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Az értékteremtő püspök emlékezete Libakergetés, libafutás, libalakoma
Emléktáblát avattak a Baltazár
Dezső Református Általános Iskola épületének főbejárata mellett november 15-én, Baltazár
Dezső református püspök születésének 150., püspökké szentelésének 110. és halálának 85. évfordulója alkalmából.
Beszédében Kiss Attila polgármester elmondta, hogy mind Hajdúböszörmény lakossága, mind a
Hajdúságban élők büszkék lehetnek
Baltazár Dezsőre. Utalt rá, hogy a
püspök édesapja, Baltazár János keze
nyomát viseli Hajdúböszörmény szá-

vész alkotta meg, aki a két világháború közötti köztéri szobrászat egyik
jelentős alakja volt. Egy különleges
műkövet használt, ilyen anyagból
készült a gimnázium aulájában található két emléktábla is. Gyulai Sándor
hangsúlyozta, hogy bár számos más
emberrel összefogva próbálták felkutatni a püspök mellszobrát, soha nem
tudták meg, hogy mi történt az alkotással 1944-ben. Baltazár Dezsőnek a
Kálvineumban felállított emléktáblája szintén eltünt. Az intézményvezető további adatokat is ismertetett a
püspök életéről: a mai Bocskai István
Általános Iskola, egykori Központi
Népi játékokkal és kézműves
foglalkozásokkal telt a gyerekeknek rendezett Márton-napi
libafutás november 13-án.

mos épülete, ugyanis ő, a Hajdúkerület főmérnöke volt. A polgármester
felidézte a püspök munkásságának
Debrecenhez fűződő kötődését is: a
Debreceni Egyetem főépületében, az
alapítók emléktábláján, a második
helyen Baltazár Dezső neve áll. Kiss
Attila kiemelte továbbá, hogy a Református Kollégium nehezebb évei
alatt a püspök Amerikába utazott, és
onnan sok támogatást szerzett az intézmény számára.
Gyulai Sándor, a gimnázium intézményvezetője, a Bocskai téri Református Egyházközség gondnoka
elmondta, Baltazár Dezső a Kálvin
téren szolgált lelkészként. Illetve
esperesként érkezett Hajdúböszörménybe, így nemcsak a város gyülekezetét, hanem az egész hajdúvidéket szolgálta. Az intézményvezető a
személyes emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel, amelyek Baltazár Dezső
eltűnt mellszobrához kötődnek. A
szobrot Dabóczi Mihály szobrászmű-

Református Fiúiskola megépítésében, esperesként oroszlánszerepet
vállalt; a Bocskai nevet püspökként ő
engedélyezte a gimnázium számára;
a Kálvineum építéséért a legapróbb
ügyekben is személyesen járt el.
A beszéd végeztével verset szavalt
Kiss Panna 8. a osztályos tanuló. Az
emléktáblát Eszenyi Balázs, a Baltazár Dezső Református Általános Iskola nyugalmazott intézményvezetője, és Balláné Bodai Judit, az iskola
jelenlegi irányítója leplezte le. Ezt
követően áldást mondott Lomentné
Szopkó Tünde református lelkész. A
megemlékezés zárásaként az iskola
diákönkormányzatának nevében koszorút helyeztek el Kiss Panna 8. a
osztályos, és Molnár Ádám 8. b osztályos tanulók. Az ünnepi rendezvény
folytatásaként a Gyülekezeti házban
előadásokat tartottak Baltazár Dezső
életéről, munkásságáról és a városhoz való kötődéséről.
czeglédi

A Fürdőkerti Ifjúsági Központban
jelen volt a Debreceni Kutyaiskola és
a Sansz Alapítvány is, két segítő kutyával. Miközben a gyerekek a négylábúakkal játszottak, az érdeklődők a
felelős kutyatartásról hallhattak előadást.
Ezt követte a „Libafutás”. A nemrégiben átadott, 1 km hosszú futókörön
az óvodásoknak és kisiskolásoknak
egy kört kellett teljesíteniük, majd az
ifjúsági szálló épületében a szervezők
libazsíros kenyérrel és almaszeletekkel vendégelték meg a jelenlévőket.
Szintén az épületben adta elő a „Fizi
Miska világgá megy” című előadását
a Tick-Tack Bábszínház.
A gyerekek az előadás után részt
vehettek kézműves foglalkozásokon,

ahol festhettek, lúdtollal írtak, lámpást készítettek. A teljes program
ideje alatt az épület mellett, a szabadban népi játékokat lehetett kipróbálni, többek között volt gólyaláb,
horgászat, egyensúlyozó játékok, páros- és hármas síelés, karikadobálás.
Ezek mellett a pónilovaglást is sokan
kipróbálták.
C. I.
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Varjasi Imre

A képviselő-testület a Város napja alkalmából „A Város közösségeiért” emlékérmet adományozott
Varjasi Imre fióklevéltár-vezető
részére, a város társadalmi és civil
szervezeteiben betöltött meghatározó szerepéért és Hajdúböszörmény rangjának emelése érdekében
végzett tevékenységéért.

– A Magyar Újságírók Közössége kitüntetettje és a „Magyar Lant és Toll” díj birtokosa vagy. Két éve a megye is elismeréssel
jutalmazta eddigi munkásságodat. Ebbe a
sorba hogyan illeszkedik a most kapott díj?
– A „Magyar Lant és Toll” díj egy országos elismerés volt. Megtisztelőnek
tartottam a megyei díjazást is csakúgy,
mint a mostani kitüntetést. Ez utóbbi
rangját az adja számomra, hogy annak
a városnak az elismerése, ahol már harminchét éve élek. Többet, mint szülőhelyemen, Egerben. Böszörmény közösségeinek hétköznapi életében, reményeim
szerint, hasznosan veszek részt. Mindig
odafigyelek arra, hogy amit teszek, ne
csak a saját örömömre történjen, hanem a környezetem is vegye észre, értük szól ez a dolog.
– Egerben nevelkedtél. Hogyan emlékszel vissza életed ezen időszakára?
– Nagyon szép éveket töltöttem Egerben. Az iskoláim nagy részét ott végeztem, zenei pályára készültem. Ilyen jellegű általános iskolába és gimnáziumba
jártam, kórusban énekeltem, fúvószenekarban játszottam, és volt egy saját
beat zenekarunk is. Végig ez határozta
meg az életemet. Majd az egri főiskolán éneket tanultam, történelemtanári
diplomát szereztem, és okleveles közművelő lettem. Debrecenben az egyetem uniós tanszakán kommunikációból
szereztem oklevelet. Eger a mai napig
meghatározó az életemben, hiszen nem
telik el úgy hónap, hogy legalább egyszer ne menjünk el oda. Szükségem van
arra, hogy lássam azokat az utcákat,
ahol a gyermekkoromat töltöttem, ahol
felnőtté váltam. Mindig a szülői ház
felé fordulok. Édesapám és édesanyám
sajnos már nem élnek, így velük örök
nyugvóhelyükön találkozom.
– Milyen utad vezetett Egerből Hajdúböszörményig?
– Keresd a nőt! –mondja mosolyogva.
– Feleségemmel, Katalinnal egyébként
Lengyelországban találkoztunk. Ennek
már több mint 40 éve. A szerelem hozott a városba. S ez örök.
– A kezdetekben a múzeumban, s a Városi Televízióban dolgoztál. Utóbbi helyen
főszerkesztőként.
– Két iskolában is tanítottam. Az
akkori 3. számúban és a Mezőgazdasági Szakmunkásképzőben. Ez is szép
időszaka volt az ittlétemnek. Majd a
múzeum, és a televízió következett. Ezzel párhuzamosan, 1990-ben Csontos
Jánossal és Tarczy Péterrel, a testület
döntése alapján, életre hívtuk a Szabadhajdú hetilapot. Ezután következett
a TV, 1994-ben. Akkor még valóban a
hőskorról beszélhettünk, hiszen kábelen jutott el a nézőkhöz a műsor. Majd
1996-ban kezdtük el sugározni az adásainkat. Egy nagyszerű dolgot és értéket
hoztunk létre. Ma is jó visszaemlékezni
arra, amikor az újságot szerkesztettük,
és a tévés anyagokat forgattuk. Mindez
új szakmai kihívás volt számomra. Em-
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beri oldaláról is nagyon sokat kaptam.
Fontosnak tartom, hogy amit végzek,
az a szívemhez közelálló legyen. Nekem
a múzeum is az volt, ahol kiváló emberekkel és munkatársakkal találkoztam. Olyan dolgokat tanulhattam meg
ott, mások mellett Nyakas Miklóstól,
amelyek a mai napig meghatározóak az
életemben. Ugyanez volt a televíziónál
is, ahol Fazekas Valéria olyan szakmai
útravalót adott nekem, mely hosszú évtizedekig kihatott a pályámra. Értékteremtést és megőrzést tanultam tőlük.
Abban biztos vagyok, hogy maradandót
teremtettünk.
– Több film létrejöttét is menedzselted,
ezek jelentős részét rendezted, írtad is. Az
így létrejött alkotások mennyire tükrözik
az álláspontodat az adott témákkal kapcsolatban?
– Teljes egészében tükrözik. A film
létrejötte, közös munka eredménye. Ez
kifejezi azt, amit én magam is gondolok
a témával kapcsolatban a világról. Több
olyan dokumentum- vagy ismeretterjesztő filmet készítettünk, amelyek a
város építészetéről, természeti értékeinkről szóltak, embereket mutatott be,
portrékat forgattunk. Ezekkel én minden esetben azonosultam, mert értéket
képviseltek és képviselnek ma is. Az
alkotásaink különböző hazai és nemzetközi szakmai megmérettetéseken több
esetben díjakat nyertek.
– A Hajdúböszörményi Fióklevéltár vezetője vagy 2004 óta. Ebben a munkádban
mennyire tudod kamatoztatni a korábbi
szakterületeken szerzett ismereteket?
– Teljes egészében. Az értékmegőrzés és annak továbbadása itt is fontos
szerepet kap. A levéltári munka nagyon
összetett. Sok emberrel találkozunk,
akik segítségért jönnek hozzánk. Velük
és a kutatókkal foglalkozni kell. Lehetőségünk nyílik arra is, hogy kutassunk
bizonyos témák iránt. Úgy, hogy az itt
élőknek bemutassuk a hiteles történetüket, hozzuk közelebb például azt,
hogy mi történt korábban a városban.
Hittel vallom, hogy azokat az értékeket,
amiket őseink reánk hagytak, a ma élők
méltón megőrizhetik. Feladatomnak
tartom, hogy hidat építsek a jelenben
a múlt és a jövendő között, és ennek a
hídnak a pilléreibe beépítsem mindazt,
amit a múltból a jövőbe átvinni érdemes. Munkásságom egyértelmű célja
hazám, illetve szűkebb közösségem
szolgálata.
– Milyen a fióklevéltár közéleti szerepvállalása a térségben?

– A fióklevéltár nemcsak Hajdúböszörmény iratanyagát őrzi, hanem Hajdúdorogtól, Hajdúnánáson, Polgáron,
Görbeházán, kisebb falvakon át, több
települését is. A Hajdúkerület dokumentumai is nálunk találhatók. Ez országosan is egyedülálló. Arról nem is
beszélve, hogy emellett Hajdú-Bihar
megye összes anyakönyvi másodpéldányát mi őrizzük. Ezek kellő alapot
adnak a kutatóknak ahhoz, hogy tanulmányaik és publikációik alapját
nálunk kutassák. Természetesen mi
is végzünk tudományos munkát, ezek
sorába tartozik például a levéltár és az
önkormányzat közös kiadványa, a Közszolgálati füzetek. Tizenhét éve jelenik
meg. Mások mellett szerzőnk volt Kun
Miklós, Gereben Ágnes, Kahler Frigyes
is. De természetesen a helyi szerzők is
lehetőséget kapnak a publikációra.
A fiatalok felé is nyitottunk. Korábban egy pályázat lehetővé tette, hogy
oktatótermet hozzunk létre. Éves szinten mintegy 750 diákot fogadunk. Nekik döntően levéltári órákat tartunk. Illetve létrehoztunk egy állandó kiállítást
is, ahol szintén foglalkozásokat szervezünk a hozzánk látogatóknak. A visszacsatolás pedig ott jelenik meg, amikor
az általunk szervezett konferenciákon
sok fiatal vesz részt, vagy nyáron diákmunkásokként visszatérnek hozzánk.
– Fontos feladatnak tartod a 20 századi
történelmünk fehér foltjainak a kutatását.
Ezen a téren mely időszakok eseményeinek
a feltárása a leginkább kutatandó?
– Ez a családi indíttatásomból is fakad. Iparos nagyapámat, aki nem mellesleg húsz alkalmazottján keresztül sok
család megélhetését teremtette meg, a
kommunisták mindenétől megfosztották, és négy gyermekével földönfutóvá
tették. Édesapám 1956-ban Egerben
maga is részt vett a forradalomban. Sőt,
utána a megtorlást is elszenvedte. Sok
ember volt így, és úgy gondolom, hogy
a Holokauszttól, a málenkíj roboton, a
világháborús exoduson át, a rákosista
és kádári téeszesítést, a megtorlásokat,
és az egész ki nem beszélt korszakot, be
kell mutatnom az embereknek. 1945
után a magyarok százezreit semmizték
ki, vetették börtönbe vagy elvették a
házát és a földjét. A nyolcvanas években, de még a kilencvenes évek elején
sem volt olyan természetes, hogy ezekről beszéljünk. Azt megelőzően pedig
tiltott cselekedet volt. Akkor döntöttem
el, hogy olyan témákat választok, amelyek a kisemberek történetét mutatják

be. Mondjuk azokét, akik ’56-ban nem
készültek hősnek, és mégis azok lettek.
A kilencvenes évek eleje óta én ennek
szentelem azt a fajta tényfeltárást és értékteremtést, amiről beszéltem. Eddig
hat önálló tudományos könyvem, közel
ötven tanulmányom, s majd kétszáz ismeretterjesztő írásom jelent meg.
– Eddig huszonnégy tárlatot rendeztél.
Ezekkel mi volt a célod?
– Bemutatni mindazt, amit hitelesen
tudunk ennek a térségnek, a Hajdúságnak és Hajdúböszörménynek a történetéből és az értékeiből. Én nem csak
a történelemben gondolkodom. Nekem
az ember az első. Az emberi oldalról
közelítek meg mindent. Első az, aki a
közösséget alkotja, és innen épül fel
minden. Most például a Maghy házban
egy olyan kiállítást rendeztünk, amely
a különböző időszakok járványait mutatja be. A kisemberek, a hétköznapok
szemszögéből.
– A Hajdúböszörményi Települési Értéktár Bizottság elnöke vagy, 2006 óta
állandó tagja a város Oktatási és Művelődési Bizottságának. Ezen munkáidban mi
motivál?
– A közösség szolgálata és az értékteremtés. Az Oktatási és Művelődési
Bizottságban már negyedik ciklus óta
tevékenykedem. Ezt a lehetőséget óriási
megtiszteltetésnek tartom. A szolgálatom egy része, itt próbálom a tudásomat és tapasztalatomat visszafordítani
a közösség javára. Az értéktár munkájában pedig természetes volt, hogy részt
vegyek. Már egy könyv és film is jelzi az
értéknek a létrehozását. Reprezentatív
kiadványunk jelent meg egy filmmel
egyetemben a város természeti és történeti kincseiről. Ezt is közösen, csapatmunkában hoztuk létre.
– Sokat és sokfélét dolgozol. Hogyan
tudsz pihenni?
– A családdal. Szerencsés embernek
tartom magam. Szeretteim körében sok
időt töltünk együtt. Ennél többet nem
kívánhat magának az ember. Most a legnagyobb boldogság pedig a kis unokánk,
Lujza születése. Ez maga a csoda, és új
dimenzióba helyezte a hétköznapok
boldogságát. Más vonatkozásban pedig
nagyon sokat kirándulunk és utazunk.
Nagyon fontosnak tartom, hogy immár
nyolcadik éve, minden reggel hat órakor az uszodában kezdek, és 1500 vagy
2000 métert leúszok. Minden nap, minden reggelén. Ha az idő is engedi, sokat
kerékpározunk. A Tisza-tóhoz rendszeresen járunk, de a Balaton, a Velenceitó és a Fertő-tó is ismerős számunkra.
Télen, amikor csak tehetjük, síelni járunk. Nagyon szeretünk kertészkedni
is a feleségemmel, Katalinnal. Órákat
töltünk a kertgondozással a szabadban.
Tevékenykedünk, majd leülünk, beszélgetünk. A barátokat is szívesen látjuk, s
ilyenkor kemencében is készítek finomságokat. Nagyon szeretünk filmet nézni is. Ezek kitöltik a hétköznapjainkat.
– Mit hozhat a jövő? Hogyan képzeled el
az életet öt év múlva?
– Remélem nyugdíjban. Úgy szeretnék élni, ahogyan most. Nem vágyom
nagy dolgokra, inkább a közös meghitt
örömökre, a most is köztünk lévő szeretetre.
Bertalan Erzsébet
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Pályakezdő fiatalok
A Veress Ferenc Szakképző Iskola
két egykori dákjával készítettünk
interjút, kíváncsiak voltunk, elégedettek-e a választott szakmájukkal,
és hogyan élték meg az elhelyezkedés mindennapjait.

pincér szakmát. Az utolsó évben pedig
megkaptam a vendéglátás szervező végzettségemet is.
O. A.: A Veress Ferenc Szakképző Iskolában tanultam kereskedelmi értékesítőként. A képzés négy plusz egyéves
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munkát, a szakma nehézségeivel együtt
is.
O. A.: Nagyon jók. Főleg így a kollégák
miatt. A szakmában szerintem, jelenleg
most a kollégák a legfőbb pozitívum. Nagyon jó a közösségünk, így a munkával
sincs gond. A csemegén vagyok a munkaidő nagy hányadában. Van külön rész,
amit nekem kell tölteni, de ha a pénztárosnak dolga van, vagy elmegy épp mosdóba, akkor én állok be addig helyette. A
vevőkkel nem volt szokatlan az interakció, mert előtte is gyakran találkoztam
ismeretlenekkel, és azokat a helyzeteket
is meg kellett tanulni kezelni.
– Milyen hosszúak a műszakok?
N. G.: Nem megterhelőek. Dolgozunk

hétfőtől péntekig, és hétvégente is vannak rendezvények, amiket mindig elvállalok. Így, a heti öt nap mellett szombaton is dolgozom, ritkábban vasárnap
is. Rövid műszak esetén délelőtt tíztől
délután háromig vagyok, hosszú műszakban délelőtt tíztől este nyolcig. Ez
alkalomfüggő.
O. A.: Mi 8 órában dolgozunk. A reggeli műszak 5-től 1-ig, a délutáni, a téli
időszámítás miatt 11-től 7-ig tart. Ez
sokszor változó, mert például, ha valaki lebetegszik, akkor nyilván helyette
menni kell, vagy be kell vállalni az egész
napot. Egyébként van ötnapos hét, hatnapos hét és még egy ötnapos hét.
Czeglédi István

Növekvő vírusadatok

Nagy Gergő pincér és Oláh Adrián kereskedő is az idén fejezték be a tanulmányaikat.
– Jelenleg milyen szakmában dolgozol?
N. G.: Vendéglátásban helyezkedtem
el. Jelenleg főállásban pincérként dolgozom a Fürdőkerti Étteremben, mivel
a gyakorlatom egy részét is itt végeztem
el.
O. A.: Bolti eladó vagyok egy Korpona
utcai vegyesboltban.
– Sikerült hamar munkát találni az iskola elvégzése után?
N. G: Igen, szerencsére nem kellett
munkát keresnem, mivel a főnököm a
gyakorlatom befejezése után felkínált
egy munkaszerződést.
O. A.: Nem kellett munkát keresni.
Egy iskolai ismerősöm, aki már dolgozott, mondta, hogy van náluk üresedés.
Így az iskolát befejezve azonnal el tudtam helyezkedni.
– Mi alapján választottad ezt a hivatást?
N. G.: Annak idején a Veress Ferenc
Szakképző Iskola vendéglátás és vendéglátás szervező képzésének leírását
olvastam, az keltette fel a figyelmemet.
Előzetes elvárásaim nem voltak, egyszerűen megtetszett a képzés.
O. A.: A szemem miatt nem voltam
alkalmas erdésznek, és akkor jött ez a
lehetőség. Ezért választottam a kereskedőit. Az eladóit szerettem volna, csak
az nem indult. Ezeknek a fokozatukban
van a különbség. Az eladóival csak dolgozhatok boltokban, a kereskedőivel
viszont lehetek üzletvezető, vagy saját
boltot is üzemeltethetek.
– A képzés hogyan épült fel?
N. G.: A képzés ötéves, ebből négy év
alatt megszereztem az érettségit és a

Sajnálatos módon Hajdúböszörményben tovább nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma.
November első hetében 200 fő volt az
aktív fertőzött, addig a múlt héten már
254. Kórházban 14 főt, akik közül 11 fő az
oltatlan. Tegyenek Önök is azért, hogy lasvolt. Az első négy évben megkaptuk az sítsuk a járványt, ne csak az egészségügyeladói képesítést és az érettségit. Utolsó től és döntéshozóktól várjuk a megoldást!
évben pedig a kereskedői végzettséget Kerüljük a zsúfolt helyeket és nyugodtan
szereztük meg. Ezen kívül volt szakmai
gyakorlat, nyári gyakorlatok és külsős
gyakorlat formájában is.
– Volt-e valami, ami nehézséget okozott
A hajdúböszörményi egészségügyi
a szakmai gyakorlat alatt?
szolgáltatók
összefogásának köszönN. G.: Az elején a vendégekkel való
interakciót volt nehezebb megszokni. hetően november 23-tól minden héDe, ahogy magabiztosabb lettem, ez is ten kedden, szerdán és csütörtökön
alakult.
16-18 óra között oltakozásra van leO. A.: A szakmában az igazi mélyvi- hetőség a Kálvin téri rendelőintézetzet számomra a gyakorlat jelentette, de ben.
így, főállásban már nem ért meglepetés.
A járvány terjedésének megakadáAmikor gyakorlaton voltam, akkor is lyozása érdekében várják a 12. élettöbb dolgot bíztak rám.
évüket betöltött hajdúböszörményi
– A gyakorlati idő és a későbbi tapaszta- lakosokat, elsődlegesen a harmadik
lataid alapján mik a terveid?
körös, emlékeztető oltásra. Az orvoN. G.: Szeretnék a továbbiakban is sok csak Pfizer vakcinával oltanak.
minél többet tanulni, továbbfejleszteni
Időpontot háziorvosától kérhet, azona képességeimet, illetve minél több tapasztalatot szerezni. Egyszer akár külföldön is dolgoznék, mint hajópincér.
De nem gondolkozok hosszú távlatban.
Ha lehetőségem nyílna hajópincérként
elhelyezkedni, akkor is csak főszezonra
vállalnám el.
O. A.: Már beleéltem magam abba,
hogy kereskedő leszek. A képzés többet
is nyújtott, mint eleinte vártam. Úgy
gondolom, hogy ebben a munkakörben
maradok, de feljebb lépni tervezek. Idővel saját vegyesboltot is szeretnék. De
mellette ki akarok próbálni más kétkezi
szakmákat. Jelenleg is belekezdtem egybe, azt is jó lenne elvégezni.
– Milyenek a tapasztalataid, amióta főállásban dolgozol?
N. G.: Szeretem az egész szakmát, a
rendezvények lebonyolítását és a csapat-

Oltási napok

használjuk a maszkot, fertőtlenítőszert
ott is, ahol esetleg nem kötelező (üzletekben, piacon, kulturális rendezvényen)! Javasoljuk, hogy aki még nem kapott oltást,
az vegye fel mihamarabb, illetve aki több
mint 4 hónappal ezelőtt vette fel az előző
oltást, az kérje a 3., megerősítő vakcinát
is!
Hajdúböszörmény Önkormányzata

ban az orvosok leterheltségének csökkentése érdekében az alábbi elérhetőségeken is jelentkezhetnek oltásra:
+36-20-522-8595, illetve az oltopont@
hboszormenyrendelo.hu e-mail címen.
Elektronikus levelében kérjük, tüntesse fel nevét, születési idejét, telefonos
elérhetőségét.
Ne felejtsék otthon a hozzájáruló nyilatkozatot és a maszkot sem! A
harmadik, emlékeztető oltásra jelentkezők nyilatkozata különbözik a korábban használt nyilatkozattól, melyet
az internetről tudnak letölteni, vagy
beszerezhetik a Polgármesteri Hivatal
főbejáratánál is.
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Vannak hivatások, melyek nagyon fontosak a hétköznapjainkban. Ugyanakkor ezek a tevékenységek
„észrevétlenek”
számunkra. Ilyen a fogtechnikus munkája is. Tudunk róluk,
de többnyire nem találkozunk
velük. Mai lapszámunkban két
szakembert, Lázár Pétert és Tóth
Viktóriát mutatjuk be.
– Hogyan, milyen indíttatásból választotta a fogtechnikus szakmát?
L. P.: A Beregszászi-középiskolában végeztem középfokú tanulmányaimat. Miután informatika szakon leérettségiztem, úgy gondoltam,
hogy pályát módosítok, és fogtechnikus leszek. Eleinte nem tudtam, hogy
mit takar ez a hivatás, de jónak tűnt.
Ez egy szerencsés döntés volt.
T. V.: Már gyermekkoromban
felfedeztem a jó kézügyességemet.
Érettségi után azt gondoltam, hogy
nekem egy olyan szakma kell, ami aprólékos munkát igényel. Azon kívül
nagyon kíváncsi voltam arra, hogyan
készülnek a fogpótlások. A Beregszászi-középiskolában végeztem 2002ben, majd diplomáztam, és 2015-ben
mesterlevelet szereztem, hogy oktathassam is ezt a szakmát.
– Egy végzett szakembernek milyen
az esélye az elhelyezkedésre?
L. P.: Amikor kezdtem, nagy szerencsém volt, hiszen azonnal elhelyezkednem Hajdúnánáson.
T. V.:. Ez a munka annak való, aki
reggeltől estig az asztal mellett tud
ülni. És, aki határidőre leteszi a munkát a megrendelőnek.
– Miben látja munkája lényegét?
L. P.: Ez a munka sokrétű. Az orvos mellett mi készítjük a fogakat.
Egészen a protézistől a porcelánig, a
fogszabályzóig. Általában a fogtechnikusok szakosodnak. A műfogsor
készítésre koncentrálok, még a gipszelgetéseket is én végzem.
T. V.: Jelenleg a szakma protetikai
részével foglalkozom, de igazából
minden fogpótlás hozzánk tartozik.
Munkánk lényege a pontosság és a jó
szemmérték.
– Mi jelenti a legnagyobb kihívást ebben a szakmában?
L. P.: A legnagyobb kihívás az,
hogy minél szebb fogakat készítsen
az ember. Fontos, hogy hasonlítson
az eredetire, mert a páciensek ezt
szokták már meg. A száj méretéhez
és az alkathoz „szabjuk” a fogakat.
T. V.: Az, hogy a páciens elégedett
legyen. Ez a legfontosabb és legjobb
a mi munkánkban. Persze mindenkinek más az elvárása, más a „szép”
és a „jó” a különböző emberek olvasataiban. Amellett, hogy egy fogpótlás szép, használható is kell, hogy legyen.
– Mennyi gyakorlat kell ahhoz, hogy
biztos legyen a munkájában a fogtechnikus?
L. P.: Jó pár év szükséges hozzá,
mire az ember belejön, és biztonságosan végzi a feladatát.
T. V.: Évek kellenek hozzá. Nekem
egy nagyon türelmes mesterem volt,
megvárta míg „beérik” a tudásom.
Ezen a pályán örökké tanulni kell,
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újabb és újabb technológiákban kell
tapasztalatokat szerezni.
– Mennyire fontos az innováció a
szakmában?
L. P.: Egyre fontosabb. Ma már
nagyon korszerű gépek találhatók a
szakterületen, ráadásul ezek gyorsan
változnak. Manapság informatikai
tudás is szükséges egy jó fogtechnikusnak.
T. V.: A betegek az internet világában már mindent elérnek. Keresik az
ott látott megoldásokat. Már az idősebbek is nagyon tájékozottak. Mivel
ők naprakészek, nekünk ugyancsak
annak kell lennünk. A város nagysága
is meghatározza, hogy milyen gépekbe, eszközökbe érdemes beruházni.
Hiszen az általunk használt berendezések nagyon drágák, az áruk soká
térülhet meg.
– Mennyire jellemző, hogy új módszerek látnak napvilágot?
L. P.: Ez is napról napra változik.
Ugyanúgy követni kell ezeket is, mint
a technikákat.
T. V.: Mint minden más szakmában, itt is nagyon sok új dolog jelentkezik. Ma már valóság az is, hogy
számítógép segítségével készítenek
fogsorokat, emberi kéz érintése nélkül.
– Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó szakembernek?
L. P.: Jó kézügyesség, kitartás is
kell ehhez a munkához. Fontos, hogy
sokáig bírjon egyhelyben ülni az ember. Néha engem is megvisel a bezártság.
T. V.: Legyen a munkája szép és
precíz. Mellette a kommunikáció is
nagyon fontos. Tudnia kell, hogy az
orvos és a beteg mit vár el tőle. Nagyon fontos, hogy a határidőket betartsa.
– Milyen eszközöket, anyagokat
használ?
L. P.: A gipszektől a lenyomatanyagokig sok mindent használunk. Különböző fémekkel is dolgozunk. Ilyen
a kobalt-króm, vagy a nikkel-króm
ötvözetek. Akrilt is alkalmazunk. És
természetesen porcelánt.
T. V.: Folyamatosan változnak az
anyagok és eszközök. Egyre jobb ezen
a téren a minőség. Egészségesebben
felhasználható anyagokkal dolgozunk manapság.

– Mi a különbség az orvos és a fogtechnikus munkája között?
L. P.: Először az orvossal találkozik a páciens, ő kezdi el a kezelést. A
doktor csiszolja le a fogat, veszi le a
mintát. Mi ez alapján készítjük el a
pótlást, amit később visszaküldünk a
rendelőbe.
T. V.: Óriási a különbség. Az egyik
egészségügyi, a másik technikai szakma. A doktor az élő szövettel, a páciensekkel foglalkozik, míg mi anyagokkal. Ezért néha nehéz a tervezés,
mert valamilyen szinten mindkettőnknek ismernünk kell a másik
szakma határait. Persze végül mindig
kompromisszumra jutunk.
– Mennyire kap fontos szerepet az
orvos és fogtechnikus közötti kommunikáció?
L. P.: Nagy a szerepe a kommunikációnak ebben a kapcsolatban. Sikeres munka estén általában az orvos
és a fogtechnikus egy életre választják egymást. Vannak olyan kollégák,
akik harminc-negyven évig dolgoznak együtt. Mindenképpen megértésen alapul a közös munka.
T. V.: Az előzőekből is kiderül, nagyon fontos. Csak néha a távolság
vagy az idő szűke gátat szab ennek.
– Mennyire érintett a páciens ebben a
kölcsönös munkaviszonyban?
L. P.: Őérte dolgozik a fogorvos és
a technikus is. Alapvetően a szakmaiság elveit figyelembevéve, a paciensek igényeinek kell megfelelni. Ez az
ideális állapot.
T. V.: Van egy alap, hogy mit lehet,
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és meddig lehet elmenni. Azon belül
neki lehetnek kérései. Én szeretem,
ha valaki rendelkezik egyedi elképzeléssel is, és nem egy sémás dolgot
végzünk.
– Többnyire a fogorvos szembesül a
végeredménnyel, az elégedett pácienssel. Nem hiányzik az Ön számára a személyes visszajelzés?
L. P.: Én a mai világban az interneten szoktam visszajelzéseket kapni. A közösségi portálokon keresztül
sokan még fotót is küldenek.
T. V.: Mivel ilyen nagyságú városban lakunk, szerencsés vagyok, hogy
személyesen is találkozhatok a betegekkel. Sőt, néha a lenyomatvételtől
az átadásig jelen vagyok. Szakmailag
is fontosak ezek a személyes találkozások.
– Tapasztalata szerint, mennyire figyelnek oda az emberek a szájuk higiéniájára?
L. P.: Jobban is odafigyelhetnének.
De összességében a fiatalabb generáció nagyobb gondot fordít erre a tevékenységre manapság. A mai szülők
ezen a téren jobban figyelemmel követik a gyerekeik szájápolását.
T. V.: Mindenki azt mondja, hogy
nagyon odafigyel ezekre a dolgokra.
Tapasztalatom szerint ezen a téren
még vannak hiányosságok. Pedig
egyre több eszköz áll az emberek rendelkezésére. Ezeket próbáljuk megismertetni a páciensekkel.
– Hogyan hat a koronavírus a szakmájukra?
L. P: Tavaly elég komolyan hatott
rá. Volt munkakiesésem is. Egy hónapot otthon voltam.
T. V.: Mi ezt megérezzük. Ami nem
olyan sürgős munka, azt próbálják a
betegek egy kicsit halogatni. Félelem
is van nyílván bennük. Tartanak a
fogászattól és a vírustól. Anyagi biztonságot is próbálnak az emberek
megteremteni maguk számára, tartalékolnak. Például egy fogpótlás elég
költséges dolog.
– Mi jelenti a legnagyobb örömöt, elégedettséget a hivatásában?
L. P.: A legnagyobb öröm, ha a beteg visszajelzése pozitív.
T. V.: Az természetesen, ha az orvos elégedett a munkámmal. Ha a beteg is, akkor az még jobb.
Bertalan Erzsébet
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Lapunk hasábjain egy sorozatot
indítottunk útjára, melyben a városban működő, közművelődéssel
foglalkozó szervezeteket és civil
kezdeményezések tevékenységét
mutatjuk be. Most a Civilek a Lakóhelyért Egyesület munkájával
ismerkedhetnek meg. A témával
kapcsolatban Nagy Imre elnököt
és Mirkóné Fehér Judit alelnököt
kérdeztük.
A Középkerti Összefogás Kör 2002ben alakult meg, melyből két évvel
később létrehozták a Civilek a Lakóhelyért Egyesületet. Kezdetben a településfejlesztés elősegítésében, majd
a hagyományőrzésben munkálkodtak.
Máig ez a tevékenységi körük. A civil
szervezet rendelkezik egy zászlóval
és címerrel, amihez mind a mai napig
hűek maradtak. Ez is kifejezi a törekvésüket. A magyar kenyér hírének, rangjának visszaállításán, a pékek szorgos
munkájának elismerésén, a paraszti
kultúra étkezési, sütési hagyományainak gyűjtésén, a régi receptek felélesztésén, azoknak különböző korosztályoknak történő átadásán dolgoznak.
A szervezet munkájáért többek között
Díszoklevelet kapott az Európai Minőségi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságától, és az Agrárminisztériumtól
Közösségi Díjat vehettek át a példaértékű tevékenységük elismeréséért.
– Milyen hagyományőrző rendezvényeket szerveznek?
– Négy ilyen jellegű hagyományőrző
rendezvénysorozatot szerveztünk –
kezdi a beszélgetést Nagy Imre. – Ezek
a Hajdúsági Kenyérünnep, a Kemencés
Nap, a Kuglóffesztivál és a Sütő-Suli.
Célunk egyrészt a pékhagyomány őrzése, emlékezni a nagy munkát végző
szakemberekre, másrészt a hagyományos paraszti kultúra értékeinek feltárása és továbbadása. A rendezvényeken
évente, országosan egyedülálló módon
megtartjuk a „Sütőlapátos fogadalomtételt”, mely során az egyesület minősített sütőasszonyait és férfi tagjait
ünnepélyesen fogadjuk sorainkba.
– A gasztronómiában, annak kulturális
vetületében, milyen szerepet vállalnak?
– Nem az ősi hajdú konyhát szeretnénk visszahozni, hanem azt a tudást,
amit nagyszüleink, dédszüleink, őseink tudtak. Ez, az utóbbi negyven-ötven évben erősen megkopott. Egyesületünkkel azt szeretnénk elérni, hogy
a még élő nagymamáktól és dédnagymamáktól, a féltett családi receptfüzetekből, levéltárból, múzeumból összegyűjtsük az egykori paraszti sütési és
főzési technikákat, és ezeket átmentsük próbasütések, sütési bemutatóink
alkalmával, átadjuk a következő generációnak.
– Gyűjtik a régi recepteket, s felvállalják azok kipróbálását, újragondolását. A
hagyomány és a modern konyha hogyan
fér meg egymással?
– A régi receptekből akkor sütünk
egészségeset, finomat, ha jó minőségű alapanyagokat vásárolunk, például
lisztből, tojásból, gyümölcsből a jót
választjuk. Citromból is a kezeletlent
vegyük, ne pedig a külföldön vegyszerrel átitatottat. Következetesen betartjuk, hogy nem margarint, hanem vajat
használunk, és ezt ajánljuk minden
háziasszonynak, mert ez ad minőségi,
adalékmentes ételt. Régen is ezt használták a sütéshez és a főzéshez. Fon-
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tos, hogy a mai családok a régi recepteket így alkalmazzák, akár újragondolva
is. Így fér össze a régi és mai konyha.
Örvendetes, hogy egyre többen építenek kemencét és ennek a varázsa, a
kemencés sütemények, étkek együtt
tartják a családot, a baráti kört egy eddig szokatlan életérzésben.
– A böszörményi és hajdúsági receptjeikből több elnyerte a HÍR védjegyet. Miért tartják ezt fontosnak?
– A több száz böszörményi és hajdúsági receptből tizenhatot sikeresen
védjegyeztettünk az Agrárminisztérium Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR)
programjában. A kezdetektől fogva
részt veszünk ebben a pályázatban.
2011 óta, minden évben két-két süteményt beadunk a megmérettetésre.
Tíz-tizenöt oldalas történeti, szakmai dokumentációt kell benyújtani,
és tényleges bemutatót kell tartani
ennek kapcsán. A zsűri 15-20 tagból
áll. A legutóbbi a vajas vásári perec
volt, mely elnyerte az ítészek tetszését. Ezeknek abban van jelentősége,
hogy a több száz receptünkből néhány
süteményre hárul a figyelem. Egyébként inkább cégek rendelkeznek HÍR
védjeggyel. Mi ezekkel ellentétben
nem termelünk, hanem a különböző
sütési bemutatókon, tanfolyamokon
és receptkönyvünkben mutatjuk be
ezeket a termékeket. Ez utóbbi nagy
érdeklődést váltott ki. Immár két kötetben megjelent, több kiadást megélt „Böszörményi nagymamák finom
süteményei, ételei” receptkönyvünket
szívesen forgatják a háziasszonyok. A
tizenhat védjegyünkkel országosan a
másodikak vagyunk, az első a Pékek
Fejedelmi Rendje. A többi szervezet,
cégek, vállalkozások csak két-három
HÍR védjeggyel rendelkeznek.
– Újszerű kezdeményezést indítottak
útjára, a Sütő-sulit. Ennek keretében hogyan valósítható meg az az Önök általi
küldetés, amely a gasztrokultúrát is népszerűsíti?
– A Hungarikum pályázat keretében már négy éve rendezzük meg az
Eötvös-iskolával a Sütő-Sulit. Évek óta
nagysikerű ez a programunk, melynek
keretében formaruhába beöltözött általános iskolásoknak, pedagógusoknak, szülőknek és lisztérzékeny családoknak tartunk dagasztási, sütési
és kóstolási foglalkozást, a feledésbe
merült nagyanyáink kincset érő receptjeiből és tapasztalataiból. Nemrég
az Eötvös-iskolában tartott Sütő-Suli
tanévzárója és ünnepélyes bizonyítványosztása maradandó élmény volt
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a résztvevőknek. Összességében azt
mondhatom, hogy a kezdeményezés
négy évvel ezelőtti bevezetése nagy
sikert aratott a résztvevők körében. A
művelődési központ megbízásából jelenleg is van egy városi Sütő-Suli, amelyik a Tájházban működik.
– Céljaik közt szerepel-e, hogy néhány
fiatalt a pék vagy cukrász szakma felé irányítsanak?
– Talán egyszer ezek a Sütő-Sulis
gyerekek és a fiatal felnőttek közül
lesznek néhányan, akik ugyanígy fogják tanítani az akkori fiataloknak a bobajka, a lakodalmi béles, a dübbencs, a
kanonok lepény készítését. Az is lehet,
hogy néhányukat ez az élmény indít
el a pékszakma, vagy a cukrászat irányába. Az elmúlt években mintegy 160
gyerek vett részt a képzéseinken. Közülük biztosan többen is ezt a hivatást
választják. Ez is fontos célunk.
– A jövőt illetően milyen elképzeléseket
szeretnének megvalósítani?
– Tovább szeretnénk vinni azt a
pékhagyományt, amelyben a szakma
képviselőinek állítunk emléket; közreműködve a minőségi kenyerek, így
a kovászos- és a teljes kiőrlésű kenyerek népszerűsítésében. Tovább akarjuk
folytatni a paraszti, részben polgári, a
tájegységünkhöz kötődő sütemények
receptjeinek gyűjtését, a próbasütéseket, sütési bemutatókat, a Sütő-Suli

programjait, miközben tovább kívánjuk építeni az egyesületünk önkéntesi
közösségét. Szeretnénk továbbvinni
azt a 2018-ban aláírt „Helyi Értékek
Kartáját”, melyet vendéglátókkal és
turisztikával foglalkozó szervezetekkel írtunk alá, hogy ők is vállalják a
hagyományos termékek bemutatását.
Ebben a felek kinyilvánították, hogy
közösen kívánják színesíteni, növelni
a város idegenforgalmát, vendéglátását és elősegíteni a tájjellegű konyha
felélesztését. A kezdeményezéshez támogató szervezetként, többek között
az önkormányzat és a művelődési központ is csatlakozott.
Mirkóné Fehér Judit 2013 óta tagja
az egyesületnek.
– Én már akkor is nagyon szerettem
sütni. Lett egy kemencénk is. Egy egyesületi rendezvényen láttam a Civilek a
Lakóhelyért Egyesület tagjainak sütési
bemutatóját, és ekkor döntöttem el,
hogy csatlakozok hozzájuk. Célom az
volt, hogy tanulhassak tőlük.
– Mennyire találta meg a helyét a civil
szervezetben?
– Megtaláltam a helyemet. Az idősebbektől nagyon sokat tanultam. Egyegy rendezvény vagy tanfolyam sikere
nagyon jó érzéssel tölt el. Örülök, hogy
másoknak is átadhatom a tudásomat.
Szívesen működök közre a programokon, segítek ezek megszervezésében.
Kedvelek együttdolgozni a többiekkel.
Úgy érzem, hogy egy kiváló közösség
tagja lehetek.
– Személy szerint miben tudja segíteni
az egyesület munkáját?
– A rendezvények szervezésén túl,
részt vettem a receptkönyv írásában, a
próbasütésekben.
– Tevékenységüket mennyire tartja
eredményesnek?
– Eredményesnek tartom, mert országosan és a városon belül ismert az
egyesület. Sok szakmai rendezvényen
veszünk részt. Az oklevelek és kitüntetések is jelzik, hogy jó úton haladunk. A
legnagyobb elismerés mégis az, amikor
egy-egy sütési bemutatónkon látjuk a
jóízűen falatozó, mosolygós arcokat.
Jövőbeni terveink: folytatni ugyanezt.
bertalan

2021. NOVEMBER 22 – NOVEMBER 26.
HÉTFŐ
Brokkolis zöldségleves
Tarhonyás hús, vegyes vágott
KEDD
Zellerkrémleves levesgyönggyel
Bolognai sertéstokány, főtt tészta

SZERDA
Paradicsomleves
Fűszeres tejföllel grillezett jércemell, hasábburgonya
CSÜTÖRTÖK
Fahéjas szilvaleves
Mandulabundás csirkemell, zöldséges rizs
PÉNTEK
Marhagulyás leves
Bécsi fánk
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:

Álláshirdetés

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

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

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.

ÁLLATGONDOZÓ
és GÉPI FEJŐS
tejelő szarvasmarha telepre

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
November 24-én, szerdán 9-12 óráig dr.
Szathmári Anita aljegyző tart vezetői ügyfélfogadást.

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

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

Álláshirdetés

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
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 19. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
November 20-21. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
November 22. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
November 23. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
November 24. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
November 25. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
November 26. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 20-22. (reggel 6-tól másnap reggel 6 óráig): dr. Kecskés Lajos (06-20-9455-846).
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.
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WorkWear Shop
Munkaruházati boLt
Kálvin tér 12.

Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK|
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00 - 17.00

A Szociális Szolgáltatási Központ (4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.) pályázatot hirdet vezető gondozó munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2021. december 1-jétől teljes munkaidőben, határozatlan időre szól (vezetői megbízás határozott: 5 év, 4 hónap próbaidő kikötéssel). Illetmény és juttatás a Kjt. szerint.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.
Ellátandó feladatok: Házi segítségnyújtásának, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai irányítása az 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet alapján.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felsőfokú szociális
alapvégzettség.
Előnyt jelent: szociális területen, elsősorban idősellátásban szerzett szakmai és vezetői
tapasztalat, szociális szakvizsga vagy vezetőképzés.
Csatolandó okiratok: önéletrajz, képesítéseket tanúsító okiratok másolatai.
A pályázatokat 2021. november 30-ig lehet benyújtani a Szociális Szolgáltatási Központhoz (4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.), ill. elektronikusan az szszk.
titkarsag@gmail.com e-mail címre. A pályázattal kapcsolatban Töviskes Mária Magdolna intézményvezetőnél lehet. Tel: 52/371-066.
Az intézmény fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

GÉPÉSZ
biogáz üzembe
Jelentkezni

GELLÉN SÁNDORNÁL
a 06-20-219-0696

telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

KEDVES OLVASÓINK!

Pályázati felhívás

Köszönetnyilvánítás

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

Köszönetnyilvánítás

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

Gyászjelentés
A gyászoló család mély fájdalommal
tudatja, hogy

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

BOTOS LAJOS PÉTER
ÖZV. OLÁH JÓZSEFNÉ
(született Monori Róza)

SIPOS JÁNOS

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”
A gyászoló család.

„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni,
odalent már nem fáj semmi!”

A gyászoló család.

(a Béke Agrárszövetkezet
ágazatvezetője)
73 éves korában megpihent örökre. Drága
szerettünk hamvasztás utáni gyászszertartása
2021. november 26-án (pénteken) 11 órakor
lesz, a Hajdúböszörményi Köztemető ravatalozójában polgári szertartás szerint.
„Megállt egy szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkadon.
De szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon.”
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le!

A gyászoló család.

2021. NOVEMBER 19.
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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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Tiszta lappal
Felnőtt női kosárlabdacsapat
alakult Hajdúböszörményben. Az
együttes edzője Farkas Gergely,
akit többek között erről a sportolási lehetőségről kérdeztünk.

kollégám végezte. Bejárta az intézményeket, és mi is hirdettük neten
a lehetőséget. Sokan érdeklődnek a
tevékenységünk iránt. Akik eljönnek
hozzánk, azok szeretnek játszani.

– Honnan az ötlet, hogy megalakítsák a csapatot?
– Az ötlet onnan jött, hogy nagyon
szeretem a kosárlabdát. Mióta a HTEnél dolgozom, több sportkérdéssel
foglalkoztam már. Szakmai ártalomból, ennek a játéknak a szemszögéből
állok a többi sporthoz is. Ilyen többek között a csapatszemlélet, a célok,
amiket kitűzünk magunk elé. Nagy
NBA rajongó vagyok. Újságcikkeket
olvasok és képzéseken veszek részt.
Országos zsákolóbajnok voltam,
mert magasra tudtam emelkedni.
Egy komolyabb baleset vetett véget
az aktív pályafutásomnak, ami után
már nem élsportolhattam, de a játék
iránti szerelem megmaradt.
– Hogyan történt a toborzás az
együttesbe?
– A toborzást főleg Bertalan Imre

Kedvelik a sportot és a közösséget.
– Hány fős a csapatuk?
– Tizenkét főt számlál a csapat.
Számítunk újabb jelentkezőkre is, és
várjuk az érdeklődőket az edzésünkre, melyet szerdánként tartunk a Középkerti-iskolában, este hat órától.
– Hogyan edzenek?
– Szabadjáték keretében sajátíthatják el a sporthoz szükséges
mozgásformákat. Elsődleges célkitűzésünk a csapat megalapozása. A
jövőben gondolkodva a bajnokság
is szóba jött, hiszen nálunk minden
csapattag a HTE játékosa. Dobásformákat és labdakezelést is gyakorlunk
az edzéseken, mindenki lelkes. Volt,
aki a tréning elején jelezte, hogy hét
órakor mennie kell, és végül, végig
ott maradt az edzésen.
–b–
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