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A hét arca

Pihenőház-korszerűsítés Bodán
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Sport

Mint megtudtuk, a bodaszőlői pihenőház a 60-as évek végén épült,
amelyet a katonaság építtetett, majd
tanácsi tulajdonba került. Ezt követően évekig használta a Kenézy kórház, gyermekek táboroztatására. Az
önkormányzathoz visszakerült létesítmény működtetését néhány évvel
ezelőtt a Bodaszőlőért Egyesület vállalta. Folyamatosan figyelték a pályázati lehetőségeket, melyekből évről
évre újítani tudták az épületet.
Sőrés István alpolgármester megfogalmazta, az egyedi természeti
környezettel rendelkező pihenőház a
város egyik ékköve. Az épületen az elmúlt évek során már történtek kisebb
felújítások, de az elektromos hálózat
fejlesztésére nem volt lehetőség.
A beruházás részleteiről Dombi
Imre önkormányzati képviselő elmondta, hogy Bodaszőlő közel 2000
fős lakossága az elmúlt években tovább gyarapodott. A villamoshálózat
felújításával a pihenőház továbbra is
közkedvelt helyszíne maradhat különböző rendezvényeknek, programoknak. A projekt megvalósításával
az elektromos hálózat komplexen
megújult. Leszerelték a kapcsolókat,
csatlakozó aljzatokat, fali foglalatokat, csengőt, reduktorokat, az erős- és
gyengeáramú nyomókat, termosztá-

8. oldal

Üdvözlet Krasnikból
A lengyel-magyar barátság
napja alkalmából a lengyelországi testvérvárosunk, Krasnik
polgármestere, Wojciech Wilk
szívélyes üdvözletet küldött Hajdúböszörmény közösségének.

A napokban, pályázatból és önerőből finanszírozott, elektromoshálózat-korszerűsítés részleteit sajtónyilvános bejáráson
ismertette Sőrés István alpolgármester és Dombi Imre önkormányzati képviselő.
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tokat, lépcsőházi automatákat, jelzőket, valamint minden fényforrást és
lámpatestet. Ezt követően a költségvetésben feltüntetett minőségben és
mennyiségben kerültek be- és felszerelésre az anyagok. A riasztókábelt
egy előre elkészített tartószerkezetre
„Fontos megemlítenünk, hogy a közös
helyezték. Felszerelték az összeépít- történelmünkön és évszázados hagyohető világítási és telekommunikáci- mányainkon alapuló kapcsolatunk évek
ós szerelvények elemeit, a kapcsoló-, óta összeköt bennünket. Szeretném a
nyomó-, csatlakozóbetéteket fedéllel. A teljes korszerűsítéssel egyidejűleg akkumulátoros vészvilágítást
alakítottak ki a szakemberek, saját
akkumulátoros tartalék világítási
lámpatestek elhelyezésével. Az évek
során a függő ereszcsatorna is több
helyen kilyukadt, ezért a támogatási összegből az épületen lévő ereszcsatorna cseréje is megvalósult. A
meglévő függő eresz- és lefolyócsatornák lebontásra kerültek; helyettük új, összesen 87,3 méter hosszú,
színes műanyag bevonatú, horganyzott acéllemezből készült csatornát,
valamint 17,8 méternyi lefolyócsövet szereltek fel. A felújítás költsége:
9220314 Ft volt, amelyből 7837212
Ft-ot nyert el a Bodaszőlőért Egyesület, a Leader pályázat keretében.
Tájékoztatjuk a lakosságot,
Sz.Sz.K.
hogy a Bocskai Gyógyfürdő fenntartójában változás történt: a
Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. helyébe a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. lépett, mint fenntartó.

legjobbakat kívánni Polgármester úrnak, a Képviselőknek, az önkormányzat
munkatársainak csakúgy, mint Hajdúböszörmény valamennyi lakosának.
Maradjanak jó egészségben és vigyázzanak magukra!”

Szívélyes üdvözlettel:
Wojciech Wilk polgármester

Változott a gyógyfürdő
fenntartója és besorolása

Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A gyógyfürdő
besorolása a korábbi helyi jellegűből,
körzeti jellegűre módosult. Ennek
az az oka, hogy a legutóbbi minősítéskor érvényben lévő működési engedélyben szereplő reumatológiai és
fiziotherápiás szakellátáshoz képest,
A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő kiegészült a hidroterápia, balneoterágyógyászati részlegének üzemelte- pia, thermoterápia, gyógyúszás, víz
tője a „Hajdúböszörmény ESZ-V” alatti gyógytorna, gyógymasszázs
szolgáltatásokkal.
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Sárga Jánosné

A hét arca
A polgármester a Város napja alkalmából „Polgármesteri elismerő
oklevelet adományozott Sárga Jánosné általános iskolai tanítónak,
a több mint négy évtizeden át lelkiismeretesen és példamutatóan végzett pedagógiai munkájáért.
– Negyvenkét év után vonult nyugdíjba,
milyen terveket dédelget?
– Pedagógusként mindvégig arra törekedtem, hogy munkámat tudásomhoz, adottságaimhoz mérten, a lehető
legjobban végezzem. Erre az időszakra
nincsenek világot megváltó terveim,
csak annyi, hogy minél tovább élhessem testi és lelki egészségben ezt a szabad állapotot. Amikor búcsúztam, azt
mondtam a kollégáimnak, hogy vár az
örök nyár. A nyugdíjba vonulásomat az
önként vállalt szabadság jó érzésével
élem meg.
– Mennyire volt nehéz eldöntenie, hogy
nyugdíjba vonuljon?
– Amikor negyven év után eljöhettem
volna, még nem éreztem magamban,
hogy elérkezett számomra ez az időszak, ezért maradtam tovább két tanévet, és felkészülten vártam az utolsó
kis osztályomat. Tőlük elköszöntem, és
a pedagógusi pályámat számomra megfelelően lezártam. Az élet természetes
folyamatának fogom fel és örülök, hogy
így tudom megélni. Amíg tanítottam,
nemigen számoltam az éveket, mert
gyorsan elrepült egy-két tanév, hiszen
mindig örömmel végeztem a feladataimat.
– Annak idején hogyan választotta a tanítói hivatást?
– Első gondolatom az volt, hogy valamilyen szakmát tanulok. Például szakács, cukrász és fodrász akartam lenni.
Mivel határozatlan voltam, a szüleim
a gimnáziumba írattak be. Itt osztályfőnököm, Csiha Laci bácsi segítette a
pályaválasztásomat, amit a szüleim is
támogattak. Érettségi után a helyi óvónőképzőbe felvételiztem, mert szerettem a gyerekeket, és úgy éreztem, ez a
hivatás jól illeszkedik a személyiségemhez, adottságaimhoz.
– Óvónőből hogyan lett tanító?
– Diplomaszerzés után öt évig a
Weszprémi utcai óvodában dolgoztam.
Nagyon szerettem ott lenni, kedveltem
a munkámat és az ottani gyermek- és
felnőtt közösséget. Miután férjhez mentem, Hajdúnánásra költöztünk, ahol akkor nem volt óvónői állás. Az akkori 1.sz.
Általános Iskolában – jelenleg Makláry
Lajos – helyezkedtem el, szerződéssel.
Első osztályba kerültem, napközis tanítóként. Olyan osztályfőnök volt a párom, kitől sokat tanulhattam, segített,
egyben a példaképem is lett. Harminchét
gyereket tanítottam. Elégedettek voltak
a munkámmal, ezért marasztaltak. Tanulmányi szerződéssel maradtam velük, és így végeztem el munka mellett,
kisgyerekkel, a Jászberényi Tanítóképző Főiskolát, levelező tagozaton. Hat
évet dolgoztam Nánáson, majd úgy hozta az élet, hogy nyári szünet közepén
visszaköltöztünk Hajdúböszörménybe.
A városban egyedül a Bocskai-iskolában
volt augusztusban megüresedő pedagógusi állás. Olyan szerencsés helyzet
adódott, hogy első osztályba kerültem,
és osztályfőnök lettem. Elmondhatom,
hogy jó időben, jó helyre érkeztem.
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– Mi az, ami megtartotta ebben a közösségben?
– Egyrészt szeretem a stabilitást, a
biztonságot,de nem vagyok a szokások
rabja. Másrészt a bocskais gyerekek,
a kollégák, és a szülők. Tagja lehettem
egy olyan nevelőmunkájára igényes tantestületnek, akik mindig készek a megújulásra, és vállalják az új kihívásokkal
járó nehézségeket, akikkel emberileg is
kiválóan megértettük egymást. Több
mint húsz éven át voltam az 1-2. osztály munkaközösség vezetője. Ebben a
kisebb közösségben különösen fontos
volt a gyermekközpontú együttgondolkodás, a közös célért való tenni akarás.
A mindenkori vezetőimnek is hálával
tartozom, hiszen szóbeli visszajelzéseikkel, megbízásokkal megerősítettek
abban, hogy jó úton haladok. A Bocskaiiskolában a munkámat, a fejlődésemet
támogató közösségre leltem. Büszke
vagyok rá, és örülök, hogy harminckét
éven át bocskais nevelő lehettem.
– Erre a pályára születni kell?
– Én úgy gondolom, igen. Az elhatározás, és a jó szándék kevés. Aki jelentkezik a főiskolára, megtanulja a
tantárgyi ismeretek módszertani alapjait, de igazán a gyakorlatban derül ki,
hogy mennyire képes megvalósítani az
elképzeléseit, illetve mennyire találja
meg a közös hangot a gyerekekkel, hogy
azok elfogadják a pedagógus személyét,
és ezáltal befogadóvá váljanak a tudás
megszerzésére. Ezt tartom a legfontosabbnak és legalapvetőbbnek. Könyvből
nagyon sok mindent meg lehet tanulni, de ez még kevés ehhez a pályához.
Szeretni és érteni kell a diákokat. Van
egy kedvenc idézetem, miszerint „lehet
gyermeket könyvből nevelni, de minden
gyerekhez más könyv kell”. Egy jó pedagógusnak a munkája során rengeteg
könyvet kell kinyitnia és végiglapoznia
ahhoz, hogy megismerje tanítványait.
Úgy érzem, nemcsak tanítottam a kisdiákokat, de én is sokat tanultam tőlük,
fejlődtem általuk.
– Melyik tantárgy állt a legközelebb a
szívéhez?
– A testnevelés kivételével készségtárgyakat, környezetismeretet és matematikát tanítottam. Magam is vallom,
hogy minden tantárgynak megvan a
maga szépsége, ezért igyekeztem ezt így
is átadni. A főiskolán ének szakkollégiumot végeztem, korábban hangszeres
zenét tanultam, így a zene nagyon közel
áll hozzám. Manapság is gyakran hallgatok zenét, otthon a magam örömére

dalolászok. A technika, a rajz, az énekórákon nem a megtanítandó tananyag,
hanem a pihentető, feltöltő, kreatív tevékenység volt a mérvadó. Énekeljenek,
rajzoljanak szabadon, felszabadultan,
amiben örömük lelik. A környezetismeretet azért szerettem, mert megmutathattam, hogy a körülöttünk lévő világ
milyen sokszínű és érdekes, s maguk is
rácsodálkozhattak erre tanulás közben,
vagy egy-egy kép, rövidfilm, akár kísérletezés közben. Talán a matematika állt
legközelebb a szívemhez, mert részemről is a legtöbb kreativitást igényelte.
Mindig a szemléletességre, játékosságra
törekedtem, hiszen a kisiskolások életkori sajátossága, hogy gondolkodásuk
saját tapasztalataik révén fejlődik.
– Milyen ismérvei vannak a jó pedagógusnak?
– Alapvető, hogy szeresse a diákjait. Törekedjen arra, hogy megismerje
és mindenkiben felismerje az egyénre
jellemző vonásokat, erősségeket. Türelemmel és következetesen segítse őket
abban, hogy a képességeikhez mérten
a legtöbb tudással rendelkezhessenek.
Olyan közösségi légkört alakítson ki,
amelyben jól érzi magát a diák és szeret
tanulni, iskolába járni.
– A tanító a saját személyiségével dolgozik?
– Teljes mértékben. Ahogyan a gyerekek, mi felnőttek is mind különbözőek
vagyunk. A gyerekek rövid időn belül
átveszik, amikor harsányabbak, illetve
megérzik, ha ingerültebbek, türelmetlenebbek vagyunk. Mindig arra törekedtem, hogy nyugodt és kiegyensúlyozott
légkört teremtsek a tanórákon, mert
tapasztalatom szerint a hatékony tanuláshoz, a kellő önfegyelem mellett, ez a
meghatározó. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, akkor eredményesebb a tanulás, könnyebben veszik az
akadályokat.
– Milyen kihívásokkal találkozott a pályáján?
– Mindhárom munkahelyem egy-egy
új kihívást jelentett számomra, hiszen
bizonyítanom kellett a közösségem és
önmagam számára is a rátermettségemet. Mikor kétévente új osztályt kaptam, az is mindig új kihívást jelentett,
hiszen megtiszteltek a szülők azzal,
hogy rám bízták gyermeküket, és igyekeztem a várakozásuknak megfelelni.
Szép feladat egy-egy osztályközösséget
úgy kialakítani, amelyben jól érzi magát
a diák, a szülő és a pedagógus. Izgalommal tölt el, milyenek lesznek a szülők,

mennyire tudunk partnerként együtt
dolgozni. Ez az időszak a kisiskolások
életében egy nagy változást hoz, belépnek az intézmény kapuján. Mérföldkő
számukra, hiszen a későbbi életüket is
meghatározza. A tanítónak kulcsszerepe van abban, hogy mennyire kedvelik
meg a diákok az iskolát, mennyire találják meg helyüket a közösségben. Ez a
felelősség óriási a pedagógusok vállán.
Szerencsésnek érzem magam, hogy közel húsz éven át ezt a nemes feladatot
tanító párommal végezhettem, akivel jól
kiegészítettük és támogattuk egymást,
a közös munka és együttgondolkodás
átsegített a nehézségeken. Emellett a
folyamatos megújulás és fejlődés is kihívást jelent a mi pályánkon. Követni és
haladni kell a korral, szakmailag mindig
a legkorszerűbb ismeretek birtokában
kell lenni.
– Tanító maradt azután is, hogy kijött
az óráról?
– Többnyire igen. A tanórával nincs
vége a tanításnak. Utána még jön az otthoni munka, a másnapra való felkészüléssel járó teendők, adminisztráció, stb.
A saját gyerekeim nevelésénél is néha
„kibújt” belőlem a pedagógus. Talán a
zsigereimben van, hogy elmagyarázzak
mindent, érthetően és részletesen körbeírva. Volt, mikor emlékeztettek rá,
hogy ők már nem elsősök, vagy másodikosok.
– Egyetért-e azzal, hogy minden gyerekhez van egy kulcs?
– Igen, és különösen érvényes ez a kisiskolásokra, mert a tanulásra és minden
egyéb tevékenységre, az őket körülvevő
felnőttek motiválják. Ezért fontos, hogy
mindenkinél megtaláljuk ezt a kulcsot,
hiszen csak úgy tudunk egyirányba haladni. Tiszteletben kell tartani, hogy
mindenki más és más, mindenkihez
egyénre szabottan kell közelíteni. Vallom, hogy a gyerekektől kapott pozitív
érzelmet duplán kell visszaadni, mert
ez az alappillére a felnövekvő nemzedék
nevelésének, oktatásának.
– Mit tart a pályája legnagyobb sikerének?
– Sikernek könyvelem el, hogy negyvenkét éven át gyerekeket taníthattam,
nevelhettem. A munkámat mindvégig
örömmel és elhivatottsággal tudtam
végezni. Több száz kisiskolást bevezethettem a tudás birodalmába, és megalapozhattam a későbbi tanulmányaihoz
szükséges ismereteit. Tanítványaim
szüleivel jól együttműködő, kölcsönös
bizalomra épülő, szülői közösségekkel
dolgozhattam. A mindenki számára
szükséges alapkészségek kialakítása,
fejlesztése mellett fontosnak tartottam
a tehetségek felismerését, a velük való
foglalkozást. A kitartó és olykor fáradságos munkával megszerzett tudásuk
örömet adott, sikerélményt nyújtott,
emellett mérhető eredménye is volt. Tanítványaim városi, megyei és országos
versenyeken kiemelkedő eredményeket
értek el, ezzel is öregbítve Böszörmény,
és iskolánk hírnevét. A készség- és képességfejlesztő munkámért és a tanítványaimmal elért eredményeimért 2018ban Bonis Bona-díjban részesültem (Jót
a jótól), melyet a tehetséggondozásban
kiemelkedő munkát végzőknek adományoznak.

Bertalan Erzsébet
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Gyönyör a léleknek

Folytatódó felújítás
A két világháború közötti időszak böszörményi építészetének
egyik patinás épülete uralja ma
is a Deák Ferenc és a Dorogi utca
sarkát.
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lát, a városi pártbizottság akkori titkárát. A forradalom leverését követően ismét a pártbizottság és annak
fegyveres egysége, a munkásőrség

Marton László A Dunánál - József Attilát ábrázoló szobra

Benne nemzeti levéltárunk megyei
szervezetének fióklevéltára működik. Két éve kezdődött az intézmény
külső felújítása, a levéltár saját költségvetéséből. Igazodva a közgyűjtemény éves pénzügyi lehetőségeihez.
Hiszen több tízmilliós költségek merültek, és merülnek fel egy-egy kivitelezési fázisban. Most ismét felállványozták a munkások az intézmény
belső udvarát. Megkezdődött a felújítás harmadik szakasza. Az eddig elvégzett beruházásnak köszönhetően
teljesen újjávarázsolták az utcai homlokzatokat, illetve lecserélték a teljes
tetőszerkezetet, biztonságossá téve
az épületet a beázásoktól. Az épület
továbbra is a város tulajdona, de a
közelmúltban megújított együttműködési szerződés szerint, a levéltár
továbbra is üzemelteti és használja
az épületet. Ezért is különösen fontos, hogy a levéltár a jó gazda gondosságával birtokolja a rábízott ingatlant, a köz vagyonát. Az épület
még az 1920-as években épült, s egykor Kovács Márton városi főügyészé
volt. Egy levéltári iratból azt is tudjuk, hogy 1928-tól a patinás, nagy
báltermében táncos mulatságokat is
rendeztek. Történelmi múltja miatt a
Rákosi-korszak idején akár feledésbe
is merülhetett volna. Egy „szerencséje” volt, ha lehet ilyet mondani
egy épület kapcsán, hogy az akkori
hatalom emberei szemet vetettek az
ingatlanra. Az 1956-os forradalom
idején, október 26-án a tömeg itt
mondatta le tisztségéről Rácz Gyu-

Haltelepítés

Az elmúlt hónap végén 10 mázsa ponty került telepítésre a
Kajànsziki horgásztóba, 2,5 kg-os
átlagsúllyal.
A telepítés után a horgásztó nincs
lezárva. A koronavírus miatt az éjszakai horgászat továbbra sem engedélyezett, viszont a nappali órákban zavartalanul várunk minden horgászni
vágyó személyt. Aktuális tavaszi nyitva tartásunk: március 13-tól - május
31-ig, napkeltétől – 18 óráig. Kellemes
időtöltést kívánunk!

Bocskai HE

fészkelte be magát az épületbe. Brutális belső átépítéseket végeztek, de a
külső valahogy állta a szocialista realizmus támadásait. Talán az egyedüli
monumentális munkásőr antenna
betontuskói jelzik az udvaron ma is,
hogy milyen korban is használták az
épületet. Pontosan 40 évvel ezelőtt,
1981 nyarán nyitotta meg kapuit a
fióklevéltár. Igazi „kincsesbányája”
ez az intézmény a megye és az ország
kutatóinak. Itt őrzik például a Hajdúkerület iratanyagát, illetve Böszörmény mellett Nánás, Dorog, Polgár,
Görbeháza és más kisebb települések
összes iratát. Nem mellesleg pedig
Hajdú-Bihar megye valamennyi felekezeti és állami anyakönyvi másodpéldánya is a levéltárban kutatható.
Az intézmény a jelenleg is igényelhető országos hadikárpótlásban fontos szerepet tölt be, illetve a családfakutatás egyik legfőbb „segítője”.
A fióklevéltár munkatársai élettel
töltötték meg a nagy múltú falakat,
állandó kiállítással, tárlatokkal, levéltár-pedagógiai órákkal igyekeznek az
érdeklődőkkel megismertetni a történelem, ezen belül városunk fontos
eseményeit. A rekonstrukció jövőre
még egy utolsó befejező szakasszal
zárul. A páratlan szépségű műköves, lépcsős szecessziós terasz is régi
fényében tündökölhet majd, illetve
az egyedi asztalosmunkát dícsérő
ablakok is megújulnak. (Készült n.
Gargya Imre egy korábbi írásának
felhasználásával.)
Sz.H.
Napijegy àrak 2021-től:
Felnőtt: 4000 Ft
Elvihető: 2 db nemes hal,
ebből 1 ponty, 5 kg egyéb hal.
Ifjúsági: 2500 Ft
Elvihető: 1 db nemes hal,
5 kg egyéb hal.
Gyermek: 2000 Ft
Elvihető: 1 db nemes hal,
5 kg egyéb hal.
24 óràs jegy: 6500 Ft,
elvihető: 2 db nemes hal,
5 kg egyéb hal.
Sportjegy: 2000 Ft/1 bot,
hal nem vihető el.
Bojlis 24 órás jegy: 4500 Ft/3 bot,
hal nem vihető el.

Az idén 57 éve annak, hogy a
Magyar Írószövetség javaslatára,
hazánkban József Attila születésének napja lett a Költészet napja, melyet először 1964. április
10-11-én rendeztek meg.
Az akkori ünnepség főként a munkásmozgalmi lírájára fókuszált. Az
idők folyamán szerencsére sikerült
„tompítani” az osztályharcos jellegen – különösen a hetvenes évektől
rendezett programok, előadások már
sajátos arculatot adnak a költészet
napjának.
„A kor- és pályatársak többsége
csak a bulvárszenzációként tálalt halálhír után döbbent rá, milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig
csak „jó költő”–ként számon tartott,
zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló – ezért gyakran félreértett –,
posztumusz fölfedezett zseni, akinek
életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték –, s aki
egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű költészetet teremtett.” (Részlet a Nemzeti Évfordulók Titkársága
honlapjáról.)
Való igaz, kell némi befogadói kész-

ség tömör és egyedi költői nyelvének
megértéséhez, de verseinek napjainkig tartó és ható népszerűsége mutatja, hogy van rá érzékenység, van
rá fogékonyság.
Költői munkássága mára már megkérdőjelezhetetlen. Anélkül, hogy ebben a pénz-centrikus, piacorientált
világban túlzottan patetikusságba
esnénk, azt lehet mondani: fényes
csillag József Attila a magyar és egyetemes kultúra egén.
A költészet napi ünnepségek –
akárcsak tavaly – a koronavírus járvány miatt, az idén is visszafogottabbak. A megemlékezések az online
térre szorulnak vissza. Ezért az internetes fórumok böngészése mellett,
vagy azokkal együtt az javasolható,
hogy ezen a napon ki-ki maga vegyen
kézbe egy József Attila-, vagy kortárs
költő kötetet, és lelki beállítottsága szerint lapozzon a versek közé. A
Youtube világa pedig arra is alkalmas,
hogy nagynevű színészeink, előadóművészeink igényes tolmácsolásában
verseket hallgassunk. Mert a vers,
akárcsak a jó zene, gyönyör az emberi léleknek, tisztulunk, nemesedünk
általa.
Balla Zoltán

A Föld napja április 22.
7.00-13.00 SZEMÉTSZEDÉS
Hajdúböszörmény kivezető közútjainak kijelölt szakaszain
Szervező: Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Intézmény
Várjuk az Önkéntes csoportok jelentkezését is!
Információ: Szabó Nóra tel.: 52/563-211
8.00-16.00 ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
Sillye Gábor Művelődési Központ előtti parkolóban
Szervező: Polgármesteri Hivatal, HHG Kft.
Minden olyan berendezést átveszünk, ami elektromos árammal
működik (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, video berendezések, elektromos kerti gépek,
barkácsgépek, játékkonzolok).
-Minden eszközt bontatlan állapotban vesznek át.
10.00

FA- ÉS CSERJEÜLTETÉSI AKCIÓ VÁROSUNKBAN
Szent István tér, Bocskai tér, Fürdőkert Szabadidő Központ
Szervező: Polgármesteri Hivatal
Információ: Szabó Nóra, tel.: 52/563-211

16.00

ZÖLDKÖZNAPI PRAKTIKÁK című online előadás
Bővebb információ: info@zoldkor.net e-mail vagy az 52/280038-as telefonszámon. Szervező: Zöld Kör
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Szerencsés, akinek a hivatása
és munkája egyben a hobbija is.
Kerekes Antal és Molnár László
cukrászok e kivételes emberek
közé tartoznak.
Munkájukról szeretettel és tisztelettel beszélnek, náluk a vendégnek
mindig igaza van. Szakmákat bemutató sorozatunkban ma velük ismerkedhetnek meg.
– Hogyan kezdődött, mi volt az a
pont, amikor eldöntötte, hogy cukrász
lesz?
K. A.: A családunknak büféje és
fagylaltozója volt. Abban az időben
jött egy rendelet, hogy csak cukrászok készíthetnek fagylaltot. Ezért
pályaválasztásnál a szüleimmel közösen eldöntöttük, hogy ezt a hivatást választom. Édesapám és édesanyám örült a döntésnek, mert így
tovább tudták adni, amit elkezdtek.
Mire megszereztem a végzettséget,
ők felépítették a most is működő
cukrászdánkat.
M. L.: A férfias szakmák keresése
után, mint például az elektroműszerész, az autószerelő és a nyomdász,
az élet úgy hozta, hogy egy barátom
ajánlására bekerültem egy nagy cukrászati múlttal rendelkező családi
vállalkozásba. Annyira megszerettem a szakmát, hogy ott ragadtam.
A család örömmel fogadta a döntésemet.
– Hol tanulta a szakmát, ki volt a
mestere?
K. A.: Debrecenben, a vendéglátói
ipari iskolában tanultam. A neves
böszörményi Varga Cukrászdában
voltam gyakorlaton, ahol egy egész
dinasztia dolgozott. Őket tekintem
mestereimnek.
M. L.: Varga Szabolcstól, mint
mesteremtől tanultam az üzlet és a
szakma alapismereteit, de a hivatás
mélységi keresztmetszetét édesapjától, Varga Lajos bácsitól sajátítottam
el.
– Emlékszik még arra, hogy mit sütött először?
K. A.: Apukám nagy kedvencét, a
kókuszkockát sütöttem meg először,
hagyományos mézes tésztából. Gondolom, jól sikerült, mert mind elfogyott – mondja mosolyogva.
M. L.: Gyermekként, a szülők távollétében titokban piskótát sütöttem először a testvéremmel. Annyira
jól sikerült, hogy a szülők hazaérkezése után közösen, jóízűen fogyasztottuk el.
– A cukrász élete mennyire habos torta?
K. A.: Nem minden cukrásznak
habos torta az élete. Csak annak, aki
szereti a szakmáját és elhivatott.
M. L.: Gyakran megesik! Hozzáállás és nézőpont kérdése.
Kreativitás, hivatástudat
– Mit igényel a cukrászmesterség,
milyennek kell lennie egy jó szakembernek?
K. A.: A díszmunkák miatt kézügyességgel kell rendelkeznie. De
nem árt, ha állóképességel, kreativi-
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Megédesítik a hétköznapokat

K. A.: Apró kis technikákkal fel
lehet dobni a desszertet. Egy kis
túró vagy gyümölcsvelő használata
nagyon hálás. Én úgynevezett „műanyagokat” nem is használok. Az a
lényeg, hogy a természetesség legyen
benne a süteményben.
M. L.: Egy desszert, kicsi térfogata
ellenére legyen szemet gyönyörködtető, ízletes és színes.
– Receptből dolgozik?
K. A.: A cukrászat az a szakma,
amelynél nagyon fontos a pontosság.
Sokat számíthat egy dekagramm is.
Ha az arányok nem felelnek meg az
elvárásoknak, „összeomlik” a sütemény. Ezért érdemes receptet használni.
M. L.: A receptek segítik az embert
az arányok és a felhasznált anyagok
ismeretében, de én személy szerint
nem kötöm magam szigorúan ezek
betartásához, hanem igyekszem kihasználni a bennük rejlő többlet lehetőségeket.
– Egy háziasszonynak elég egy-két
süteményt is megsütnie. Hogyan lehet
nap mint nap több tíz tésztát prezentálnia?
K. A.: Az ipari körülmények a kulcsa. Például nekünk a sütőnk egyszerre 10 négyzetméter felületet süt.
Mi öt-hat lapot a mézes zserbónál
egyszerre sütünk ki, megközelítőleg négy perc alatt. Van krémfőző
gépünk is, ami mellett nem kell ott
Naponta új kihívás
állni.
M. L.: A hosszú évek alatt szerzett
– Mindig talál a szakmájában újat és tapasztalat és a kialakított munkafoújat?
lyamatok segítenek ebben. Ezen túl a
K. A.: Mindig. A sütemények készí- szervezési és a jó csapatmunka teszi
tése mellett sokat járok nemzetközi lehetővé a mennyiséget.
szakmai kiállításokra, bemutatókra
és képzésekre. Így jutnak el hozzánk
a legújabb trendek. Ezekből leszűrjük magunknak, ami a mi vásárlói
körünknek megfelel. Újítások nélkül
nem lehet elképzelni ezt a hivatást.
M. L.: A cukrászat az ember egyik
alapvető biológiai szükségletének, az
evésnek, a legkifinomultabb kifejezésére szolgál. Az ételkészítés többi
szakága a mennyiségi, míg ez, a kisebb volumenű, de minőségi és intenzív megélését látja el. Minden nap új
nap, új kihívás. Mindig találhatunk
számunkra egy új inspiráló tényezőt.
– Mi az, amit egy desszert elkészítésénél igyekszik megvalósítani?
tással is rendelkezik a cukrász. Ma
már a hagyományos mellett megjelentek a kombinációs ízek. Mindig
valamit, valamivel kell ötvözni. Ez
bizony alkotókészséget és igényességet követel meg.
M. L.: Szerintem egy szakember
akkor jó, ha a munkája iránt tisztelettel, elkötelezettséggel, hivatástudattal és alázattal rendelkezik.
Nagyon fontos az élelmiszerek ismerete, a jogszabályok és a szakmai
etika betartása, fizikai és kémiai kölcsönhatások ismerete, kreativitás,
belső motiváció.
– Mennyit változott ez a hivatás a pályája során?
K. A.: Nagyon sokat változott. A
klasszikus desszertek mellett megjelentek a modernek is. Ezt a sütési technikák követték. Átalakultak
a vásárlói szokások is. Ma már sok
mindenre allergiásak és érzékenyek
az emberek, amit a sütésnél figyelembe kell venni. Ezeket a finomságokat
mi is próbáljuk elkészíteni.
M. L.: Rengeteget változott. A 35
évvel ezelőtti alapanyagok néhány
tízes mennyisége több százra nőtt.
A rendelések tervezhetősége 1-2 hetes időintervallumról 1-2 órára csökkent. A termékválaszték igénye a néhány darabosról, a több tíz darabosra
nőtt. A kidolgozás minősége lényegesen magasabb színvonalat kíván.

XXXI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM

A vendég az első
– Mi volt a legemlékezetesebb felkérése?
K.A: A Bocskai István Általános
Iskola jubileumi ünnepségére kértek
egy 1500 szeletes lúdláb tortát.
M. L.: Egy villanykörte formájú,
998 szeletes torta.
– Milyen a szakma utánpótlása?
K. A.: Szakmai utánpótlásunk a lányomon kívül nincs. Ő köztünk nőtt
fel az üzemben, és már kicsi korában
eldöntötte, hogy cukrász lesz. Szeretném, ha a kisfiam is ezt a hivatást
választaná. Tapasztalatom szerint a
mostani fiatalok többségéből hiányzik az elhivatottság. Alig akarja már
valaki ezt a szakmát tanulni. Ha így
folytatódik, gyakorlatilag nem lesz
utánpótlás. Furcsán hangzik, de sok
jó szakember a lelkes amatőrök közül
kerül ki. Ők beiratkoznak egy iskolába, és folyamatosan képzik magukat.
Tisztelik és szeretik a hivatást, amibe
belekerülnek.
M. L.: Nagyon sok jó kézügyességű, kreatív szakmabeli emberrel találkozom. Azonban a szakma rengeteg olyan munkafolyamatból áll, ami
nagyobb részt képvisel az egészből,
mint, ami a hétköznapi emberek által ismert díszítési eljárások. Ezért
előfordul, hogy csalódást okoz a cukrász mindennapi tevékenysége azokban, akik erre nem vérteződtek fel.
– Ön otthon szokott-e sütni?
K. A.: Nem. Inkább főzök, mert az
a hobbim.
M. L.: Természetesen, elkészítem
a családom, barátaim és a saját magam kedvenc süteményeit.
– Mi a sikere titka?
K. A.: A sikerünk titka, hogy egész
életünket alárendeljük a szakmának,
és a nagyközönségnek. Megpróbálunk minél többet megtenni a vendégekért, ezért folyamatosan fejlesztünk. Nálunk mindig a vendégnek
van igaza.
M. L.: Fontosnak tartom a minőség megőrzését, a vásárlói igények
maximális kielégítését és a folyamatos fejlődést. 35 éves bizalmi viszony
alakult ki a vásárlóimmal, törzsvásárlóimmal. A vállalkozási forma
nyújtotta viszonylagos szabadság
pedig segíti az önmagát kifejezni kívánó kreatív, kísérletező embert, a
rengeteg szabály, törvényi vagy etikai elvárások mellett is.
Bertalan Erzsébet
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Környezetünkért

Fontos a fiatalok környezeti szemléletének alakítása
Bolygónk természetes élőhelyeinek és a biológiai sokféleségnek
a drámai csökkenése, valamint a
környezet állapotának romlása
miatt egy amerikai fiatalember,
Denis Hayes egyetemi hallgató
kezdeményezésére, 1970. április
22-én rendezték meg első ízben a
Föld napja programját a tengerentúlon.
Később, Evo Morales bolíviai elnök
javaslatára, az ENSZ április 22-ét a
„Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. Hajdúböszörményben 1994
óta rendeznek eseményeket az itt élőknek ezen a napon.
Vajon miért kell évről évre foglakozni ezzel a dologgal, miközben egyre
többet költünk környezetvédelemre,
s állapota mintha ennek ellenére nem
javulna, sőt inkább szemlátomást romlik. Az okok a globális szinten tapasztalható túlnépesedés, a mértéktelen
fogyasztás és a mai társadalmakra jellemző, pénz vezérelte hibás értékrendben keresendők.
Túlnépesedés? – hiszen Magyarország lakossága vészesen fogy, és ma
már jóval 10 millió fő alatti hazánk népessége. Valóban: Európában, ÉszakAmerikában és a technológiai értelemben modern, fejlett társadalmak
lakossága fogyatkozóban van, ellenben
a világ többi része hatalmas ütemben
növekszik. Néhány számadat talán segít megérteni, hogy milyen mértékben
növekszik az emberiség létszáma: a
honfoglalásunk idején a világ népessége 250 millió fő körül mozgott, majd a
bűvös 1 milliárdos létszámot az ipari
forradalom kibontakozásakor, a 19.
század elején értük el. Ma, közel 7,9
milliárd fő körül mozog az emberiség
globális lélekszáma. A technológia fejlődése és a nagyüzemi mezőgazdaság
magával tolta és tolja felfelé a populációt, amely a téma kutatói szerint is,
már minimum duplája az egészséges
népességszámnak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy még a népességszámnál is nagyobb mértékben növekedett
az elmúlt néhány emberöltő alatt az
emberek kényelme, és ezzel párhuzamosan az egyéni szinten is mérhető
fogyasztásunk, akkor talán érthetővé
válik, hogy miért fenntarthatatlan az
igények kielégítésének mai folyamata.
Száz évvel ezelőtt a hulladék nemhogy
problémát nem jelentett, de maga a
fogalom is ismeretlen lehetett. Nem
beszélve a villamos energia felhasználásáról, amely többnyire kimerült az
éjjeli világítás biztosításával. Ma pedig

már szinte nincs olyan tevékenység,
amelyhez ne lenne szükségünk áramra, és vele együtt környezetterhelő
erőművek sokaságára. A sort még folytathatnánk olyan mindennapi dolgokkal, mint a táplálkozás vagy a mobilitás: itt is hasonló következtetésekre
jutnánk...
A boltok, szupermarketek roskadásig megrakott polcai azt a hamis képet
mutatják számunkra nap mint nap,
hogy minden a legnagyobb rendben.
Bőséggel áll rendelkezésre minden,
amire szükségünk van, csak pénzre
van szükség hozzá! A valóság azonban
nem ez, hanem pont az ellenkezője.
Többezer kilométerre, a multinacionális cégek komplett szigetek esőerdőit
cserélik le pálmaültetvényekre, hogy a
nagyüzemi konyhák olcsó pálmaolajszükségletét kielégítsék; vagy afrikai
diktátorok űzik el földjükről a gazdálkodókat, jónevű európai kereskedőházak kedvéért, hogy olcsó banánhoz
juthassunk az év bármely szakában.
De nem kell messzire menni, hiszen
a hajdúsági gazdálkodók is – tisztelet a kivételnek – igyekeznek minden
talpalatnyi mezsgyét és gyepszegélyt
felszántani, hogy egy-két zsák kukoricával bővebb legyen a termés – a virágokat és a pillangókat meg majd megnézhetjük a rajzfilmekben.
„Mi a megoldás?” – teszik fel sokan
a kérdést magukban. Ha a világgal van
baj, akkor mi mit tehetünk ez ellen?
A változást magunkban és magunkkal kell kezdenünk, igyekezve átalakítani mindennapjainkat, hogy lehetőség szerint ne az igényeinket, hanem
csupán a szükségleteinket elégítsük
ki, ami csak első hallásra tűnik egyszerűnek, de igazából lemondással jár.
Például igyekezzünk kerülni a húsfogyasztást, hogy kisebb legyen ökológiai lábnyomunk (a szántóterületek
túlnyomó hányadát az állati takarmányozás haszonnövényei teszik ki). Ha
tehetjük, csak tartós fogyasztási cikkeket vásároljunk, valamint kerüljük
az egyszer használatos, eldobható termékeket és csomag eszközöket! Menjünk ki minél többször a természetbe,
fedezzük fel annak titkait – hisz mi is
annak szerves részei vagyunk. És gondolkozzunk, hogy valóban jó-e ez a
gazdáság vezérelte világ. Végezetül egy
régi indián mondás, ami frappánsan
foglalja össze e cikk mondanivalóját:
„Ha kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az utolsó folyót, rá fogsz
jönni, hogy a pénz nem ehető!”
Molnár Antal

Születésnapi köszöntő
özv. BODNÁR JÓZSEFNÉ
(szül. Kun Eszter)
április 7-én töltötte be

85. életévét.
Ezúton gratulálunk,
és kívánunk még neki
sok-sok boldog évet,
erőt, egészséget!
Lánya, 2 veje, 5 unokája,
5 dédunokája

április
2021. április 19-23.
HÉTFŐ
HÉTFŐ
Vegyes gyümölcsleves
Vegyes gyümölcsleves
Rántott
sajt párolt
párolt rizs
rizs tartármártás
tartármártás
Rántott sajt
KEDD
Májgombóc leves
leves
Májgombóc
Brokkolis
csirkefalatok
penne tészta
tészta
Brokkolis csirkefalatok penne
SZERDA
Pirított tésztaleves
tésztaleves
Pirított
Bácskai rizses
rizses hús
hús cékla
cékla
Bácskai

CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
Frankfurti leves
Sokmagvas bundás
bundás csirkemell petrezselymes burgonya
PÉNTEK
PÉNTEK
Füstölt
húsos lencseleves
lencseleves
Füstölt húsos
Dubarry
jércemell
hasábburgonya
Dubarry jércemell hasábburgonya
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VÁROSI HETILAP

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

XXXI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM

Felhívás városi kitüntetések adományozására
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható a városban lakó, a városból elszármazott, a városhoz közvetlenül nem kötődő minden olyan
magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki
a.) Hajdúböszörmény város általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül, vagy közvetve kifejtett
várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (művészeti) vagy sport munkásságukkal a városnak hírnevet szereztek, vagy
kivívták a város lakosságának általános
megbecsülését;
b.) foglalkozásuk körében a városban
hosszú időn át példamutató szakmai gyakorlatot folytatva - amely párosult becsületességgel és emberszeretettel -, köztiszteletet váltottak ki maguk iránt a város
lakosságának többsége előtt;
c.) gazdag életművükkel a magyar népet,
vagy ezen keresztül az egyetemes emberiséget szolgálják, mind az országhatáron belül,
mind kívül és a cím adományozására a város
önkormányzatának képviselő-testülete alkalmasnak tartja.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TISZTELETBELI POLGÁRA” cím Magyarország határain kívül élő, magát magyarnak valló vagy
már ilyen elhalt személy részére adományozható. (A javasolt személy rendelkezzen
magyar igazolvánnyal vagy az adott ország
hatósága, önkormányzata javaslatával.)
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT” Díj adományozható annak, aki a város gazdasági,
társadalmi, kulturális (művészeti, szellemiség- és hagyományőrző), a város általános
fejlesztése (városképi, infrastrukturális,
kommunális) területén, valamint a lakosság
érdekében, különösen az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban, a szolgáltató tevékenységben közvetlenül vagy
közvetve, hosszú időn át, kiemelkedően, és
példamutató életvitellel végezte egyéni tevékenységet.
„DOBÓ SÁNDOR” Díj adományozható
az alkotó és hosszú időn át minőségi nevelő-oktató munkát a város érdekében az óvodai és az alsó fokú oktatásban közvetlenül,
magas fokú szakmai tudással kifejtő óvodapedagógusoknak, alsó tagozatos tanítóknak
vagy az ilyen jellegű munkában közvetve
résztvevő más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi közalkalmazottaknak – tevékenységük elismerésére.
„DR. MOLNÁR ISTVÁN” Díj adományozható az alkotó és hosszú időn át nevelő-oktató munkát a város érdekében a
felső tagozatos általános iskolai, valamint a
közép- és felsőfokú oktatásban közvetlenül
magas fokú szakmai tudással kifejtő tanintézeti nevelőknek (tanárok) vagy az ilyen
jellegű munkában közvetve résztvevő más
személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi alkalmazottaknak – valamint
újságíróknak, a médiában – írott és elektronikus sajtóban – a város lakosainak hiteles,
kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásában végzett tevékenységük elismerésére.
„FAZEKAS GÁBOR” Díj adományozható az alkotó és hosszú időn át a város lakossága szociális körülményeinek javítása
érdekében közvetlenül, magas fokú szakmai
tudással kifejtett áldozatos munkát végző,
szociálpolitikai téren dolgozó köztisztviselőknek, szociális intézményi közalkalmazottaknak, illetve az ilyen jellegű munkában
közvetve résztvevő más személyeknek tevékenységük elismerésére.
„SOMOSSY BÉLA” Díj adományozható
a város közigazgatásában hosszú időn át
magas fokú szakmai felkészültséggel, kezdeményező és alkotókészséggel, a közügyek
intézésében kifejtett eredményes és humánus szakmai munkával végzett tevékenység
elismerésére, a helyi közigazgatásban közvetlenül, vagy közvetve résztvevő személyek (pl. települési képviselő) részére.
„SILLYE GÁBOR” Díj adományozható
a város gazdaságában (ipar, mezőgazdaság,

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a „Hajdúböszörmény Város Díszpolgára Cím,
valamint Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli Polgára Cím és Városi Kitüntetések alapításáról és adományozásáról” szóló, többször módosított 15/2003. (IV. 24.) Önk. számú rendelete
alapján 2021. évben az alábbi kitüntetésekre várjuk a javaslatokat

szolgáltatások, környezetvédelem) magas
fokú szakmai felkészültséggel, kezdeményező és alkotókészséggel, eredményességgel a város közvéleménye, illetve az általa
képviselt szakma (szakmai szervezetek)
által elismerten, hosszú távon kiemelkedő
tevékenységet kifejtő személyek részére.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” Díj adományozható azoknak a Hajdúböszörményben élő, vagy hajdúböszörményi származású, bármelyik alkotó- vagy
előadó-művészeti ágban országos, esetleg
nemzetközi hírnevet szerzett művészek és
mesterek, szakmai szervezetek által is elismert személynek vagy csoportnak, egy pályaszakaszra, vagy egy egész életműre kiterjedő tevékenységének elismeréseként.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ
TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” Díj adományozható a tanulóifjúság eredményes
tanulásra és magasabb szintű sportolásra
ösztönzésére, a szellemi és fizikai képességek fejlesztésére, a fair play szellemének
ápolására, a legkiválóbbak méltó elismerésére. Azoknak az általános és középiskolai
diákoknak adható, akik egy adott tanévben
legalább 4,8-es tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és sportágukban hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek,
és versenyeredményeiket sportszövetségek
által hitelesíteni tudják. (Adományozható
évente 2 korcsoportban – általános iskolai,
középiskolai – egy-egy személy részére.)
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” Díj adományozható az alkotó- és
előadóművészetek területén kiemelkedő
sikereket elérő, nemzetközi vagy országos
megmérettetéseken helytálló, a város hírnevét ezáltal öregbítő huszonhat év alatti
hajdúböszörményi fiatalok (általános és
középiskolások, főiskolás vagy egyetemista
diákok) tevékenységének elismerésére.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT” Emlékérem azon személyek vagy közösség részére adható, akik legalább 10 éven
át lelkiismeretes és áldozatos munkájukkal
a városban élő és tanuló gyermekek készségfejlesztését, képességük kibontakoztatását, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi és
hitéleti fejlődését, egészséges felnevelkedését nagymértékben elősegítették.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT” Emlékérem azoknak a közigazgatási, egészségügyi és szociálpolitikai téren
tevékenységet kifejtő köztisztviselőknek,
közalkalmazottaknak és e területeken dolgozó más személyeknek vagy közösségnek
adható, akik legalább 10 éven át kifejtett
áldozatos munkájukkal a város közvéleménye előtt is elismerten elősegítették a város
közigazgatásának, közegészségügyi színvonalának emelését, a lakosság szociális körülményeinek javítását.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT” Emlékérem azoknak a helyi gazdaságban (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások) és környezetvédelemben legalább 10
éven át tevékenykedő személyeknek adható, akik szakmai felkészültségükkel párosuló eredményes munkavégzésükkel a város
közvéleménye, illetve az általuk képviselt
szakma (szakmai szervezetek) által elismerten látják el feladataikat.
„A VÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT” Emlékérem annak a köztiszteletben álló személynek vagy közösségnek adható, aki(k) a
város valamely megnevezett közösségében,
társadalmi és civil szervezetében legalább
egy évtizeden át meghatározó szerepet vitt
– alapítóként, szervezőként, vezető tisztviselőjeként – s tevékenységével hozzájárult a
város rangjának emeléséhez, a városi társadalom szövetének erősítéséhez.
Javaslatot tehet:
- a polgármester,

- a képviselő-testület bizottsága,
- települési képviselő,
- politikai párt,
- országgyűlési képviselő,
- nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium,
- gazdálkodó szervezet,
- egyházi tanács
- gazdasági kamarák helyi szervezete,
- költségvetési szerv (intézmény) vezetője,
- a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója,
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúböszörményi Járási Hivatal hivatalvezetője,
- a rendőr(fő)kapitányságok országos, illetékes megyei és helyi szervei.
A fentiekben meghatározottak mellett
a „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó
sportolója” díj esetében javaslatot tehet továbbá szülő, edző, testnevelő tanár, köznevelési intézmény vezetője, nyilvántartásba
vett sportegyesület, a „Hajdúböszörmény
Ifjú Művésze” díj esetében pedig a szülő,

szaktanár, művészeti vezető, köznevelési intézmény vezetője, művészeti szakmai
szervezet.
A javaslatnak tartalmaznia kell: A javasolt személy részletes életútját, valamint
kiemelten azokat a tevékenységeit, amelyek
indokolják a cím, díj, illetve emlékérem adományozását, a szakmai és érdekképviseleti
szervek véleményét, továbbá a „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó sportolója”
díj esetében a sportszövetségek által hitelesített versenyeredményt.
Egy javaslattévő kitüntetésenként, díjanként egy főre tehet javaslatot. Bármelyik
kitüntetés – kivételes esetben – elhunyt
személynek is adható. A beérkezett ajánlásokról a 2021. június 24-én sorra kerülő
ülésén tárgyal a Képviselő-testület. A kitüntetések 2021. szeptember 13-án, a Város
Napján kerülnek átadásra.
A javaslatokat 2021. április 30-ig kell
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályára elektronikus úton az Ignath.
Szilvia@hajduboszormeny.hu e-mail címre. A kitüntetési javaslathoz nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Osztályán igényelhetőek, illetve a www.
hajduboszormeny.hu honlapról is letölthetőek.
Koláné Dr. Markó Judit jegyző

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

hatósági 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: Hagyatéki-, birtokvédelmi eljárások lefolytatása.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában meghatározott végzettség,
szakképzettség
- I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
- II. besorolási osztályban: közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
- közigazgatási 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
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése
alapján – vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. április 21. napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/173/2021.,
valamint a munkakör megnevezését: hatósági 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 30.
napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. május hó 1. napjától tölthető be.
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal 563-200
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112

Gyepmesteri telep (polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra
között nyitva tart.
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-3134217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Április 21-én, szerdán Koláné Dr. Markó
Judit jegyző tart telefonos ügyfélfogadást
az alábbi telefonszámon: 563-257.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:
560-130 www.eszv.hu

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.

ELVESZTETTEM

kulcscsomómat a Kálvin téri orvosi rendelő és a posta
környékén. Kérem, aki megtalálta, jutalom
ellenében szolgáltassa vissza. Mónus Imre
Március 15. u. 4. (Tel: 06-52-220-060)

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg megszüntetésre
kerül. Szükség esetén a beteg gyerekeket
a központi orvosi ügyelet látja el.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Április 16. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Április 17-18. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Április 19. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Április 20. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Április 21. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Április 22. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Április 23. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)

RÁCZ JÁNOS
halálának 10. évfordulójára.
„Drága Édesapánk, bár még szólhatnál!
Szívünk szakad meg, hogy itt hagytál.
Miért van az, hogy aki elment,
nem jön vissza többé?
Egy emlék maradt csupán,
de az élni fog örökké!”

Tigáz:

Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS
hibabejelentő: 36-52-219-419,

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.

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 a Hajdúböszörményi
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály

költségvetési 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: költségvetési feladatok
ellátása
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet
19. pontjában meghatározott végzettség, szakképzettség

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

CSONTOS MIHÁLY
halálának 2. évfordulójára.
„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások
szívében hagyunk magunk után.”
(Ciceró)
Szerető feleséged és családod

POÓR LÁSZLÓ
halálának 2. évfordulójára.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.”
Feleséged, gyermekeid,
testvéred családjukkal.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

Pályázati felhívás

Szomorú szívvel emlékeznek rád:
gyermekeid családjukkal.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 17-19. (reggel 6-tól reggel 6 óráig): dr. Nagy Ferenc (06-70-376-1138
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

id. OLÁH ISTVÁN

(a volt Csillag Tsz. juhászati brigádvezetője)

búcsúztatásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.”
A gyászoló család.

Megemlékezés

- I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki
menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai,
informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés
- II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség
és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi
szakképzettség
- költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
- ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- közigazgatási szakvizsga
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 öszszefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a
pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján – vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket
igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. április 28. napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: H/178/2021., valamint a munkakör megnevezését: költségvetési
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. május 7.
napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A
munkakör 2021. május 10. napjától tölthető be.

„Az elmúlásban hirtelen kicsendül,
a dolgok mélyén alvó dallam is.
S szívünkben tovább zeng minden mi eltűnt,
Ha lemondóan, fájón és halkan is.”

Fájó szívvel emlékezünk
özv. CSORBA IMRÉNÉ

volt hajdúböszörményi lakos halálának

1. évfordulójára.
Lányai:
Margit, Erzsébet, Magdolna
és családjuk.
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Célja a válogatottság
Poczetnyik Luca Laura Hajdúböszörményben kezdett kézilabdázni, innen került 14 éves korában a DVSC-hez.
Nem sokkal a 18. születésnapja után, két évvel ezelőtt teljesült a
nagy álma, profi szerződést kötött a
klubbal. A fiatal sportolót pályájáról
kérdeztük.
– Honnan az indíttatás, hogy a kézilabdát választotta?
– Anyukám profi sportoló volt. Lényegében a pálya mellett nőttem fel.
Az ő hatására, már kicsi korom óta, a
labda volt a mindenem. Így nem volt
kérdés, hogy én is kézilabdázó leszek.
– Tizennégy éves koráig Böszörményben játszott. Hogyan emlékszik vissza
élete ezen időszakára?
– Általános iskolában kezdtem el
kézilabdázni, a HTE színeiben. Mindig idősebb korosztállyal edzettem,
illetve játszottam együtt. Sokat jelentett, hogy nagyobbakkal kézilabdázhattam. Számomra ez motiváló
erő volt, hiszen helyt kellett állnom.
Visszagondolva ezekre az évekre, nagyon jól éreztem itt magam. Kiváló
csapat voltunk, állandóan győzni
akartunk. Ráadásul az anyukám volt
az edzőm.
– Miért igazolt tizennégy évesen a
Debrecen csapatába?
– Mindig tudtam, hogy kézilabdázó akarok lenni. Úgy gondoltam,
hogy feljebb kell lépnem egy szintet.
Hívtak, és én éltem a lehetőséggel.
– Játékosként mit tart első komolyabb sikerének?
– Talán, amikor az ifjúsági csapattal harmadikok lettünk a bajnokságban a LOKI-val. Ez 2019-ben volt. Az
éremért szoros végjátékban a Győrt
sikerült legyőznünk. Akkor már négy
éve volt együtt a gárda. Az összeszokottság megmutatkozott az eredményekben. Ezzel a bajnoki szerepléssel
tettük fel a pontot az i-re. Ebben a
szezonban az év ifjúsági játékosa címet is megkaptam az egyesületnél.
– Hogyan járta végig a ranglétrát,
míg a felnőtt csapatba került?
– Tipikusan minden egyes fokát
végigjártam. Amikor a LOKI-ba kerültem, a serdülő csapatban játszottam. Majd átkerültem az ifjúsági korcsoportba. Ekkor már alkalmanként
felnőtt edzéseken is részt vettem. Ez
hatalmas motiváció volt számomra.
Végül pedig, amikor megkaptam a
profi szerződésemet, állandó tagja
lettem a nagycsapatnak.
– Hogyan fogadta ezt a szerződést?
– Örültem neki, hiszen ez volt az
egyik álmom. Mikor megtudtam,
hogy szerződést kapok, éppen érettségire készültem. Ebben is motivált a
szerződés, hatalmas pluszt jelentett.
– Mi kell, hogy jellemezze a profi
mentalitást a kézilabdában?
– Nem elég fizikailag rendben
lenni, hanem szellemileg is nagyon
fontos, hogy ott legyen az ember.
Ha például a játékost kudarcok érik,
abból is tanulni kell. Ha siker van,
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tam, hogy továbbtanulok. A Debreceni Egyetem nemzetközi gazdálkodás
szakára járok. Jól össze tudom hangolni a profi sportot az iskolával. Ez
annak ellenére van így, hogy nem sok
szabadidőm marad. De úgy gondolom, hogy a jövőre nézve, ne csak a
pályán álljam meg a helyem, hanem a
magánéletben is.

XXXI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM

– Mit tanácsol azoknak a gyerekeknek, akik a kézilabdával szeretnének
foglalkozni?
– Élvezzék a játékot, a közösséget.
Amikor a pályán vannak, mindent
zárjanak ki, csak a kézilabdára koncentráljanak. És szeressék ezt a csodálatos csapatsportágat.
bertalan

Labdarúgás

azt úgy kell felfogni, hogy az előrébb
vigyen. Minden egyes apró pozitív
momentumnak örülni kell. Ezekből
lehet építkezni. Arra nagyon figyelni
kell, hogy az apróbb hibák ne húzzanak vissza.
– Miért éppen a balátlövő poszton
játszik?
– Kicsi korom óta belső poszton
játszok. Az évek során sokat nőttem,
így kerültem ki balátlövőbe. Nagyon
szeretem ezt a posztot, hiszen az
egyik fontos pozíció. Én osztom le a
labdákat. Nem elég jól lőni, hanem a
másodperc töredéke alatt kell jó döntéseket hozni.
– Milyen játékosnak tartja magát a
pályán?
– A magasságomból adódóan szeretem a távoli átlövéseket. Nem ijedek
meg egy váratlan szituációtól, illetve
jól tudom leosztani a labdákat. Szeretek változatosan kapura lőni, ezzel
megnehezítve az ellenfél kapusának
dolgát. Amiben még szeretnék fejlődni, az a védekezés. Fontosnak tartom
azt, hogy, ha egy erősebb játékos jön
velem szemben, azt megtartsam.
– A sportágban ki a példaképe?
– Nekem az anyukám a példaképem. Ő is profi sportoló volt. Nemcsak mint volt játékosra, hanem mint
anyára nézek fel. Ő a legnagyobb támogatóm az apukámmal, és a testvéremmel együtt. Jó, hogy mindig
hasznos tanácsokkal látnak el.
– A legemlékezetesebb mérkőzését fel
tudja idézni?
– A csapattal 2020 januárjában bejutottunk az EHF kupa csoportkörbe. Hazai pályán a Banik-Most ellen
játszottunk. Ez a meccs azért is megmaradt bennem, mert sikerült két
gólt lőnöm. A hangulat, ami a Hódos
Sportcsarnokban volt, leírhatatlan.
Több ezren szurkoltak nekünk. Hatalmas élmény volt nemzetközi kupameccsen kézilabdázni.
– A címeres mezt szeretné magára
húzni?
– Szerintem minden sportoló álma
az, hogy felhúzhassa magára a címeres mezt. Én minden nap ezért dolgozok, hogy elérhessem ezt a célomat
is.
– Céltudatosan éli az életét. Ebbe mi
fér bele?
– Kiemelten fontos számomra a
tanulás. Már a gimnáziumban is tud-

Hajdúböszörményi TE–Hajdúsámson TTISZE 0–4 (0–1)
Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Varga Gy. (Sápi Cs., Horváth J.)
Hajdúböszörményi TE: Fekete K. (Kovács A.)–Molnár T., Andirkó N. (Sallai I.), Bagdi L. (Fehér L.), Kovács T.), Menyhárt J. (Szűcs D.), Hajdu Á. (Fülep
Zs.), Lakatos T., Horváth J. (Fülep Á.), Szabó Cs., Cselei I. (Varga Á.) Edző:
Kiss Antal.
Kiss Antal: Becsülettel küzdött a csapatunk, az adódó helyzeteinket nem
tudtuk értékesíteni, így ma sem sikerült a pontszerzés.
Ifjúsági HTE-Hajdúsámson: 4–1

FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata
VACSORAMENÜ

SZOMBATI EBÉDMENÜ

2021. ÁPRILIS 19-23.

2021. ÁPRILIS 24.

11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

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

Levesek (1 választható)

Levesek (1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

• Húsleves
• Meggyleves

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)

• Cornflakes bundában sült csirkemell
• Cigánypecsenye
• Mézes mustáros csirkecombfilé

• Cornflakes bundában sült csirkemell
• Cigánypecsenye
• Mézes mustáros csirkecombfilé

Köretek (1 választható)
• Kukoricás rizs
• Steak burgonya
• Grillzöldség + 300 Ft
• Édesburgonya +300 Ft

Köretek(1 választható)

A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

• Kukoricás rizs
• Steak burgonya
• Grillzöldség + 300 Ft
• Édesburgonya +300 Ft

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!

