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Egy nap a környezetünkért Újranyitott intézmények
Hat hét után, április 19-én újra
nyitott kapukkal várták a pedagógusok az óvodásokat és az általános iskolák alsó tagozatosait.
Igazolt hiányzásnak tekinthető, ha
a szülő a járványveszély miatt nem
viszi iskolába, óvodába gyermekét.
Településünkön is előfordul, hogy a
gondviselő továbbra is otthon tartja
gyermekét – ezzel csökkentve a járvány okozta megbetegedés kockázatát – ez a gyermekszám a városban
csekély. Azok, a kisgyermekeket neDenis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított
el a Föld védelmében 1970. április 22-én. A Föld napja célja, hogy
felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik
meg.
Hajdúböszörményben az idén szemétszedési akcióval, fa- és cserjeültetéssel, elektronikai hulladékgyűjtéssel és online előadással emlékeztek
a jeles napra, április 22-én. A programsorozat alkalmából szemétszedési akciót hirdettek, melyre önkéntes
csoportok jelentkezését is várták. A
mezőőri szolgálat munkatársai és a
közterület-felügyelők csapata, kiegészülve Tiba István országgyűlési
képviselővel, valamint Fórizs László
és Sőrés István alpolgármesterekkel,
a MOL-kúttal szembeni kiserdőt, és
a Külső-Debreceni utcát tisztították
meg. A Hajdúböszörményi Hetednapi Adventista Egyház tagjai a Csóna-

kázó-tó környékén, a Böszörményi
Fecskefészek Egyesület tagjai pedig
a temető melletti területen szedtek
szemetet. A munkából a közfoglalkoztatottak is kivették részüket, ők
a Külső-Fehértói és a Külső-Hadházi
út környékét hulladékmentesítették.
Több fával és cserjével is szépült a
város a Föld napja alkalmából. A Fürdőkertben húsz platánfát ültettek
el szorgos kezek Kiss Attila polgármester, Sőrés István alpolgármester, Koláné Dr. Markó Judit jegyző,
valamint Czeglédi János és Bodnár
Margit önkormányzati képviselők
segítségével. A fákat Eszenyi Balázs
ajánlotta fel. Emellett a Szent István
térre cserjéket ültettek ki, a Bocskai
térre pedig több száz virágpalántát
helyeztek ki a szakemberek. Így levendulát, sárga tarka kecskerágót, és
sásliliomot.
Ismét nagy érdeklődés kísérte az
elektronikai hulladékgyűjtést is. A
művelődési központ előtt bárki ingyen leadhatta elromlott, használaton kívüli eszközét. A nap során a
lakosok, mintegy száznyolcvan köbméter elektronikai hulladékot hagytak a helyszínen.
A programsorozat zárásaként,
„Zöldköznapi praktikák” címmel,
Szarvas Verának az előadását hallgathatták meg online, a közösségi
médiában az érdeklődők. A tájékoztatóban többek között tanácsok és
praktikák hangzottak el a környezetbarát háztartás kialakításához. Egyebek mellett szó volt a természetet
kímélő tisztítószerekről, vagy éppen
szépségápolási trükkökről.
bertalan

velő szülők nem vitték oktatási-nevelési intézménybe gyermeküket,
akik meg tudják oldani a felügyeletet, illetve azok, akik alapos indokkal
(családban előforduló súlyos krónikus betegség, idős ember a közös
háztartásban, kistestvér születése)
döntöttek így. A tanórákat létszámkorlát nélkül tartják a pedagógusok,
és ahol magasabb a hiányzók száma,
ott igyekeznek segítségükre lenni a
diákoknak, akár a hibrid oktatás alkalmazásával is.
Sz.H.

Egy hosszú út kezdete
Megérkezett a városba, és már
munkába is állt az Innovációs és
Technológiai Minisztérium száz
százalékos támogatásának köszönhetően egy tizennyolc tonnás, elektromos meghajtású hulladékszállító gépjármű.
A környezetterhelés, lég- és zajszennyezés minimálisra csökken a
jármű használatával, a költségmegtakarításról nem beszélve. Hangzott
el többek között azon a sajtótájékoztatón, melyet Kiss Attila polgármester és Kathy Zsigmond, a HHG Kft.
ügyvezetője tartottak a cég Radnóti
utcai telephelyén, április 21-én.
A városvezető egyebek mellett elmondta, hogy a Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft. nyújtotta be a támogatási kérelmet. Így

most Hajdú-Bihar megyében négy innovatív, elektromos hulladékszállító
gép végez munkát négy településen,
Debrecenben, Berettyóújfaluban, Hajdúszoboszlón és Hajdúböszörményben.
Kathy Zsigmond arról beszélt, hogy
a jármű teljesen elektromos meghajtású. Hozzátette, hogy az egész világon egyre erőteljesebb tendencia az
elektromobilitásra való áttérés, aminek legfontosabb oka a széndioxidkibocsátás, a levegő szennyezésének
a csökkentése. Az ügyvezető, aki eddigi pozitív üzemeltetési tapasztalatokról számolt be, kiemelte, hogy
Hajdúböszörményben ez az egy autó
egy hosszú út kezdete, melyen megtették az első lépést.
bertalan
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Németi Edit Erika

MOL Mester-M oklevelet adományoztak a közelmúltban Németi Edit Erikának, a Bocskai
István Gimnázium kémia- fizikafilozófia szakos mestertanárának.
A korábbi évekhez hasonlóan a
MOL Alapítvány kuratóriuma idén is
tíz kiemelkedő munkát végző tanárt
és utánpótlásedzőt díjazott. Mester-M oklevelet azok a jelöltek kaptak, akik bekerültek a legszűkebb jelöltlistára.
– Milyen érzés volt, amikor megtudta,
hogy Ön is a díjazottak közé került?
– Nagyon örültem neki. Kivételes helyzet, hogy a legjobbak között
lehetek. Nagy elismerés számomra.
Azt bizonyítja, hogy a pályám során
sikerült olyan eredményeket elérnem
a pedagógiai munkámban, melyet elismerésre méltónak találtak.
– Ki kaphatja meg, kinek ítélik oda ezt
az elismerést?
– A MOL Mester-M díj és oklevél
azoknak a tanároknak, edzőknek a
munkáját ismeri el, akik ösztönzik a
tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és tudomány területén. A díjra egyesületek és tanítványok jelölik
pedagógusaikat és edzőiket. Az alapítvány kuratóriuma a beérkezett
pályázatokat értékeli, majd egy szűkített listát készít. Ebből választják
ki a mesterdíjban, valamint mesteroklevélben részesülőket. Ez utóbbival
jutalmaztak engem is.
– Miben erősítette meg a díj?
– A mi pályánkra nem jellemző,
hogy díjakat kapunk. Az elmúlt évtizedben jelent meg, és vált ismertté
több olyan kezdeményezés is, amely
a tanárok munkájának elismerését
tűzte ki célul. Eddig többnyire a diákoknak voltak ilyen lehetőségeik. Ők
pályázhattak támogatásokra, és az ő
teljesítményüket ismerték el különböző díjakkal. Ma már egyre több olyan
kezdeményezés létezik, ahol a diákok
mentorainak, segítőinek a munkáját,
tudását is díjazzák. Számomra szokatlan érzés, hogy ilyen elismerésre is
méltónak találtak, de egyben megerősít abban, hogy jó úton haladtam.
– Hogyan választotta annak idején a
tanári pályát?
– A pályaválasztás mindenki számára nehéz, mert amikor döntünk,
még nem igazán ismerjük az adott
hivatást. Kívülről látjuk, hogy milyen
munkát végeznek az emberek, de
nem tudjuk, milyen az belülről, nem
látjuk a részleteket, a mindennapokat. Én igazából nem is választottam
pályát. Középiskola után csak azt tudtam biztosan, hogy még tanulni szeretnék. Végig, amíg iskolába jártam,
imádtam tanulni. Az motivált, hogy
minél több ismeretet szerettem volna elsajátítani. A reáltárgyak nagyon
érdekeltek, főleg a természettudományok. Így, továbbtanuláskor adta magát a lehetőség, hogy olyan szakra jelentkezzem, ami legjobban lefedi ezt
a területet. Igy kerültem az egyetem
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fizika-kémia szakára, ami mellesleg
tanári képesítést is adott. A kezdetekben, amikor jelentkeztem az egyetemre, ez nem is tudatosult bennem,
csak később.
– Hogyan jött ehhez a szakpárhoz a
filozófia?
– A természettudományok mellett,
a humán területhez is vonzódom.
Rengeteget olvastam. Ez a szokásom
a mai napig megmaradt. Ezzel sok ismeretet összegyűjthetünk, és jobban
megérthetjük a világot, ami minket
körülvesz. Az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem.
Fizika-kémia szakkal kezdtem, majd
harmadévtől felvettem a filozófiát.
Természetesnek találtam, hogy a két
reáltárgy mellé egy humánt választok. Máig jónak tartom ezt a döntésemet.
– Milyen útravalót kapott az iskoláitól?
– Én inkább a neveltetésemmel
kapcsolatban kaptam útravalót. Otthonról hoztam, hogy mindig maximálisan, a legjobb tudásom szerint
végezzem el azt a feladatot, amit aktuálisan kitűztek számomra.
– Volt-e tanári példaképe, aki nagy
hatással volt Önre?
– Sok tanárom volt, akiket szerettem. Máig szívesen gondolok vissza
rájuk. Ilyenek voltak a középiskolai
pedagógusaim. Az általános iskolai
kémia tanáromra, dr. Irinyi Jánosnéra hálával gondolok vissza, ő osztályfőnököm is volt egyben. Őt tekintem
az egyik példaképemnek. Ő volt az,
aki önbizalmat adott nekem, elhitette
velem, hogy képes vagyok a feladatok
megoldására. Én is a mai napig igyekszem dicsérettel motiválni, segíteni a
diákjaimat, mert ennek pozitív nevelő hatása van.
– Hogyan került a Bocskai István
Gimnáziumba?
– Végzés után egyből idekerültem.
Ebben az iskolában kezdtem el a tanári pályafutásomat. Itt egy olyan tanári
közösségbe csöppentem, ami nagyon
inspiráló közeg volt számomra. Igazi
szellemi műhelyben éreztem magam
a kollégáim között.
– Mi az, ami megtartja az intézményben?
– A jó közösség, ami megtart engem az intézményben. Jól érzem itt
magam. Kiváló diákjaim vannak, és

nagyszerű pedagógusokkal dolgozhatok együtt.
– Mit gondol, mitől jó egy kémia vagy
fizika óra?
– Én és a diákok is akkor érezzük
jól magunkat egy órán, ha közösen
tudunk dolgozni a tanulókkal. Ha sikerül felkelteni az érdeklődésüket a
téma iránt, ők érdeklődőek és kérdéseket tesznek fel. Ha a diákok figyelnek, kíváncsiak, akkor én is motiváltabb vagyok, és jobban sikerül az óra.
– Van-e kedvenc anyaga, kedvenc kísérlete?
– A modern fizikát nagyon szeretem. Nyilván azért is, mert ez kötődik
leginkább a filozófiához. Ezen belül
is elsősorban a megismerés, ami érdekel. Többek között olyan kérdések
foglalkoztatnak, hogyan szerzünk ismereteket, milyen a kapcsolat az ismeret és a valóság között. A modern
fizikában problémák szembesítenek
minket, leginkább azzal, mennyire
bonyolult és összetett folyamat az ismeretek szerzése.
– Ha csak egy kémia- és fizikaórát
tarthatna, mi lenne a tananyag?
– Mindenképpen a modern fizikából választanék kísérletet. Az úgynevezett kétréses kísérletet mutatnám
be. Ez arra keresi a választ, hogy a
részecskeként, vagy hullámként viselkednek az elemi részek. Ez szemléletesen mutatja, hogy mennyire más az
ember gondolkodásmódja, mint ahogyan a természet viselkedik, és azt
is szépen szemlélteti, hogy vannak a
természeti jelenségek, melyek leírására, megértésére a gondolkodási sémáink kevéssé alkalmasak.
– Diákjai évről évre kiemelkedő eredményeket érnek el, mind országos versenyeken, mind nemzetközi szinten. Mi a
titka ezeknek a jó eredményeknek?
– Az eredményeket a tehetséges és
motivált diákok érik el, sok munkával. Mi igazából a háttérben állunk,
készen arra, hogy segítséget adjunk
nekik. Ha látjuk, hogy ők érdeklődőek, motiváltak, akkor támogatjuk
őket. Ehhez figyelni és ismerni kell
a tanulókat. Azokból a gyerekekből
szoktak kitűnni a legkiválóbbak, akik
nagyon sok energiát, munkát fektetnek a tanulásba, céljaik elérésébe. Az
ő esetükben a versenyzés, a tanulás
örömforrás is egyben. Nekik az a lételemük, hogy folyamatosan kihívások

elé állítsák magukat. Mi, a tanulásukat tudjuk segíteni, és segítünk nekik
az újabb kihívások megtalálásában.
– A sikerben mennyi múlik a tanáron
és mennyi a diákon?
– Két részre választanám azt, hogy
kin, mennyi múlik. Ha kiemelkedő
eredményt ér el a diák, akkor kétharmad rész a tanuló, és egyharmad rész
a pedagógus munkája. Ha a gyerek
ügyes és szereti a tantárgyat, szeretne szakkörökön részt venni, esetleg
versenyeken elindulni, akkor az eredményben ötven-ötven százalékra tenném a diák és tanára szerepét.
– Hogyan lehet motiválni a diákokat,
hogyan lehet a legjobbat kihozni belőlük?
– Ez nagyon nehéz feladat. Változó és személyfüggő. Véleményem
szerint, ha a gyerekek érdeklődőek,
akkor bármilyen pici siker motiválni
fogja őket. Ilyen lehet egy jól sikerült
kísérletm, vagy egy jó beszámoló is.
Ilyenkor megerősítést kapnak, hogy
merre haladjanak tovább. Tehát az
kell, hogy a diák alapvetően érdeklődjön. Ha ez megvan, akkor tudok neki
segíteni a továbblépésben.
– Miről ismerhető fel az igazi tehetség?
– Ahhoz, hogy egy diák kiemelkedő teljesítményt érjen el, nagyon
sok munka kell. Azt látom, hogy sok
tehetséges diák van. Ugyanakkor
nem biztos, hogy mindenki kiváló
eredményt fog elérni. A készségen
és képességen kívül, ha hiányzik a
szorgalom, a kitartás vagy az ambíció, akkor az eredmények nem olyan
látványosak. Összegezve, a tehetség
egy összetett dolog. Sok mindennek
összhangban kell lenni ahhoz, hogy
igazán kiemelkedő eredmény jöjjön
létre.
– Mire a legbüszkébb?
– Büszke vagyok azokra a gyerekekre, akikkel együtt tudok dolgozni. Nagyon jólesik, hogy ők kiválasztottak
engem. Azt gondolják, hogy vagyok
olyan tehetséges, hogy tudok nekik
segíteni. Ezen a pályán sok olyan diákkal találkozhatunk, akik jobb képességűek nálunk. A mi előnyünk,
hogy nagyobb a rutinunk, tapasztalatunk és háttértudásunk. Büszke
vagyok arra, hogy tudom őket támogatni a tanulásban, és tudok nekik segíteni, hogy képességeiket ki tudják
teljesíteni. Számomra nagy élmény,
hogy kivételes képességű emberekkel
dolgozhatok együtt.
– Mivel foglalkozik legszívesebben,
amikor éppen nem dolgozik?
– Nálam nem válik szorosan szét a
munka és a szabadidő, mert nagyon
szeretem a fizikát, a kémiát és a filozófiát. Tanulni és olvasni is nagyon
szeretek. Ha éppen nem az órákra
készülök, vagy a tehetséges diákjaimmal dolgozom, akkor is ezekkel a tudományágakkal foglakozom. Nekem
a tudásszerzés és -átadás a hobbim.
Amúgy pedig, manuális dolgokat részesítem előnyben. Szívesen varrok,
kézimunkázom vagy rajzolgatok.
Bertalan Erzsébet
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Termőföldtől az asztalig
A SZÖVÁLL egykori, pusztulásnak indult telephelyén működik
ma a város tulajdonában lévő Hajdú tanya, melyet az évek során a
közfoglalkoztatási program keretében tettek rendbe, gondos
gazda módjára a dolgozók.

legeltetésre és kaszálásra használunk. Ez ötvenöt hektárt tesz ki. Az
előzőekhez képest változás, hogy a
káposztán kívül nem termesztünk
konyhakerti növényeket. Ezekről sajnos lemondtunk, mert a közfoglalkoztatottak száma, mintegy ötödére

A területen állandóan növekszik az
állatállomány, és folyamatosan korszerűsödnek az épületrészek. Többek
között ezekről is kérdeztük a területért is felelős alpolgármestert, Fórizs
Lászlót.
– Most a legújabb projektünk a
húsgalamb-tenyészet épületének a
rendbetétele volt. Ez egy közel negyvenmillió forintos beruházás. Egy
építményről beszélünk, teljes berendezéssel. A terület rendbetétele nagyon sok munkát vett igénybe, mivel
egy összeomlott, és egy másik, igen
rossz állapotban lévő építményről
volt szó. A korábbi tulajdonosok nem
igazán a jó gazda gondoskodásával
kezelték a létesítményeket. Rövidesen ötszáz pár húsgalamb érkezik a
tanyára.
Emellett elkészült a nyári karámunk a csordalegelőn, ahova a
szürkemarhákat és a magyar tarkákat hajtjuk ki, a szabad területre. Terveink szerint a hagyományos legeltetéssel költséget is megtakarítunk.
A Hajdú tanya területének a folyamatos rendbetétele ugyancsak napi
elfoglaltságot jelent az ott dolgozóknak. Jelenleg húsz emberünk vesz
részt a mezőgazdasági programban.
Valamikor ez száz fő felett volt. Látható, hogy a közfoglalkoztatottsági
létszám folyamatosan csökken. Volt
olyan év, hogy a városban kétezren
voltak, ez ma már alig haladja meg
a háromszázat. Ezért, a húsz fő dolgozónknak mindig keressük az elismerési lehetőséget, mert a bérük
nem piaci alapú. Az ő általuk végzett
munkához elhivatottság, precízség
és odafigyelés kell.
– Milyen tevékenységet végeznek a
Hajdú tanyán?
– Hasonlóan az előző évekhez, az
egyik meghatározó ágazatunk a növénytermesztés, mely mintegy százötven hektáron valósul meg. Árpa,
búza, kukorica, silókukorica, rozs,
napraforgó, fejes káposzta és lucerna
termesztésével foglalkozunk. Ezen
túl van egy gyepes területünk, amit

csökkent. Ez azt hozta magával, hogy
a gépesítés irányába mozdultunk el.
Gazdálkodásunk ezen része a Start
munkaprogram keretein belül valósul meg.
– Az állattartásban mi a helyzet?
– Annak idején a koncepció az volt,
hogy a „termőföldtől, az asztalig”
történjen a termelés. Nekünk adva
volt a növénytermesztés és az állattartás. Ehhez jött a húsfeldolgozónk
és a vágóhidunk. A csökkenő létszám
miatt a Start munkaprogramban már
nem tudtuk ellátni teljesen az állattenyésztést, ezért a cégünk, a száz százalékos önkormányzati tulajdonban
lévő Hajdú Hús Nonprofit Kft. egy bizonyos részét átvette a telepnek. Így
ketten dolgozunk a területen. Például
a kft. az anyaállományokat vásárolja
meg, a Start program a szaporulatot
kapja meg. Itt történik a hízlalás. Így
két tulajdonos birtokolja az állatállományt.
A Start programban jelenleg 50
anyajuhunk, 150 borjúnk, 2 kosunk,
100 süldő mangalicánk, 400 süldő
fehér malacunk és 450 tojótyúkunk
található. A Hajdú Hús Kft.-nél lévő
állatállomány 3 tenyészkan, 7 anyajuh, 23 mangalica koca, 42 fehér
koca, 102 malac, 246 hízó, 24 tehén,
3 tenyészbika és 24 borjú. A tervek
szerint, évi 1000-1200 sertést szeretnénk hizlalni, melyeket a vágóhidunkon és húsüzemünkben fogunk
feldolgozni, majd a közétkeztetésbe
juttatjuk el.
Ezzel, a jelenlegi konstrukcióval
nem leépül, hanem fejlődik az ágazat. Megvalósulhat a „termőföldtől
az asztalig” elv.
– Fejlesztési tervek az elkövetkezendő időszakra?
– Jelentős fejlesztési terveink vannak. Itt újra említeném a
húsgalambprogramot.
Valamikor,
mintegy három évtizede ennek, nagy
hagyományai voltak Hajdúböszörményben. Szeretnénk, ha minél többen foglalkoznának ezzel a városban,
hiszen 150-200 galamb tartásával

már egy nagyon jó bevételt lehet realizálni. Ráadásul nem igényel horribilis befektetést, és nagyon komoly
a hazai, és főleg a külföldi piaca. Az
önkormányzat a Start programon
keresztül azért vágott bele ebbe a tevékenységbe, hogy példát mutasson
a lakosoknak, hogy újra elterjedjen
ez a tevékenység a településen. Az
állatállomány létszámát is növelni
szándékozzuk. Csak példaként említve, szeretnénk a tehénállományunkat száz darabbal fejleszteni. Ehhez
kapcsolódva, magyar tarka törzstenyészetet is ki akarunk alakítani.
Mindezt, a hagyományos munkánk
megtartása mellett. Épületeink számát is szeretnénk növelni a Hajdú tanyán. Egyedi programmal tervezünk
egy újabb ólat kialakítani, sertések
fogadására. Jelenleg keressük a pályázati lehetőséget, illetve a tervek
szerint, személyes egyeztetéseket is
folytatnánk az illetékes szakminisztérium képviselőjével.
– A hírek szerint húsboltot is szeretnének nyitni. Mikorra tervezik ezt?
– A nyáron rendben elkészülhet,
és augusztus végére vagy őszre tervezzük a nyitást. Az üzlet egy ROHU

projekten keresztül valósul meg. Így,
az általunk előállított kiváló húsok és
húskészítmények a város lakosai részére is elérhetőek lesznek. Ráadásul
legalább négy fő munkavállaló foglalkoztatása is megtörténhet a bolt létrehozásával. A programon keresztül
így valósul meg a „termőföldtől az
asztalig” szlogen.
Bertalan Erzsébet

Döntőben a Táncoló hajdúk
Az Északi Agrár Szakképzési
Centrum Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola
kollégiumának csapata bejutott
a „Hungarikum vetélkedő – magyar nemzeti értékek a Kárpát –
medencében” című vetélkedő országos döntőjébe.
A Lakiteleki Népfőiskola, a Magyar
Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet
támogatásával meghirdetett, határainkon túli iskolákat is megszólító
vetélkedő célja a hungarikum mozgalom népszerűsítése, valamint a nemzeti értékek megismertetése.
A vetélkedőre az általános iskolák
7. és 8. évfolyamán tanuló diákok,
valamint a középfokú oktatási intézmények 9. és 10. osztályos tanulói és
felkészítő tanárai nevezhettek.
A „Táncoló Hajdúk” néven induló,

kollégistákból álló csapat tagjai: Juhász Lili és Szabó Bence, a Bocskai
István Gimnázium tanulója, Szalai
Sándor pedig az Északi ASzC Széchenyi István Technikum tanulója,
felkészítő tanáruk Tatár Antal. A vetélkedő négy fordulójában a csapatoknak, a lexikális tudásuk mellett
kutatómunkát és kreativitást igénylő
feladatokat is meg kellett oldaniuk. A
kollégiumi csapat a szabadon választható feladatoknál mindvégig arra
törekedett, hogy Hajdúböszörmény
városhoz kapcsolódó értékeket mutasson be. A települési értéktárban
lévő épített környezet, kulturális és
természeti, valamint gasztronómiai
értékek bemutatása mellett, a települési értéktár bizottság, hagyományőrző, és természetvédő egyesületek
értékőrző munkája is méltatásra került az elődöntő során.
Tatár Antal
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A hétköznapokban nem is gondolnánk, hogy a gyógyszerészek
munkája mennyire felelősségteljes és szerteágazó. Ez, egy egész
életre szóló hivatás.

Elhivatottságot, pontosságot és
folyamatos megújulást igényel. Most
két gyógyszerész, Antal László és
Császi József beszélnek hétköznapjaikról, pályájuk szépségeiről.
– Milyen indíttatásból választotta a
gyógyszerész hivatást?
A. L.: A segítőszándék vezérelt. Ez
volt az alapja a történetnek, és a mai
napig ez motivál a munkámban.
Cs. J.: Az édesanyám a város több
patikájában dolgozott, míg megalapították a sajátunkat. Kis túlzással
elmondhatom, hogy a gyógyszertárakban nőttem fel, ügyeletből jártam oviba, patikába mentem haza az
iskolából. Én soha nem gondoltam
más hivatásra. Úgy éreztem, hogy itt
tudok legjobban segíteni az embereknek.
– Hogyan lett gyógyszerész?
A. L.: Anyukám negyvenöt éveig
dolgozott gyógyszertárban. Gyermekkorom nagy részét a patikában
töltöttem el. Amiben lehetett, besegítettem a mindennapi munkába,
például címkéket ragasztottam 5-6
évesen. Ez számomra nagyon izgalmas volt. 2002-ben végeztem Szegeden, majd gyógyszerismertetőként
dolgoztam 3 évig, később helyettesítő gyógyszerészként Hajdú-Bihar
megyében. Húsz éve az Arany Sas
Patikában dolgozom, Hajdúböszörményben.
Cs. J.: Szegeden végeztem az egyetemet, 2007-ben. A végzés után fél
évig itthon dolgoztam, majd Pest
megyében próbáltam szerencsét, helyettesítő gyógyszerészként. Közel
harminc patikában dolgoztam, ezek a
legszebb tanulóéveim voltak. Amikor
megszülettek a gyermekeink, akkor
hazaköltöztünk Böszörménybe. Azóta a gyógyszertárunkban, a Hajdú
patikában dolgozom.
– Szeretni kell a kémiát ahhoz, hogy
valaki kiváló gyógyszerész legyen?
A. L.: Nemcsak a kémiát kell szeretni, hanem a biológiát is, valamint
az élettant ugyancsak ismerni kell.
Ezen kívül a mindennapokban sok
gyakorlati tapasztalat szükséges ahhoz, hogy átláthassunk egy adott
betegséget. Folyamatosan járunk továbbképzésekre, hogy megfelelő információ birtokában legyünk. Ezen a
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pályán mindig tanulunk.
Cs. J.: Mindenképpen előnyt jelent, ha szereti az ember ezt a tantárgyat. Ugyanakkor a gyógyszerészet
egy komplex tudomány. Ehhez a kémia mellett kell a biológia, a fizika, és
többek között a matematika is. A mai
napig folyamatosan tanulok, hiszen a
szakterületünkön végbemenő fejlődést csak így lehet követni.
– A patikában milyen végzettségűek
dolgoznak?
A. L.: Tulajdonképpen csak szakirányú végzettséggel rendelkezők
dolgoznak a patikában. Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek, szakaszszisztensek és asszisztensek. Akik
nem szakosodtak valamilyen munkafolyamatra, azok csak az alaptevékenységet végezhetik el. Betegekkel
nem is foglalkozhatnak.
Cs.J: Szakképzett munkavállalók
dolgoznak a patikában. Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek, aszszisztensek, szakasszisztensek, és a
kisegítő személyzet van státuszban
nálunk.
– Hogyan lehet megfelelően segíteni
a fiatal kollégák fejlődését?
A. L.: Az egyetem alatt kötelező
nyári gyakorlatra járnak a hallgatók.
Ilyenkor bepillantást nyerhetnek a
gyógyszertárban folyó napi munkába. Az életre való felkészülésben segítjük őket. Felügyelet mellett gyógyszert készítenek, és a betegekkel való
kommunikáció alapjait is elsajátítják. Ahogy végeznek az egyetemen,
ugyanezeket a napi tevékenységeket látják el, először párhuzamosan,
majd önállóan. Ez ötven évvel ezelőtt
is így volt, és az óta is jól működik.
Cs. J.: Minden segítséget megadunk nekik. Nálunk egy viszonylag
fiatal és állandó munkatársi közösség
dolgozik. Egy gyógyszerésznek a végzés után könnyű munkahelyet találnia. A friss diplomásokért nagy harc
folyik. Mi lehetőséget biztosítunk a
korosztály számára, hogy gyakorolja
a hivatását. Akár a kiadóban, akár a
laborban. Egyenrangúnak tekintjük
őket, de munkába állításuk során a
fokozatosságot mindig szem előtt
tartjuk.
– Manapság mi a feladata a gyógyszerésznek?

A. L.: Az alapfeladat nem változott
az elmúlt évtizedek során. Elsősorban a beteg és a betegség megismerése, és annak kezelése a feladata a
gyógyszerésznek. Vannak kompetenciáink, ameddig elmehetünk. Egy
akut betegséghez tudunk tanácsot
adni. Krónikus betegség jeleinél pedig, egyértelműen elküldjük a pácienst az orvosához.
Cs. J.: Nyilván a legfontosabb,
hogy a vényköteles recepteket szabályosan adjuk ki. Tanácsadás is a
feladataink közé tartozik. Rengeteg
étrendkiegészítő és kozmetikum található forgalomban, amik használatához szintén segítséget nyújtunk.
A magisztrális (Receptúra alapján
összeállított készítmény. A szerk.)
termékek készítése ugyancsak a napi
feladataink közé tartozik.
– Milyen gyógyszereket, krémeket
készít a gyógyszerész?
A. L.: A szakmánk egyik legfontosabb része a gyógyszerkészítés. Az
egyénre szabott terápiát ezekkel is
tudjuk segíteni. Készítünk kenőcsöket, porokat, kúpokat, különböző
oldatokat, hajszeszeket és kivonatokat. Széles a paletta.
Cs. J.: Itt meghatározó, hogy az
orvosok milyen receptúrákat javasolnak. A leggyakrabban használtakat
készletre is gyártjuk. Így nem kell
visszajönni érte. Ha valakinek egyedi
készítményt írnak fel, azt személyre
szólóan készítjük el.
– Meddig terjed a gyógyszerész felelőssége?
A. L.: A hiteles tanácsadáson túl, a
gyógyszerész a kollégái munkájáért
is felelős. Ez egy plusz ellenőrzés a
rendszerben.
Cs.J: Irányt kell mutatnunk a betegeknek az általunk megismert információk alapján. Felelősségünk
abban áll, hogy az orvos által rendelt
készítmények tekintetében nem tévedünk. Segítjük a beteget abban,
hogy ő is részese legyen a terápiának.
– A gyógyszerész munkája milyen
kapcsolatot feltételez az orvosokkal?
A. L.: Mint minden egészségügyi
ágban, egymást segítve próbálunk
dolgozni. A napi kapcsolattartás az
nagyon fontos. Ebben a rendszerben
összhangban kell lennie a betegnek,
a gyógyszerésznek és az orvosnak.
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A doktor kezeli a pácienst, mi pedig
ehhez hozzáadjuk, amit felírt. Az
információáramlás mind a három
személynél lényeges. Ha egy gyógyszer nem beszerezhető, azt jelezni
szoktuk a kezelőnek, aki ugyanarra
a problémára mást fog javasolni. Az
a cél, hogy a beteg a leggördülékenyebben „végigmenjen” a rendszeren. Megkapja, amire szüksége van,
és meggyógyuljon.
Cs. J.: Bármilyen felmerülő kérdés esetén bizalommal fordulhatunk
egymáshoz. A kapcsolatunk az orvosokkal etikus és hatékony. Városon
belül mindenképpen azt tudom mondani, hogy partneri a viszonyunk, a
segítőkészség mindenkiben maximálisan megtalálható.
– A vállalkozásukban milyen szerepet
kap az innováció?
A. L.: Nagyon sok informatikai
fejlesztést valósítottunk meg. A mi
munkánkban különösen fontos,
hogy az információ azonnal a rendelkezésünkre álljon. A vállalkozás
alapját a családból anyósom és apósom rakták le, harminc évvel ezelőtt.
Ezekre az alapokra építve felségemmel, aki szintén gyógyszerész, növeltük és bővítettük az elmúlt években
a betegteret a duplájára, a gyógyszertárban forgalmazott termékek számát többszörösére emeltük, új szolgáltatásokat vezettünk be, a betegek
minél szélesebb igényeinek kielégítésére.
Cs. J.: A szüleim is elhivatottak
voltak. Annak idején a semmiből teremtették meg a patikát. Nekem,
mint második generációs gyógyszerésznek az a kihívás jutott, hogy a
színvonalat szinten tartsam, és lehetőleg azt tovább is fejlesszem. Az
elmúlt években bővítettük a kiadóteret, saját parkolót nyitottunk. Egy
robot telepítésével pedig gyorsabbá,
könnyebbé és pontosabbá tettük a
munkát.
– Mik a legszebb pillanatai a hivatásának?
A. L.: A beteg mosolya, és az, hogy
újra visszajön a patikába. Megtisztel
bennünket a bizalmával. Jó érzés,
amikor azt mondja, hogy a múltkor
az általam ajánlott gyógyszer segített.
Cs. J.: Mindenképpen a pozitív
visszacsatolások. Ezek erősítik meg
az embert. Volt már, hogy köszönőlevelet, vagy virágot kaptunk. Ezek
mindig megdobogtatják a szívemet.
Bertalan Erzsébet
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Felelős kutyatartás
A járványhelyzet miatti korlátozó intézkedésekre tekintettel,
Hajdúböszörményben ebben az
évben nem határoztak meg időpontokat és oltási helyeket a város állatorvosai.

A tavaszias időjárás miatt egyre többen veszik elő a kétkerekűjüket, ebből adódóan egyre több
biciklissel és motorossal találkozhatunk a közutakon.
Fontos, hogy a kerékpárosok ellenőrizzék saját, illetve gyermekeik biciklijét, annak világítóberendezéseit
és fékeit. A közlekedés minden résztvevőjére, így a kerékpárosokra is vonatkozik a „látni és látszani” biztonsági alapelv. Az esti szürkületben és
éjszaka nagyon fontos, hogy megfelelően legyen kivilágítva kerékpárjuk,
és viseljenek láthatóságot segítő eszközöket. Kijelölt gyalogos-átkelőhely
előtt szálljanak le a kerékpárról, és a
forgalomba való bekapcsolódás előtt
győződjenek meg annak veszélytelenségéről. A motorosoknál fontos
lenne, hogy közlekedjenek megfontoltan! Ne a lóerő és az üveghang
élvezete határozza meg a sebességüket! Fontos az út-, látási és időjárási

viszonyokhoz való alkalmazkodás, és
a követési távolság helyes megválasztása. A sebességhatáron belüli motorozás alapkövetelmény. Felkészülten,
megfelelő műszaki állapotú motorral induljanak útnak. Nagyobb túra
előtt – lehetőség szerint – érdemes
szakszervizben átnézetni a járművet.
Fontos a motoron található biztonsági felszerelések ellenőrzése is, ha valamelyik nem megfelelően működik,
törött, sérült, akkor ne mulasszák el
azokat lecserélni. Motorozás közben
viseljenek megfelelő védőfelszerelést
és öltözéket. Az élénk színű bukósisak, motorosruha és csizma könynyebben észrevehetővé teszi a jármű
vezetőjét a közlekedés többi szereplője számára. A bukósisak esetében
a sértetlen és rendszeresen tisztított, karbantartott sisak meghálálja
a gondozást. Kérjük, hogy fogadják
meg a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság hasznos tanácsait!
Sz.H.
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Mi a teendőjük az elmaradt, szervezett eboltással és féregtelenítéssel
kapcsolatban, a kutyatartóknak? A
kérdésre a megyei kormányhivatal
válaszolt.
Fontos tudni, hogy az ebtartók
számára jogszabály írja elő, hogy a
három hónaposnál idősebb kutyákat
rendszeresen be kell oltatni veszettség ellen. Ezt az állat tulajdonosa saját költségén köteles elvégeztetni az
állatorvossal, az állat három hónapos
korának elérését követő 30 napon
belül, majd az első oltást követően 6
hónapon belül, aztán pedig évente. A
veszélyhelyzetre tekintettel, az ebet
veszettség ellen rendszeresen oltató
tulajdonos részére, az országos fő állatorvos hatósági intézkedési moratóriumot rendelt el, mely jelenleg is
érvényben van. Ez azt jelenti, hogy az
ebtartók az évente kötelező veszettség elleni védőoltást határidőn túl is
beadathatják. Az immunizálást valamennyi állatorvos egész évben végezheti, engedélyezett állategészségügyi
létesítményben, vagy – az állattartó
kérésére – az állat tartási helyén is.
Az oltás beadatására azonban java-

solt a szolgáltató állatorvossal előzetesen időpontot egyeztetni.
A kullancs ellen hogyan védekezzenek a kutyatartók?
Az állatok külső-, és belső élősködők okozta megbetegedéseinek megelőzésére számos módszer és lehetőség áll az állattartók rendelkezésére,
melyek közül az adott kedvenc számára megfelelő védekezési mód kiválasztása érdekében, javasolt az állatorvossal történő egyeztetés. Ezen túl
nagyon sok hatásos eszköz, csepp és
más védőszer is a kutyatulajdonosok
rendelkezésére áll.
Sz.H.

A rovarok védelmében

Garanciális javítások a Polgári utcán
A 2019-es év folyamán valósult
meg
a
belterületi
csapadékvízelvezetési-rendszer
fejlesztése
Hajdúböszörményben, amely elsősorban a Polgári
utcát érintette.
A téli csapadékos idő és csőtörés
következtében az elmúlt időszakban
süllyedések keletkeztek a csatorna
nyomvonalán, melyekről a kivitelező
és a szakemberek tudnak, azokat ga-

ranciális bejárás keretében nyomon
követik. Az egyeztetések megtörténtek a kivitelező és a műszaki ellenőr
bevonásával. Az úthibák javítása hamarosan megkezdődik.
Addig is kérjük a lakosságot, hogy
körültekintően, a kihelyezett közúti
táblák figyelembevételével közlekedjenek!
Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata

Szeretettel köszöntjük
a hajdúböszörményi
Édesanyákat!

Múlt hét pénteken a Bocskai
-iskola minden alsós diákja kilátogathatott a Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek Natura 2000
erdőség
Vackor-tanösvényére,
amelyet osztályonkénti turnusokban járhattak be a fiatalok.
A fenntarthatósági témahét keretében a gyerekek megismerkedhettek a tavaszi erdő madár- és növényvilágával, így összehasonlíthatták a
tájegységben egykor állományalkotó
kocsányos tölgyesek és a behurcolt
akácosok, valamint vörös tölgyesek
biológiai sokféleségét.
A tanösvényt bejáró diákcsoportok
sétájának utolsó állomása egy méhészeti bemutató volt. Itt Csóka Imre

méhészmester, a Zöld Kör elnökségi
tagjaként a beporzó rovarok szerepéről és védelméről tartott tájékoztatót, majd a méhészkedés alapvető
fogásait mutatta be a gyerekeknek.
Az érdeklődés fokozása érdekében a
méhész és segítői füstölőkkel és felpróbálható méhészkalapokkal, valamint egy üvegfalú bemutatókaptárral igyekeztek szemléletesebbé tenni
a foglalkozást. A bemutatókaptárban
egy ideiglenesen betelepített méhcsalád életébe nyerhettek bepillantást
az érdeklődő diákok, akik szemügyre vehették a fürtökbe csomósodó,
dolgozó rovarok és egy termetesebb
méhkirálynő kaptáron belüli mozgását. (Fotó: Zöld Kör)
Sz.H.
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal 563-200
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Véradás

LEGYÉL A GAZDÁM!

hétfő 14 óra.

Lapzárta:
Hirdetésfeladás:

107
104
105
112

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

Gyepmesteri telep (polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között nyitva tart.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Május 5-én, szerdán Kiss Attila polgármester tart telefonos ügyfélfogadást az
alábbi telefonszámon: 563-260.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:
560-130 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104

3 éves, közepes testalkatú, ivartalan szuka,
Basenji-Bull mix

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 30. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Május 1-2. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Május 3. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Május 4. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Május 5. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Május 6. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Május 7. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Május 1-3. (reggel 6-tól reggel 6 óráig):
dr. Szabó János (06-20-9-773-060)
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999

ET
-A ÉL ET EK
A D Ó JA 1%

M EN T!

1
%
A Hajdúböszörmény Polgárőrség Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik az SZJA 1 %-a
felajánlásával támogatták a szervezet munkáját.
A felajánlott összeget az egyesület technikai eszközeinek üzemeltetésére fordítottuk. Köszönjük a
támogatást.
Adószámunk: 19126717-1-09,
ahová továbbra is várjuk a felajánlásokat.
Tisztelettel és köszönettel:
Hajdúböszörmény Polgárőrség Egyesület

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS
hibabejelentő: 36-52-219-419,hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

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.

a Civilek a Lakóhelyért Egyesület újabb receptkönyve. A kilencvenhét hagyományos
receptet tartalmazó, fotókkal gazdagon illusztrált könyv beszerezhető a Munkácsi utcai
könyvesboltban és a Bethlen Gábor u. 28. sz.
alatti hírlapárus és lottózó üzletben.

Természet: Emberekkel végtelenül kedves, aktív, sportos családok számára tökéletes választás,
biztosan élvezné, ha gazdájával futhatna. Macskákat nem kedveli, kutyával nem teszteltük.

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:

A Magyar Vöröskereszt Hajdúböszörményi Szervezete április 30-án (péntek)
11-17 óráig véradást szervez a Tungsram Op. Kft. Oktató Központjában (Kinizsi P. u. 1., a lovaspálya mellett) a lakosság részére.

Megjelent

Balogh Gyula gyepmester: 06-20-3134217.

Tigáz:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

KISS SÁNDOR
halálának 20. évfordulójára
„Az élet csendesen megy tovább,
De a fájdalom elkísér bennünket
Egy életen át...”
Feleséged és Családod.

Megemlékezés

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

Megújuló orgona
Megújult templomunk 118 éves Angster-orgonájának szélellátó
rendszere. A Templomi Orgona Megmentéséért Alapítvány 10 millió
forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült
a TOP CLLD forrásából.
A projekt során helyreállításra került 2 db duplaráncú, 2 db egyráncú francia fúvó, 6 db ékfúvó, az orgona szélcsatornái, a kézi hajtású fújtatószerkezet, valamint a II. és III. manuál redőnyszekrényei. A fúvómotor – teljes
felújítás után – új, kettős, hangszigetelt motordobozt és zárszelepet kapott.
A munkálatokat Dr. Szabó Balázs nemzetközi orgonaszakértő, orgonaművész vezetésével a Derko.hu Kft végezte.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatásból valósult meg.
A beruházás összértéke 12 110 720 forint, amelyből 10 000 000 forint az
Európai Unió által a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00047 projekt keretében
nyújtott, vissza nem térítendő támogatás. A Filharmónia Magyarország Kft.
2 000 000 forinttal járult hozzá a költségeinkhez. Támogatást kaptunk ezen
kívül gyülekezetünk tagjaitól, illetve Hajdúböszörmény város polgáraitól is.
További információ kérhető:
Balogh Gyárfás kuratóriumi elnök +36-70-312-3345
gyarfas48@fremail.hu
Loment Péter lelkész +36-30-216-4783
bocskaiteri.egyhaz@gmail.com
Uzonyi Antal kurátor +36-30-915-4441
info@papirgepesz.hu

Fájó szívvel emlékezik
FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
NYITVA TARTÁS:
INTERNETEZÉS
hétfő-péntek: 10-17 óra
SPIRÁLOZÁS
ebédidő:
12-13 óra
SZKENNELÉS-FAXOLÁS szombat:
zárva
vasárnap:
zárva
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

ANDORKÓ IMRE
hajdúböszörményi lakos
halálának évfordulójára
(2010. április 28.)
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet.
Sirassatok csendben,én a szívetekben élek.”
Szerető családja.

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA
(a buszmegállónál)
Kálvin tér 12.
 0652/220-159
0620-9551-743
 varjasine@vipmail.hu

2021. ÁPRILIS 30.
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Ingatlanértékesítési hirdetmény
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi táblázatokban
felsorolt önkormányzati tulajdonban álló, kivett beépítetlen terület jelölésű, a természetben
Hajdúböszörmény-Pród területén található ingatlanokat nyílt árverés útján, az alábbi feltételekkel: A kikiáltási ár a táblázatban szereplő ingatlanok vonatkozásában 783 Ft/m² + áfa.
Helyrajzi
szám

Terület (m²)

Művelési ág

9810

748

kivett beépítetlen terület

9809

752

kivett beépítetlen terület

9787

755

kivett beépítetlen terület

9786

748

kivett beépítetlen terület

9783

755

kivett beépítetlen terület

9782

752

kivett beépítetlen terület

9717

637

kivett beépítetlen terület

9713

755

kivett beépítetlen terület

9689

766

kivett beépítetlen terület

9684

773

kivett beépítetlen terület

9685

770

kivett beépítetlen terület

9688

766

kivett beépítetlen terület

9817

752

kivett beépítetlen terület

9818

752

kivett beépítetlen terület

9819

752

kivett beépítetlen terület

9820

752

kivett beépítetlen terület

9821

755

kivett beépítetlen terület

9822

752

kivett beépítetlen terület

9823

855

kivett beépítetlen terület

9824

752

kivett beépítetlen terület

9692

762

kivett beépítetlen terület

9693

762

kivett beépítetlen terület

9813

752

kivett beépítetlen terület

9814

752

kivett beépítetlen terület

9815

752

kivett beépítetlen terület

9816

752

kivett beépítetlen terület

9792

752

kivett beépítetlen terület

9793

745

kivett beépítetlen terület

9790

748

kivett beépítetlen terület

9791

755

kivett beépítetlen terület

9788

745

kivett beépítetlen terület

9789

748

kivett beépítetlen terület

9779

633

kivett beépítetlen terület

9780

759

kivett beépítetlen terület

9784

755

kivett beépítetlen terület

9785

748

kivett beépítetlen terület

9796

752

kivett beépítetlen terület

9797

745

kivett beépítetlen terület

9798

745

kivett beépítetlen terület

9799

752

kivett beépítetlen terület

9803

748

kivett beépítetlen terület

9804

748

kivett beépítetlen terület

9812

752

kivett beépítetlen terület

9811

752

kivett beépítetlen terület

9794

748

kivett beépítetlen terület

9795

752

kivett beépítetlen terület

9783

755

kivett beépítetlen terület

9657

892

kivett beépítetlen terület

9659

892

kivett beépítetlen terület

9660

892

kivett beépítetlen terület

9661

892

kivett beépítetlen terület

9671

741

kivett beépítetlen terület

9691

766

kivett beépítetlen terület

9641

1586

kivett beépítetlen terület

A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő
marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó 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 lezártát 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 ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és az igazgatási szolgáltatási
díj megfizetését követően kerül sor.
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy egészben
eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.
A nyílt licit időpontja: 2021. május 4. 9:00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Báthory Gábor terem (I. emelet)

2021. május 3-7.
május
HÉTFŐ
HÉTFŐ
Kapros tökleves
Kapros tökleves
Vadas csirkefalatok főtt tészta
Vadas csirkefalatok főtt tészta
KEDD
Daragaluska leves
Fűszeres tejföllel grillezett jércemell párolt rizs
Fűszeres tejföllel grillezett jércemell párolt rizs
SZERDA
Paradicsomleves
Cigánypecsenye hasábburgonya
Cigánypecsenye hasábburgonya
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
Sárgabarack
leves
Sárgabarack leves
Milánói
sertésborda
Milánói sertésborda
PÉNTEK
PÉNTEK
Hamis
Hamis gulyásleves
gulyásleves
Székely
Székely káposzta
káposzta

FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata
VACSORAMENÜ

SZOMBATI EBÉDMENÜ
2021. MÁJUS 8.

2021. MÁJUS 3-7.

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 édes-savanyú csirke
• Párizsi jércemell
• Gomba raguval grillezett sertésszelet

• Kínai édes-savanyú csirke
• Párizsi jércemell
• Gomba raguval grillezett sertésszelet

Köretek (1 választható)
• Párolt rizs
• Hasábburgonya
• Édesburgonya + 300 Ft
• Grillzöldség +300 Ft

Köretek(1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

• Húsleves
• Meggyleves

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

1.590 Ft
1.290 Ft

Az ebédmenü ára levessel:
1.590 Ft
Az ebédmenü ára csak főétel: 1.290 Ft

RENDELJ A’LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL
házhozszállítással és elvitelre!
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Hétévesen bajnok lett
Bihari Máté, a Bocskai-iskola
első osztályos tanulója, a debreceni Jégkarc Egyesület versenyzője. A tehetséges sportoló a
közelmúltban a műkorcsolyázók
országos bajnokságán, korcsoportjában első helyezést ért el.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Labdarúgás

Felnőttek: HTE-BUSE: 1-5 (1-1).
Ifjúságiak: HTE-BUSE: 8-3 (2-1). Góllövők: Kovács Bence Ákos (2), Szalező elemek egyaránt. Ilyen a négy nyi Dániel (5), Benke István.
ugrás, a két forgás vagy a lépéssor.
Legközelebb két év múlva kell választania új zenét, és ekkor kell új kűrt is
készíteniük.
– Nagyon jó volt a verseny hangulata. A többiekkel a jégen kívül is jó
barátok vagyunk. Ilyen alkalmakkor
sokat vagyunk együtt, örülünk a találkozásnak. Együtt eszünk, iszunk
és játszunk. A versenyek előtt egy
picit izgulni szoktam, de ez elmúlik,
ha jégre lépek. Van egy kabalám, egy
zöld szőrmók, amit mindenhova magammal viszek. Ez is sokat segít.
Máté azért a legjobb, mert több
tapasztalata volt, mint a többieknek.
Rengeteget gyakorolta főleg az ugrásokat és a forgásokat.
– Nekem nem mindig az a lényeg,
hogy hányadik vagyok egy versenyen. Az a célom, hogy jól teljesítsek.
De azért nagyon jó elsőnek lenni. JöA megújuló vidék, megújuló júniusban a kertészetek és a gomvőre is ezt az eredményt szeretném
agrárium program történelmi ba előállító üzemek fejlesztésére 50
elérni.
A kisfiú boldog volt, amikor a do- mértékű fejlesztési lehetőséghez milliárd forintos, illetve 20 milliárd
bogó legfelső fokára állhatott. Az is- juttatja és megerősíti a magyar forintos forrással jelennek meg pákolájában is nagyon örültek a szép mezőgazdaságot és élelmiszer- lyázatok. Ugyancsak a nyár elejére
várható egy 50 milliárd forintos kieredménynek. Elmondása szerint, az ipart.
írás a kisebb élelmiszeripari projekosztálytársai gratuláltak neki. Azt is
Az európai uniós vidékfejlesztési tek támogatására, egy 200 milliárd
megkérdezték tőle, hogyan ugrik és
forrásokhoz
80%-os hazai társfinan- forintos kerettel pedig, az ágazat naforog. A család mindent megtesz a sikerért – tudtuk meg az édesanyától, szírozást biztosít a kormány, amely gyobb beruházásaira lesz lehetőség.
Bihariné Hőgye Edinától. Kedden- az egész agráriumot és vidéket érintő A mezőgazdaság digitális átállásához
ként például már reggel hat óra húsz fejlesztési program elindítását teszi kapcsolódó precíziós fejlesztésekre
perckor a jégen korcsolyázik Máté lehetővé. A következő hónapokban 100 milliárd forintos pályázat nyílik
mintegy 600 milliárd forint érték- meg. Emelt keretösszeggel folytaDebrecenben.
– Nagyon szerencsések vagyunk ben írnak ki új beruházási pályázati tódnak a vízgazdálkodási ágazat fejolyan szempontból, megtehetjük azt, felhívásokat, a kormány döntésének lesztését és az erdősítést támogató
hogy műkorcsolyázni hordjuk Má- és a Vidékfejlesztési Program követ- intézkedések is. A tanyák háztartási
tét. Próbálunk támogatókat keresni, kező módosításának köszönhetően. léptékű villamos energia és vízellátámert ez a sportág nagyon költsé- Emellett, a tavalyi év végén megje- sára, az egyedi szennyvízkezelésre,
ges. Ha csak az útiköltséget nézzük, lent kiírásokra mutatkozó nagy ér- a helyi termékértékesítést szolgáló
hetente ötször járunk Debrecenbe. deklődés miatt, azok keretösszege is piacok infrastrukturális megújítáNem beszélve a versenyek nevezési 280 milliárd forinttal megemelésre sára, valamint a mezőgazdasági kisdíjáról. A munkámmal szerencsére került. Májusban 50 milliárd forintos üzemek fejlesztésére indított nagysiösszeegyeztethető az edzések ideje. forrással terménytárolók, szárítók és kerű felhívások kapcsán, várhatóan
Úgy vagyunk vele, hogy amíg szereti tisztítók fejlesztésére lesz lehetőség. továbbra is lehetőség lesz pályázatok
és élvezi, ameddig tudjuk támogatni, A külterületi helyi közutak megújítá- benyújtására. (Forrás: kormany.hu)
Sz.H.
addig igyekszünk ezt megadni neki. sára pedig 50 milliárd forint értékű
Az édesanya elmondta, hogy büsz- felhívás jelenik majd meg. Várhatóan
kék a Máté által elért eredményekre.
Ezek, a kis sportoló szorgalma és a
család támogatása mellett, elsősorban a Jégkarc Egyesületnek és szakembereinek köszönhetőek.
bertalan

Agrártámogatások

Máté nagy sportrajongó. Amikor
lehetősége van, focizik, de tenisz- és
pingpongütő is volt már a kezében.
A családban először Nóra, a testvére
lépett a jégre. A kisfiúnak is megtetszett a korcsolyázás, ezért őt is beíratták szülei egy tanfolyamra, ahol
a debreceni Jégkarc Egyesület szakaemberei felfigyeltek tehetségére.
Ötévesen már igazolt versenyző volt,
Gyulai Györgyi lett az edzője.
– Azért szeretek korcsolyázni, mert
gyorsan lehet tanulni, és nagyon jó az
edzőm. Hamar részt vehettem versenyeken, így az országos bajnokságon
ugyancsak bemutatkozhattam. Szeretnék minél jobban teljesíteni, hogy
kategóriámban továbbra is én legyek
a legjobb.
Máté heti négy alkalommal korcsolyázik. A foglalkozások naponta két
órát vesznek igénybe. Jeges és száraz
edzéseken vesz részt. Többek között
gyakorolja az ugrásokat, balettozik,
erőnléti tréningeken vesz részt. A
megméretetésekre készülve, főleg a
kűrt próbálják edzőjével.
– A kűrruháimat az edzőnő és
a varrónő tervezi és varrja, amit
strasszkövekkel díszítünk, ebbe
anyukám is besegít.
A fiatal sportoló sokat gyakorolja
a különböző műkorcsolya elemeket.
Elmondása szerint a legnehezebb
számára a dupla Axel, amely 2,5 fordulat a levegőben.
– Ezt az ugrást tavaly novemberben próbáltam meg először, azóta
ugrom meg szárazon és jégen. A legkönnyebbnek a szimpla Axelt tartom.
Ezt kedvelem a legjobban.
Máté a közelmúltban, a műkorcsolyázók országos bajnokságán,
korcsoportjában első helyezett lett.
Négy versenyző közül ő bizonyult a
legjobbnak. Máté a kűrjét sokat gyakorolta, és megszerette azt. Ebben
szerepelnek kötelező és nem köte-

Megnyitott teraszok

Májusfaállítás
Hajdúböszörményben még ma is
látható, hogy egy-egy ház előtt színes papírokkal díszített májusfát állítanak. Érdemes odafigyelni ilyenkor
arra is, hogy a szeretet jelét kifejező
fát ne mások kárára szerezzük be, illetve fontos az is, hogy a közterületre
kihelyezett ágak ne zavarják a közlekedőket, ne takarják el a KRESZ-tábAz elmúlt hétvégén azok a vendéglátók, akik szabadtéri terasszal rendelkeztek, meglát. Örömet szerezni e népszokással
nyitották
kerthelyiségeiket a vendégek előtt. Felvételünk a Fürdőkerti Étterem terakedves dolog, ami azzal zárul, hogy
az elszáradt fákat el is szállítják azok, szán készült, ahol a nyitás napján, főleg az esti órákat használták ki a vendégek. De a
játszótérről érkező családok is néhány kellemes pillantot eltöltöttek a szabadtéri venakik azt odatették.
déglátóhelyen.

