HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA

A hét arca

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának 65.
évfordulóján az áldozatokra emlékezett a város közössége nov- dás. A moszkovita hazaárulók: Kádár
ember 4-én, a Losonczy Géza Em- János, Apró Antal, Münnich Ferenc,
Marosán György és mások, valamint
lékparkban.
a településeken regnáló helytartóik,
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Ösztöndíjas hallgatók

A hősök emlékezete

1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból
kilépni szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt.
A megemlékezésen a Himnusz közös eléneklése után Varjasi Imre, a
hajdúböszörményi fióklevéltár vezetője mondott beszédet, aki hangsúlyozta, hogy emlékezni gyűltek össze
a jelenlévők. Emlékezni, az 1956-os
forradalom és szabadságharc ismert
és névtelen forradalmáraira. Emlékezni a mártírokra, és persze megnevezni
azokat is, akikről bizonyosan tudjuk
elárulták hazájukat, és nemzetünk
forradalmát vérbe fojtották, annak
emlékét meggyalázták. A szónok egyebek mellett kérdést tett fel, mit akartak ’56-os honfitársaink? Válaszában
megfogalmazta, hogy szabad és jobb
életet. Független, szabad Magyarországot, a szovjet csapatok kivonását,
az elrabolt magántulajdon visszaadását, sajtószabadságot, többpárti
választást, szabad vallásgyakorlást,
polgári demokratikus köztársaságot
és sorolhatnánk a magyarok többségének akaratát tükröző követeléseket.
Majd Varjasi Imre felidézte, hogy a
„népi” jelzővel szűkített demokráciákban, így a kádári diktatúrában egyáltalán nem volt újdonság a véres leszámolás. 1956. november 11-én 18
órától elkezdődött a rögtönbírásko-

legalább 356 ember halálos ítéletéért
felelősek. Vérbíráik 18 ezer ítéletet
hoztak, 20 ezer embert internáltak,
köztük például a hajdúböszörményi
Puskás Álmos tanárt, vagy az akkor
egyetemista Kertész Lászlót. Őket
mindenféle tárgyalás és ítélet nélkül
Ukrajnába hurcolták, s vetették börtönbe – mondta a fióklevéltár-vezető.
A Kádár rezsim 100 ezer, a forradalomhoz kapcsolódó embert bocsátott
el munkahelyéről, s tette őket földönfutóvá, és több mint 200 ezer honfitársunk menekült el az országból. A
forradalom és szabadságharc utáni
időszak helyi eseményeiről a szónok
többek között elmondta, hogy 1957
őszén úgy megvertek egy énektanárt,
hogy a dobhártyája beszakadt, és az
egyik fülére megsüketült. A félholtra vert zenepedagógusnak egy bűne
volt. 1957. október 23-án, egy évvel a
forradalom után szerelmét várta a böszörményi főtéren. De felsorolt olyan
atrocitást is, amikor véres kéznyom
jelezte az ügyészségi kihallgatási jegyzőkönyvben, hogy a fogva tartott Fazekas Béla böszörményi gazdálkodó,
vélhetően csak a kegyetlen verés hatására írta alá, előre megfogalmazott
vallomását. O Szabó Zsigmond böszörményi kisgazda politikus és Löki
Antal sem jártak jobban a rendőrségi
verőlegényekkel – folytatta a tények
ismertetését. Naponta ütötték-verték őket. Almási Márton református
lelkészt, Kiss Ernő Pál könyvelőt,

Uzonyi Antal technikust, Lada János tanítót, Wladimír János tanárt,
Kléner József gazdálkodót, Lázár
Imre egyetemi hallgatót, városunk
rendszerváltás utáni polgármesterét,
és felsorolni is nehéz, ki mindenkit
nem kímélt a megtorló gépezet. Börtönbüntetés, munkahelyi elbocsátás,
rendőri felügyelet, évekig tartó titkos
megfigyelés járt a hajdúböszörményi
forradalmároknak. A helyi kommunista vezetők egyik 1957. februári
ülésükön eldöntötték, hogy „aki akadályozza a szocializmus építését, azt
a legsúlyosabban fogják büntetni.”
Az elvtársak betartották ígéretüket.
Rákos Antal tanácselnök, Répánszki
András rendőrkapitány, Végvári József vb-titkár, Lévai Sándor, a városi
kommunista párt első titkára és a
többi helyi elvtárs, koholt hazugságaikkal családokat, emberi egzisztenciákat tettek tönkre, s félelembe
taszították a lakosokat. És közben
azt hitték, kioltották ’56 szellemiségét – mondotta Varjasi Imre, aki végül kitért arra, hogy azok, akik 1956.
november 4-e hajnalán és az azt követő napokban a szovjet csapatokkal
együtt, a forradalom leverésében,

Betűfalók

A tizenegyedik „Betűfaló vakáció” olvasópályázat eredményhirdetését rendezték november 3-án
és 4-én, a Kertész László Városi
Könyvtárban.
A résztvevőket Fazekas Tímea
könyvtáros köszöntötte, majd elmondta, hogy az elmúlt években közel ezer
diák vett részt olvasópályázatukon.
Mintegy száz kortárs, többségében
magyar gyerekirodalmi művet ismerhettetek meg a fiatalok, a kezdeményezésnek köszönhetően. Eddig kilenc
kiállítás és ugyanennyi jó hangulatú
díjkiosztó és egy rendhagyó, online
eredményhirdetést is maguk mögött
tudnak. Fazekas Tímea arról is szólt,
hogy céljuk évről évre változatlan. Szeretnénk, ha a diákok megismernék és
megszeretnék a kortárs magyar gyerekirodalmat. Rendkívüli írók élnek
közöttünk, a teljesség igénye nélkül
Berg Judit, Bosnyák Viktória, Kertész
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karhatalmi egységekben részt vettek,
letartóztatásokban,
házkutatásokban, súlyos verésekben tevékenykedtek, bűnösök. A vezető pozíciókban
lévők kollaboránsok, sőt ki kell tudni mondanunk: hazaárulók. 1956
őszén a nemzet egyszerre döntött
úgy, hogy lerázza magáról a kommunizmus béklyóját. Legyünk büszkék
tetteikre – mondta, mert valamennyien tartozunk az igazságnak annyival,
hogy nekik erkölcsi elégtétel jusson,
valamennyien tartozunk hazánknak
és nemzeti önbecsülésünknek azzal,
hogy forradalmunk történetét hiteles
módon megismerjük. 1956 ismert és
névtelen hőseinek áldozata nem volt
hiábavaló. A szabadságharc hétköznapi emberei nem hősnek készültek,
de az adott pillanatban megcselekedték, amit megkövetelt a haza. És a
hétköznapok hőseivé váltak. Ez 1956
forradalmának egyik fontos üzenete.
Emlékezzünk tehát a hősökre, és ne
feledjük tetteiket! – zárta beszédét
Varjasi Imre.
A megemlékezés végén a jelenlévők
a Szózat eléneklése után, a tisztelet
jegyében koszorúkat, virágokat és
mécseseket helyeztek el Varga Imre
szobrának talapzatán.
Bertalan Erzsébet

Erzsi, Fiala Borcsa, Nyulász Péter, Vig
Balázs és Wéber Anikó. A rendezvényen elhangzott, hogy az idén hatvanhárom pályázat érkezett az intézménybe. Három kategóriában értékeltek. Az
1-2. osztályosok között Győri Hanna
és Véber Levente, a 3-4. osztályosok
közül Daróczi Panni, a felsősök közt
pedig Drén Rozi és Hagymási Gabriella
lett a győztes.
bertalan

2

VÁROSI HETILAP

A hét arca

Hajduné Molnár Róza

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

A Város napja alkalmából a képviselő-testület „Hajdúböszörmény
Gazdaságáért” emlékérmet adományozott Hajduné Molnár Róza, a
Béke Mezőgazdasági Kft. és a Hajdútáj Kft. mérlegképes könyvelője
részére, a város lakosságának foglalkoztatása és gazdasága érdekében, négy évtizeden át végzett eredményes tevékenységéért.
– Nagyon jó érzés volt, hogy megkaptam ezt az elismerést – kezdi beszélgetésünket a kitüntetett. – Örültem annak,
hogy rám gondoltak a kollégák, a vezetőim, és a város elöljárói. Ez a díj a munkatársak közös munkájának az elismerése,
nem csak az én érdemem.
Ismeri a kétkezi munkát is
Hajduné Molnár Róza már kora gyermekkorában megszerette a matematikát. Miután 1977-ben elvégezte az
általános iskolát, szülői javaslatra közgazdasági pályára jelentkezett. Akkor
még nem igazán tudta, hogy mit „takar”
ez a munka. Már ekkor látta, hogy a
későbbiek során nagy kereslet lesz a hivatást gyakorlók iránt. A középiskolába
Hajdúszoboszlóra járt. 1981-ben érettségizett, számviteli és gazdálkodási szakon. Rozika nagyon szeretet sportolni,
testnevelő tanárnak is készült. Városi és
megyei bajnok volt a tornában. De végül
soha nem bánta meg a fiatalkori választását, hiszen a mezőgazdaságban megtalálta a boldogulását.
– Miután elvégeztem a közgazdasági
szakközépiskolát, egyenes utam vezetett a Béke Termelőszövetkezetbe. Azóta is ezen a munkahelyen dolgozom.
Ennek már több mint negyven éve. Minden átalakulásban részt vettem, végigkövettem a ma már kft.-ként működő
szövetkezet történetét.
Rozika számára nem volt idegen a
mezőgazdaság, hiszen már gyermekkorában megismerte a kétkezi munkát.
Ebből otthon is tevékenyen kivette a részét. Negyedik generáció a családban, aki
az agráriumban dolgozik. Dédnagyapja,
nagymamája, édesanyja és ő, ugyanehhez a céghez kötődött és kötődik. Ez ritkaságszámba megy az egész városban.
Elmondása szerint soha nem bánta meg
azt, hogy ezt a hivatást és munkahelyet
választotta.
– A cégnél tevékenyen kivettem a részemet a munkából, és szépen haladtam
a ranglétrán előre. Először gépi könyvelőként kezdtem, de dolgoztam közgazdasági elemzőként, majd növény-és
állatkönyvelőként, tb ügyintézőként,
bérelszámolóként és pénzügyi ügyintézőként. Munka mellett elvégeztem a
mérlegképes könyvelői iskolát, felsőfokú szakképesítést szereztem, és jelenleg
is ebben a pozícióban dolgozom nyugdíjasként. Közben a számítástechnika terén is képeztem magam. De aranykalászos gazda is vagyok. Vallom, hogy ezen
a pályán mindig folyamatosan tanulni
kell, melyet például a továbbképzések
biztosítanak. Mindig motivált az önmagam fejlesztése, és az aktuális szakmai
kihívások. Kivétel nélkül figyelek a törvények és jogszabályok betartására. Anynyira gyorsan változnak a szabályozók,
hogy csak így lehet követni őket. Mi
mezőgazdasági őstermelőkkel foglalkozunk, akik a Hajdútáj Kft. keretein belül

működnek. Ennek a cégnek a komplett
könyvelését is elvállaltam. Ez a Béke Mg.
Kft. kapcsolt vállalkozása. Mind a két
cég meghatározó szerepet tölt be az életemben, sőt a város gazdasági életében
is.
Megfelelni a
szakmai elvárásoknak
Hajduné Molnár Rozika szerint a
könyvelőnek megbízhatónak kell lennie.
A maximális megfelelés is a szakmai elvárások között szerepel. Emellett pontos, precíz és naprakész tudással szükséges rendelkeznie. Munkája során azt
tapasztalta, hogy azok, akik a szolgáltatást igénybe veszik, pontos információkat akarnak kapni a mezőgazdasági és
adózási ismeretekről. A könyvelő közösségi és szakmai munkájáért több kitüntetést kapott az elmúlt évtizedekben.
Büszke arra, hogy a kiváló dolgozó címet
is megkaphatta. A Város napján kapott
elismerés pedig feltette a koronát a pályafutására. Méltó lezárása a negyven
éves munkásságának. Boldogságot és
elégedettséget jelent a nyugdíjas éveire.
– Mindig az motivált, hogy tisztességes, becsületes és lelkiismeretes munkát
végezzek. Ezek mindennél fontosabbak.
Nálam kiemelt szerepet kapott és kap
az ügyfelekkel való kapcsolattartás is.
Ezen a téren ugyancsak a maximumra
törekedtem. A kölcsönös, jó kapcsolat az
én munkámat is előbbre vitte. Én mindig örömmel mentem és megyek be a
munkahelyemre. Ezek vittek előre mindig a hosszú úton. Munkámból adódóan
sok böszörményi embert ismertem meg.
Véleményem szerint a helyiek nagyon
szeretnek dolgozni, becsületesek és kötődnek a földhöz, és nekem mindig megadták a tiszteletet. Máig sokan fordulnak hozzám kérdésekkel, ez azt jelenti,
hogy megbíznak bennem.
Negyven év egy munkahelyen
Ma már kevés ember mondhatja el,
hogy négy évtizedet egy munkahelyen
tölt el. Rozika közéjük tartozik. El sem
tudta képzelni, hogy máshol keresse a
boldogulását. A cégnél megtalálta a számítását, nagyszerű emberekkel dolgozott együtt, és főnökei is mindig megbecsülték a munkáját.
– Negyven éve dolgozom ugyanazon
a helyen. A szakma és a munkatársak
szeretete mellett, a kihívások tartottak meg a cégnél ennyi ideig. Folyamatosan változtunk, átalakultunk. Ezen
alkalmakkor mindig új dolgokat tanult

meg az ember. Valahogyan az évek jöttek egymás után, és nekem természetes
volt, hogy itt vagyok. A vállalkozásban
a könyvelés esetében minden területen
dolgoztam, így nem volt egyhangú a tevékenység. A visszajelzések alapján elégedettek a munkámmal.
A számok világa sok ember számára
idegen, megfejthetetlen. Ő mégis megtalálja e terület szépségeit.
– A könyvelői munka tényleg „csak” a
számok halmaza. De nem is olyan nehéz
eltájékozódni közöttük. Szeretni kell
őket, és nem árt, ha érti is az ember a
világukat. A könyvelői hivatás egyébként egy kreatív tevékenység. Minden
gazdasági esemény más és más, minden
feladat különböző. Egyáltalán nem egysíkú, hanem változatos.
A család mindenek felett
Egy ember életéhez hozzátartozik a
szabadidő és a pihenés is. Mivel a köny-
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velő negyven évig általában mindig irodában dolgozott, szívesen van a szabadban. Elmondása szerint szeret utazni,
kirándulni, úszni és kerékpározni. Sok
időt tölt a barátokkal is.
– A szeretteim mindig a legfontosabb
szerepet töltötték be az életemben. Elmondanám, hogy egy középparaszti családban láttam meg a napvilágot. Édesapám az akkori Hajdúsági Építőipari
és Vasipari Szövetkezetben dolgozott,
anyagbeszerzési
osztályvezetőként.
Édesanyám a Béke Termelőszövetkezetben növénytermesztési brigádvezető
volt. Egy lánytestvérem van, aki a Debreceni Egyetem pénzügyi főosztályának
a vezetője. Ő az, aki ezt a szakmát továbbviszi, magasabb szinten. Ráadásul
agrármérnök és közgazdász is. Elmondása szerint tőlem kapott kedvet ehhez
a hivatáshoz. Egy fiú gyerekem van, aki
egy nagy cégnél, a Robert Bosch-nál vezető beosztásban, autófejlesztő mérnökként dolgozik Budapesten. Neki nincs
kötődése a könyveléshez. A tisztességes
és becsületes munka szeretetét a családomtól örököltem. Ezt láttam, ebben
nőttem fel, és erre tanítottak a szüleim.
Emellett elvárták, hogy maximálisan,
képességem szerint végezzem el a feladataimat.
Hajduné Molnár Róza bizakodással
néz a jövőbe. Mindenféleképpen szeretne egy kicsit pihenni, de valamilyen
elfoglaltságot később is akar találni magának. Pénzügyi vonalon szándékszik
tovább tevékenykedni. A pénzügyi hatósági vizsgát is elvégezte, így megalapozottak a tervei. Elmondása szerint
boldog és tevékeny nyugdíjas évekre
számít.
Bertalan Erzsébet

Köszöntjük a szeretettel gyógyítókat
November 12-én, a Szociális Munka Napján azokat az embereket köszöntjük, akik csendben teszik a
dolgukat és szeretettel gyógyítanak.
Ezen a napon országszerte megemlékeznek a szociális- és gyermekvédelmi ellátásban dolgozók áldozatos
munkájáról, ezzel is ráirányítva a
társadalom figyelmét mindazok elhivatott tevékenységére, akik ezen a
területen fáradhatatlanul dolgoznak:
a támogatásra, gondozásra szorulókért, elesettekért dolgozó szociális
szakemberekre. Ezzel a megemlékezéssel, ünneppel növelni szeretnénk
a presztízsét, megbecsültségét azoknak a segítő szakmáknak, amelyek
nélkül egyetlen társadalom sem létezhet. Városunk jól működő szociális ellátó rendszert tart fent, hiszen
Hajdúböszörményben hat bentlakásos intézményben összesen, 320
időskorú személyt gondoznak önkormányzati, egyházi és civil fenntartók, csaknem hétszáz emberhez
juttatnak el szociális étkeztetést, ötszáz időskorúról gondoskodnak házi
segítségnyújtás keretében és száz
szépkorúnak nyújtanak támaszt nappali ellátásban. Ők gondoskodnak
kisgyermekeinkről a bölcsődében,
de ők azok, akik segítik a fogyaté-

kos gyermekeket, felnőtteket nevelő
családok mindennapjait, a pszichiátriai-és szenvedélybetegeket, a hajlék
nélkül maradtakat. Az intézményeinkben szakképzett, hozzáértő, emberek felé fordulók dolgoznak, és emberséggel teszik a dolgukat. Támaszt
nyújtani, segíteni, gondozni csak úgy
lehet, ha a szociális szakember önmagából ad.

Szeretetet, odafigye-

lést adnak, amit gyakran az övéiktől
vesznek el. Rohanó világunkban sok
terhet vesznek le a családokról, ezért
hálával tartozunk nekik. Tudjuk,
hogy a hála és köszönet olykor kevés,
a társadalmi megbecsülést megfelelő
bérezéssel is szükséges elismerni. A
szociális ágazatban dolgozók bérének
rendezésére 2010. óta folyamatosan
törekszik a kormány. Bízunk abban,
hogy a 2022. évi béremelés is hozzájárul a pályán maradáshoz, visszaad
valamit abból, amit a segítő szakemberek adnak a társadalomnak. A Szociális Munka Napja alkalmából tisztelettel gondolunk a hajdúböszörményi
intézményekben dolgozó szociális
szakemberekre, munkájukhoz kívánunk kitartást és jó egészséget!
Kiss Attila polgármester és
Fórizs László, Sőrés István
alpolgármesterek
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Útstabilizáció

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Hagyományos mesterségek
A Hajdúsági népi mesterségek
háza jelenleg is helyszínt biztosít több programnak és rendezvénynek. A tanfolyamokról és a
Tájházak nyújtotta egyéb lehetőségekről kérdeztük Lénárt-Varga
Margó koordinátort.

Sajtótájékoztató keretében ismertették a dűlőutak stabilizációjáról meglévő elképzeléseket az
Olajütő utcán, november 5-én. A
tájékoztató keretében Kiss Attila polgármester, Tiba István országgyűlési képviselő és Kovács
Attila önkormányzati képviselő
ismertette a terveket.
A polgármester elmondta, hogy
jelenleg is több helyszínen útjavító,
illetve kátyúzó munkálatokat végeznek. Hozátette, hogy olyan utaknak
a javítását kezdték meg, amelyek
már eléggé rossz állapotban voltak.
Arról, hogy miért éppen most kezdtek bele a munkálatokba, úgy nyilatkozott, hogy a város költségvetése
most rendelkezik elegendő forrással
a kérdéses földutak rendbetételére,
s a Belügyminisztérium Startmunka
programjának keretében, a városnak
csupán az önrészt kell fizetnie. Kiss
Attila hangsúlyozta, hogy a minisztérium támogatásának és a Startmunka programnak köszönhetően,
már több értékes beruházás valósult meg a városban. Most a Járási
Startmunka program keretében az
Olajütő, Téglási, Erdélyi, Dr. Molnár
István utcákon, Külső-Dorogi, KülsőÚjfehértói utakon és a Hegyes utcán,
Bodaszőlőn valósulhatott meg darált
beton és zúzott kő leterítése. A beszerzett anyagmennyiség és a munkálatok díjának teljes összege bruttó
22,5 millió forint.

Tiba István kiemelte, hogy Hajdúböszörmény nagyon szépen fejlődik.
Ennek ellenére sokszor éri a városvezetőket kritika az utak minősége
miatt. Azonban a város akkora úthálózattal rendelkezik, hogy azt teljes
egészében saját forrásból képtelen
lenne javítani. Nem véletlen, hogy a
vezetés minden lehetőséget kihasznál arra, hogy bármilyen kis szakaszt
meg lehessen újítani. Az országgyűlési képviselő közölte, hogy megértik, és elfogadják a lakók igényét az
utak rendbetételére, de ehhez türelmet kérnek, mert egyszerre nem
megy egyetlen városnak sem. Még
nagyobb hangsúlyt helyeztek arra,
hogy minél több utcát és utat tudjanak rendbe tenni. Ismertette, hogy
az előző időszakban történt meg a
Hajdúböszörmény és Hajdúdorog
közötti útszakasz rendbetétele, ebben a ciklusban Hajdúböszörmény és
Balmazújváros között újították fel az
útszakaszt. 2022-ben pedig egy közel
8 km-es szakaszt terveznek felújítani
Hajdúböszörmény és Hajdúhadház
között.
Kovács Attila, a térség önkormányzati képviselője megköszönte az
Olajütő utca felújítását, mert az ott
lakóknak ez régi vágya volt. Így a mezőgazdasági gépek szabadabban tudnak járni a szántóföldekre anélkül,
hogy a sarat felhordanák az aszfaltra,
illetve a zajszennyezés is csökken.
Czeglédi

Ösztöndíjas hallgatók
Kihirdették a Kertész László
és a Dr. Kovács György ösztöndíj
nyerteseit. A hivatalos díjátadót
a tudománynapi konferencia keretében rendezték meg november 3-án, a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán.
Kiss Attila polgármester elmondta, az ösztöndíjak jó helyre kerülnek.
Pedagógus végzettségű emberként ő
is tudja, hogy nem könnyű, de fontos pályát választottak a hallgatók.
Ehhez további sikeres tanulmányokat kívánt a nyerteseknek. Végezetül
átadta a díjakat Molnár Renáta, óvodapedagógus szakos hallgatónak és
Nagy Mária, gyógypedagógia szakos
hallgatónak.

A képviselő-testület 2009-ben alapította az ösztöndíjakat, amelyeket
pályázaton keresztül nyerhet el egyegy hallgató. A Kertész László ösztöndíjra azok az egyetemi hallgatók
pályázhattak, akik államilag támogatott, első alapképzésükön vesznek
részt nappali tagozaton, valamint kiemelkedő tanulmányi eredménnyel
rendelkeznek, és a Gyermeknevelési
és Gyógypedagógiai Karral állnak
hallgatói jogviszonyban. A Dr. Kovács György Ösztöndíjra hasonlóak a
követelmények, azonban erre kifejezetten óvodapedagógus szakos hallgatók pályázhatnak. Az ösztöndíjak
összege havonta 20.000 Ft, tíz hónapon keresztül.
CzI
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– Bemutatná néhány szóban a Mesterségek házát?
– A Tájházak területének a hátsó
részén, a Szilassy utca felől található
épület a Norvég Alapból valósult meg
2017-ben. A ház 2019 óta ad helyet
különböző képzéseknek, foglalkozásoknak. Ebben az évben a Csoóri
Sándor program keretében három

különböző tipusú hagyományőrző
foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők, amelyeket heti rendszerességgel, három hónapon keresztül
tartunk.
– Melyek ezek a foglalkozások?
– Az első a sütősuli, ami hagyományőrző gasztronómiai foglalkozás. Csütörtökönként bőrdíszműves hagyományőrző tanfolyamot
tartunk. Szombatonként a gyerekeknek hagyományőrző kézműves
foglalkozást tartunk, ahol a szülők
is részt vehetnek a foglalkozáson, tehát nemcsak gyerekek, hanem bárki
kipróbálhatja magát. A sütősulira,
illetve a szombati gyerek kézműves
foglalkozásra folyamatos az érdeklődés, és alkalmanként is lehet jelentkezni. A bőrdíszműves-, bőrműves
képzésnél nem érdemes alkalmakban gondolkodni, mert a résztvevők
a kezdetektől fogva sajátítják el az
ismereteket, az alapoktól kezdve.
– Szerveznek-e más programokat is?
– A házat nemcsak foglalkoztatásra és képzésekre használjuk ki,
hanem, például a nyáron, amíg a
művelődési központban a felújítás
tartott, addig több klub és egyesület
tartotta itt az üléseit. Kijöttek sütésekre, próbákra is. De a nyári gyerektáborok idején is sokan használták
az épületet, illetve az itt található
nagy területet. Továbbá szoktunk
házbemutatókat tartani, érdeklődés
és előzetes egyeztetés esetén, akár
csoportosan is. A Csodaszarvas iskolai közösségi program keretein belül
sok osztály látogatott ki hozzánk, il-

letve megnézték a tájházakat is. Tartottunk bemutatót, kipróbálhatták a
népi játékokat, kézműveskedhettek.
Valamint a mesterségek háza előtt
található két kemencében sütöttünk
a hozzánk látogatóknak, s ezekből
kóstolhattak is.
Az év végén kezdődik a nemezelési foglalkozásunk, amely egy 20
alkalomból álló, térítésmentes foglalkozássorozat lesz. A Nemzeti Művelődési Intézet eszköz- és anyagtámogatást nyújt a programhoz. A cél a
közösségi élet újraindítása, valamint
a hagyományok és a nemzeti identitás megőrzése. A mesterségek háza
mellett a tájházakról sem feledke-

zünk meg. A tervek szerint pályázati
forrásból, a Népi Építészeti Program
ból, az önkormányzat támogatásával
a Tájházak hat épületéből kettő ház
felújítása kezdődik meg 2022-ben.
Az érintett két ház a Polgári utca
92. szám alatti Löki-porta lakóháza, azaz a lakóépület maga, illetve a
Polgári utca 98. szám alatti lakóház.
Az elnyert támogatás 24.500.000 Ft,
amelyhez 19.856.060 Ft önerő szükséges.
– A közösségi rendezvények mellett
magánrendezvényeknek is szoktak helyet biztosítani?
– Igen. Ezek alkalmával a mesterségek háza előtti területet használták
a filagóriával, illetve a kemencéket,
mert igény esetén tudunk biztosítani
sütést is. A kemencehasználatot, valamint itt az épületben található tálalókonyhát is ki tudjuk használni ilyen
alkalmakkor.
Czeglédi István
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Lapunk hasábjain egy sorozatot
indítottunk útjára, melyben a városban működő, kultúrával is foglalkozó szervezetek tevékenységét
mutatjuk be. Most a Zöld kör munkájával ismerkedhetnek meg. A témával kapcsolatban Molnár Antal
elnököt és Tatár Antal alelnököt
kérdeztük.
– Ebben az évben ünneplik alapításuk
harmincadik évfordulóját. Annak idején,
milyen körülmények között hozták létre
az egyesületet?
M. A.: Budán, a várban 1989-ben
alakult meg a Magyar Természetvédők
Szövetsége, ahol Hajdúböszörményből
ketten képviseltük a gimnázium diákkörét. Ennek Balla Sándor tanár úr volt
a mentora. Ezt követően maga a szövetség szorgalmazta, hogy alakítsanak
az alapító tagok bejegyzett civil szervezeteket. 1991 őszén, szeptemberben fiatalok, pedagógusok részvételével hoztuk létre a Hajdúböszörményi
Ifjúsági Természetvédő Kört. Ekkor
alkottuk meg emblémánkat, amiben
egy ágaskodó ürge szerepelt. Ezzel is
utalva arra, hogy a böszörményiek „ürgések”, másrészt egy védett állat volt.
– Hogyan ünnepelték meg a harmincadik születésnapot?
T. A.: Bodrogolasziban, szeptemberben a Magyar Természetvédők Szövetségének volt egy tagszervezeti találkozója. Itt ünnepeltük meg a jubileumi
születésnapunkat. Ez azért is volt szerencsés, mert azok a partnerek, civil
szervezetek képviseltették magukat,
akikkel szakmailag szorosan együttműködünk. Illetve Böszörményből is
meghívtuk a vezetőséget és az aktív
tagságot, valamint a két település polgármesterét.
– Abban az időben mennyire volt jellemző, hogy természetvédő szervezeteket
hoznak létre?
M. A.: Ebben az időben gomba módra szaporodtak az ilyen szervezetek.
Ekkor alakult meg a legtöbb környezet- és természetvédő szervezet. Köszönhetően a rendszerváltásnak.
– Milyen célokat tűztek ki maguk elé
kezdetekben?
M. A.: Alapvetően az induláskor
lokális célkitűzések voltak. Léteztek
helyi polgári kezdeményezések, amik
mögé odaállt az egyesület. Környezet- és természetvédelmi akciók voltak
ezek. Több új, védett terület kialakítását kezdeményeztük, hiszen az alapító
tagokból többen nyitott szemmel jártuk a böszörményi határt és már akkor
szembetűnő volt a természet, a biológiai sokféleség fogyatkozása. Továbbá
zászlóra tűztük, magának a szelektív
hulladékgyűjtés megvalósításának segítését is, valamint a hulladék megfelelő körülmények között történő lerakását.
– A kezdeti célokhoz jöttek-e újak?
T. A.: A kezdeti célok mentén haladunk. Tehát a természet- és környezetvédelem a fő célkitűzésünk továbbra is.
Ehhez hozzájött még néhány újszerű,
de kapcsolódó terület. Például az energiahatékonyság és a környezeti nevelés.
Illetve közösségi, kulturális vagy honismereti programok szervezése. Végül, de
nem utolsósorban az ökoturisztika. Gyalogos, kerékpáros és vízitúrák szervezése, amellyel célunk, a természetközeli
sportok népszerűsítése.
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Harminc év tükrében

– Mekkora tagsággal rendelkeznek?
M. A.: Az egyesületnek a stabil tagsága hatvan fő körül mozog. De ezen
kívül, rendelkezünk számos támogatóval, és kialakult egy „holdudvara” is
a szervezetnek. Ők rendszeresen részt
vesznek a programjainkon, de nem kívánnak formálisan belépni. Sőt vannak
olyan akciók, programok, amelyre az
ország más tájairól és külföldről is érkeznek érdeklődők.
– Melyek voltak a legfontosabb állomások a szervezet életében?
M. A.: A megalakulás utáni években
éltük a „hőskort”. 1994-ben az egyesület az önkormányzati választáson is
megmérettette magát, így került be akkor Csóka Imre a képviselő-testületbe,
aki két évtizeden keresztül képviselte
a zöldügyeket. Illetve, ebben az esztendőben vásároltuk meg Bodrogolaszi községben az első ingatlant, ahol
egy túrabázist alakítottunk ki, amelyet
számos böszörményi természetbarát
ismer és kedvel. Majd 2006 talán a következő évszám. Ekkor döntött úgy a
tagság, hogy nevet és arculatot változtat. Így lettünk nemes egyszerűséggel:
Zöld kör. Ezzel közel egy időben a Föld
Barátai nemzetközi csapatához is csatlakoztunk, amely környezetvédő szervezetnek a föld számos országában van
tagszervezete.
– Kétlaki életet élnek, hiszen Hajdúböszörmény mellett Bodrogolasziban is
található egy törzshelyük. Ez utóbbi bázis
milyen feladatokat lát el?
T. A.: A kezdetben vásárolt parasztházat előbb néhány év alatt felújítottuk, majd ezt követően további szomszédos telek és épület megvásárlásával
bővítettük. Kezdetben Bodrog-parti
kutatóház néven üzemeltünk, önkéntes munkával, önerőből fejlesztve vízitúrabázissá. Mára nyári táborok rendezésére is kiválóan alkalmas a hely, ahol
saját turnusokat szervezünk vagy osztályokat fogadunk. Itt a leglátványosabb fejlődés az elmúlt néhány évben
történt, amikor előbb sikerült egy nagyobb tároló helyiséget kialakítanunk,
ahol kerékpárokat tartunk, illetve tavaly építettünk egy új közösségi teret
és egy második vizesblokkot. De megújultak a meglévő épületeink tetőszerkezetei is. A község önkormányzatával
közösen egy oktatóközpont is létesült
a túrabázisunk közelében, melyet Révész Máriusz kormánybiztos idén nyáron adott át, ünnepélyes keretek között.
– A szemléletformálás terén, mely kor-

osztályt célozzák meg leginkább?
T. A.: Minden korosztályt megcélzunk, de kiemelten a tanulóifjúságot.
Nagyon jó kapcsolataink vannak a
böszörményi oktatási intézményekkel, közös programokat szervezünk
évrőlévre, táboroztatunk és túráztatunk diákokat. Minden programunkat
a helyi médiában szoktuk népszerűsíteni. De használjuk a közösségi oldalakat is.
– Könyvkiadással is foglalkoznak.
M. A.: Kezdetektől gondozunk kiadványokat. Ebben az évben jelent
meg egy olyan kötetünk, amely a Hajdúság madárvilágát térképeztük fel.
Ezt a város napi rendezvényekhez kötődően mutathattuk be. De készültek
írásaink a Bodrogról, a Királyerdőről,
a határmenti természeti értékekről
is. Magának a Böszörmény környezeti
kincseinek bemutatása kapcsán is három-négy kiadvány látott napvilágot,
amelyek a témát dolgozzák fel. Ezt a
sort mindenképpen tovább akarjuk
folytatni.
– Mennyire élnek a pályázati lehetőséggel?
M. A.: Folyamatosan figyeljük a kiírásokat, és ahol megfelelünk, azon
részt veszünk. Alapvetően a szemléletformálással kapcsolatos projekteket
tartjuk szem előtt. Az én meglátásom
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szerint, ezek az utóbbi években némileg szűkültek. Azok az uniós vagy
állami források, amelyek a környezetés természetvédelmi ügyek megvalósítását szolgálják, kevesebbek lettek.
Több nemzeti park igazgatósággal is
nagyon jó a kapcsolatunk, de itt is forráshiány tapasztalható a programok
megvalósítása során. Amik most leginkább „futnak”, azok a határmenti
együttműködések romániai és szlovák
partnerekkel. Ez egy olyan szegmens,
ahol még mindig vannak a civil szervezeteknek lehetőségeik. Hangsúlyoznám még, hogy több önkormányzattal
is kiváló kapcsolatot ápolunk, amelyek
nem csak a hajdúsághoz kötnek bennünket. Ide sorolhatnám Tatabányát,
Kaposvárt és Miskolcot, de mindenekelőtt Hortobágyot. De persze jelenleg
is vannak futó projektjeink Hajdúnánás és Hajdúdorog városok önkormányzataival is.
– Más civil szervezetekkel milyen a
kapcsolatuk?
T. A.: A Magyar Természetvédők
Szövetségének tagszervezeteivel a legszorosabb a kapcsolatunk. De minden
egyes más kezdeményezéssel keressük
az együttműködést. Alkalmanként pályázatok kapcsán is. A helyi civilekkel
pedig kimondottan jó az összefogásunk. Az elmúlt kovidos időszak ezeket kicsit elhalványította. Kevés lehetőség volt a találkozásra.
– Az elkövetkezendő évekre, mik az elképzeléseik?
M. A.: Az európai önkéntesség kapcsán, jelenleg zajlik egy akkreditációs
folyamat, amelyhez próbálunk csatlakozni és nagy reményeket fűzni. Ha
ez sikerül, hét éven keresztül fogadhatunk vállalkozó szellemű fiatalokat,
mind hosszú és mind rövid távra, hogy
segíthessék természetvédelmi munkánkat. Ugyanakkor hozzájárulva a
szervezet pénzügyi stabilitásához.
Hiszen ez a program financiálisan is
biztos alapot nyújtana a munkánkhoz,
hasonlóan az Erasmus Programhoz,
amellyel kapcsolatban szintén vannak
terveink.
B.E.

Kórustalálkozó

Hajdúsági kórusok találkozójára várták az érdeklődőket november 6-án a
művelődési központ színháztermébe. A rendezvényen elsőként Bodnár Margit képviselő, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, és nyitotta meg a rendezvényt. A programban fellépett a debreceni Maróthi György Pedagóguskórus, a hajdúnánási Makláry Lajos Énekkar,
valamint a házigazda Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar. Az egyes énekkarok
bemutatkozása után összkari előadás keretében hangzott el Kodály Zoltán
Nagyszalontai köszöntője, melyet a nánási Varga Miklós karnagy dirigált.
Majd Kodály Zoltán 114. genfi zsoltárát Gáll Péter karnagy vezényletével
mutatták be a kórusok.
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Egy püspök New Yorkban

Baltazár Dezső 150 évvel ezelőtt
született Hajdúböszörményben. Élete és munkássága meghatározó a 20.
századi magyar protestantizmus történetében, mégis kevesen ismerik azt
a nagy szolgálatot, amit a hazáért és a
református egyházért tett.
Ebből az életútból szeretnék kiemelni egy fontos, de kevésbé ismert részletet, jelesül Baltazár Dezső amerikai
útját szeretnénk rövidem felidézni. A
trianoni országcsonkítás során hazánk
válsághelyzetbe jutott. Területeinek,
ásványkincseinek, és lakosságának
jelentős részét elvesztette. A reménytelenség, és kilátástalanság a nemzet
kapujában állt. Baltazár Dezső, mint tiszántúli püspök és konventi elnök első
kézből tapasztalta meg a nehézségeket.
A háború miatt a református egyház
egész egyházmegyéket veszített el, és
a régi, oktatást támogató alapítványok
közül is sok csődöt jelentett. Mint felelős vezetőnek az arcvonalba kellett állnia. Meg kellett menteni a romokban
lévő egyházi iskolarendszert. Karakánságban soha nem volt nála hiány, hiszen a világháború alatt rendszeresen
járt ki a frontra, erősíteni, vigasztalni
a katonákat. Úgy dönt, hogy elmegy a
tengeren túlra, hogy megnyerje az ott
élő magyarok, reformátusok szimpátiáját. 1922-ben az Orduna nevű óceánjáróval érkezik meg New Yorkban.
Nagy ováció fogadja a magyar püspök
érkezését, amihez hasonlót talán csak

ltaz
150 éve született Ba

Kossuth Lajos jövetele váltott ki jobban az emberek
szívében. Egy Haan József
nevű szállodatulajdonosnál
száll meg, és rendkívül puritán módón él a szállóban.
Az amerikai egyházi és világi sajtó méltatta a püspök
tevékenységét, az újságírók
pedig egy percre sem hagyták békén, a szállodai szoba
telefonja folyamatosan csörgött, állandó jelleggel interjúkat adott. Az Egyesült Államokban élő magyaroknak
is segített, hiszen ebben az
időben az ott élők nem tudták, hogy melyik nagyobb
amerikai protestáns felekezethez csatlakozzanak. Végül a Reformed Church in
the US (Az Egyesült Államok
Református Egyháza) és a Presbyterian
Church (Presbiteriánus Egyház) javára
döntötte el a vitát. Több nagyobb városban is prédikál: New York, Detroit,
Pittsburgh, Philadelphia, Princeton,
Passau, Cleveland. Angol, magyar és
héber nyelven szólítva meg hallgatóit,
hisz olykor nagyobb zsinagógákban is
prédikált. Külön élmény volt számára,
hogy láthatta a Niagara vízesést. Az
első amerikai útjáról 21.500 dollár értékű adományt hoz haza. 1924-25 nyarán pedig 20.000 dollárral érkezik meg
Magyarországra. Mindkét adománygyűjtő úton találkozik az emigrációban
lévő magyarokkal. Jár a Ford gyárban,
ahol még egy autót is ígérnek neki, de
végül ez az ígéret elmaradt, és megfordult az Amerikai Székely Egyesületnél,
valamint a presbiteriánusoknál, nőegyleteknél és különböző banketteken.
Feleségének minden nap levelet ír, és
beszámol az újvilágban tapasztaltakról, ezekből a forrásokból tudjuk meg
a legtöbbet az amerikai útról. Baltazár
Dezső méltán kiváló történelmi egyénisége a magyar protestáns egyháztörténetnek. Személye jó példaként áll előttünk, hiszen hazájáért és az egyházért
az utolsó pillanatig küzdő ember volt.
Legyen áldott emlékezete!
Rácz Gábor segédlelkész
Hajdúböszörmény Kálvin téri
Református Egyházközség
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ár Dezső

A poézis bűvöletében

Kevésbé ismert, sokan egyáltalán
nem is tudnak róla, hogy Baltazár
Dezső, a nagytekintélyű egyházkormányzói méltóság, a kiváló igehirdető
és elismert szónok, szépírói vénákkal
is megáldott személyiség volt. 18931898 között egyéb feladatai és írásai
mellett verseket is publikált. Művei,
nevezzük ifjúkori verseknek őket,
többnyire a Debreceni Ellenőrben jelentek meg. De akadtak olyanok is,
amelyek a Hajnal című belmissziói
folyóiratban kaptak nyilvánosságot.
Voltak persze, amelyek csak különböző nagyobb lélegzetű egyházi alkalmakon (pl. Református Ifjúsági Egyesület
budapesti gyűlése, Reformációi emlékünnep Kolozsvárt stb.) hangzottak el.
Megint mások meg emlékkönyvekbe
kerültek, vagy éppen örökre kéziratban maradtak.
Baltazár Dezső élete minden szakaszában vonzódott a költészethez.
Gyermekkorában már szívesen tanult
verseket, jó versmondói tehetséggel
bírt. Legeredetibb magyar költőnek
Arany Jánost tartotta, Csokonait pedig
Istentől ihletett lángésznek nevezte.
Csokonainak a Magyar klasszikusok
sorozatban megjelent kötetéhez a bevezetőt is ő írta. Eme írásának lírikus
hangvétele jól példázza a költészethez való viszonyulását. Az is említésre méltó hogy több zsoltár és dicséret
szövegét az eredeti héber versszövegek alapján átdolgozta. Mindazonáltal Baltazár Dezső nem volt tudatos
versművész. Csupán a lelkében lobogó
hangulatokat, érzelmeket igyekezett
rögzíteni. Mégis feltűnő, hogy mennyi
szendergő vágy, mennyi tisztán csen-

gő vallomás, mennyi hamis hangot és
merev mozdulatot elutasító természetesség van jelen a költeményeiben.
Verseit ugyan műfajilag kevésbé lehet
besorolni, hiszen a műfajvegyítés nem
volt idegen tőle. Írt persze homogén,
egyszerű érzést, egységes hangulatot
kifejező hagyományos dalt, magasztos
gondolatokat megszólaltató, szélesen
hömpölygő keretes szerkezetű ódákat,
de írt könnyed, szellemes rögtönzéseket is. Sőt, tréfás, ironikus hangvételű, „kontra-verseket” is. Olykor
bensőséges érzésből fakadó fohászt,
meg egyszerű, tömör gondolati jellegű
epigrammát. Tematikailag leginkább
a vágy, a borongás, a szerelem, az emberi élet célja, a lelkiismeret, az emlék,
a kétség, a szent titok stb. köré szerveződnek művei, s bennük modernek
tekinthető, nyelvi lelemények éppúgy
fellelhetők, mint a romantika kedvelt
szókapcsolatai (horgonyt vető remény,
sötét vak éj, küzdelmek árja, a kétség homálya, az öröm csalfa délibábja
stb.), vagy a már- már adys merészségű metonimiák (hit-mannája, csókba
fürdőző szavak, beteg-remény, vihart
enyelgő, őrködő csillagtábor stb.).
A versek aszerint, hogy a fiatal Baltazárt éppen hova szólította a szolgálat,
az ország különböző pontjain íródtak.
Vannak, amelyek Geszten születtek,
vagy éppen Nagykovácsiban, Budapesten, Berlinben, Innsbruckban, ám
olyan is akad, amelyik éppen városunkhoz, Hajdúböszörményhez köthető.
(Kétség-Nyugalom 1893. szept. Véglemondás 1893. szept., Változás 1896.,
Mariska emlékkönyvébe 1897. január).
Czirmayné Kocsis Róza

Hajdúböszörmény Város Polgármestere (Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • egyetem, jogász szakképzettség • költségvetési szervnél
Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló szerzett öt éves igazolt vezetői tapasztalat • ASP szakrendszer ismerete • felhasználói szintű számítógépes ismeret • előzetesen beszerzett referencia • város helyi ismerete
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Pályázathoz csatolandó íratok: végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyaljegyző munkakör betöltésére a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
ző által hitelesített másolata • 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány
Jogi és Szervezési Osztály osztályvezetői feladatainak ellátása mellett.
(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
Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat kinevezés esetén – Kttv. 84. §, 85. §, 87. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn
hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól. Munkavégzés helye: 4220 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összeHajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az függő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján
Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető – vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló
juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Haj- dokumentumok
dúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. november hó 24. napjáig postai úton
Ellátandó feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. lehet benyújtani a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal címére (4220 Hajdúböszörmény, Bocs§-ban meghatározott feladatok. Jegyző helyettesítése, a Jegyző által meghatározott feladatok el- kai tér 1.) történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
látása, valamint Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának vezetése. azonosító számot: H/217/2021., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. A pályázati kiírással
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság • - cselekvőképesség • büntetlen előélet • a Kttv. 247. kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocs§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzettség: • igazgatásszervező vagy közigazga- kai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
tás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Polgármester, mint a kinevezési jogkör gyakorlószakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő ja – Hajdúböszörmény Város Jegyzője javaslatára – 2021. december hó 8. napjáig dönt az aljegyző
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség • a Kttv. 247. § (1) bekezdés b) pont sze- kinevezéséről. Hajdúböszörmény város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvárint: - a Kttv. 247. § (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – jogi vagy közigazgatási szak- nításának jogát fenntartja.
vizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. december10. napjától tölthető be.
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés • legalább kétévi közigazgatási gyakorlat

6

VÁROSI HETILAP

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 17-én, szerdán 9-12 óráig
Koláné Dr. Markó Judit jegyző tart vezetői
ügyfélfogadást.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Születésnapi köszöntő
Kedves Édesanyánk! Most Elébed állunk,
Születésed napján minden jót kívánunk!
Sok-sok boldogságot és még jó sok évet,
Testi egészséget, lelki békességet!
Hetvenöt éve jöttél erre a világra,
Bátran elmondhatod, nem éltél hiába.
Vannak gyermekeid, vannak unokáid,
Sok ember ilyenre mindhiába vágyik.
Sokszor megpróbált Téged is az élet,
Mindig erőt adott a Jóisten Néked.
Annyit segítettél, annyit tettél értünk,
Sok gondod volt velünk, míg emberré értünk.
Értünk haragudtál, sohasem ellenünk,
És a mai napig fogod még a kezünk!

Mindent nekünk adtál, mit anya csak adhat,
Hogyha beteg voltál, csak ritkán mutattad.
Ahogy szépen, lassan peregtek az évek,
Megőszült a hajad, megfáradt a lépted.
De vigyázó szemed most is ott van rajtunk,
Hálát rebeg Érted imáinkban ajkunk.
Kérjük a Jóistent, tekintsen le Terád!
Légy köztünk sokáig, ezt kéri a család!
Minden ajándéknál nagyobb a szeretet,
Ölelünk, csókolunk, most mi fogjuk kezed.
Ez a születésnap legyen örömteli,
Hol a szív a szívet forrón átöleli!
(…)

XXXI. ÉVFOLYAM 39. SZÁM

Apróhirdetés
Középkorú férfi biztonsági őr vagy portás
állást keres. Tel: 06-30-436-3211

Álláshirdetés
A Hajdúböszörményi
Béke Mezőgazdasági Kft.
az alábbi munkakörbe
keres kollégát:

ÁLLATGONDOZÓ
és GÉPI FEJŐS
tejelő szarvasmarha telepre

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
GYERMEKORVOSI RENDELŐ

75. születésnapja alkalmából

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
November 12. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
November 13-14. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
November 15. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
November 16. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
November 17. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
November 18. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
November 19. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 13-15. (reggel 6-tól másnap reggel 6 óráig): dr. Joó Sándor (06-70-363-6515).
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN működő
közösségek programjai:
November 16. 16 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.
November 17. 15 óra: az Aranykor Nyugdíjas Klub foglalkozása.
November 18. 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.

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.

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL
a 06-20-557-5099
telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Nagy Tiborné Irénkét,
sok szeretettel köszöntik

gyermekei: Betty, Zoli
Nagyon szeretünk, drága Édesanyánk!

Álláshirdetés
A Hajdúböszörményi Béke
Mezőgazdasági Kft.
az alábbi munkakörbe
keres kollégát:

Születésnapi köszöntő
Tóth Imréné
Molnár Juliánna
a napokban ünnepelte

GÉPÉSZ
biogáz üzembe

70. születésnapját.

Jelentkezni

GELLÉN SÁNDORNÁL
a 06-20-219-0696

Ez alkalomból szeretettel köszönti férje: Imre, gyermekei:
fia, menye, lánya, veje, 4 unoka
párjaikkal és testvére.

telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

KEDVES OLVASÓINK!

Kívánnak nagyon jó egészséget
és hosszú boldog éveket.

WorkWear Shop
Munkaruházati boLt
Kálvin tér 12.

Amennyiben nem jutott el
Önökhöz (ismerősükhöz, rokonukhoz...) a Szabadhajdú aktuális száma, kérjük, jelezzék a
problémát a terjesztőnél a 0620-911-5006-os telefonszámon.

Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK|
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00 - 17.00
Az Ön adójának 1 %-a fontos adomány a Hajdúböszörményi Mentő Alapítvány számára.
2021-ben adományokból közel 2.521.931
Ft
érekeztt közvetlenül a böszörményi mentőkhöz. Ebből
az összegből sikerült új műszerek vásárlása, egyszer
használatos speciális eszközök pótlása, sterilizálása,
amelyekkel sok embertásunk életét sikerült korszerűen
segíteni, megmenteni. Felajánlásukat az Ő nevükben is
köszönjük!
Alapítványunk soha NEM KÜLDÖTT CSEKKET a lakosságnak, ezzel bíztatva az
adakozásra. Figyeljenek az alapítványok nevére, adószámára, ahová a segítségüket
kívánják eljuttatni! Más mentőalapítványokhoz eljuttatott támogatásaikat a Hajdúböszörményi Mentő Alapítvány felhasználni NEM tudja.
Munkánkat a következő években is folytatjuk. Az Önök kérésére adjuk meg adószámunkat, kérjük a név és az adószám pontos kitöltését.
Név: Hajdúböszörményi Mentő Alapítvány.
Adószám: 18995231-1-09.
Bankszámlaszám: 61200285-14029000.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

TÖMÖRI ANTAL
halálának 3. évfordulójára.
Családja.
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Vásároljon ingatlant Hajdúböszörményben!

Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 29. sz.:
• Hajdúböszörmény belvárosában eladó üzletsor 239 m2 hasznos
alapterülettel 6 külön bejáratú üzlethelyiséggel
• üzletenként külön-külön fogyasztásmérő órák vannak kiépítve
• akár bérlőkkel együtt átvehető
• bérleményekből havi több százezer forintos bevételi lehetőséggel
• 759 m2 saroktelken, széles utcafront, saját parkoló (10 férőhelyes)
• kiváló infrastruktúra
• MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS
Hajdúböszörmény,
Baltazár Dezső utca 61. sz.:
• ELADÓ Hajdúböszörmény KÖZPONTJÁBAN lévő közművesített építési telek
• 1848 m2 telekméret
• MEGOSZTHATÓ TELEK
• kiváló infrastruktúra
• családi ház és társasház építésére is kiváló választás

Hajdúböszörmény, Kálvin tér 12.:
• Hajdúböszörmény belvárosában eladó 2. emeleti téglalakás
• a lakás 52 m2 alapterületű, két szobás
• belső udvarra néző erkély, csendes környezet
• klimatizált, cirkó fűtéses, hőszigetelt/redőnyös műanyag nyílászárók,
műanyag bejárati ajtós,
• modern konyhabútor
• hidromasszázsos zuhanykabin
• az ingatlant minőségi burkolatok jellemzik
• garázsvásárlási lehetőséggel (15m2)
• kiváló infrastruktúra: iskola, óvoda, üzletek, bevásárlóközpont, buszvégállomás,
templom, posta, piac, orvosi rendelő 300 méteres körzetben
• akár bérlővel együtt

Hajdúböszörmény, Rákóczi utca 29./A.:
• Hajdúböszörmény belvárosában eladó közművesített építési telek
• 1601 m2, széles utcafront
• kiváló infrastruktúra: iskola, óvoda, üzletek, bevásárlóközpont, buszvégállomás,
templom, piac, posta a közelben
• családi ház építésére és társasháznak is kiváló

Hajdúböszörmény, Báthory Gábor krt. 1.sz.:
• ELADÓ Hajdúböszörményben KÖRÚTON lévő közművesített építési telken
családi ház
• 508 m2 telekméret
• családi ház építésére ideális telek
Hajdúböszörmény, Tizenhárom Vértanú u. 16.
• Hajdúböszörmény kertvárosias részén 3. emeleti TELJESEN FELÚJÍTOTT
Hajdúböszörmény,
panellakás ELADÓ
Táncsics Mihály krt. 64. sz.:
• ELADÓ Hajdúböszörményben
• a lakás 78 m2 alapterületű, háromszobás
KÖRÚTON lévő közművesített építési • konvektoros fűtésű
• hőszigetelt/redőnyös műanyag nyílászárók
telek
• 1123 m2, széles utcafront
• modern, új hideg-melegburkolat az egész lakásban
• MEGOSZTHATÓ TELEK
• teljesen új, modernizált konyhabútor új konyhai gépekkel
• kiváló infrastruktúra, iskola, óvoda, üzletek, park, játszótér a közelben
• kiváló infrastruktúra
• saját tárolóval
• garázsvásárlási lehetőség
Hajdúböszörmény,
• akár bérlővel is átvehető
Balassi Bálint utca 23.:
• Hajdúböszörmény kertvárosias részén
eladó üzlet/családi ház
• óvoda, élelmiszerüzlet a közelben
• 697 m2 teleknagyság
• beépített bruttó 121 m2 alapterületű
családi ház
• kiváló szerkezeti állapot
• összeközműves telek
• kiépített riasztórendszerrel
Hajdúböszörmény, Tizenhárom Vértanú u. 24.
• 2 db fém könnyűszerkezetes garázs az
• Hajdúböszörmény kertvárosias részén 3. emeleti TELJESEN FELÚJÍTOTT
udvaron
panellakás ELADÓ
• 31 méteres utcafront
• a lakás 52 m2 alapterületű, kétszobás
• hőszigetelt/redőnyös műanyag nyílászárók
• modern, újszerű hideg-melegburkolat az egész lakásban
• újszerű konyhabútor teljeskörűen gépesítve
• kiváló infrastruktúra, iskola, óvoda, üzletek, park, játszótér a közelben
• saját tárolóval
• garázsvásárlási lehetőség

További információ és tájékoztatás

az alábbi telefonszámon: 06-20/311-9499
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Márton-napi Libafutás
2021. november 13. 13 óra
HELYE:

FÜRDŐKERTI IFJÚSÁGI
SZABADIDŐKÖZPONT
Szeretettel várunk mindenkit egy
családias hangulatú

LIBAKERGETŐ FUTÁSRA.

Az óvodásoknak és az
alsó tagozatos gyerekeknek
1 kört kell teljesíteni a futókörön,
a teljesítést ajándékkal jutalmazzuk.
Ezen kívül a kilátogatók részt vehetnek:
• hagyományőrző, a Márton naphoz kapcsolódó,
kézműves foglalkozáson
(libavarrás, lúdtollal írás, lámpáskészítés)
• kipróbálhatnak népi játékokat játszóházunkban
• pónilovagolhatnak
A gyerekeket Márton-napi uzsonnával vendégeljük meg.
Vendégünk:

a Tick-Tack Bábszínház a Fizi Miska világgá megy című előadással
a Debreceni Kutyaiskola és a Sansz Alapítvány

2021. november 15 – november 18.
HÉTFŐ
Görög gyümölcsleves
Rántott sajt, párolt rizs, tartár
KEDD
Lebbencsleves
Budapest sertésragu, hasábburgonya
SZERDA
Karalábéleves
Baconos lilahagymaraguval grillezett jércemell, kukoricás rizs
CSÜTÖRTÖK
Májgombócleves
Sült oldalas, majonézes céklasaláta, steakburgonya

A részvétel ingyenes!

PÉNTEK
ZÁRVA

Vándorkiállítás
„Csillag-képek” címmel országos asztrofotókiállítás nyílik
Hajdúböszörményben a Hajdúsági Galériában, november 18-án
17.30 órakor.
A kiállítást megnyitja Ludmány
András kandidátus, közreműködik
Csorba Gergő orgona- és klasszikusgitár-művész. A Csillag-Képek 2021 Országos Asztrofotó Kiállítás a Magyar
Asztrofotósok Egyesülete szervezésében valósul meg. A tárlat 67 magyar
asztrofotós 106 különleges felvétele,
amelyből Hajdúböszörményben 40 képet tekinthetnek meg a látogatók. A felvételek a földi tájat az égbolttal együtt

ábrázoló asztrotájképektől, a Naprendszeren át a távoli galaxisokig kalauzolják a nézőket. Kreatív, szabad és
mindenek felett kitartó személyiségek
munkájának gyümölcsét láthatja a közönség a kiállításon és a Csillag-Képek
2021 könyvben egyaránt.
Az asztrofotózás az egyetlen olyan
személyes módszer, ami láthatóvá teszi
a kozmosz halvány, vagy nagyon távoli
jelenségeit, és felfoghatóvá teszi számunkra azokat. Ez a kiállítás és a hozzá tartozó könyv tartalmazza hazánk
elmúlt évének legszebb asztrofotóit,
melyek mindegyike több mint egy kép,
mindegyik alkotás egy-egy személyes
kozmikus utazás. A kiállítás megrendezését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Labdarúgás
Megye, felnőtt: Hajdúsámson-HTE 3-1. A gólt Gyarmati Zoltán Elek
szerezte. Kaszás János edző: Az első félidőben jól játszottunk, több gólhelyzetet tudtunk kialakítani, de gólt az ellenfél szerzett. Sajnos volt több játékos, aki a tudása alatt teljesített. Sajnos a játékvezető is. Ezek összessége a
vereségünket okozta. Gratulálok a Sámsonnak!
Ifjúsági: Hajdúsámson-HTE 1-6. A gólokat szerezték: Kovács Ádám Bendegúz, Szekeres Ákos, Kálmán Patrik László, Koszta Mihály (2), Gyürki Tamás.

Röplabda
A Bocskai-iskola sportcsarnoka adott otthont az országos U15-ös gyerekbajnokságnak november 6-án. A HTE röplabdás lányai az Egri Városi Sportiskola és a Diósgyőri Röplabda Akadémia csapatával mérkőztek. Ez utóbbiak
ellen a böszörményi lányok a mérkőzést mindvégig kezükben tartva, 3-2-es
győzelmet arattak. A mérkőzés alkalmával minden nevezett játékos pályára
lépett. Kiss Imréné, a csapat edzője elmondta, hogy a második mérkőzésen
az egriek ellen ugyan alulmaradt az együttes, de összességében elégedett a
lányok teljesítményével. A hétvégi fordulóban szerepet kapott játékosok:
Asztalos Dorina, Molnár Janka, Ősz-Varga Sára Borka, Szabó Dóra, Kiss Petra, Bata Noémi, Virág Panna, Balogh Márta, Szabó Zsófia, Kiss Dorottya,
Kerékgyártó Dóra, Vida Vivien voltak.

FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata

VACSORAMENÜ

2021.NOVEMBER 15-18.
hétfő-csütörtök: 15.00-20.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

Levesek

(1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

SZOMBATI EBÉDMENÜ

2021.NOVEMBER 20.

11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

Levesek

(1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)

Köretek (1 választható)

Köretek (1 választható)

• Brassói aprópecsenye
• Brassói aprópecsenye
• Sokmagvas jércemell
• Sokmagvas jércemell
• Kapros juhtóróval grillezett sertésszelet • Kapros juhtóróval grillezett sertésszelet
• Párolt rizs
• Édesburgonya +400 Ft
• Grill zöldség +400 Ft
• Hasábburgonya

• Párolt rizs
• Édesburgonya +400 Ft
• Grill zöldség +400 Ft
• Hasábburgonya

A vacsora- és a szombati ebédmenü ára levessel:
A vacsora- és a szombati ebédmenü ára csak főétel:

1.790 Ft
1.490 Ft

