ember számára. Kiválóan tudunk együttműködni, egymást segítve és motiválva
előrébb jutni.
– Napi munkájában mi az, amit mindig szem előtt tart?

– A következetesség az egyik legfontosabb. A diákok igénye, hogy
rendben haladjon az oktatásuk. A
másik pedig, hogy megpróbálok
egyénileg is odafigyelni a tanulókra. Feladatom megismertetni őket
többek között a digitális kompetenciákkal, egyfajta rugalmasságot közvetíteni feléjük. Vagyis az életre nevelésük a legfontosabb, felkészíteni
őket az egyetemi tanulmányaikra és a
pályaválasztásukra. Ráadásul nekem
is folyamatosan tanulnom kell, hogy
ezeknek a feladatoknak megfeleljek.
– A hivatásában az igazán nagy eredmények lehet, hogy csak később érnek
be. Figyelemmel tudja-e diákjai későbbi
sorsát követni?
– Természetesen nyilván figyelemmel követem azon diákjaim sorsát, akik évekkel ezelőtt végeztek.
A pályaorientációs tevékenységem
részeként életútkövetést végzek. A
gimnáziumban nyilvántartjuk, hogy
ki, hová ment továbbtanulni, később
tudjuk, hogy merre tartanak egykori
tanulóink. Minden évben szervezünk
pályaorientációs hetet a gimnazistáknak, erre visszahívjuk régi egyetemista növendékeinket. A foglalkozásokon a felsőfokú tanulmányaikról
beszélgetnek a diákjainkkal. Ennek a
programnak a részeként olyan, egykori bocskaisokat is visszavárunk,
akik már dolgoznak, és saját pályájukon sikeresek lettek. Ma már a kapcsolattartás elengedhetetlen színtere
a közösségi média, az utóbbi két évben már ezt a lehetőséget is kihasználtuk, hogy felvegyük a kapcsolatot
a régi diákokkal.
– Hálás feladat manapság nyelvet tanítani?
– Én azt gondolom, hogy hálás dolog. Az angol különösen versenyhelyzetben van. Manapság a munkáltatók
jelentős része elvárja, hogy legalább
egy idegen nyelven tudjon beszélni a
munkavállaló. Emiatt a diákok motivációja igen erős. Én nem szeretem,
ha csak a nyelvvizsgára koncentrál
a tanuló. Szerintem a legfontosabb
azon tudás megszerzése, hogy valaki jól tudjon kommunikálni a valós
élethelyzetben. Sokszor hangsúlyozom is, hogy a pontok megszerzéséhez fontos a nyelvvizsga, de utána a

munkaerőpiacon az a lényeges, hogy
beszélni tudjanak az adott idegen
nyelven.
– Mennyire alakult át a tananyag a
nyelvoktatás terén?
– Szerencsések vagyunk, mert csupa olyan tankönyvből tanítunk, amik
a nemzetközi piacon szerepelnek
brit, illetve amerikai szerzők tollából.
Ezek teljesen követik az új trendet,
miszerint az írásbeli és szóbeli kommunikáció a legfontosabb. Nem anynyira érdekes a nyelvtannak a precíz
ismerete. Az a fontos, hogy beszélni tudjon az adott idegen nyelven a
diák, még, ha kisebb hibákkal is. Ez
sokkal értékesebb, mint aki néhány
szabályos példamondatot tud csak
elmondani például angolul. Ez utóbbi
a valós életben ma már kevés.
– Mennyire tartja fontosnak, hogy a
diákok felé mindig szeretettel és tisztelettel forduljon?
– Ezek nagyon fontosak a pályánkon. Én úgy látom, hogy a középiskolás gyerekek is igénylik a szeretetet
és a törődést. A másik pedig, hogy
például egy gimnáziumi osztály már
alkalmas arra, hogy partnerként kezeljék őket. Itt viszont elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet. A tanár akkor vívhatja ki neveltjei elismerését,
hogyha ő maga is tiszteletben tudja
tartani az érdemeiket és hátrányaikat. Vallom, hogy amilyen értékeket
képviselünk, azt tudjuk átadni diákjainknak is.
– Tevékeny részese a gimnázium tehetséggondozásának. Ebben a tevékenységében mi motiválja?
– A gimnáziumban tulajdonképpen
„háromfrontos” a tevékenységem.
Nyelvtanárként,
pályaorientációs
szakemberként dolgozok. Ahol a két
terület összekapcsolódik, a tehetséggondozás, az a 2003 óta működő üzleti angol programunk. Tizenöt évig
a „Nyíló Világ Program” volt az elnevezése, mióta a Tungsram cégcsoport támogatja, a „Jövő tehetségei
program” a projektnek az elnevezése.
Itt, a kiválasztott tehetséges diákjaink üzleti angol nyelvet tanulnak, és
nyelvvizsgát tesznek belőle. Szakmai
napokat is szervezünk nekik, ahol találkozhatnak a cég munkatársaival,
megismerhetik azok munkáját.
– Mit tart a legnagyobb eredményének pályafutása során?
– Nehéz kiválasztani egyet, hiszen
ezen a pályán az elmúlt harminc évben sok pozitív élményt szereztem.
De azt gondolom, hogy minden diákom, akit eddig érettségire, nyelvvizsgára vagy egyetemi tanulmányaira felkészítettem, sikerélményt
jelentenek. Mind egy sikertörténet.
Azt is eredményként könyvelem el,
ha érettségi után, évekkel később
megkeresnek egykori tanítványaim,
amikor tanácsra, valamint segítségre van szükségük. Nekem ez a bizalom rendkívül jólesik, felemelő érzés,
hogy még számítanak rám.
Bertalan Erzsébet
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Agrártámogatások

Megkezdődnek a munkák

Ebben az évben április 7-től
adhatóak be az egységes agrártámogatási kérelmek, amelyek
szankciómentes benyújtási határideje május 17.

akik a korábbi években nem vették
A Fürdőkert fejlesztésének
igénybe falugazdász közreműködését kivitelezési munkálatai április
a kérelembeadáshoz, de idén szeret- 6-tól megkezdődnek.
nék kérni, keressék a kamara központi ügyfélszolgálatát! Megtehetik
A futópálya, a teniszpályák és a
Palinta játszótér használatát továbbra is biztosítják az üzemeltetők.
Fontos tudni, hogy a futópálya és
a teniszpálya a sportcsarnok felőli
oldalon, a régi járda melletti kapunál közelíthető majd meg. Parkolni a

Aki ezt elmulasztja, május 18. és
június 9. között még beadhatja a
kérelmet, de ezek esetében munkanaponként 1 százalékos támogatáscsökkentést alkalmaznak. A 2021.
június 9-ét követően benyújtott egységes kérelmeket, érdemi vizsgálat
nélkül visszautasítják. A 2021. május
17-ig beadott kérelmeket adatváltozás keretében, szankciómentesen
2021. május 31-ig, késedelmi szankcióval június 9-ig lehet módosítani.
Kivételt képeznek ez alól az állatalapú közvetlen támogatási kérelmek,
amelyek 2021. május 17. után csak
szankcióval módosíthatóak. A kérelembeadás során 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást
igényelni, illetve adatszolgáltatási
kötelezettséget teljesíteni. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag
elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén, a
https://www.mvh.allamkincstar.gov.
hu/e-ugyintezes oldalon lehet benyújtani. A falugazdászok – a tavalyi
évhez hasonlóan – idén is telefonon
keresik meg a gazdálkodókat, és lehetőség szerint ugyancsak telefonon
segítenek a kérelmek beadásában.
Amennyiben szükségessé válna a személyes ügyintézés, arra csak előzetes
időpont-egyeztetés után lesz lehetőség. Azok az agrárkamarai tagok,

telefonon a +36-80/900-365 számon
vagy az ugyfelszolgalat@nak.hu címen, illetve lekérdezhetik majd a lakóhelyükhöz legközelebbi falugazdászok elérhetőségeit a NAK portálján,
várhatóan az egységes kérelem-beadási időszakkal egyidejűleg induló
falugazdász-keresőben.
Az idei évtől kezdődően már nincs
szükség az őstermelői igazolvány
megújítására. A NAK kéri tagjait,
hogy a kérelem beadási időszakra
tekintettel, az őstermelői tevékenységgel, családi gazdasággal kapcsolatos ügyekkel csak sürgős és indokolt
esetben keressék falugazdászukat.
Sz.H.

Tovább igényelhető
Immár az áprilisi bérekre is igényelhető a bértámogatás, a munkáltatói járulékokat továbbra sem
kell megfizetni az érintett dolgozók után.
A bértámogatásra a vállalkozások
április 30-áig adhatnak be kérelmet a
területileg illetékes kormányhivatalhoz. Akik a továbbiakban nem kérik
a támogatást, ezt április 6-áig jelezhetik. Az áprilisi bérekhez megítélt
hozzájárulást a lehető leghamarabb
folyósítják a cégek részére. A megítélt
támogatások 99 százaléka, összesen több mint 52 milliárd forint már
megérkezett a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került cégek számláira.
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sportcsarnokkal szemben kialakított
parkolóban lehet. A Palinta játszótér
továbbra is a főbejáratnál közelíthető
meg. A futópálya és a játszótér minden nap 8-20 óra között használható.
A Fürdőkerti Étterem továbbra
is működik elviteles és kiszállításos
rendszerben. Megközelíteni a régi
bejáraton lehet. Szíves megértésüket
és türelmüket köszönjük!
Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.

Újabb osztópont
A népkonyha szolgáltatást so- egyéb szociális étkeztetési formát
kan ismerik Böszörményben, hi- nem vesz igénybe.
szen közel 4 ezer adag kerül naA Népkonyha szolgáltatást az alábbi
ponta kiosztásra.
helyszíneken vehetik igénybe:
• Szociális Szolgáltatási Központ, II.
Március 16-án nyitotta meg kapuit Rákóczi F. u. 42. (ezen az egy osztóaz Erdély utcai osztóhely, s ezzel ti- helyen 16-18 óra között történik az
zenegyre bővült a népkonyha szol- étel kiosztása)
gáltatást kínáló osztópontok száma a • Vöröskereszt Helyi Szervezete, II.
városban. Az önkormányzat fontos- Rákóczi F. utca 22.
nak tartotta, hogy az egyes telepü- • Győrössy-kert 20. (egykori Turmix
lésrészekről könnyen elérhető helyen Presszó)
vehessék át az egyszeri meleg ételt • Kincskereső Óvoda, Esze T. u. 2-4.
az igénylők, illetve a külterületek se • Városüzemeltetési Intézmény üzemaradjanak ellátatlanul. A legújabb me, Városkert utca 38/A.
osztóhely nyitásával ez a szempont • Tavaszkert Közösségi Ház, Kert u.
is teljesült, a Középkertben és a 24.
Zaboskertben élőknek sem kell már • Bodaszőlői Művelődési Központ,
nagy távolságot megtenniük az éte- Bodaszőlő, Boda Katalin u. 28.
lért. A Pródon, Hajdúviden, Bodasző- • Hajdúvidi Művelődési Ház, Vid,
lőn és a Nagy-Bocskai szőlőskertben Krúdy Gy. u. 9.
a kezdetektől elérhető a szolgáltatás. • Pródi Művelődési Központ, Pród,
A Cívis Szociális Étkeztetési Központ Rókahát u. 2.
által biztosított térítésmentes étkez- •
Magyar
Pünkösdi
Egyház
tetést rászorultság vizsgálata nélkül Szabadkeresztény Körzet, Nagybárki igényelheti adatai megadásával, bocskai-szőlőskert 4. dűlő
aki betöltötte a 18. életévét, és más • Erdély u. 68.

Az ágazati bértámogatási programban eddig 132 ezer munkavállalójuk
megtartásához kértek segítséget, a
járványhelyzetben tevékenységüket
legalább részlegesen szüneteltetni
kényszerülő vállalkozások. A programban a támogatott munkavállaló
bérének felét térítik meg, a mindenkori minimálbér másfélszereséig. Az
állam a járulékokat is elengedi, így a
munkabér mintegy kétharmadát fedezi a vállalkozások talpon maradása,
az álláshelyek megőrzése, a képzett
szakemberek megtartása érdekében.
A támogatottak közel 57 százaléka a
vendéglátás, több mint 14 százaléka a
A felvétel egy korábbi osztásról készült, a Győrössy-kertben.
szálláshely szolgáltatás nemzetgazdaAz új osztópont az Erdély u. 68. sz. alatt, egy korábban húsboltként üzemesági ágban dolgozik.
Sz.H. lő üzletben található
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Aki igazán szereti a cipész hivatást, az addig műveli, ameddig
bírja a munkát. Fegyveres Sándor és Kozma Romulus Tibor is
így van ezzel.
Elmondásuk szerint a szakma folyamatosan fejlődik, ám a szakemberek utánpótlásának a helyzetét kevésbé látják derűsnek.
– Mióta foglalkozik ezzel a mesterséggel?
F. S.: Közel negyven éve vagyok cipész. Soha nem végeztem más munkát, csak ezt.
K. R. T.: Szakmámmal 1990 óta
foglalkozom.
– Miért ezt a szakmát választotta?
F. S.: Debrecenben, a pályaválasztási tanácsadóban javasolták nekem
ezt a szakmát, továbbtanulás előtt.
Annak ellenére választottam a hivatást, hogy a családunkban soha, senki nem dolgozott ezen a pályán.
K. R. T.: Nálunk családi tradíció
ez a hivatás. Nagyapám és édesapám
is cipész volt. Egészen 1936-ig nyúlik vissza a hagyomány a famíliában.
Még láttam a nagyapámat dolgozni.
Engem a cipőkészítés, és annak a folyamata fogott meg a szakmában.
– Hol végezte az iskoláit?
F. S.: Debrecenbe jártam szakmunkásképzőbe, itt tanultam ki a
szakmát.
K. R. T.: A debreceni könnyűipari szakmunkásképzőben tanultam
ki a cipész szakmát, majd Szegeden,
ortopédiai cipészmester képzésen is
tanultam.
– Kitől leste el a szakma fogásait?
F. S.: A szakmunkásképzőben nagyon jó oktatóink voltak, tőlük lestem el a szakma fogásait.
K. R. T.: Édesapám volt a mesterem, tőle lestem el a szakma csínjátbínját. Minden fortélyra megtanított, amit egy igazi mesternek tudni
kell. Így nem kellett mástól „ellesnem” a fogásokat.
– Az elmúlt évtizedekben Ön miért
maradt a kaptafánál?
F. S.: Én ehhez értek, ebben a hivatásban dolgozok már évtizedek
óta. Szeretem magát a munkát, és az
ügyfeleket is. Soha nem állt szándékomban váltani. Itt megtaláltam a
számításomat.
K. R. T.: Rengeteg szépsége van
a mi pályánknak. Például ilyen, amikor egy beteg lábra készítek ortopéd
cipőt és látom, hogy szépen passzol.
Ezzel segítek az embereknek. Az is
szép, hogy lábbelikészítésnél a sík
anyagból egy háromdimenziós alkotást hozunk létre. És nem utolsósorban, ebben a szakmában is lehet
sikereket elérni. Három évvel ezelőtt
egy nemzetközi megmérettetésen
vettem részt, négy cipőmmel. Több
mint húsz fős szakmai zsűri bírálta
el a munkákat. Ott például négy első
helyet szereztem, három kontinens
több mint ötven versenyzője között.
A mi vállalkozásunk egyébként családi, hiszen a feleségem is „beletanult”
a szakmába, és együtt dolgozunk.
– Milyen tulajdonságok kellenek ehhez a szakmához?
F. S.: Nagyon jó kézügyesség kell
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ehhez a munkához. De problémamegoldó készség is szükséges hozzá.
Hiszen ritka, amikor egyféle módon
javítok meg több cipőt. Ez a változatosság is jó ebben a munkában.
K. R. T.: A legfontosabb az empátia és a bizalom az emberek felé, valamint rengeteg türelem és kitartás.
– Manapság mi a feladata?
F. S.: Én csak javítok, új cipőt nem
szoktam készíteni. Ugyanakkor szívesen vállalok lószerszám- és táskareparálást is. A ringlik, patentek és
szegecsek sem adják fel a leckét számomra.
K. R. T.: Az elmúlt évtizedekben
sokat változott ez hivatás. Ez annak
köszönhető, hogy sok manufaktúra
megszűnt, valamint a kínai cipők behozatalával teljesen más technológiát kell alkalmazni a lábbelik javításánál. Kevesebbet talpalunk, varrunk,
flekkelünk és foltozunk. Inkább ragasztunk. Én készítek is cipőket. Műbőrből viszont soha. Anatómiai lábegészségügyi szempontból senkinek
nem ajánlom ezeket a lábbeliket. A
nagyon magas sarkút sem javaslom a
hölgyeknek.
– Milyen eszközöket használ a munkájához, és ezek mennyit változtak a
kezdetekhez képest?
F. S.: Az eszközök szinte semmit
nem változtak. Negyven-ötven évvel
ezelőtt is ezeket használtuk. Ilyen
például a cipészkés, a kalapács, a kaptafa és az ár. Nagy gyűjteményem van
ezekből, mert többen szóltak, hogy
régi, nagyszüleiktől örökölt felszerelésük van. Több doboz ilyen kelléket
kaptam már.
K. R. T.: Szinte semmit nem változtak az eszközök az elmúlt száz
esztendőben. Talán a varró- és csiszológépek modernebbek. Nekem rengeteg olyan szerszámom van, amiket
még a nagyapámtól és édesapámtól
örököltem.
– Maga a technológia változott-e?
F. S.: Ma már például alig vannak
faszeges cipők. Egyedül a néptáncosoknak szoktam ilyen csizmákat javítani. Ez éves szinten három-öt párat
jelent maximum. A varrott bőrcipők
is igen ritkák manapság. A legtöbb
munkát a ragasztások, flekkelések és
foltozások, valamint a varrások adják.
K. R. T.: Az új anyagok, a műbőrök
miatt tényleg leleményesnek kell lenni a javításnál. Három-négyféle ragasztót is ki kell néha próbálni, hogy

megfelelő legyen. A hagyományosan
elkészült cipőknél azért használjuk
például a varrást is.
– Milyen problémákkal viszik önhöz a
lábbeliket?
F. S.: Általában ragasztás, flekkelés
és foltozás miatt hozzák be a cipőket
hozzám.
K. R. T.: Az általános javítások
mellett rendszerint hoznak cipőket
teljes generálra. Ilyenkor festeni, talpalni, bélést is kell cserélni. Szépen
megújulnak olyankor a lábbelik. De
szakadásokkal és kutyarágással is
hoznak cipőket hozzám. A tavalyi év
az ebek éve volt. Akadt olyan, hogy
emiatt négyszer hoztak vissza egy
papucsot a műhelyembe.
– A mai cipők, milyen minőségűek?
F. S.: Többsége nagyon rossz minőségű. Tiszta műanyagok, törik a
talpuk, nehéz megragasztani őket.
Azért még vannak bőrcipők is. Ezek
kevesebb javítást igényelnek.
K. R. T.: Sajnos zöme nagyon
gyatra minőségű. Sok, szinte az ipari
hulladék közöttük. Gondoljunk bele
abba, hogy ezeket a műanyagokat
nem lehet újrahasznosítani. Egyszezonú lábbelik. Míg, egy kézzel készített cipő minimum tíz-tizenöt évig
szolgálja a gazdáját. Ezeknek szinte
semmi ökológiai lábnyoma nincs.
– Amikor beviszik Önhöz, rögtön látja, hogy mi a cipő „betegsége”?
F. S.: Látom, de az ügyfél is rögtön
elmondja, hogy mi a probléma. Az is
előfordul, hogy több hibát is észlelek. Ilyenkor szólni szoktam. Van, aki
kéri, van, aki nem, a plusz javítást. Ez
általában a cipő értékétől függ.
K. R. T.: Zömében igen. Már kézbevétel során látszik, ha nagyon félretaposott és szakadt egy cipő.
– Volt már olyan, hogy megmondta,
nem éri megcsináltatni a lábbelit?
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F. S.: Jelezni szoktam az ügyfélnek. Általában előre megmondom,
hogy mennyibe fog kerülni a javítás.
Így eldöntheti, hogy akarja, vagy
sem. Ilyenkor általában megfogadják
a tanácsomat az emberek.
K. R. T.: Természetesen. De olyan
is volt, hogy jeleztem az ügyfélnek,
nem éri meg megjavíttatni a lábbelit.
Mégis ragaszkodott hozzá. Ilyenkor
nincs mit tenni.
– Úgy hallani, hogy egyre kevesebb a
cipész. Ön mit gondol erről?
F. S.: Ez teljesen így van. Nekem
sok ügyfelem van Vidről, Pródról,
Balmazújvárosból, Nánásról, de Debrecenből is. Nagyon kevés a cipész a
környéken. Sajnos elmondható, hogy
utánpótlás sincs. Egyszerűen nem
érdekli a fiatalokat ez a munka. Tudok három olyan szakemberről is a
városban, hogy végzettségük szerint
cipészek. Mégsem dolgoznak ebben a
hivatásban. Nem tudom, hogy miért.
K. R. T.: Sajnos egyre kevesebben
vagyunk, már alig marad cipész. A
szakmunkásképzőben
negyvenen
végeztünk. Ma csak ketten-hárman
vagyunk mindössze a pályán. Vannak
OKJ-s tanfolyamok, de ezeken szerintem nem lehet igazán megtanulni
a szakmát.
– Ebből a szakmából, ha becsületesen
dolgozik valaki, meg lehet élni?
F. S.: Ha becsületesen és szakértelemmel végzi az ember, akkor meg
lehet élni belőle.
K. R. T.: Meg lehet belőle élni.
Manapság egyre jobban keresik és
értékelik a jó szakmunkásokat, a
minőségi munkát. Ez a fizetésben is
meglátszik.
– Miben méri a szakmai sikereit?
F. S.: A szakmai sikereket a visszatérő ügyfelekben mérem. A pozitív
visszajelzések is nagyon fontosak a
számomra.
K. R. T.: Három dolog, ami nagyon fontos ezen a téren számomra. Sikerként könyvelem el a már
említett nemzetközi versenyen elért
eredményeimet, illetve az ügyfeleim
megelégedettségét. De a legnagyobb
elismerés az, amikor édesapám megjegyzi egy munkámra, hogy „ez igen
fiam. Ezzel már leköröztél”. Ezek azt
bizonyítják, hogy nem hiába töltöttem el a pályán több mint harminc
évet. Remélem, hogy a két fiam közül
legalább az egyik ezt a szép hivatást
fogja választani. De azzal is megelégednék, ha legalább két fiatalnak át
tudnám adni a tudásomat, a megszerzett ismereteimet.
Bertalan Erzsébet
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Felhívás óvodai beíratásra a 2021/2022. nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján Hajdúböszörményben az óvodai beíratás
2021. április 27. (kedd)és április 28. (szerda) 7.30 – 16.30 óráig
Módja: • elektronikus úton (az óvoda részére küldött emailben) vagy • a körzetileg illetékes vagy
választott óvodában személyesen
• Csillagvár Óvoda: Kölcsey Ferenc u. 1. (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha
a Hét vezér úti, a Dobó István úti óvodákba kérik a felvételét.). Az óvoda email címe: kolcsey@
csillagvarovoda.hu Hajdúvidi tagóvoda: 4086 Hajdúvid, Óvoda u. 15.
• Napsugár Óvoda: Polgári u. 48-50. (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a
Weszprémy G. utcai óvodába kérik a felvételét.) Az óvoda email címe: polgari@napsugarovoda-hb.
hu Bodaszőlői tagóvoda: 4224 Bodaszőlő, Vincellér u. 16.
• Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda: Esze Tamás u. 2-4.
Az óvoda email címe: info@kincskereso-hboszormeny.edu.hu
• Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda: Désány I. u. 1-9.
Az óvoda email címe: ovoda@ped.unideb.hu
• Jó Pásztor Református Óvoda: Kálvin tér 18.
Az óvoda email címe: ovodavezeto@jopasztorrefovi.hu
Az elektronikus úton történő beiratkozásra folyamatosan lehetőség van 2021. április 28. napjáig.
Kötelező a gyermek beíratása, ha a gyermek 2021. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. A
beíratási kötelezettségének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amennyiben a beiratkozás személyesen történik:
- az óvodai felvételről szóló határozat
- a szülő/törvényes képviselő lakcímkártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ- és lakcímkártyája
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (GYVK) részesülő gyermek esetén, a jogosultságot
megállapító határozat
- meglévő szakértői bizottsági vélemény, vagy tartós betegségről szóló szakorvosi vélemény.
A beiratkozáshoz szükséges adatok, amennyiben a beiratkozás emailen keresztül történik: a gyermek neve, születési adatai, anyja neve, lakhelye, TAJ száma.
A szülő 2021. május 25. napjáig kérheti gyermeke felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér
1.) adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.
Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Pályázati felhívás
Hajdúböszörmény Város Jegyzője (Közigazgatási szerv megnevezése:
Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)
pályázatot hirdet pályázati referens munkakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról,
támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pontjában meghatározott végzettség,
szakképzettség
- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök
szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés
- A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gyakorlat
- előzetesen beszerzett referencia
- város helyi ismerete
- közigazgatási szakvizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
Pályázathoz csatolandó íratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata
- 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)
- 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi
megismeréséhez
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése
alapján – a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. április 18. napjáig lehet
benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
H/172/2021., valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző
nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester egyetértésével - 2021. április 23. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. április 26. napjától tölthető be.
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Ingatlanértékesítési hirdetmény
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az alábbi tárgyban: Hajdúböszörmény 4551/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, kivett beépítetlen terület művelési
ágú, 16514 m² teleknagyságú, 35-ös számú főút melletti ingatlan értékesítése
Az ingatlan induló ára: 60.110.960 Ft + áfa. Az ajánlattevőnek a nettó vételár 3 %-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
• Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a nevét és részletesen kifejteni, hogy az ingatlanon
milyen tevékenységet kíván ellátni, bemutatni a tevékenységnek a város életére gyakorolt hatását.
• Az ajánlat benyújtásának feltétele 6.000.000 Ft pályázati biztosíték befizetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára, vagy a biztosíték összegének letétbe helyezése a helyrajzi szám megjelölésével. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő
igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, vagy igazolja a biztosíték összegének letételét. Az Önkormányzat a pályázati biztosítékot a vételárba beszámítja. Amenynyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, úgy részére a pályázati biztosíték nem jár vissza. A
pályázati eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 30 napon belül a nem nyertes pályázóknak a
pályázati biztosítékot az Önkormányzat visszafizeti.
• A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha pályázó minél magasabb foglalkoztatotti létszámmal
rendelkezik, valamint tudja vállalni tanulók gyakornoki képzését és a helyi iparűzési adót Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának fizeti.
• A pályázat elbírálása során további előnyt jelent az ingatlanon kivitelezésre kerülő beruházás során
megújuló energia hasznosítása, szem előtt tartva a környezetvédelmet.
• Nyertes ajánlattevő vállalja a kialakítandó telephelyen minimum 50 db fa ültetését.
• Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy olyan tevékenység folytatását valósítja meg beruházása eredményeként, amely a lakókörnyezet számára sem esztétikai sem funkcionális zavarással nem jár.
• Az önkormányzat az értékesítésre kerülő ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek
biztosítására az Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki.
• A nyertes pályázónak az eljárást lezáró döntés kézhezvételét követő 40 napon belül a vételi ajánlatot alá kell írnia. A vételi ajánlat aláírásának feltétele, hogy a vevőnek az Önkormányzat felé semmilyen tartozása ne legyen. Vevő a szerződéskötéskor köteles az ingatlan teljes vételárát egy összegben
a bonyolítási díjjal együtt megfizetni.
• Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a beadási határidőt követő 90 napig tart.
• Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás elvégzését a Közbeszerzési Bizottság végzi el.
• A pályázati eljárást lezáró döntést veszélyhelyzet idején a Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva
a Polgármester hozza meg.
• Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se
kössön szerződést és ily módon a pályázatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek nyilvánítsa.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdése alapján az értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti
meg. Az állam nevében eljáró szerv a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkozik arról, hogy
kíván-e élni az elővásárlási joggal.
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-as telefonszámon, illetve a
Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
Az ajánlatokat eredeti, aláírt, pecséttel ellátott formában postai úton kell eljuttatni 1 példányban a
Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) a megadott határidőre: 2021. április 26. A borítékra szíveskedjen ráírni, hogy „Pályázat a Hajdúböszörmény 4551/3 hrsz-ú ingatlan vételére”.

Pályázati felhívás
Hajdúböszörmény Város Jegyzője (Közigazgatási szerv megnevezése:
Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)
pályázatot hirdet lakásgazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat
hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: Lakás-, és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, döntések
előkészítése, nyilvántartások vezetése, bérleti díjak előírása.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pontjában meghatározott végzettség, szakképzettség
- Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.
- A II. besorolási osztályban: műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gyakorlat
- előzetesen beszerzett referencia
- város helyi ismerete
- közigazgatási szakvizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
Pályázathoz csatolandó íratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata
- 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak
igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)
- 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással öszszefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján
– a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. április 18. napjáig lehet benyújtani
Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/174/2021., valamint a munkakör
megnevezését: lakásgazdálkodási ügyintéző.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester egyetértésével - 2021. április 23. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. április 26. napjától tölthető be.
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS

Április 14-én, szerdán Fórizs László
alpolgármester tart telefonos ügyfélfogadást az alábbi telefonszámon:
563-263.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:
560-130 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Ingatlanértékesítési hirdetmény

KÖZVILÁGÍTÁS

hibabejelentő:

36-52-219-419,

hétfő-csütörtök:

8-16.30-ig,

péntek:

8-13.30-ig.

Személyesen a Városi Piac felügyeleti
irodájában.
VÉRADÁS
Április 16. (péntek) 11 - 17 óra
Tungsram Op. Kft. Oktató Központjában (Kinizsi u. 1. , a lovaspálya mellett) a lakosság részére.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg megszüntetésre kerül. Szükség esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet látja
el.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Április 9. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Április 10-11. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Április 12. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Április 13. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Április 14. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Április 15. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Április 16. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)

BOTOS IMRÉNÉ
(született Bodnár Róza)
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 anyai szíved
nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 10-12. (reggel 6-tól reggel 6
óráig): dr. Nagy Anna (06-30-6622725)
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
Tigáz:

Tel.: 36 80/180-380

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

G. SZABÓ IMRÉNÉ
(született Rácz Juliánna)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Elment Ő, akit nagyon szerettünk.
Emléke, míg élünk, itt marad közöttünk.”
A gyászoló család.

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.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

NAGY IMRE
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 apai szíved
nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyilvános árverés útján értékesíteni kívánja
a Hajdúböszörmény 11884 hrsz alatt felvett, a természetben a Nagy-Bocskai szőlőskert
I. dűlőjében található, kert és gazdasági épület művelési ágú, 1100 m² nagyságú, 3,25 Ak
értékű ingatlant a legjobb ajánlatot tevő részére az alábbi feltételekkel:
A kikiáltási ár: 121.000Ft, azaz Egyszázhuszonegyezer forint, mely összeg mentes az
Áfa alól. A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg
egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a vételár 3 %-a + áfa bonyolítási díjat is
meg kell fizetnie.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak a kikiáltási ár 10%-át ajánlati biztosítékként
az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának
11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy
teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni.
Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan
megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett ajánlati biztosítékot a vételárba be
kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett ajánlati biztosítékot
az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a
licitálás lezárultát követően, a szerződéskötés előtt, vagy után eláll az adásvételtől, úgy az
ajánlati biztosíték részére nem jár vissza.
A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ezzel
egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a
teljesítésre nyitva álló határidő – tekintettel a banki ügymenet időigényességére – 60 napra
hosszabbodik meg.
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238 telefonszámon,
illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy
egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
A nyílt licit időpontja: 2021. április 20. 9:00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem.

Lapzárta:

hétfő 14 óra.
Hirdetésfeladás:

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

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

Pályázati felhívás
Hajdúböszörmény Város Jegyzője (Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi
Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jogi
ügyintéző munkakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben,
hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából, határozott időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: A képviselő-testület működésével összefüggő jogi előkészítő feladatok ellátása, rendelettervezetek előkészítése a szakreferensi rendszer alapján. Az önkormányzat általános és a vezetéshez kötődő feladatok ellátásának előkészítése törvényességi
szempontból.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontjában meghatározott szakképzettség
- Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
- közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- város helyi ismerete
Pályázathoz csatolandó íratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata
- 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve
annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)
- 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint – vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. április 18. napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/171/2021.,
valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző
nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója
– Polgármester egyetértésével – 2021. április 23. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről,
vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. június hó 1. napjától tölthető be.

2021. ÁPRILIS 9.
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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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Fazekas Gábor Idősek Otthona intézményvezetője
(Költségvetési szerv megnevezése: Fazekas Gábor Idősek Otthona
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.) pályázatot hirdet

könyvelő munkakör betöltésére
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony – teljes munkaidőben 4 hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapításéra és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), 257/2000. (XI.26)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok:
- számviteli és pénzügyi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok szerint,
- gazdasági események ASP programban való rögzítése, könyvelése,
- az időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérleg jelentés és a beszámoló adatai valódiságának, teljességének és hitelességének biztosítása,
- vezetői döntéseket alátámasztó eseti számviteli és pénzügyi információ szolgáltatás kötelezettségének teljesítése,
- adózással kapcsolatos feladatok ellátása,
- közreműködés a KSH jelentések elkészítésében
- egyéb számviteli feladatok,
- a gondozottak személyi nyilvántartásának vezetése, gondoskodik az otthonlakók gondozási díjának beszedéséről, nyilvántartást vezet a gondozottak étkezéséről, távolmaradásáról,
Pályázati feltételek:
- gazdasági középiskolai/gimnáziumi végzettség,
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetettlen előélet,
- mérlegképes könyvelői végzettség
A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
- költségvetésben szerzett tapasztalat,
- ASP gazdálkodási szakrendszer, KGR rendszer ismerete
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
Pályázathoz csatolandó iratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata,
- 90 napnál nem régebbi – eredeti – hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetettlen előélet,
illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt)
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. május 31. napjáig lehet
benyújtani a Fazekas Gábor Idősek Otthona intézményvezetője részére személyesen (4220
Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.), vagy e-mailen (fgio@fgio.hu).
A pályázat elbírálásának módja, határideje: Az intézményvezető, mint kinevezési
jogkör gyakorlója 2021. június 15. napjáig dönt a közalkalmazott kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. július 01. napjától tölthető be.

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek: 10-17 óra
ebédidő:
12-13 óra
szombat:
zárva
vasárnap:
zárva

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA
(a buszmegállónál)

Kálvin tér 12.

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

2021. április 12-16.
április 12
HÉTFŐ
HÉTFŐ
Karfiol leves
Paprikás csirkefalatok főtt tészta
Paprikás csirkefalatok főtt tészta
KEDD
Tarhonya leves
Párizsi csirkemell burgonyapüré
Párizsi csirkemell burgonyapüré
SZERDA
Francia hagymaleves
Lecsós szelet párolt rizs
Lecsós szelet párolt rizs
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
Csirkeragu leves
Csülökpörkölt
Csülökpörkölttarhonya
tarhonyavegyes
vegyes vágott
vágott
PÉNTEK
PÉNTEK
Savanyú
burgonyaleves
Savanyú burgonyalevesfüstölt
füstölt kolbász
kolbász
Sült
Sültoldalas
oldalassteak
steakburgonya
burgonyasavanyú
savanyú káposzta
káposzta

FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata
VACSORAMENÜ

SZOMBATI EBÉDMENÜ

2021. ÁPRILIS 12-16.

2021. ÁPRILIS 17.

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)

• Kínai szezámmagos csirkemell
• Császárban sült jércemell
• Sokmagvas bundás sertésszelet

• Kínai szezámmagos csirkemell
• Császárban sült jércemell
• Sokmagvas bundás sertésszelet

Köretek (1 választható)

Köretek(1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

• Húsleves
• Meggyleves

• Párolt rizs
• Édesburgonya + 300 Ft
• Hasábburgonya
• Grill zöldség + 300 Ft

• Párolt rizs
• Édesburgonya + 300 Ft
• Hasábburgonya
• 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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Családias a hangulat, a kicsik felnéznek a nagyokra.
– Mivel tudják motiválni a gyerekeket?
– Az utánpótlás-nevelés terén
leginkább a versenyekkel lehet motiválni a gyerekeket. Nem vagyunk
egyébként versenycentrikusak. Ám
azt tudni kell, hogy egy-egy megmérettetés a legjobb edzés a fiatalok számára. Aznapi tréning helyett,
gyakran élünk ezzel a lehetőséggel.
A legnagyobb motiváció azonban az,
amikor a gyerekek „legyőzik” önmagukat, és az időt is.
– Eredmények tekintetében az elmúlt
huszonöt év milyen képet mutat?
– Az elmúlt négy-öt évben megkerülhetetlenek vagyunk a triatlonsportág utánpótlás nevelésében.
Mindig mi nyerjük az országos rangműködünk. Ennek is köszönhetően listát az összesített táblázat alaptartozunk az ország legjobbjai közé.
A triatlon egy költséges sportág, aminek legnagyobb támogatói a
szülők. Ezt a terhet próbáltuk könynyíteni azzal, hogy csatlakoztunk a
Debreceni Sportcentrum csapatához.
Manapság a versenysportolóinkat
„beigazoljuk” a megyeszékhelyre. Így
a debreceni gyerekekkel együtt, az ország legnagyobb és legerősebb utánpótlás nevelő egyesülete vagyunk.
Ezekből az eredményekből oroszlánrészt vállal a böszörményi egység. A
lehetőségnek köszönhetően most, a
pandémia alatt is tudunk úszni. Bejárunk Debrecenbe. Ami döntésünket még indokolta, hogy a versenyzés
költségeitől kezdve, a táboroztatáson
át így tudunk legjobban segíteni a heAz országban eddig átadott
lyi gyerekeknek.
– Jelenleg mely korosztálynak adnak futókörökön az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi
„otthont” és milyen sportágakban?
– Jelenleg, a járványidőszak alatt Iroda és a Szabadidősport-eseedzésre járó gyerekek száma eléri a ményszervezők Országos Szönegyvenet. Azt megelőzően ez száz vetsége versenyt hirdet, amelyen
fiatalt jelentett. Emellett a rendsze- május végén a pályával rendelkeres úszásoktatáson résztvevő kicsik ző települések vetélkedhetnek
majd egymással.
száma mintegy hatvan fő volt.
Van egy foglalkozásunk, amit
A verseny elsődleges célkitűzése,
nem is számolunk ebbe a körbe. Ez a
Babóca torna, amit a három-hétéves hogy a résztvevők az adott napon mikorosztálynak szervezünk. Ennek nél több kilométert fussanak, gyalolétszáma korábban negyven főt tett goljanak a település új futópályáján.
Az esemény különlegessége, hogy
ki.
– Milyen tapasztalatokat és változá- valamennyi helyszín egyben ötprósokat hozott az elmúlt huszonöt esztendő az egyesület életében?
– Állandó a változás, de a jól bevált
és kitaposott úton haladunk tovább.
Például az edzők folyamatosan képzéseken vesznek részt. Így a korszerű
ismeretek birtokában vagyunk. Alapításunk óta az egyik célunk, hogy
a gyerek a legmegfelelőbb sportágat
válassza magának. És az, hogy megszerettessük velük a mozgást, az
úszást, a kerékpározást és a futást. A
változás folyamatos a sportolók személyében is. Nálunk folyamatos a jövés-menés.
Összességében a legnagyobb válElment, s örökre az „angyaloktozást a már említett debreceni egyesülettel történő fúzió hozta. Büsz- kal lett” két, a pásztorélet megkén mondhatom el, hogy a megtartó határozó alakja.
erőnk nagyon nagy. Mi, az elmúlt huOláh István hajdúböszörményi juszonöt évben nem csak korosztályo- hászt sokan ismerték, és tisztelték.
san foglalkoztunk a fiatalokkal. Sok- Hortobágy örökös pásztora 80 évet
szor együtt vagyunk az edzéseken. élt.

Aki célba ér, az győz

Az idén fennállásának huszonöt éves jubileumát ünnepli a Tekergők Sport Egyesülete, akik
már hároméves kortól foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek, és az utánpótlás-nevelésből
is tevékenyen kiveszik a részüket.
Az elmúlt negyedszázadban több
ezer gyerekkel szerettették meg a
futást, az úszást és a kerékpározást.
A triatlon sportágban az ország legjobbjai közé tartoznak. És, ami igazi
siker, hogy Hajdúböszörményben
és környékén sokan vallják magukat
„Tekergőnek”. Az egyesület múltjáról
és jelenéről Molnár Róbert alapító elnököt és edzőt kérdeztük.
– Negyedszázada milyen körülmények között, és milyen céllal alakították
meg a Tekergők Sport Egyesületet?
– Tekergők Klubja volt az első hivatalos nevünk. Ez elsősorban kerékpáros egyesület volt. Innen az
elnevezésünk is. A városban az alapításkor még nem volt uszoda, de
úszómedence sem. Ez a sportág
nem jöhetett szóba. A tíz alapító tag
már nem öncélúan akart bringázni, hanem felvállalták, hogy segítik
a sportolni vágyó fiatalokat. Az első
akcióink a Fürdőkertben voltak, versenyek szervezésével kezdtük a működésünket. Számunkra is nagyon
meglepő volt, hogy ekkora igény volt
a kerékpárosok részéről a tevékenységünk iránt. Az utánpótlás nevelését 2001-ben vállaltuk fel. Ekkor már
az úszáshoz is megvoltak a feltételek
Hajdúböszörményben. Ennek „hozadékaként” úszás és triatlon sportokban kezdtünk el fiatalok nevelésével
foglalkozni.
– Milyen szakmai stáb alakult ki az
egyesületnél?
– Jelenleg hárman vezetünk foglalkozásokat. Mindannyian szakképzett
edzők vagyunk. Emellett mi látjuk el
a menedzseri és a könyvelői feladatokat is. Főleg nyáron vannak aktivistáink is, akik közvetlenül segítik a
munkánkat. Szükség van rájuk, mert
ekkor sokkal több a programunk.
Egyebek mellett táboroztatunk,
úszásoktatást szervezünk, illetve
nekünk ez a versenyidőszak. Nálunk
nincsenek szünetek, az év háromszázhatvanöt napján folyamatosan
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ján, a Debreceni Sportcentrummal
együtt. A második helyezettől folytonosan sokkal jobbak vagyunk. Így
jelentősebb a szövetség részéről a támogatásunk is.
– Az idei év a jubileum jegyében fog
zajlani?
– Biztos megemlékezünk az évfordulóról, mint ahogyan ezt tettük a
tíz- és húszéves jubileumunk alkalmából. Pályázatot is nyújtottunk be
erre a célra. Jól hangzik, hogy negyedszázad. Remélem, méltóképpen
tudjuk megünnepelni.
– Mi az, ami megtartotta az egyesületnél az elmúlt huszonöt esztendőben?
– A gyerekek szeretete, a csillogó
szemek, és mosolyok. Ráadásul a triatlon egy olyan sportág, amelyben,
aki célba ér, az győz is.
bertalan

Szabadidősport

ba-pontszerző állomás is. A legtöbb
kilométert összegyűjtő közösség
250.000 forint, a második 150.000
forint, a harmadik 100.000 forint
értékű díjazásban részesül, amelyet a futópálya fejlesztésére, vagy
azon tartandó rendezvény lebonyolítására használhatnak fel. A verseny
helyszínei várhatóan Budapesten,
a kőbányai Sportligetben és Békásmegyeren, vidéken pedig Gödöllőn,
Kaposváron, Hajdúböszörményben,
Pápán, Szegeden, illetve Székesfehérváron lesznek.
Sz.H.

Gyászol a pásztorvilág
A püspökladányi Csibi Gyuláné, született Sólyom Ilona szűrkészítőt, népi
iparművészt határon innen és túl is
jól ismerték azok, akik valaha a pásztorélet közelébe kerültek. Azok pedig,
akik művelték az állattenyésztés szép
szakmáját, hordták is az általa készített
szűröket.

