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A hét arca

A város közössége rendezvénysorozattal emlékezett meg az
1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulójáról.
Elsőként a Bocskai téri református
templomban, ahol az istentiszteleten
a 164. ének után a 338. dicséretet énekelték a közösség tagjai, majd Loment
Péter lelkipásztor igehirdetésében Jézus életének eseményeit elevenítette
meg, s többek között egy kérdést tett
fel, miszerint, mi az igazság? Válaszában elmondta, hogy Jézusnak az volt
a célja, hogy az egyetlen örök isteni
igazságra mutasson. 1956. október
23-án csúcsosodott ki a magyar nemzet szabadság utáni vágya, amikor az
emberekből elementáris erővel tört
elő az, hogy végre nyíltan kimondják,
mi az igazság. Hitték, hogy ezt nem
lehet elnyomni, nem lehet sokáig büntetlenül elhallgatni és elhallgattatni.
Hitték azt, hogy egy nemzet felemelkedésének a záloga az, hogy igazságban és valódi szabadságban éljenek.
E kettő elválaszthatatlan egymástól.
Ahol igazság van, ott szabadon élhetnek az emberek. Ahol valódi szabadság van, ott beszélhetnek az igazságról – fogalmazott a lelkipásztor.
A megemlékezés a Losonczy Géza
emlékparkban folytatódott, ahol a
Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjét követően, Tiba István országgyűlési képviselő mondott
beszédet. A szónok egyebek mellett
kiemelte, hogy a nemzet szíve ott és
akkor egyként dobbant, s ez a dobbanás megrázta a világot. A forradalmat bár vérbe fojtották, nem tűnt el
nyomtalanul a történelem süllyesztőjében. Üzenete a mai napig itt él
közöttünk. A megfélemlítés és megtorlás nem volt képes legyőzni, sárba
tiporni 1956 szellemiségét. A forradalom azért is győzött, mert maga
volt a csoda. Maga volt a csoda már
megszületésében is, a létezésében és
a halálában. Születésében, mert ott
és akkor jött a világra, ahol, és amikor
senki sem számított rá. Létezésében,
mert azokban a napokban megnyílt
az ég, és emberfeletti erő győzte le
a poklot. És halálában is csoda volt,
mert bár jeltelen sírba, arccal fölfelé
fordítva szögesdróttal összekötözve
temették el, mégis föltámadt, itt van
közöttünk ma is. És itt vannak azok
is, akik hitet tesznek mellette újra és
újra. Feladatunk, sőt kötelességünk
az emlékezés, hiszen ma már a törté-
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A hősök emlékére

neti források alapján egyre tisztul a
kép. Sokszínű, sodró erejű, tiszta célú
és önbecsülésünket helyreállító forradalom volt az 1956-os, amelyet a szabad világ szemlesütve ismert el. Bár
lelkiismerete nem lehet teljesen nyugodt, hogy tétlenül nézte eltiprását.
Tiba István kitért arra is, 1956 szelleme mérce, ma is kötelez. Egy keresztény nemzet tagjaiként, magyarként
csak egy nemzetként védhetjük meg
szabadságunkat. A külső erők, mint
az Európai Unió elveit feladó tisztviselői, az őket pénzelő milliárdosok,
illetve a magyarságukat elfeledő vagy
feladó belső ellenzéki erőkkel szemben. Csak úgy maradhatunk hűek Magyarországhoz, ha soha és sehol nem
áruljuk el, amiért a magyar harcosok
életüket adták. És soha, sehol még
közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat,
azzal, hogy újra hatalomba engedjük
őket. Majd az országgyűlési képviselő
hozzátette, hogy Hajdúböszörmény
lakossága, mind magyarságára, mind
származására mindig büszke volt. Ezt
a büszkeséget soha, semmilyen hatalom vagy rendszer nem tudta kiölni
az itt élőkből. Gondoljanak arra, hogy
a gyermekeik biztonsága és jövője
mit jelent tette hozzá a szónok. Mi a
fontos, a magyarok, magyar hazában
éljenek minden külső behatás nélkül,
vagy jó, ha az EU megmondja, vagy
bármilyen más állam kívülről, hogy
ki, mit tehet, vagy ki, milyen nemet
viseljen. Hajdúböszörmény demokratikusan megválasztott vezetése, ma
is hű 1956. október 23-a hőseihez, és
szelleméhez. Védi, vigyázza a város
lakóinak minden lépését, fejleszti a
település infrastruktúráját, segíti az

időseket és fiatalokat, irányt mutat a
helyes út felé.
Az emlékbeszédet követően a jelenlévők koszorúkat helyeztek el Varga
Imre szobrászművész alkotásának a
talapzatán. A rendezvénysorozat a
művelődési házban folytatódott, ahol
Kiss Attila polgármester mondott ünnepi beszédet. A polgármester hangsúlyozta, hogy hazánk történelmében
voltak időszakok, amikor a nálunk
zajló események a nemzetközi figyelem középpontjába kerültek. Ez történt hatvanöt évvel ezelőtt is. 1956ban hazánk a nagyhatalmak döntése
értelmében már évek óta a szovjet
típusú, szocialista diktatúra csapdájában vergődött. Rákosi Mátyás vezetésével tönkretették Magyarországot,
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az átlagostól vagyonosabb családokat
kisemmizték, elvették a földeket és
üldözték az egyházakat, a másként
gondolkodókat. Lassan mindenkit.
Abban az időben valóban nem volt
szólásszabadság. Aki a hatalom számára nemkívánatos volt, azt elvitték
a rendőrök. Romlottak a közállapotok, az életkörülmények, a boltok
üresen tátongtak. Ezekből lett elege
a magyar népnek, és fellázadt a kommunista önkény ellen. Sajnos a szovjet tankok leverték a forradalmunkat,
de a gonosz birodalmának is nevezett
erőszakuralom sebezhetetlenségének
mítosza is leomlott. A forradalom helyi eseményeit feldolgozó írásokból
tudjuk, hogy Hajdúböszörményben
is történtek megmozdulások. Sőt a
szabadságharc megyei vezetői között
is voltak böszörményiek. Többek között városunk egykori polgármestere,
Lázár Imre is, aki ekkor járt a debreceni egyetemre. A Nagy Imre per egyik
vádlottja pedig, gimnáziumuk egykori diákja, Losonczy Géza volt. A városvezető végül megfogalmazta, hogy
mi, mai utódok szerencsére valóban
egy szabad világban élünk, amit az
’56-osoknak is köszönhetünk.
Az ünnepi beszéd után a Baltazár
Dezső Református Általános Iskola
tanulói, a „Hőseink emlékére" című
műsorukban a korszak mindennapjait elevenítették fel. Az akkor élt emberek nehézségeit, küzdelmeit, hősies
helytállásukat mutatták be, egy szebb
jövő reményében.
bertalan

Tisztelgés az áldozatok előtt

A Karácsony- és a Láda család sírjánál gyűltek össze az emlékezők október 26-án. A
család kilenc tagját, a karon ülő gyermektől a nagyszülőig, 1944. október 26-án otthonukban, az Arad utca 60. szám alatt végezték ki a megszálló Vörös Hadsereg katonái. A
halotti anyakönyvben, melyet a haláleset után majd fél évvel jegyeztek be, ez állt a nevük
mellett: „fejlövés idegen kéz által”. Az áldozatokra Kiss Attila polgármester emlékezett,
megfogalmazva, hogy kötelességünk az emlékük életben tartása. Majd a sírra koszorút és
virágot helyeztek el a jelenlévők.
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Köszörüs Sára

A Város napja alkalmából a képviselő-testület „Hajdúböszörmény
Ifjú Művésze” - díjat adományozott Köszörüs Sára, a Középkerti-iskola tanulója részére, a zeneművészet terén elért kiemelkedő
országos és nemzetközi sikereiért, Hajdúböszörmény hírnevének
öregbítéséért.
– Nagyon boldog voltam, amikor
megtudtam, hogy megkapom a kitüntetést. A díjátadón kicsit izgultam, de
elégedett voltam. Főleg, hogy énekelhettem is az ünnepségen. Ennek köszönhetően több fellépési ajánlatot
kapok, aminek szintén örülök.
– Mikor kezdtél el énekelni?
– Hatéves koromban kezdtem el,
próbálgattam a hangomat. Megtanultam egy akkori népszerű slágert. Anyáék megállapították, hogy jól énekelek,
és érdemes fejleszteni.
– Emlékszel az első szereplésedre?
– A legelső fellépésem a zeneiskolában volt az óvodával, ahol egy karácsonyi ünnepségen mutatkoztam be.
Anyával léptem fel közösen. Már ott
is kiderült, hogy volt tehetségem az
énekléshez. A bemutatkozás előtt nagyon izgultam, de ahogy elkezdtem
énekelni, minden drukkom elmúlt.
– Máig létezik ez az izgalom, ha színpadra lépsz?
– Egy kicsi drukk mindig kell. Ha
túlzottan magabiztosan megy fel valaki a színpadra, az valószínű, hogy
rontani fog. A fellépéskor hajt a vágy,
hogy tovább énekeljek. Ilyenkor már
nagyon élvezem az éneklést. Eddig
több mint száz műsorom volt. Színdarabban eddig kettőben szerepeltem.
Nagyváradon az „Oliver” című musicalben és Nyíregyházán a „Bob herceg”
című operettben. Mindkettőben a kórusban, szoprán hanggal. Utóbbiban
Göttinger Pál rendező beleírt a darabba is, és mint Bob herceg lánya szerepeltem.
– Mit teszel a színpadralépés előtt?
– Szeretek valakivel beszélgetni. Ezt
anyáékkal vagy a duett társammal, illetve a barátokkal teszem. Ilyenkor
feloldódom kicsit. A beszélgetés számomra biztatást ad.
– Számtalan fellépésed volt, melyek
ezek közül a legemlékezetesebbek?
A legemlékezetesebb nemrég volt.
Megnyertem az „István a király” énekversenyt, a táltos asszony szerepében.
A nyertes diákok Feke Pál felkérésére a
budapesti Arénában énekelhettek. Ez
a legcsodálatosabb dolog, ami történt
velem színpadon. Ezen kívül még több
nemzetközi megmérettetésen is voltam. A legmaradandóbb a montenegrói énekverseny volt. Ez egy nemzetközi vetélkedés volt. Magyarországot
én képviseltem. Végül a harmadik helyezett lettem. Kétségkívül, ez nagyon
nagy dolog számomra. Még a sikeres
eredményeim között tartom nyilván
azokat a komolyzenei videókat, amiket a covid miatt, online módon lehetett megtekinteni. A felvételek is
nemzetközi vetélkedések részei voltak, és ezeken is második és harmadik
lettem. Felvételeket küldtünk Auszt-
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riába, Olaszországba, Oroszországba
és az Egyesült Államokba is. Ez utóbbi
helyen például egy különdíjat kaptam.
De Japánban is nyertem már különdíjat. Ezek az eredmények azért is különlegesek, mert nemrég kezdtem el a
komolyzenével foglalkozni.
– Kinél és hol tanulsz énekelni?
– Most jelenleg Debrecenben,
Ludmány Antalné Ági néninél tanulok
énekelni. Ő az idén két kitüntetést is
kapott, a MOL Mester-M díját és egy
tehetséggondozásért járót, mely minisztériumi elismerés. Amikor a díjátadásom volt Böszörményben, ő itt
volt és támogatott. Végighallgatta,
ahogyan énekeltem a templomban.
Azt a dalt is vele tanultam. A debreceni
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola növendéke
vagyok.
– Hangszeren képzed magad?
– Három évig furulyáztam, és lassan
három esztendeje zongorázom. Fontosnak tartom, hogy egy énekes legalább egy hangszeren tudjon játszani.
– Sokat gyakorolsz?
– Igen. Egy héten, Debrecenbe háromszor járok zeneiskolába. Ezek a
foglalkozások egészen az esti órákig
tartanak. Ott van az ének, a zongora és
a szolfézs órám. Persze otthon külön is
szoktam tanulni. Egy-két naponta gyakorolok. Ezt teljesen magam teszem,
nem kell segítség. Kisebb koromban
anya sokat foglalkozott velem.
– Milyen műfajokban szeretsz énekelni?
– A komolyzene mellett nagyon szeretem a musicalt, és a popot is. Ezekre
van képezve a hangom. Hallgatni viszont minden műfajt szoktam. Sok dalt
ismerek már, hiszen minden fellépésre
újat tanulok. A repertoárom mintegy
százból áll, így válogatni is van miből.
Nyáron voltam egy háromhetes operett- és musicaltáborban. Ez Pétfürdőn
volt. Peller Károly és Szabó Szilvia tanítottak minket. Lőrincz Máté is oktatott, ő volt a koreográfusunk. Amit
tudok, teljesen megmutattam. A szakemberektől sok biztató szót kaptam. A
tábor zárása egy gála volt, melyet Veszprémben rendeztek. A közel negyven
gyerek óriási sikert aratott műsorával.
A Kabaréból adtam elő két lánnyal egy
dalt, melyben az ének mellett a tánc is
fontos volt.
– Énekesnő szeretnél lenni?
– Ez még korai, hiszen általános

iskolás vagyok. Szeretnék énekesnő
vagy musicalszínész lenni, de a jogi pályát is vonzónak tartom. Bármit hoz a
sors, a zene mindig ott lesz velem.
– Szerinted mi kell ahhoz, hogy a zenei
pályán valaki boldoguljon?
– Nagyon fontos a kitartás. Emellett
a leglényegesebb még a folyamatos tanulás. E kettő nélkül semmit nem ér az
egész. Magától az ember nem tud fejlődni, képtelen jó teljesítményt letenni az asztalra. Én hét éve énekelek, és
úgy érzem, hogy az alap már megvan.
Innentől csak felfelé vezethet az út, véleményem szerint.
– A családod mennyire támogat?
– Teljes mértékben támogatnak,
mindenben segítenek. Többek között

elkísérnek a fellépésekre, melyeket
apukám szokott tervezni. Őhozzá érkeznek be a meghívások, melyekről
közösen döntünk. Míg kisebb voltam,
sokat gyakoroltam anyával. Ma is támogat, amiben tud.
– A Középkerti-iskola tanulója vagy.
Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást
az énekléssel?
– Szerencsére az iskolám igazgatónője nagyon segítőkész abban, hogy
ezt a két tevékenységet egyeztetni
tudjuk. Volt, amikor színházban szerepeltem, és emiatt hiányoztam. Akkor
is segítő kezet nyújtott. Jó érzés, hogy
ő szintén hisz bennem. Egyébként
marad időm a tanulásra. Szerencsére
könnyen sajátítom el az ismeretanyagot. De azért előfordul, hogy fáradt
vagyok.
– A tanuláson és az éneklésen kívül
mire jut még időd?
– Lovagolni járok, és a barátaimmal
vagyok együtt. Ha csak húsz percre tudunk összefutni, akkor is megtesszük.
A lovaglás pedig egy nagy szerelem,
amitől kezdetekben idegenkedtem.
Mára azonban megszerettem. Az oktatóm egy kedves és tapasztalt lány.
Komolyabban három éve foglalkozom
ezzel a sportággal.
– Hogyan képzeled el a jövődet?
– Az éneklés felé húz a szívem, de
még tizennégy éves vagyok, nem tudom, mit hoz a sors.
Bertalan Erzsébet

Az alkotás öröme
A Magyar Festészet Napja alkalmából szabadtéri festést szerveztek október 21-én a város különböző helyszínein.
Az alkotások témája az őszi tájkép
volt. A programon részt vettek óvodás csoportok, a gimnázium tanulói,
egyetemi hallgatók, valamint művészek és műkedvelők Hajdúböszörményből, Balmazújvárosról, Újfehértóról. A rendezvény végén, 17 órától
alkalmi kiállítás nyílt az elkészült
művekből a művelődési központ konferenciatermében. Tizenkilenc alkotó harminc munkája volt megtekinthető. Lapunknak a szervező, Kupás
Csilla nyilatkozott.
– A Magyar Festészet Napját először 2002-ben rendezték meg magyar festőművészek. Az ünnep hiva-

talosan október 18-ra, Szent Lukács
napjára esik, aki a festők védőszentje.
Az esemény célja, hogy ráirányítsa a
figyelmet a képzőművészetre, a festészetre. Hajdúböszörményben a kezdetektől ünnepeljük, és rendezünk
programokat. Régebben kirakattárlatokat és kiállításokat is készítettünk
az alkotásokból. Szeretnénk megismertetni, megszerettetni a művészetet, lehetőleg minden korosztállyal.
Ennek érdekében bevontunk műkedvelőket és diákokat is. Ez a művészeti
ág azért is fontos, mertérzelmileg és
lelkileg is hat az emberekre, mindenki átélheti az alkotás örömét. A résztvevők közül többen visszatértek a
szabadtéri festészethez, a város épületeit és az őszi tájat örökítették meg.
Czeglédi István

A hajdúböszörményi történelmi egyházak és a Paraklétosz Nonprofit Kft.
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Hivatalosan is átadták a Nagy
István utca és a Debreceni utca felújított szakaszait október 22-én.

Koszorúzást tartottak a Köz- Román hősi emlékművet, 2010-ben.
Az október 21-i ünnepségen koponti Román sírkertben október
21-én, a Román Hadsereg napja szorút helyeztek el a Román hősi emlékműnél Florin Vasiloni, Románia
alkalmából.
Gyulai Főkonzulátusának vezetője,
A hajdúböszörményi sírkert a II. Sőrés István alpolgármester és Bervilágháborúban Magyarország terü- talan Imre polgármesteri referens,
letén elesett román katonák temető- valamint Kozma György, a Magyarje, ahova a rendszerváltozás után, az országi Románok Országos Önkorország minden pontjáról helyezték mányzatának elnöke. A tiszteletet
egy helyre a sírokat, amelyeket kő- adók az október 25-i Román Hadselapokkal, a halottak neveivel jelöltek reg napja alkalmából koszorúztak,
meg. A sírkertben található láng ala- illetve az 1944. október 22-én elesett
kú emlékművet Csontos László szob- román katonákra emlékeztek.
Czeglédi
rász formázta meg, 1985-ben. Szintén ide helyezték át az Ady térről a

Mint arról korábban beszámoltunk,
új aszfaltréteget kapott a Debreceni
utca, Vásár tér és Corvin János körút
közötti szakasza, illetve a Nagy István utcának a Vásár tér és Bercsényi
Miklós utca közötti szakasza. A hivatalos átadó ünnepségen Tiba István
országgyűlési képviselő megköszönte
a munkát mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a beruházás sikeresen létrejöhessen. Kitért arra is, hogy
a városban több olyan terület található
még, ami szintén felújítást igényel, és
azon dolgoznak, hogy ezek a beruházások is megvalósulhassanak, éppen
ezért fokozatosan haladnak a munkákkal. Kiss Attila polgármester kitért
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lémával, akkor rendre sikerrel járnak.
Mint mondta, a közelmúltból ilyen sikertörténet többek között az oltással
történő védekezés, az ország működésének fenntartása, a családi otthonteremtési rendszer, a rezsicsökkentés,
a magyar falu program, vagy a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése.
Elhangzott, hogy manapság szinte
minden nap adnak át valamilyen beruházást, s ezek összegben ugyan eltérnek egymástól, de az mégis összeköti
őket, hogy a helyben élőknek valamiért
mind fontosak. Mert új munkahelyeket hoznak létre, modernebbé tesznek
egy-egy iskolát vagy intézményt, gyorsítják a hivatali adminisztrációt, vagy
éppen egy megújult útszakasz révén,
jobbá teszik a helyi infrastruktúrát.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta,
a kormány a vidékre az ország aranytartalékaként tekint, és a jövőben sem
állnak meg a fejlesztések. Hajdúböszörményben is fejlődik a Fürdőkert és
környezete, kerékpárutak, játszóterek
és futókörök épültek a városban.

Gimnáziumi megemlékezés

Megemlékezést tartottak az
1956-os Forradalom és Szabadságharc mártírjairól a gimnáziumban, Losonczy Géza emléktáblája előtt október 22-én.
A megemlékezés mellett kihirdették a Miska János Stipendium győztesét, aki ebben az évben Mezei Lara
11. osztályos tanuló lett. Gyulai Sándor elmondta, hogy a pályázat keretében a diákok betekintést nyernek
a tudományos kutatómunka folyamatába, továbbá, olyan hasznos ismereteket szereznek, amelyeket az
egyetemi tanulmányaik során kamatoztatni tudnak. Nem utolsósorban
megismerhetik a kanadai magyar
irodalom értékeit. Ezt követően a
gimnázium közössége nevében koszorút helyeztek el az emléktáblánál.
Az épület aulájában kiállítás látható

arra, hogy, akik a közösségi médiában
fricskázzák az ilyen átadókat, valójában nem őket, a városvezetőket becsmérlik, hanem azoknak a munkáját
szólják le, akik keményen dolgoztak
azon, hogy az említett szakaszokra új
aszfaltburkolat kerülhessen. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, hogy ő maga is több hasonló
beruházás átadásán vett részt a közelmúltban, amely azt mutatja, hogy az
országban újra a megszokott módon
telnek a hétköznapok, és közösségi
összefogással, Magyarország sikeresen
átlendült a pandémia okozta válságon.
A kormányszóvivő kiemelte, hogyha a
a forradalomról és szabadságharcról, magyarok összefognak, közös erővel
melyet a gyakorlatukat ott végző tör- szállnak szembe az előttük álló probténelemtanár szakos egyetemi hallgatók készítettek.
Miska János nyírbélteki származású magyar író, újságíró. A kanadai
magyar irodalom kimagasló alakja,
1953-ban Hajdúböszörményben, a
Bocskai István Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE-n folytatott
tanulmányait a forradalom idején
félbehagyta, és 1957-ben Kanadába
utazott, ahonnan 2014-ben költözött végleg haza, Magyarországra.
A róla elnevezett alapítvány minden
évben ösztöndíjat hirdet két hátrányos helyzetű, tehetséges diáknak,
egy általános iskolai tanulónak Nyírbélteken, és egy, az angol nyelvet jól
ismerő tanulónak a Bocskai István
Gimnáziumban.
CzI

Ezután Czeglédi János önkormányzati képviselő elmondta, hogy a két
felújított útszakasz a városközpontot
a Középkerttel és Kisböszörménnyel
köti össze, ezért fontos útvonalak. A
Nagy István utca a Városi Sport- és
Rendezvényközponthoz vezet, ahova
több mint 600 gyerek jár különböző
programokra, a Középkertben pedig
közel ötezer ember lakik. A forgalom
ezért hatalmasra nőtt, nemcsak az
autós, hanem a kerékpáros is. A felújítások révén a kátyús utak már biztonságosak, illetve hamarosan a Sport- és
Rendezvényközpont és a Baltazár Dezső utca közötti szakasz is megújul.
Czeglédi István
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Az elmélyült, tudatos alkotómunka, a teremtő folyamat
szépsége, izgalma hihetetlen
energiákat képes felszabadítani.
Emellett az önkifejezésnek is kiváló módja. Kevés olyan hivatás
van, amelyik megfelel ezen elvárásoknak.
Most két fiatallal ismerkedhetnek
meg, akiknek eredeti foglalkozása dekoratőr, de ma már alkalmazott grafikusként dolgoznak. Mai vendégünk
Tóth Krisztina és Daróczi András
– Eredeti szakmája dekoratőr. Mi
volt az a pont, amikor rájött, hogy ezen
a pályán szeretne dolgozni?
D. A.: Képzőművészeti pályára készültem, de aztán inspirálóbbá vált
számomra a számítógépes grafikai
pálya, aminek a segítségével szintén
elérhetjük az embereket, hiszen gyakorlatilag a munkáinkkal az utcára
dolgozunk, melyet széles közönség
láthat. Igazából ez nem művészet a
szó szoros értelmében, de azért a művészi véna segítségével mindig megpróbálunk valami pluszt hozzátenni,
legyen szó egy logóról vagy akár egy
nagyobb volumenű munkáról.
T. K.: Nagyon eleven gyerek voltam, de ha kaptam egy papírt, meg
egy ceruzát, azzal le lehetett ültetni
az asztal mellé bármikor. Már a bölcsődében is szerettem rajzolni. Azt
hiszem, mindig is tudtam, hogy valamilyen kreatív munkát fogok végezni.
– Volt-e aki hatott a pályaválasztására?
D. A.:Kedvenc művészem Salvador
Dali. A szürrealizmusa sok mindent
meghatározott az életemben, hogyan
teremtsünk álomból valóságot. Filozófiai szempontból pedig „minden lehetséges”. Ez egy életre szóló jelmondat is lehet.
T. K.: A gimnáziumi és általános
iskolai rajztanáraim nagyon jók voltak. Középiskolában Stamler Lajos
tanított. Ő működtetett egy Zárt kör
nevű művészeti társaságot, amibe
szerencsére engem is beválogatott.
Minden nyáron volt egy két-három
hetes táborunk, ami nagy hatással
volt rám. Itt jöttem rá, hogy ez a valódi hivatásom. A szüleim nem igazán
örültek, hiszen a jogra készültem,
aztán mégis a budapesti dekoratőr
iskolába adtam be a jelentkezési lapomat. Dekoratőr – kirakatrendező
lettem, de már ekkor is a grafikára
fektettem a hangsúlyt.
– Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
D. A.: Miután elvégeztem Budapesten a Dekoratőr és Kirakatrendező Iskolát, visszatértem szülővárosomba és megalapítottam a Zebra
dekort. Ennek 15 éve. Lépésről lépésre építettem fel az egészet, nagyon
sok munkával.
T. K.: A dekoratőr iskola után egy
nagy cégnél helyezkedtem el Budapesten. Dolgoztunk a Matávnak, a
Magyar Postának és a Malév is az
ügyfelünk volt. Előfordult, hogy éjszaka utasszállító gépeket kellet
felgrafikázni. A fővárosban ismerkedtem meg a férjemmel, Venter
Attilával, aki egy újságnál fotóri-
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Dekoratőrök,
akik grafikusok lettek

porterként dolgozott. Először Debrecenbe, majd Hajdúböszörménybe
költöztünk. Ekkor helyezkedtem el a
D-műhely Reklámirodában. Nagyon
jó helyen vagyok, a főnököm igazán
haladó gondolkodású, hagy kibontakozni.
– Jelenleg mivel foglalkozik, milyen
alkotómunkát végez?
D. A.: Alkalmazott grafikus vagyok, vezetem a vállalkozásomat.
Szabadidőmben, amiből igen kevés
van, ha tehetem, grafittal készítek
egyedi rajzokat, grafikákat.
T. K.: Alkalmazott grafikus vagyok. Ülök a számítógép előtt és tervezek. Szerencsére engem ez nem
fáraszt, pedig a napom jelentős része
így telik. Ez egészen más, mint a dekoratőr hivatás.
– A mostani munkájához milyen
készségek, képességek kellenek?
D. A.: „Kettős látás”-meglátni azt,
ami egy téma mögöttes, igazi tartalmát takarja, művészi véna, kommunikációs- és gyors felfogóképesség.
T. K: Jó rajz és tervezőkészség.
Egy alkalmazott grafikusnak nem
elég egy programot ismerni, a számítógép csak egy eszköz, mint a ceruza.
Ezen felül nyitottnak kell lennie az
új technikákra, eszközökre, és ami a
legfontosabb az emberekre.
– Mi volt eddig a legizgalmasabb
munkája, ami bizonyította, hogy ez az
ön útja?
D. A.: Minden ember, minden
megkeresés napi kihívások elé állít,
hiszen nincs két egyforma munka.
Egyfajta bizalom az emberek irányából, hogy megtisztelnek azzal, hogy
ránk bízzák esetlegesen a komplett
arculatuk megjelenítését, és ezzel a
mai vizuális világban hozzásegítjük
őket az üzleti világban való megfelelő
megjelenésükhöz.
T. K.: Nekem először a Zárt Körös alkotóműhelyben jött az „ez az én
utam” felismerés a gimnáziumban..
Ott mindig festettem, ez kapcsolt
ki a legjobban. Egyébként minden
munkámat izgalmasnak tartom, hiszen ezekkel örömet szerezhetek másoknak.
– Mi a sikerének a titka?
D. A.: A kitartás, rendkívüli munkabírás, a napi rengeteg teendő összhangba szervezése.

T. K.: Elég közvetlen vagyok,
szeretek beszélgetni az emberekkel.
Fontos, hogy ők mit akarnak. Próbálok úgy dolgozni, hogy a megrendelő
elégedett legyen, viszont szakmailag
is megállja a helyét az adott feladat.
Nem ijedek meg a sok munkától
– Hogyan fogadják az emberek a
munkáit?
D. A.: Az ügyfél mindig boldog,
ha elkészül az, amit addig csak egy
látványterven látott. Az esetek 99%ban boldog arcok vannak. A gond
mindig az idővel van, mert napi 24
óra is kevés ebben a szakmában és
nyilvánvaló hogy csúszások előfordulnak, de ha sikerül befejezni időben a munkát, akkor az happyend.
T. K.: Szerencsére nagyon pozití-
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vak a visszajelzések. Akik már dolgoztattak egyszer velünk, szívesen
visszajönnek.
– Hogyan sikerül az idejét beosztania?
D. A.: Mint a legtöbb vállalkozónak, elég nehéz. Szerintem ebben a
világban nincs egyensúly és ezt csak
az tapasztalja meg, aki már felült a
magyar vállalkozói lóra. Munka, család, szabadidő, ezt elég nehéz összhangba hozni, de próbálkozom nap
mint nap.
T. K. : Ezzel szerintem minden
családanya bajban van. Sok az elvárás, a munkámat nagyon szeretem.
Ez egy folyamatos lavírozás, hogy
mindenre jusson idő. Közben a nap
huszonnégy órájában pörög az agyad
és lehetetlen helyzetekben skiccelsz
fel egy-egy ötletet, nehogy elszálljon.
– Mit tanácsol azoknak, akik még
most indulnak el az álmaik megvalósítása felé vezető úton?
D. A.: Az első, a célok kitűzése. Aztán szeretni kell, amit csinálunk. Ha
ezek hiányoznak, akkor nincs értelme. Mindezek mellett pedig fontos
összeírni, hogy mi az, ami boldoggá
tesz, és a kijelölt utat megpróbálni
végigcsinálni úgy, hogy az összhangban legyen a belső lelki békével. Nos,
a mai világban ezt csak Buddha tudja.
T. K.: Elsősorban csak az válaszsza ezt a hivatást, aki szereti. Akinek
fontos a szép és az, hogy mitől lesz
még szebb. Sok munkát kell beletenni, de szerencsésnek érezheti magát
az, aki határozottan tudja, hogy mi
akar lenni.
Zsike
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Lapunk hasábjain sorozatot indítottunk útjára, melyben a városban működő, közművelődéssel
és közgyűjteménnyel foglalkozó
szervezeteket és civil kezdeményezések tevékenységét mutatjuk be.
Most a Hajdúböszörményi Bocskai
Néptáncegyüttes Baráti Körének
Egyesülete mutatkozik be.
Munkájukról Varga József elnököt
és Teleki Mária titkárt kérdeztük.
– Miko,r és milyen körülmények között
alapították meg az egyesületet?
T. M.: Az egyesület 1989. január
28-án alakult meg, az akkori és egykori táncosok alapították az egyesületet.
Molnár Judit volt az akkori elnök. Kellett egy jogi szervezet az együttes mellé. Azért volt szükség a létrehozására,
mert így lehetett bárminemű támogatást elnyerni pályázattal az együttes
működésére.
– Mára mennyien vannak, akik rendszeresen dolgoznak a civil szervezetben?
V. J.: Ötfős vezetőség irányítja a civil szervezetet, ők írják a pályázatokat,
szervezik a programokat. A teljes tagság pedig ötven főre tehető.
– Sikerült megfelelni az akkori elképzeléseknek?
V. J.: Én úgy gondolom, hogy megfeleltünk az eredeti elképzeléseknek.
Az alapszabály az úgy szól, hogy a néptáncegyüttes kulturális és szakmai tevékenységének a kiterjesztése, illetve a
csoport hagyományainak az őrzése és
továbbörökítése a legfontosabb feladatunk. Emellett lépett be a művészeti
csoport működtetése. Ezeket száz százalékban teljesítjük.
– Manapság milyen feladatokat vállalnak?
V. J.: Az eredeti célkitűzések mellett feladatunk még az együttes külföldi és belföldi fellépéseinek a szervezése, a magyar néptánc és népzene
megismertetése más országokban, a
források feltárása és őrzése, illetve a
néptáncegyüttes korábbi és mostani
tagjainak az „összekovácsolása”.
– Önök személy szerint miben tudják
segíteni a civil szervezet tevékenységét?
V. J.: Leginkább az együttes vezetésében és a programszervezésben tudok segíteni. A pályáztok elszámolását
is mi ketten szoktuk végezni.
T. M.: Ha megszületik egy ötlet, mi
ketten máris ott vagyunk. Anyagi forrást és támogatást szerzünk az együttesnek. Emellett tevékenyen részt veszek én is a programok szervezésében.
– Kiemelt szerepet kap tevékenységükben a hagyományok őrzése.
V. J.: A legnagyobb tradíciót az öt
évenként megrendezett gálánk jelenti.
Jövőre például hetven évesek leszünk.
Rendszeresen szervezünk műsorokat.
Itt is összefonódik az egyesület és az
együttes tevékenysége. Van hagyományőrző bálunk, amit a civil szervezet rendez, de az együttes táncol rajta.
Hagyományosak a táborok az életünkben, melyek elsősorban az utánpótláscsoportoknak szólnak. Rendszeresen
tartunk táncházakat is, amik többnyire a „sajátjainkat” mozgatják meg, és
természetesen a karácsonyi műsorainkról se feledkezzünk meg. Ami pedig
talán a legnagyobb programunk, az a
Hajdúböszörményi Gyermek- és Ifjúsági Néptánc fesztivál, amit jövőre már
tízedik alkalommal rendezünk meg.
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Ezeken túl, minden városi rendezvényen képviseltetjük magunkat.
– Az egyesület mennyire él a pályázati
lehetőségekkel?
T. M.: Minden pályázati lehetőséget
megragadunk. Rendszeresen nyújtunk
be szakmai anyagot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, az Nemzeti Kulturális Alaphoz, a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, a Csoóri Sándor Alaphoz, ami
kimondottan néptáncosoknak szól.
Rendelkezünk önkormányzati. minisztériumi és szakmai szervezeti támogatással is. Tehát minden lehetőséget
kihasználunk, hogy előrébb jussunk.
Erre a tevékenységre nincs külön apparátusunk, mindent mi magunk végzünk.
– A programok szervezésénél mennyire
veszik figyelembe a böszörményiek igényeit?
T. M.: Próbáljuk úgy megszervezni
a rendezvényeinket, hogy abból valamilyen szinten profitáljon az együttes.
Ezt nem anyagilag, hanem létszámilag
gondolom. Már harmadik alkalommal
volt toborzó rendezvényünk. Ezt arra
hoztuk létre, hogy az utánpótlás csoportjainkba fiatalokat vehessünk fel.
Táncházaknál és kézműves foglalkozásoknál is odafigyelünk arra, hogy ki
igényli ezeket. Próbálunk odaillő táncanyagot összeállítani. Maximálisan
odafigyelünk arra, hogy milyen igényei
vannak a böszörményieknek.
– Mely korosztály szólítható meg a legkönnyebben az egyesület munkájában?
V. J.: Elsősorban az együttes aktív
táncosai azok, akiket a legkönnyebben
meg tudunk szólítani, hiszen velük
minden héten több alkalommal is találkozunk. Töviskes Viktória Tündével, az
együttes lánytánckar vezetőjével, aki
egyébként tagja az egyesület vezetőségének is, rendszeresen egyeztetünk az
aktuális programokról. Mindenképpen
fontosnak tartom megemlíteni, hogy
az együttes korábbi tagjaitól is sok segítséget kapunk, külön kiemelném Török Imre bácsit, mint az egyesület alapító tagját és korábbi elnökét, továbbá
Ráczné Bársony Juditot, aki azon túl,
hogy tagja az együttes vezetőségének,
csoportvezetőként is segíti munkánkat. Rajtuk kívül mindenképp meg kell
még említenem Szűcs Jánost, akitől
átvettem az együttes, illetve az egyesület vezetését, és akivel a mai napig
számos kérdésben konzultálok.
– Ha a közönséget nézzük, melyik kor-
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osztály szólítható meg leginkább?
V. J.: Az utánpótlás csoportok szülei
szólíthatóak meg leginkább. Olyan, aki
szereti a néptáncot, és semmilyen kapcsolódása nincs hozzánk, kevés van.
Igen sok az aktív táncos, és az ő hozzátartozóik szívesen jönnek el a programjainkra. De a volt együttestagok
rokonsága is gyakran eljön a gáláinkra.
– Más civil szervezetekkel milyen a
kapcsolatuk?

T. M.: A város szinte minden civil
szervezetével kapcsolatban állunk, hiszen rendszeresen közreműködünk a
programjaikon. Kiemelten jó a viszonyunk a HAFIM-mal, a Zöld körrel és
a salidásokkal, a kórussal, valamint a
díjugratókkal is. Falunapokon is sokszor részt veszünk. Így a településrészi
szervezetekkel is jó az összefogásunk.
De a civil szervezetek mellett kiváló az
együttműködésünk az önkormányzattal, a művelődési házzal, és a nevelési
és oktatási intézményekkel, valamint
a városban működő klubokkal. A műsorokon kívül gyakran járunk tanítani
is. Amíg működött a Közművelődési
Tanács, annak is tagjai voltunk. Innen
szintén sok az ismeretségünk.
– Az elkövetkezendő időszakban mire
készülnek?
V. J.: Október 30-án részt veszünk
a behajtási ünnepen a Tájházakban.
Meghívták az együttest Hajdúnánásra november 28-án, az Aranyszalma
Néptáncegyüttes jubileumi rendezvényére. Mindezek mellett teljes gőzzel
készülünk a hagyományos karácsonyi
műsorunkra, amelyet december 19-én
fogunk megtartani. Januárban pedig
megkezdődik a felkészülés a jubileumra, amelynek keretében számos programmal szeretnénk majd színesíteni a
város kulturális életét.
bertalan

Bursa Hungarica pályázat
Hajdúböszörmény Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve önként vállalt feladatként
2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot.
Az „A” típusú ösztöndíjra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat folytató
felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be pályázatot. A „B” típusú ösztöndíj az önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás,
illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) pályázóknak szól, akik
a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. Támogatásra jogosult az, akinek
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,- Ft-ot, és
vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs, kivéve az életvitelszerű
lakhatást szolgáló ingatlant. (Háztartás: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.) Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak az
elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat. A pályázat beadásához a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPERBursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva
egy példányban a Polgármesteri Hivatal 28as irodájába kell eljuttatni. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben
igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5. A pályázatokat a Népjóléti, Ifjúsági és
Sport Bizottság bírálja el a 2021. decemberében tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos
ügyintézés a Polgármesteri Hivatal földszint
28-as irodájában Pruma Noémi Klára ügyintézőnél történik, felvilágosítás az 52/563228-as telefonszámon kérhető. A pályázati
kiírás letölthető a város honlapjáról a www.
hajduboszormeny.hu Pályázatok címszó alatt.
Kiss Attila polgármester

Szemétgyűjtés
A TeSzedd! a Tiszta Magyarorszá- kilenc időskorú gondolta úgy, elegük
gért akció hazánk egyik legnagyobb van abból, hogy a mások által eldobott
szemetet nézzék. Éppen ezért az akció
önkéntes mozgalma.
keretében a hajdúvidi csordalegelő lejáHajdúböszörményben több szerve- róját és a temető környékét tisztították
zet is csatlakozott az akcióhoz, mely- meg a tetemes mennyiségű hulladéktól.
A mozgalomban való részvétel egyben
nek keretében a polgárőrök október
18-án a Hadházi utat, a Nagybocskai- jó példája annak, hogy lehet a környeszőlőskertet és a közelébe eső hadhá- zetünkre vigyázni, és a szemetet az arra
zi erdőt tisztították meg a szeméttől. kijelölt helyen elhelyezni.
A tizenöt önkéntes összesen száz zsák
hulladékot szedett össze. Hajdúviden
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:

107
104/112
105
112
563-200
0652/506-303

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
November 3. szerda 9-12 óra: Fórizs László
alpolgármester tart ügyfélfogadást.
KÁLVIN téri RENDELŐ: 560-130
www.eszv.hu
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Születésnapi köszöntő
PETE JÓZSEFNÉ
(Juhász Juliánna)
a napokban ünnepelte

85. születésnapját.
Ez alkalomból hosszú boldog
életet, jó egészséget kívánunk
Anyukának.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ

Születésnapi köszöntő

Budapest melletti raktárba keresünk

áru-összekészítőket, komissiózókat

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Október 29. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Október 30-31. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
November 1. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
November 2. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
November 3. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
November 4. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
November 5. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 30-november 1. (reggel 6-tól másnap reggel 6 óráig): dr. Szabó János (0620-9-773-060). November 1-2. (reggel 6-tól
másnap reggel 6 óráig): dr. Tacsi Sándor (0630-464-8667).
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN működő
közösségek programjai:
November 3. 15 óra: az Aranykor Nyugdíjas
Klub foglalkozása
November 4. 16 óra: a Honismereti Klub
foglalkozása
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380
GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

3313-mas jogosítvánnyal, 3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Ingyenes szálláslehetőség és céges busz Budapestről megoldott.

KÖVÉR ANTAL

Keresünk továbbá biatorbágyi logisztikai céghez

rakodókat/csomagolókat

október 16-án ünnepelte

céges busszal és ingyenes szálláslehetőséggel Tatabányán.

88. születésnapját.

Felvételi interjú és tájékoztató:
2021. november 12. péntek, 9.00 óra
Hajdúböszörmény, Bocskai u. 4.
Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Ez alkalomból kívánunk neki
jó egészséget, hosszú életet.
Két lánya, vejei és négy unokája.

Házassági évforduló és születésnap
MOLNÁR IMRE ÉS MOLNÁR IMRÉNÉ (Békési Katalin)
szeptember 1-jén ünnepelték

65. házassági évfordulójukat családi körben. Ez alkalomból szeretettel köszönti őket
lányuk és családjuk, fiuk és családja.
Molnár Imre szeptember 28-án

LAPZÁRTA:

ünnepelte 90. születésnapját családja körében. További jó egészséget kívánnak családtagjaik.

a november 1.
hétfői munkaszüneti napra
tekintettel
KEDD 9 ÓRA.

Megemlékezés
Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.
www.hajduboszormeny.hu
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
Nyomdai munkák:
Mediaworks Hungary Zrt.
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.

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

SZEGEDI ISTVÁN
halálának 14. évfordulójára

SZEGEDI ISTVÁN
(volt szobafestő)

halálának 5. évfordulójára

„Egy könnycsepp a szemünkben Értetek él,
Egy gyertya az asztalon Értetek ég.
Egy fénykép, mely őrzi emlékeiteket
S egy út, mely elvitte az életeteket.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk lesztek, az idő bárhogy is halad.”
Feleséged, Sándor fiad és unokád, Gergő

Bánatos édesanyád,
testvéred Sándor és keresztfiad, Gergő

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

FORGÁCS ANTAL
halálának 5.,
születésének 88. évfordulójára.
„5 éve már, hogy itthagytál minket,
de mi szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset.
A múltba visszanézve valami úgy fáj,
valakit keresünk, aki többé nincs már.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk is, mint valamikor régen.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”
Így maradsz meg bennünk örökre,
örökké szeretve: bánatos feleséged,
fiaid, menyeid és a drága unokák.

2021. OKTÓBER 29.
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WorkWear Shop
Munkaruházati boLt
Kálvin tér 12.

Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK|
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

2021. NOVEMBER 1-5.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00 - 17.00

HÉTFŐ ZÁRVA
KEDD

Fejtettbab-leves
Rántott hal, párolt rizs, tartár
NAPI MENÜ
• helyszíni fogysztás esetén:
• kiszállítással/elvitelre egyszer
dobozban:
ÁLLANDÓ MENÜ
(rántott- vagy natúrszelet, rizs,
hasábburgonya, vegyes köret)
• helyszíni fogyasztás esetén:
• kiszállítással/elvitelre
egyszer használatos dobozban:
• környezettudatos
lebomló csomagolásban:
• köretváltozás +400 Ft felár

1290 Ft
használatos
1390 Ft

SZERDA

Lencseleves
Csikós tokány, főtt tészta
CSÜTÖRTÖK

Savanyú burgonyaleves
Fűszermorzsás sertésszelet,
hasábburgonya, vegyes vágott

1390 Ft
1490 Ft

PÉNTEK

Brokkolikrémleves
Bolognese spagetti

+200 Ft

ELÉRHETŐSÉG
4220 Hböszörmény, Nagy István u. 38/a.
Facebook: FürdőkertiÉtterem
Éttermi elvitel/kiszállítás: 11-14 óra

E-mail: furdokertietterem@gmail.com
Telefon: 06-20-425-7813
Nyitva: h-csü: 11-20, pé-szo: 11-22

Buszmenetrend /november 1.
KINIZSI TÉRI JÁRAT
INDULÁS a Kinizsi térről a Köztemetőbe
8.00
10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
INDULÁS a Köztemetőből a Kinizsi térre
8.13
10.13 12.13 14.13 16.13 18.13
KÖZÉPKERTI JÁRAT
INDULÁS a Középkertből a Köztemetőbe
9.00
11.00 13.00 15.00 17.00 19.00
Indulás a Köztemetőből a Középkertbe
9.16
11.16 13.16 15.16 17.16 19.16
HAJDÚVID
INDULÁS Hajdúvidről a Köztemetőbe INDULÁS a Köztemetőből Hajdúvidre
9.00
12.00
PRÓD
INDULÁS Pródról a Köztemetőbe
INDULÁS a Köztemetőből Pródra
10.00
13.00
BODASZŐLŐ
INDULÁS Bodaszőlőről a Köztemetőbe INDULÁS a Köztemetőből Bodaszőlőre
11.00
13.40
EZEN A NAPON A BUSZKÖZLEKEDÉS DÍJTALANUL VEHETŐ IGÉNYBE!
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Városi Könyvelői Szakmai Klub
alakult Hajdúböszörményben

Sütősuli
A Civilek a Lakóhelyért Egyesület
Sütő-Sulijának tanévzáró ünnepségét
tartották az Eötvös-iskolában, október 22-én.
Nagy Imrétől, a civil szervezet vezetőjétől megtudtuk, a gyerekek mellett a tanárok és a szülők is szívesen részt vettek a
foglalkozásokon. Az idén két osztály kapcsolódott be a munkába, negyvenöt fővel.
De volt egy szülő és pedagógus, valamint
egy lisztérzékeny csoport is.
– Már a kezdetekben azt a célt fogalmaztuk meg, hogy hozzuk vissza a régi magyar ízeket. Azt a tudást, amit nagyszüleink, őseink tudtak több ezer évig, mely az
utóbbi 30-50 évben erősen megkopott, elfelejtődött. A régi receptek, a hajdú életérzés felélesztésével el szeretnénk érni, hogy
olyan élelmiszereket fogyasszunk, ami
táplál, ami egészséges, vegyszermentes és
például ne tartalmazzon szóját, zselatint,
tofut, kókusztejet. A kicsik nagyon szerették a tészta formázását, még nagyobb
örömmel kóstolták. Ahogyan a sütőasszonyok foglalkoztak velük, pillanatok alatt
megtanulták a műveleteket. Beigazolódott, hogy a diákok szeretik a hagyományos ízeket. Formaruhát készítettünk nekik, és ebben büszkén tevékenykedtek. A
gyerekek a hat alkalom során Békaszájat,
Böszörményi bobajkát, Libalábat, Papsipkát, Kanonok lepényt és Kenyérlángost tanultak meg sütni. Ezek mind megjelentek
az egyesület receptkönyvének második
kötetében. Kovács Emma tanuló is részt

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

vett a suli programjában. Azért jelentkezett, mert szeret sütni. Otthon is besegít
ebbe a tevékenységbe.
– Amikor időm engedi, mindig segítek
anyának a konyhában. Itt hatféle sütemény elkészítését tanultuk meg. A Békaszájat szeretem legjobban sütni, mert az
íze kicsit hasonlít a házi linzerhez.
A tanévzáró ünnepség részeként a gyerekek és a civilek sütési bemutatót tartottak, majd Nagy Imre elnök és Kiss Antal
igazgató köszöntőjét követően átadták a
bizonyítványokat. A programhoz kapcsolódó rajzpályázat díjait is ekkor vehették
át a diákok. A négy korcsoportban meghirdetett megmérettetés győztesei Sőrés
Boglárka, Subecz Jázmin, Szkupi Diána,
és Gál Klára lettek. A szakmai zsűri különdíjjal jutalmazta Kövesdi János munkáját.
Az ünnepség zárásaként az iskola néptáncosainak bemutatóját tekinthették meg a
résztvevők.
bertalan

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Jegyzője
(Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet jogi ügyintéző munkakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából, tartósan távollévő
köztisztviselő munkába állásáig – határozott időre szól. Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk.
számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: A Képviselő-testület működésével összefüggő jogi előkészítő feladatok ellátása, rendelettervezetek előkészítése a szakreferensi rendszer alapján. Az önkormányzat általános és a vezetéshez kötődő feladatok ellátásának előkészítése törvényességi szempontból.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság • cselekvőképesség • büntetlen előélet • 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 1. melléklet 22. pontjában meghatározott szakképzettség (I. besorolási osztályban: felsőoktatásban
szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség)
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat • közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga • felhasználói szintű számítógépes ismeret • város helyi ismerete
Pályázathoz csatolandó íratok: végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata • 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve
annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt) • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők
általi megismeréséhez • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. november 9. napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/215/2021., valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester
egyetértésével – 2021. november 24. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek
nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. december 1. napjától tölthető be.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) Hajdúböszörményi Szervezete egy Városi
Könyvelői Szakmai Klub megalakítását kezdeményezte. A közösség
október 14-én erősítette meg szándékát azzal a céllal, hogy a Kamara
helyi szervezetének támogatásával
még magasabb színvonalon tudják a
gazdasági egységeket, a kkv-kat segíteni.
A változások egyre nagyobb mértékben igénylik a vállalkozásoktól is
a jobb tájékozottságot, a jogszabályok naprakész tudását, fejlődést a
digitalizációval. Több területen szükséges a szemléletváltás, a döntések
gyors meghozatala és a szakmaiság
erősítése. Ezeket az alapgondolatokat fogalmazták meg a jelenlévők,
kiemelve a folyamatos tapasztalatcserét, szakelőadók meghívását a
klub által javasolt témákban. Ezen a
napon külön foglakoztak a szakképzési törvény vállalkozásokat érintő

változásaival, az ügyfélkapus levelezés buktatóival, a leggyakrabban
elkövetett számlázási hibákkal.
Kiemelt téma volt a Széchenyi Kártya Program és a Széchenyi Lízing
GO! konstrukció kínálta új lehetőségek, amelyekhez bemutatásra kerültek az adminisztrációs kötelezettségek, a nyomtatványok kitöltésének
lépései és az igényléshez szükséges,
gyakorlatias tudnivalók.
A Klub elhatározása, hogy hasznos, a mindennapi könyvelői munkát
támogató információk és tudás megosztásának szakmai műhelye legyen
ez a közösség. A következő összejövetelre 2021. november 23-án (kedden), 17 órától kerül sor a Kamara hajdúböszörményi irodájában
(Hajdúböszörmény, Kossuth u. 5.
1/9.), melyre minden érdeklődőt
várnak a csatlakozás szándékával is.
Kathiné Juhász Ildikó
HBKIK területi elnök
(x)

