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Sport

Fenyőfaállítás
Hajdúböszörményben már hagyomány, hogy a város közössége
karácsonyfát állít a város főterére.

Az adventi várakozás jegyében
november 28-án gyújtották meg a
főtéren, az erre az időszakra utaló
első gyertyát.
A hagyomány szerint a három lila és
egy rózsaszín gyertya jelképezi a böjti
időszakon belül a vezeklést, a hitet, a
reményt, a szeretetet és az örömet. A
gyertyagyújtáson többek között ezekről is beszélt Kiss Attila polgármester,
aki kiegészítve előző gondolatait elmondta, hogy napjainkban továbbra is
fontos az egymás iránti türelem és tisztelet. Hangsúlyozta azt is, hogy közösségeinknek, s ezen belül az egyéneknek,
megértőbbnek kell lennie egymás iránt.
Mint fogalmazott, mindenki megérdemli a tiszteletet és a megbecsülést,
legyen az akár felnőtt vagy gyermek.
A polgármester beszéde után Somogyi László, a Kálvin téri református
gyülekezet lelkésze mondta el ünnepi gondolatait, s hirdetett igét, majd
Loment Péter Bocskai téri lelkész imá-

A 15 méter magas fát ezúttal Kiss
László, Gombos András utcai lakos
ajánlotta fel. A Polgármesteri Hivatal
Báthory-termét is ünneplőbe öltöztették, ahol az Eszenyi Balázs által adományozott fenyő járul hozzá az adventi várakozáshoz.
A főtéren legközelebb december
5-én szerveznek gyertyagyújtást, ahol
Sőrés István alpolgármester és Hasulyó
János római katolikus plébános mond
ünnepi gondolatokat. A gyertyagyújtást követően adventi koncertre várják
az édeklődőket a művelődési központ
val és áldással fordult a jelenlévőkhöz. színháztermébe, ahol Szalonna és banAz adventi gyertyagyújtás után az dája lép a színpadra.
érdeklődők Palya Bea koncerjét hallgathatták meg a művelődési központ
színháztermében. Az előadó műsorában az ünnep hangulatát idéző dalokat
mutatott be.

Adventi gyertyagyújtás
december 5. 16 óra
Ünnepi
gondolatokat mond:
Sőrés István
alpolgármester
Hasulyó János
római katolikus plébános
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Csóka Pál

A polgármester „Polgármesteri
Elismerő Oklevelet” adományozott a Város napja alkalmából
Csóka Pál, a Települési Agrárgazdasági Bizottság elnöke részére,
a Hajdúböszörményi Csatornamű
Vízgazdálkodási Társulatban elnökként hosszú éveken át végzett tevékenységéért, és a város
agrárpolitikájáért kiváló szakértelemmel végzett munkájáért.
Csóka Pál elmondása szerint egy
elismerést mindig jó érzéssel vesz
át az ember. Ez visszajelzése annak,
hogy valamit letett az asztalra. A vízgazdálkodási társulati munkája még
2009-ben kezdődött el, mely tízéves
tartamú társadalmi megbízatás volt.
A beruházás mind a mai napig a legnagyobb értékű projektje a városnak.
Ennek a programnak a megvalósulásával, élete jelentős része zárult le.
Az „agrárvonal” régebben kezdődött
a gazdálkodó életében. 2005-ben
traktorokkal vonultak fel Budapestre, hiszen az akkori kormány a támogatásokat nem akarta kifizetni. Élve
a jogaikkal, tiltakoztak. Akkor kezdődött az agrárérdekvédelmi tevékenysége. Ez mára abban csúcsosodott ki,
hogy földügyekért felelős megyei alelnök az agrárkamarában.
A föld szeretete
– Gyermekként tanyán éltem, tizennégy éves koromig. Pród mellett
nőttem fel. A szüleim termelőszövetkezeti tagok soha nem voltak, nekünk
mindig volt földünk. Gazdálkodtunk,
jószág mindig volt az udvaron. Az
akkori helyzetnek megfelelően, édesapám és édesanyám nem javasolta,
hogy ezt a tradíciót folytassam. Így
elmentem ipari tanulónak, esztergályosnak, majd a gépipari minőségellenőrző technikusit is elvégeztem.
Minőségi ellenőr voltam, utána pedig
a Tungsramban a gépgyártáson vezetőként dolgoztam. Nagyon szerettem
ezt a munkámat. Az már más kérdés,
hogy az életem más irányba fordult.
Csóka Pál a kárpótlás során már
földet vásárolt, 1993-ban. A második böszörményi árverés volt ekkor.
Ez meghatározó élmény volt számára, mert édesapja úgy indította útnak, hogy föld nélkül haza ne merjen
menni.
– Én a családtól azt az útravalót
kaptam, hogy szorgalmasnak kell
lenni. Kellő odaadással végezzem a
feladatomat. Ennek egész életemben
megvolt a jutalma. Ma már életvitelszerűen a mezőgazdasággal foglalkozom, ebben a föld szeretete motivál.
Amikor látom, hogy elvetek valamilyen magot, s abból növény lesz. Kevés ennél csodálatosabb érzés van.
Másik nagy szívügyem a szarvasmarhák tartása. Amikor világra segítesz
egy kisborjút, azt látod felnőni, annál
felemelőbb aligha létezik.
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nek köszönhetően szinte száz százaléka csatornázva lett a városnak. Erre
máig nagyon büszke Csóka Pál.
Tősgyökeres hajdúböszörményi

A gazdálkodó életében több mérföldkő is akadt. A legelső természetesen a földvásárlás volt. Majd
1996 márciusában alapították meg
a testvérével a vállalkozásukat. Ez a
mai napig ugyanúgy működik, csak
családtagokkal bővült ki. Csóka Pál
munkájában a legnagyobb hangsúlyt
az eredményességre fordítja. A siker
több területen is mérhető. Ha az ember jól dolgozik, akkor még figyelni
kell az időjárást, ami szintén meghatározó. Egy gazda tehet bármit, ha
az égiek nem segítik. Ez különösen a
Réti területeken meghatározó.
– A vállalkozásunk úgy kerek, ahogyan mi, a testvéremmel összeraktuk. Az utódainknak ezt adjuk tovább. Szerencsére közülük többen ezt
a hivatást választották. Ők is ragaszkodnak a hagyományokhoz, tisztelik
az általunk létrehozott gazdaságot.
Megtalálni az arany középutat
A földügyek szakértőjeként Csóka
Pál több területen is segíteni tudja a
gazdálkodókat. A települési agrárbizottság azzal a céllal jött létre, hogy
az adott térség földforgalmához véleményt mondjon. Ez úgy működik,
hogy Böszörményben egy évben létrejön 400-500 földeladási szerződés.
A kilencfős grémium, melynek a vezetője a gazdálkodó, azt is nézi többek között, hogy a vásárló hogyan
gazdálkodik, nem gyomos-e a területe.
– Például megyei szinten 1-1,5 százalék az elutasítás. Böszörményben
ez 4-5 esetre tehető évente. Helyben
a két megvétózási ok a gazda viselkedése, károkozása, illetve a megvásárlandó föld túlzottan magas értéke.
Ezt próbáljuk mi kordában tartani,
hogy az érintettek ne horribilis áron
tudjanak területet vásárolni. A gazdának a föld egy termelési eszköz. A
gazdák is különbözőek, hiszen van,
aki a saját földre esküszik, és olyan is
akad, aki a bérlésre teszi le a voksát.
Itt kell megtalálni az arany középutat

temben a szennyvízberuházás. Kicsit
külsősként csöppentem ebbe bele.
Öt intézőbizottsági tag közül lettem
az elnök. Az elején izgalmas volt, de
utána belerázódtunk. Voltak olyan
visszajelzések, hogy miért védem
ennyire a tulajdonosok érdekeit. Célom volt, hogy a tagok érdekképviseletét ellássam. Egyébként ennek
a projektnek az első két éve volt a
nagyon izgalmas, amikor a program
műszaki része valósult meg, 2010ben. Zöme ekkor készült el. Következő év márciusában volt a műszaki
átadás. Onnantól kezdve az volt a
társulat feladata, hogy a tagok önrészét előteremtse.
Csóka Pál tíz éve egyebek mellett
azt intézte, hogy azokat, akik nem
akartak hozzájárulni, egyenként
megkeressék. Saját bevallása szerint, egy mozgalmas és eredményes
időszak volt az életében. Egyébként
a beruházás onnan indult el, hogy
4200 telken nem volt szennyvízcsatorna Hajdúböszörményben. Száznál
több zug is érintett volt. Ez izgalmas
kihívás volt számára. De itt is sikerült felnőnie a feladathoz. A projekt-

Az előzőekből is kiderült, hogy
a gazdálkodó lokálpatrióta. Sokat
adott a városnak, de ugyanezt kapta
Böszörménytől is.
– Én nagyon szeretem a várost, az
itt élő embereket. Tősgyökeres helyi
vagyok, hiszen a levéltári adatok szerint hat generációnk bizonyítottan
itt élt. Otthont, megélhetést kaptam
a várostól. Akinek földje van, az nem
fog elvándorolni, mert az ideköt. Az
én nagyapám 103 éve vett itt területet, az iratai még megvannak. Tehát
engem minden ideköt.
Csóka Pál vallja, hogy sikereit nem
érte volna el a biztos családi háttér
nélkül. Hozzátartozóira mindig számíthatott, és számíthat.
– Mi már ketten vagyunk otthon
a feleségemmel. De mind a két gyerekünk itt él Böszörményben. Ők
ugyanolyan érzésekkel vannak irántunk, mint mi voltunk a szüleinkkel
szemben. Például, ha beteg volt a
gyermekem, a nagyszülők vigyáztak
rá. Most az enyémek vannak ugyanígy. A másik az, hogy én, mint gazdálkodó, bizonyos házimunkákba nem
tudok besegíteni. Így ezek java része
a feleségemre hárul. Rá, ezen túl is
mindenben számíthatok.
A gazdálkodó visszatekintve eddigi
életére, boldog embernek tartja magát. Úgy gondolja, hogy lehet többet
érhetett volna el, de ő így elégedett.
Vallja, hogy bárkinek a szemébe tud
nézni a városban, nincs takargatni
alója. Egész élete során mindig a becsület volt számára a mérvadó.
Bertalan Erzsébet

Folytatódik az oltás
A hajdúböszörményi egészségügyi szolgáltatók összefogásának keretében, decemberben
minden héten kedden, szerdán
és csütörtökön 16-18 óra között
oltakozásra nyílik lehetősége a
lakosoknak a Kálvin téri rendelőintézetben.

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében a szakemberek
várják a 12. életévüket betöltött hajdúböszörményi lakosokat, elsődlegesen a harmadik körös oltásra. Az orvosok csak Pfizer vakcinával oltanak.
Időpontot a háziorvosától kérhet a
pácines, illetve az orvosok leterheltségének csökkentése érdekében, a
következő telefonszámon is jelentkezhetnek oltásra: +36-20-522-8595.
Fontos, hogy csak előzetes
Eredményes időszak volt
időpontegyeztetés után fogadják az
Nem volt egy rossz időszak az éle- oltakozni vágyókat!

Ne felejtsék otthon a hozzájáruló nyilatkozatot és a maszkot sem!
A harmadik, emlékeztető oltásra jelentkezők nyilatkozata különbözik a
korábban használt dokumentumtól,
melyet az internetről tudnak letölteni, vagy beszerezhetik a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál is.
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Önkormányzati krónika
A képviselő-testület november
25-ei ülésén huszonhét téma szerepelt a döntéshozók asztalán. A
testület tagjai a közelmúltban elhunyt Kövér László Géza, korábbi alpolgármester emléke előtt,
egyperces néma felállással tisztelegtek.
Napirend előtt Nagy Zoltán képviselő kért szót, aki a Mátyás király
körút és Hadházi utcák kereszteződésének veszélyeire hívta fel a figyelmet. Javasolta, hogy térképezzék fel
a szakemberek a tíz legproblémásabb
útkereszteződést a városban. Ezekre keressenek megoldást a balesetveszély csökkentése érdekében. A
tanácskozáson Kiss Attila polgármester bejelentette, hogy a Megye
napja alkalmából emlékérmet adományozott Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzata a Civilek a Lakóhelyért
Egyesület részére, illetve a Bocskai
Néptáncegyüttes vezetője, Varga József Kölcsey Ferenc-díjat vehetett át.
A városvezető gratulált a kitüntetetteknek.

Elsőként a jövő évi költségvetési
gazdálkodás koncepciójáról tárgyaltak a grémium tagjai. A szavazás
során elrendelték egyebek mellett,
hogy a tervezőmunka pontosítása folyamatosan történjen meg. A feladat
elősegítésére, az intézmények részére Tervezési utasítást kell kiadni. Ezt
követően engedélyezték, hogy a jövő
évi költségvetésben tervezzenek be
20 millió forint működési támogatást
a köztemetőt üzemeltető Paraklétosz
Nonprofit Kft.-nek. Elfogadták a
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2020/2021. tanévi, szakmai és
gazdálkodási feladatellátásáról szóló
tájékoztatót is. Ugyancsak elfogadták az orvosi ügyelet működéséről
szóló beszámolót. A feladatot négy
hónapja a mentőszolgálat látja el. A
tárgyalás során elhangzott, hogy az
említett időszakban 562 ellátási esemény történt a városban. Az említett
időszak szakmailag stabil és kiegyensúlyozott volt, panaszmentesen telt
el. Ezt követően a 2022-es belső ellenőrzési tervet is elfogadták, majd
tájékoztatót vitattak meg a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak jövő évi üzleti terveinek
koncepcióiról a testület tagjai. Újra

téma volt a tanácskozáson a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. január 1-től történő
működése. Ezzel kapcsolatban egyebek mellett már határozat született
arról, hogy a feladatot két cég látja el,
a Szabadhajdú Kft. és a Hajdú7 Kft.
Ezek a cégek továbbra is a holding
kereteing belül végzik munkájukat,
az átalakítási modellt korábban elfogadta a testület. Most határozat
született arról, hogy a 2022. első negyedévi működési költséget, a 2021.
évi költségvetés lehetőségeinek fényében, a decemberi képviselő-testületi ülésen biztosítja a a grémium a
két önkormányzati cégnek. A további
részletekről a decemberi tanácskozáson tárgyal a grémium. Ezt követően
a város ivóvíz- és szennyvízközmű
szolgáltatásának jövőjéről folytattak
vitát a képviselők. Napirendre került a jövő évi közfoglalkoztatás tervezésére vonatkozó tájékoztatás is,
melynek kapcsán igent mondtak a
szakmai anyagban foglaltakra. Támogatták, hogy a 2022. évi Start közfog-

lalkoztatási programok közül a szociális és mezőgazdasági projekteket
nyújtják be. Szintén döntöttek arról,
hogy folytatódjon a húsgalamb program. Amennyiben lehetőség nyílik,
akkor hosszabb idejű foglalkoztatásra nyújtsák be az igényt a szakemberek. A továbbiakban a testület tagjai
mások mellett, a folyamatban lévő
nagyobb beruházásokról és pályázati
lehetőségekről készült szakmai anyagot vitatták meg, majd közbeszerzési
eljárások lezáró döntéseinek meghozatala történt meg a tanácskozás végén.
Bertalan Erzsébet

Nőtt a fertőzöttek száma
Hajdúböszörményben tovább emelkedett az igazolt koronavírusos
fertőzöttek száma. Míg korábban
300 aktív fertőzöttet tartottak számon, addig az elmúlt héten már 383
személynél igazolták a fertőzést.
Közülük tizennégyen szorulnak
kórházi ápolásra. A szakemberek továbbra is kérik az oltatlanokat, hogy
az oltakozási hetet is kihasználva,
jelentkezzenek a vakcináért, és adassák be maguknak!
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Néma jegypénztár
„Felgördül” a képzeletbeli függöny a művelődési központ előadótermében december 16-án, este
7 órakor. Olasz Szabó Soma színművész előadásában Szakonyi Károly Váróterem című monodrámája
elevenedik meg egy képben, Arvo
Pärt zenéjével.

Az Orfeoszínház Hajdúböszörmény
Egyesület bemutatójával kapcsolatban
az előadó a következő gondolatokat
írta közösségi oldalán. „Takarítatlan
vidéki vasútállomás várótermében
ülünk. A falon elrongyolódott szélű
menetrendek, már fakó, de még eléggé
színes plakátok: utazási irodák csábos
reklámjai. Fehér városok, kék tengerek, magasba szökő hegyek, faházak,
hajók. Egy óra, mely az időt hívatna
mutatni, de... Néma jegypénztár. Holt
csend. Alkony. Odakint ősz. Köd, eső,
sár. Ballon trencskót viselő, negyven
körüli, zilált, ázott fickó esik be a bejárati ajtón.”
– Úgy találtam rá a darabra, hogy
még a Színművészeti Egyetemre jártam, és akkoriban lelkesen mindent
elolvastam, amit kiadtak az elméleti
tanáraink – kezdi a beszélgetést Olasz
Szabó Soma. Ahogyan a könyvtárban
keresgéltem a darabok között, ez is a
kezembe akadt. Elolvastam a monodrámát. Én ekkor még csak körülbelül
húsz esztendős voltam. Az író szerint
egy negyven körüli férfiról szól a történet. Olyan élethelyzetben lévő embernek a drámája, akit még nem játszhattam el. Bár már akkor is valami nagyon
megragadott benne. Rögtön tudtam,
hogy nekem ezzel dolgom lesz az életben. Aztán mintegy tizenöt évig még
„pihent” a polcomon. Majd újra a kezembe került.
Az, hogy Olasz Szabó Soma színpadra állította a darabot, nem egy pillanatnyi elhatározás műve. Amikor újra a
kezébe akadt a szöveg, először csak elkezdte olvasgatni. Aztán fokozatosan
kialakult egy szenvedélyes kötődése a
monodrámához. Elkezdett álmodozni
róla. Nem tűzte ki előre, hogy mikor
fogja színpadra állítani.
– Amikor először megfogalmazódott
bennem, hogy ezen a pályán szeretnék
boldogulni, tizenhat éves voltam. Debrecenben az Ady Endre Gimnázium
drámatagozatára jártam. Akkor azt
gondoltam, hogy a színészet egyféle
tanítás, kultúrmisszió. Inkább az irodalom felől sodródtam erre a pályára.
Abban hittem, hogy gyönyörű szép,
írott hagyatékunk olyan bölcsességekkel teli, amelyek nemesíteni tud-

ják az emberek életét. Engem mindig
jobban érdekelt az a fajta színház, ami
közművelődésnek tekinthető. Amely
nemcsak szórakoztatja, hanem műveli,
nemesíti is az embert. Kissé bizonytalan vagyok még abban, hogy ez a darab
kinek, mit üzen. A történet egy válságban lévő emberről szól. Azt, hogy
a néző milyen következtetést von le
az előadásból, azt rábíznám – úgy érzem, nem az én feladatom eldönteni.
„Veszélyes” terep egyébként ez a darab,
mert nem kifejezetten vidám kifejletű
mű. Erősen melodramatikus a dolog. A
melodráma pedig finoman szólva sem
vezető műfaja korunknak. Ez a munka egy ’69-es darab, nem igazán „korszerű”. De gyakran úgy érzem, én sem
akarok az lenni. A korszerűségnél valami átfogóbbra, időtállóbbra törekszem
mindig. És az nem nagyon változik,
amiről a Váróterem szól. Egy takarítatlan, erősen elhagyatottnak tűnő, vidéki vasúti váróterem a helyszín. A nézőtér sem hagyományos lesz, hanem
mindenki ebben a helyiségben fog ülni
valahol; így az előadás konkrétan több
szemszögből lesz látható – úgy készüljön tehát a tisztelt nagyérdemű, hogy
néha bizony háttal áll neki majd a színész. Az író leírása szerint elrongyolódott menetrendek vannak, utazási
irodák megfakult plakátjai a falakon.
Mindez azonban nem kerül reális megjelenítésre; a „díszlet”, a környezet a
szereplő által elmondott szavakból rajzolódik majd ki a néző fejében, a képzelet ereje által. A kezdő pillanatban a
tér egészében még csak kosz, piszok és
csend… Aztán egyszer csak beesik egy
jóképű negyvenes fickó. Innen indul
a történet. Mindig a jegypénztár felé
beszél az illető, nagyon keres valamit,
ami gyerekkorához kötődik. Van egy
szerelmi szála is a darabnak. Ez félbeszakad a főhős gyermekkorában. Egy
teljesen hétköznapi, polgári lénynek az
élete tulajdonképpen, ami kirajzolódik
előttünk. Aki egyszer csak felborítja
megszokott napi menetrendjét, mint
a „Truman Show” c. film címszereplője, és vissza akar rohanni a múltba.
Meg akarja keresni azt, amit elvesztett
gyermekkorában.
– Ez nem egy könnyű színészi feladat. Azt hiszem, még nem játszottam
ennyire nehéz szerepet. Pszichológiailag is óriási talány számomra. Érdekes
helyzet, hogy a darabnak nincs rendezője. Néha jó lenne valaki, aki intenzívebb helyzetbe, elmélyültebb összpontosításra kényszerítene azáltal,
hogy figyel. Nehéz egyedül próbálni.
Kicsit úgy érzem, mintha vakon repülnék. Bíznom kell az intuícióimban és
az őszinteség erejében. Számomra az
egésznek a lényege az, hogy el tudok-e
jutni a színészetnek arra a szintjére,
amire korábban még nem értem el.
Az ember minél idősebb, minél többet
játszik színházban, egyre több sablonviselkedés, manír, közhelyes mintán
alapuló attitűd „ragad rá”. Ezeket nagyon nehéz elhagyni. Én most ezeket a
korlátokat, beidegződéseket próbálom
felülírni. Ugyanakkor ez mégsem egy
alternatív előadás lesz. Minden téren
egy borzasztó egyszerű darabot láthat
a közönség. Vagy mégsem?
bertalan

4
A városban működő kulturális
tevékenységet is végző szervezetek közül ezúttal a Dóry József
Nótaklub hétköznapjaival ismerkedhetnek meg olvasóink. Hadházi Sándort és Szabó Sándort
kérdeztük a civil szervezetről.
Hadházi Sándor alapító tagja a nótaklubnak. Másfél évtizedig vezette
azt. Azóta is hűségesen eljár az öszszejövetelekre és fellépésekre.
– Az elmúlt több mint két évtizedben
mit sikerült elérniük?
– Fő célunk a hagyományok őrzése. Ennek érdekében különböző megmérettetéseken, gálákon veszünk
részt. Sokszor lépünk fel a környező
városokban és természetesen Hajdúböszörményben. Itt gyakran hívnak
meg bennünket intézmények, cégek
és a városi összejöveteleken is bemutatkozunk. De volt olyan, hogy országos rendezvényen léptünk színpadra.
Ezeken szép sikerrel szoktunk szerepelni.
– Tapasztalatuk szerint mennyire
népszerű a műfaj az emberek között?
– Inkább az idősebb korosztály körében népszerű. A tagságunkra is jellemző ez. A foglalkozásokon szívesen
tanulunk egymástól is nótákat. Mindig előkerül egy-egy új dal.
– Mennyi munkát fektetnek abba,
hogy színpadra tudjanak lépni?
– Egy-egy alkalommal előfordul,
hogy négyszer vagy ötször is gyakorolunk hetente. Ilyenkor összeállítjuk a műsort, és sokat énekeljük a
nótákat. Szívünkhöz közelálló dalokat szoktunk előadni.
– Milyen egy próbájuk?
– Volt állandó zenekarunk. Velük
gyakoroltunk. Sokat segített ebben
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Csendül a nóta

K. Tóth István, Pacsmag János, Bodnár Márton, Kathi Lajos, illetve Ungvári Janika és Fróna András. Amúgy,
heti egy alkalommal szoktunk összejönni. Van, amikor „csak” a magunk
örömére nótázunk.
– Milyen nótákból áll a repertoárjuk?
– Sokan kedvelik a csárdásokat, a
szép hallgatónótákat, ezt én magam
is nagyon szeretem, mert mindent
elmondanak az élettel kapcsolatban.
Olyan dalokat mutatunk be, amelyek
megérintik az ember lelkét.
– Kíséretként mennyire tartják fontosnak az élőzenét?
– Ez nagyon fontos. Nálunk az
élőzene első helyen szerepel. Ez egyszeri, megismételhetetlen. Igaz, nagyobb a rizikója, de mindenképpen
ragaszkodunk hozzá.
– Többször hívnak hivatásos művé-

szeket is e fellépéseikre.
– Ezt is nagyon szereti a közönség.
Egy színpadon szerepeltünk mások
mellett már Nyíri Szabó Sándor, Sarkadi László, G. Szabó Márta, Lente
Lajos és Lovas Lajos nótaénekesekkel
is, akik szakmai tanácsokkal is elláttak bennünket.
Szabó Sándor, a klub jelenlegi vezetője 2018 óta tagja a csoportnak.
Ez a társaság nagyon jó közösség.kezdi mondandóját. Együtt adjuk
elő a bánatunkat és örömünket a
nótában és a zenében. Egy-egy heti
gondunkat letesszük, amikor öszszejövünk. Mindent kiéneklünk magunkból.
– A városban milyen igény mutatkozik a tevékenységükre?
– Az idősebbek ezt a műfajt nagyon szeretik. Vannak fiatalok is, de
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ők kevesebben. Mi sok rendezvényre
járunk, és azt tapasztaljuk, hogy a
falvakban és kisebb városokban ez a
korosztály is kedveli a szép magyar
nótákat. Mi próbálkozunk, hogy bevonzzuk a fiatalokat, de nem sok sikerrel jártunk ezidáig.
– Hova helyezné el magukat a város
civil szervezetei között?
– Mi elsősorban egy kulturális csoport vagyunk. De emellett kirándulni
is szoktunk, és rendezvényeket szervezünk.
– Más civil szervezetekkel milyen a
kapcsolatuk?
– Mindenkivel jó kapcsolatot alakítottunk ki. Például részt veszünk egymás rendezvényein. Kimondottan
eredményes az együttműködésünk a
Varga Lajos Körrel, a kertbarátokkal
és a nyugdíjas klubbal. Ha valamelyik
szervezet rendezvényt tart, mi nagyon szívesen elmegyünk ezekre, és
ha igénylik, fellépünk.
– A művelődési központ égisze alatt
működnek. Milyen segítséget kapnak a
Szabadhajdú Nonprofit Kft.-től?
– Minden segítséget megkapunk
a művelődési központtól. Ők biztosítják számunkra a termet és a technikai hátteret, valamint a szakmai
munkánkat is támogatják.
– A jövőt illetően milyen terveik vannak?
– Szeretnénk a megkezdett úton
továbbhaladni. Előadásokon továbbra is sikeresen akarunk szerepelni.
Új tagokat szintén várunk a klubba,
köztük a fiatalok felé ugyancsak szeretnénk nyitni. Új helyszíneket és lehetőséget keresünk. Szeretnénk, ha
ez a műfaj tovább fennmaradna.
bertalan

SZÍNHÁZI
ÉVAD
2021/2022 • HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
BOCSKAI TÉR 4.
SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Sillye-bérlet 3. előadása

„SÓSKA,
DEC.15.
SÜLTKRUMPLI”
ÚJ IDŐPONTBAN!

szerda,19 óra

komédia 2 részben | a József Attila Színház vendégjátéka

Szereposztás:
BOZSÓ PÉTER
NEMCSÁK KÁROLY
KARÁCSONYI ZOLTÁN
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Tervezett bemutató:
2022
május

SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
és KÖZÖSSÉGI HÁZ SZÍNHÁZTERME
Jegyek elővételben december 2–től kaphatók 3800 Ft-os áron a Sillye Gábor
Művelődési Központ és Közösségi Ház gazdasági irodájában.
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FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata
VACSORAMENÜ
2021. december 9-10.
HÉTFŐ-PÉNTEK: 15.00-20.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

SZOMBATI EBÉDMENÜ
2021. DECEMBER 11.
11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

Levesek (1 választható)

Levesek (1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

• Húsleves
• Meggyleves

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)

• Szezámmagos csirkemellcsík
• Sajtmártásos csirkefalatok
• Kapros juhtúróval grillezett
sertésszelet

Köretek(1 választható)

Köretek (1 választható)

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

• Párolt rizs
• Édesburgonya +400 Ft
• Grill zöldség +400 Ft
• Hasábburgonya
A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

• Szezámmagos csirkemellcsík
• Sajtmártásos csirkefalatok
• Kapros juhtúróval grillezett
sertésszelet

1.790 Ft
1.490 Ft

Az ebédmenü ára levessel:
1.790 Ft
Az ebédmenü ára csak főétel: 1.490 Ft

RENDELJ A’LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL
házhozszállítással és elvitelre!
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Születésnapi köszöntő

Sajtos Imre és felesége,
Fehér Margit
november 27-én ünnepelték

50. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból sok boldogságot
kíván négy lányuk, öt unokájuk
és szerető családjuk.

Pályázati felhívás

A Fazekas Gábor Idősek Otthona intézményvezetője
(Költségvetési szerv megnevezése: Fazekas Gábor Idősek Otthona
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.) pályázatot hirdet
könyvelő munkakör betöltésére
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony – teljes munkaidőben 4 hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapításéra és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), 257/2000. (XI.26)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok:
– számviteli és pénzügyi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok szerint,
– gazdasági események ASP programban való rögzítése, könyvelése,
– az időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérleg jelentés és a beszámoló adatai valódiságának, teljességének és hitelességének biztosítása,
– vezetői döntéseket alátámasztó eseti számviteli és pénzügyi információ szolgáltatás kötelezettségének teljesítése,
– adózással kapcsolatos feladatok ellátása,
– közreműködés a KSH jelentések elkészítésében
– egyéb számviteli feladatok,
– a gondozottak személyi nyilvántartásának vezetése, gondoskodik az otthonlakók gondozási díjának beszedéséről, nyilvántartást vezet a gondozottak étkezéséről, távolmaradásáról,
Pályázati feltételek:
– gazdasági középiskolai/gimnáziumi végzettség,
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– mérlegképes könyvelői végzettség
A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:
– felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
– költségvetésben szerzett tapasztalat,
– ASP gazdálkodási szakrendszer, KGR rendszer ismerete
– felhasználói szintű számítógépes ismeret
Pályázathoz csatolandó iratok:
– végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi – eredeti – hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet,
illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt)
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. december 20. napjáig lehet benyújtani a Fazekas Gábor Idősek Otthona intézményvezetője részére személyesen
(4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.), vagy e-mailen (fgio@fgio.hu).
A pályázat elbírálásának módja, határideje: Az intézményvezető, mint kinevezési
jogkör gyakorlója 2021. december 27. napjáig dönt a közalkalmazott kinevezéséről, vagy
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. január 01. napjától tölthető be.

Pályázati felhívás
A „Felzárkózás a Magasabb Szintű Oktatáshoz” Közalapítvány pályázatot hirdet kimagaslóan tehetséges tanulók egyszeri tanulmányi ösztöndíjára.
Pályázhatnak azok a hajdúböszörményi fiatalok, akik felsőfokú intézményben alap-, vagy
mesterképzésben, ill. osztatlan képzésben első diplomát szerzők, illetve PhD hallgatók.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell egy rövid bemutatkozást, a kimagasló teljesítményt
igazoló dokumentumok (bizonyítványok, versenyeredmények stb.) másolatát, két szakember
ajánlását, valamint nyilatkozatot a pályázó anyagi helyzetéről.
A közalapítvány azokat a pályázókat támogatja, akik főiskolájuk, egyetemük tantervi követelményeit meghaladó tudományos, vagy művészeti tevékenységükhöz kérik a támogatást
az első tanév befejezése után. Az odaítélésnél a választott területen elért kiemelkedő teljesítmény számít. Egyenlő feltételek mellett előnyben részesül az, aki még nem kapott közalapítványunktól ösztöndíjat, és szociális helyzete jobban indokolja.
Pályázati adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. I. emelet 59. iroda), vagy letölthető a www.hajduboszormeny.hu
honlapról.
Pályázatokat postai úton a kuratórium címére („Felzárkózás a Magasabb Szintű Oktatáshoz” Közalapítvány 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy e-mailben - a felhívásban szereplő dokumentumokkal együtt, előírt formai követelményeknek megfelelően – az
ignath.szilvia@hajduboszormeny.hu címre kell megküldeni.
Benyújtási határidő: 2021. december 10. (péntek) 12 óra

Barak Imre
december 2-án ünnepelte
93. születésnapját.
Ez alkalomból szeretettel
köszöntik gyermekei,
unokái és dédunokája.

Születésnapi köszöntő
NAGY LÁSZLÓNÉ
(Debreceni Erzsébet)
a napokban ünnepelte

80. születésnapját.
Ez alkalomból szeretettel
köszöntik: fiai, menyei,
6 unokája és 7 dédunokája.
Kívánunk nagyon jó
egészséget és hosszú,
boldog éveket.

Születésnapi köszöntő
özv. PAPP IMRÉNÉ
december 8-án ünnepli

90. születésnapját.

Ez alkalomból szeretettel
köszöntik: fiai, menyei,
unokáik családjukkal.
Kívánunk nagyon jó
egészséget és hosszú,
boldog éveket.

Házassági évforduló
Szabó Antal és
Szabó Antalné (Fekete Ibolya)
december 4-én ünneplik

50. házassági évfordulójukat
Isten áldásával.

Ez alkalomból szeretettel
köszöntjük kedves szüleinket.
Ibike, Erika Sanyival,
Antal Anikóval és az unokákkal,
Anikával és Antikával.
„Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet”

Az Orfeoszínház Hajdúböszörményért Egyesület bemutatja
a Sillye Gábor Művelődési Központ előadótermében
december 16-án 19 órai kezdettel
Szakonyi Károly: Váróterem
című monodrámáját egy képben, Alvo Pärt zenéjével,
Olasz Szabó Soma előadásában
Jegyek foglalhatók és megvásárolhatók
a művelődési központ gazdasági irodájában,
munkaidőben, 1500 Ft-os áron.
Tel: 06-20-560-43-83.

2021. DECEMBER 3.
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Találja meg otthonát
32 lakásos LÉVAY LAKÓPARKUNKBAN!
Lévay Márton u. 7.
Élvezze a kiemelkedően magas műszaki tartalmat,
a zárt, zöldövezetes belső udvart,
az ingatlan kivételes elhelyezkedésének előnyeit!
– belvárosi, mégis csendes, nyugalmas
– iskola, óvoda, okmányiroda, főtér
néhány száz méteren belül

46 m2 88 m2

További jellemzők:
– okos otthon kisforgalmú utcában
– rendezvényterem
– játszótér, főzőhelyiség az udvaron belül
– három utca felőli kijárat
– 4 lépcsőház
– 46 m2 – 88 m2 méretű modern lakások
Hajdúböszörményben
A főtér mellett, közvetlenül a város szívében,
csendes zöldövezetben.

19 lakásos CSALÁDBARÁT LAKÓPARK
Debreceni utca 3-5.

45 m280 m2

5 épületben 19 lakás már szerkezetkész állapotban, nyár végi
beköltözési lehetőséggel
– családbarát lakópark belső magánúttal, zárt udvarral
– magas műszaki tartalommal,
hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel

– 45 m2 – 80 m2 méretű, élhető elrendezésű lakások
Hajdúböszörmény központjában.

Kösse le otthonát
idén 600. 000 Ft/m2 áron,
jövőre már 700.000 Ft/m2-ért.

Keressen minket a még elérhető lakásokért!

+36 30 684 0014

Áraink nettó árak.

5 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 15 GARÁZZSAL
Gombos András utca 50.
– Kis lakásszámú társasház egy lakószintű családi sorház jelleggel
– átmenő forgalomtól mentes, csendes utcában
– kerti főzőhelyiség, játszótér zárt udvaron belül
– 44 m2 – 64 m2 méretű erkélyes lakások
– kiváló energetikai besorolással,
energiahatékony gépészeti rendszerrel

Kösse le otthonát
idén
650. 000 Ft/m2 áron,
jövőre már
700.000 Ft/m2-ért.
Áraink nettó árak.

Az előző lapszámban az ár tévesen jelent meg.

Keressen minket a még elérhető lakásokért!

+36 30 684 0014
44 m2 64 m2
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:
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Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

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.

TAKÁCS ANTAL
(a volt Asztalosipari Szövetkezet
gépkocsivezetője)

KÁLVIN téri RENDELŐ: 560-130

halálának 1. évfordulójára.

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
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
December 3. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
December 4-5. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
December 6. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
December 7. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
December 8. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
December 9. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
December 10. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 4-6. (reggel 6-tól másnap reggel 6
óráig): dr. Nagy Anna (06-30-662-2725).
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTban működő
közösségek programjai:
December 7. 15 óra: a Dóry József Nótaklub
foglalkozása.
December 8. 15 óra: az Aranykor Nyugdíjas
Klub foglalkozása.

SÜTŐ-SULI

Az ünnepekre készülve, az év utolsó foglalkozása
december 06-án 16.30 órától lesz a Tájházban.
Téma: MÉZESKALÁCS SÜTÉS ÉS DÍSZÍTÉS
A foglalkozást vezeti: Sőrés Lászlóné Kata mézeskalácsos („Mézesen Szívesen”)
Vendégünk lesz Fülep Zsolt, a Balmaz-Sütőde ügyvezetője,
aki a kelt tészta készítéséhez ad tanácsokat.
Ezen alkalomra max. 12 fő részvételét tudjuk fogadni (tagjainkat és az alkalmi
érdeklődőket). Részvételi díj, támogatással: 1000 Ft/fő.
A jelentkezéseket a +36 20 368 4989 telefonszámon várjuk!

„Egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az Isten kétszer márványkincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer,
szerető édesapát.”
Szerető lányaid: Takács Róza Mária,
Dr. Takács Ildikó

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Szeretettel várjuk az érdeklődőket januárban is,
Hajdúböszörményi Tájházak és
a Civilek a Lakóhelyért Egyesület
SÜTŐ-SULI 3. turnusára!

KERÉKPÁRRAL RENDELKEZŐ
munkatársat keresünk napilap kézbesítésére Hajdúböszörmény területére. Nyugdíjasok vagy csökkent
munkaképességűek jelentkezését is
várjuk. Érdeklődni hétköznap 9-16
óra között az alábbi telefonszámon
lehet: 0630/6308433.

Lapzárta:
hétfő 14 óra
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetnyilvánítás

ZÁMBÓ LÁSZLÓNÉ
(szül. Balogh Mária)
halálának 7. évfordulójára.
„Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De abban reménykedünk, hogy jobb helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél.”
Szerető férjed, fiaid, menyeid,
unokáid és a gyászoló család.

Megemlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Fájó szívvel emlékezünk

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.

BAGOLY GÁBOR ZSOLT

(volt Csokonai u. 25. sz. alatti lakos)

halálának 3. évfordulójára.

SŐRÉS LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„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!”

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
de szép emléked itt maradt velünk.
Könnyes szemmel rád emlékezünk,
nehéz elhinni, hogy nem vagy már velünk.
Minden virág, mit sírodra teszünk,
elmondja, hogy mennyire hiányzol nekünk.
A halál nem jelent feledést és véget,
amíg élnek azok, akik nagyon szeretnek Téged.”

A gyászoló család.

Mély fájdalommal emlékezik bánatos édesanyja,
nővére, Julika családjával, unokahúga, Ivettke
kisfiával, és minden ismerős, barát, család,
akik szerettek és tiszteltek Téged.

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNY-,
NŐI DZSEKI CSEREAKCIÓ!

BÁCSI ANTAL

(volt Újvárosi u. lakos)

halálának 10. évfordulójára.
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak neked,
Emléked örökké itt van velünk
Amíg élünk, te is itt élsz velünk!”
Szerető feleséged,
gyermekeid és unokáid

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Egy megunt öltönyét, kabátját, női dzsekijét

most 10.000 Ft-ért

beszámítjuk, ha újat vásárol!

ÓRIÁSI FAZON- és MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól

az idősebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is!)
– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi),
zakók, szövetnadrágok
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
DEC. 10. (péntek), 9-13 óra

BOTOS LAJOS PÉTER
(a Béke Agrárszövetkezet ágazatvezetője)

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Megállt egy szív, megállt a kéz,
nincs szó az ajkadon.
De szívünkben örökké élsz,
mert szerettünk nagyon.”
A gyászoló család.

2021. DECEMBER 3.
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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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Cél a fiatalok fejlődése
A közelmúltban nemcsak a
HTE felnőtt labdarúgó csapatában volt edzőváltás, hanem az
U19-esek élére is új edző került,
Reszler Zsolt személyében.
Az idei megyei bajnokságban a fiatalok jól teljesítenek, eddig dobogós
helyen állnak. A bajnokságról és a
csapat helyzetéről az új vezetőedzővel, Reszler Zsolttal beszélgettünk.

– Hogyan került kapcsolatba a sportággal?
– Kilencéves koromban kezdtem
focizni, ugyan kipróbáltam különböző sportágakat is, de a labdarúgásnál
ragadtam meg. Romániában születtem, Nagykárolyban. Egészen tizennyolc éves koromig ott játszottam az
utánpótlás csapatban. Utána tanulmányaimat a Nyíregyházi Főiskolán
folytattam, azóta élek Magyarországon. Hajdúböszörménybe Gyarmati Zoltán hívására kerültem. Ő lett
a felnőtt csapat asszisztens edzője,
mindemellett kollégák vagyunk a
Diószegi Sámuel Baptista Technikum
és Szakképző Iskolában, továbbá
együtt dolgoztunk a Loki Focisulinál
is. A felnőtt együttesben játszok, és
jelenleg az ifjúsági labdarúgó csapatot irányítom.
– Mi a véleménye a csapatról?
– A társaságot Papp Ferenctől vettem át, aki egy nagyon jó gárdát hozott össze. Korukhoz képest a gyerekek technikailag is nagyon ügyesek.
Úgy gondolom, hogy eddig az idényben nagyon jól szerepeltünk. Jelenleg

is három ponttal lemaradva, a második helyen állunk. Ez, a játékosoktól
eddig tényleg kimagasló eredmény,
és büszke vagyok rájuk, szépen játszottak.
– Mi a céljuk a bajnokságban?
– Utánpótlás szinten azt nem szeretem mondani, hogy bajnokságot
kell nyerni, de nyilván, ha megnyerjük, az nagy öröm lesz mindenkinek.
De nem ez a célunk, személy szerint
annak örülnék a legjobban, ha a gyerekek fejlődnének, és később a felnőtt csapatban helyt tudnának állni,
illetve más különböző bajnokságokban, magasabb szinten is. Ez a cél.
– Mit gondol, a sport hogyan járul
hozzá a fiatalok személyes fejlődéséhez?
– A sportnak pedagógiai és egészségügyi szempontból is kiemelt
szerepe van. Mindamellett, hogy a
mozgás hozzájárul az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzésében is fontos szerepe van. Úgy vélem,
mivel a foci csapatjáték, ezért szociális téren nagyon sokat segít, például barátságok kötésében. De még az
életvitelben is, mert ez, úgymond
egy életforma. A fiatalok céltudatossága abban is megjelenik, hogy
az edzésekre rendszeresen járnak, a
részvétel mindig 18-19 fő. És imádják a focit. Kivételes társaság, ahogy
én látom eddig.
– Ön játékos is egyben, mennyire
megterhelő a felkészülés?
– A gimnáziumban testnevelést
tanítok, az óráimat délelőtt tartom,
és így ki tudok érni az edzésekre délután. Heti három tréninget tartok,
öt órától edzünk, a hétvégéken pedig
meccset játszunk. Még állom a sarat,
de nagy örömet okoz a gyerekekkel is
együtt dolgozni. Úgy oldom meg az
edzéseket, hogy játékosként jusson
idő a felnőtt csapattal is edzeni.
– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Jelenleg az MLSZ UEFA B licensz
tanfolyamára járok, elsősorban ezt
szeretném sikeresen elvégezni. Hoszszútávon szeretnék itt elhelyezkedni,
azonban ez nyilván a vezetőség döntésén múlik. Én jól érzem magam itt,
mint játékos és edző egyaránt. Úgy
gondolom, hogy ez a kettősség hoszszútávon is működni fog.
Czeglédi

Vándorkupa
Hetedik alkalommal rendezték
meg a Széchenyi szakképző iskola szervezésében, az Arany János
programokban résztvevő kollégiumok teremlabdarúgó tornát
november 13-án, az intézmény
tornacsarnokában.
A verseny emléket állított az idén
márciusban elhunyt Szálkai József
testnevelő tanárnak, aki a korábbi
években szervezője volt a sportren-

dezvénynek. A színvonalas és sportszerű eseményen nyolc település:
Szekszárd, Salgótarján, Kiskunfélegyháza, Szolnok, Törökszentmiklós,
Vásárosnamény, Baktalórántháza,
Nyírbátor és Hajdúböszörmény öt
lány- és kilenc fiúcsapata vetélkedett
a vándorkupákért és a legjobb játékosoknak járó különdíjakért. A rendezők fiúcsapata 2. helyezést ért el a
tornán.
Tatár Antal
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Közgyűlés a HTE-nél
Soron következő, rendes közgyűlését tartotta a Hajdúböszörményi Torna Egylet november
25-én.
A grémium tagjai döntöttek többet között az egyesület alapszabályának módosításáról, majd vezető
tisztségviselőket választottak. Az öt
évre szóló mandátumokat egyhangú
szavazással kapták meg a vezetők.
Az egyesület elnökének Komáromi
Imrét, gazdasági alelnöknek Czeglédi Jánost, míg általános alelnöknek
Bertalan Imrét választották. A közgyűlés a vezetőségi tagok megbízásának meghosszabbításáról is döntött, így Kiss Attila, Vas János, Kiss
Antal, Tóth Tamás és Móricz Zsolt
továbbra is ellátják feladataikat.
A személyi ügyek után a gazdálkodás koncepcióját is megtárgyalták,
melynek során elhangzott, hogy az
egyesület stabilan, kiszámíthatóan és
biztonságosan működik, lejárt tartozása és adóssága, valamint a beszállítókkal szembeni elmaradása sincs. A
szolgáltatók és a munkatársak felé is
megbízhatóan fizet az egyesület.
A fegyelmezett gazdálkodás másik
vonatkozásáról is tárgyaltak. A sikeres működésnek köszönhetően több
megvalósult fejlesztésről és a jövőben várható beruházásról is szót ejtettek. Elhangzott, hogy három modern és biztonságos busszal szállítják
a sportolókat. A nagy műfüves pálya

mellett 300 férőhelyes mobillelátó
épült, korszerűsítették a pályán lévő
világítást, és wifipontokat is kialakítottak a sportközpont területén.
Elhangzott, hogy az élőfüves pálya
gyepszőnyegének felújítása is megkezdődött, és hamarosan várható a
sportcsarnok tetőszerkezetének cseréje, melyre napelemeket helyeznek
el. A jövőbeni beruházások a belső
küzdőtér világításának felújítását,
fűtésrendszerének korszerűsítését is
megoldják.
Végezetül szó esett arról is, hogy a
szakosztályok eszközellátottsága kiváló. A játékosok rendszeresen kapnak új felszerelést, és lehetőséget biztosítottak számukra edzőtáborokban
való részvételre.
A HTE a közelmúltban két új szakosztály működését támogatja. Létrejött az asztalitenisz és a sportlövők
közössége is.

2021. december 6 - december 11.
HÉTFŐ
Sárgabarackleves
Szezámmagos halfilé, párolt rizs, tartármártás
KEDD
Lebbencsleves
Csülökpörkölt, tarhonya, csemege uborka

SZERDA
Francia hagymaleves levesgyönggyel
Óvári sertésszelet, petrezselymes burgonya
CSÜTÖRTÖK
Paradicsomleves,
Brassói, hasábburgonya
PÉNTEK
Daragaluskaleves
Olaszos jércemell, rizibizi

