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Megújuló közösségi tér
Korábban már beszámoltunk
arról, hogy 870 millió forintból
újul meg két év alatt a megye
egyik legnagyobb, napjainkban
is működő közösségi háza.

Hajdúböszörményben az idősotthonban élők többsége négy hete kapta
meg a Moderna vakcina első oltását. A hétvégén is folytatódott a leginkább
veszélyben lévők oltása. Szombaton a Fazekas Gábor Idősek Otthona lakói
és dolgozói kapták meg a Moderna vakcina második adagját. Így itt, egy héten belül 110 embernél alakul ki a védettség a koronavírussal szemben.
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A Sillye Gábor Művelődési Központ
és Közösségi Ház egy-egy részének
korszerűsítése több különálló pályázatból valósul meg. Hírt adtunk az elkészült színházteremről és a Bársony

nyök cseréje is megvalósul, valamint
korszerűsítik a világítást is.
A színházteremhez vezető folyosón, várakozótérben kiállítótér valósul meg belsőépítész bevonásával. A
folyosó oldalsó falai mentén a kiállítások kiszolgálására új gipszkarton
rendszerű paravánfalak készülnek,
képakasztó rendszerű sínek felszerelésével. A padlóburkolat változatlan marad. Az oldalfalak kőburko-

Új szolgáltatás a könyvtárban

A Kertész László Városi Könyvtárban bezártak egy ajtót, és
nyitottak egy ablakot. Erről az
újszerű kezdeményezésről tartott sajtótájékoztatót Kiss Attila
polgármester és Kőnig-Ferenczik Anikó, az intézmény vezetője
február 11-én.
Az új „KönyvCsomagPontról” elhangzott, hogy az olvasók előre
megrendelt köteteket vehetnek át
egyeztetett időpontban, a könyvtár
belső udvarán található oldalajtónál,
a járványügyi szabályokat betartva. A program lényege, hogy a www.
hbkonyvtar.hu honlapjukon elérhe-

tő az online katalógusuk, melyből
az érdeklődők tájékozódhatnak a
könyvekről. A megrendelt kötetek
listáját minden hétköznap 14 óráig
telefonon (52/228-254), e-mailen
(hbkonyvtar@gmail.com), vagy az
intézmény Facebook oldalán adhatják le. A könyvtárosok összeállítják a
könyvcsomagot, és értesítik az olvasókat az átvétel időpontjáról, amely
hétfőn és pénteken 10-12 óráig, szerdán pedig 15-17 óráig lehetséges. Kőnig-Ferenczik Anikó a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a február 1-jén
kezdődött szolgáltatás iránt nagy az
érdeklődés az olvasók körében.
bertalan

András teremről, a készülőben lévő
energetikai korszerűsítésről, most
pedig a folyosó és előadóterem felújításának részleteit osztjuk meg.
A színházterem előtt lévő folyosó
és a földszinti előadóterem felújítása
szintén a TOP Zöld Város projekt része, melynek költsége bruttó 37 millió forint. A kivitelezést végző GÉSZ2000 Kft. részére a munkaterület
átadásra került január 4-én, s április
elejére el is kell készülniük a munkálatokkal.
Az 1984-ben átadott épület nagyobb felújításon nem esett át az
elmúlt négy évtizedben, kivéve
egy 2006-os homlokzati- és tetőrekonstrukciót. A karbantartásoknak
köszönhetően a ház jelenleg is működőképes, azonban funkcionális
kialakítása, üzemeltetési feltételei
nem felelnek meg a kor elvárásainak:
a földszinten található előadóterem
ajtaját akadálymentes ajtóra cserélik,
továbbá a hozzá kapcsolódó folyosón
akadálymentes mosdót alakítanak
ki. Megújul az előadóterem parketta
burkolata és oldalfala, a szalagfüggö-

latát vegyi tisztítószerrel tisztítják,
felületkezelik. A mennyezeten a meglévő álmennyezeti rendszer elbontásra kerül, helyette új gipszkarton
álmennyezet készül a belsőépítész
tervekkel összhangban. A világítás
korszerűsítése is megtörténik, külön
elektromos tervek szerint.
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Ujvárosy András

Nyugdíjba vonult a megyei
„mentő legenda”, Ujvárosy András. A vezető mentőtiszt 47 év
után hagyta ott a szolgálatot,
akinek az emberek segítése volt
mindig a legfontosabb.
– Hogyan emlékszik az utolsó munkanapjára?
– Nagyon megható volt. Nehéz otthagyni ennyi évet, a bajtársaim, akiket barátaimnak tekintek, elbúcsúztattak. De az egyetem vezetősége és
a szakdolgozói kamara elnöksége is
elköszönt tőlem. Mind jólesett.
– Mit érzett, amikor „szögre akasztotta” a zubbonyát?
– Azzal vigasztaltam magam, hogy
a jövőben még a másik „szerelmemnek”, az oktatásnak élhetek. Az biztos, hogy mentőautóra már nem
ülök. Feküdni pedig nem akarok benne – mondja mosolyogva. Egyébként
máig meghat, ha szirénázó mentő
megy el mellettem. Rögtön odafigyelek, megnézem, hogy ki teljesít rajta
szolgálatot.
– Hogyan lett önből mentős?
– Ebben két dolog motivált. Egyrészt nem vettek fel az orvostudományi egyetemre. Másrészt, édesanyám
mentődolgozó volt itt, Hajdúböszörményben. Mai értelemben, akkor ő a
szolgálatvezető munkát látta el. Így
találtam rá erre hivatásra. 1974-ben
teljesen más világ volt, mint ma. A
gimnáziumból kikerülve belecsöppentem a nagybetűs életbe, ahol
helyt kellett állnom. Nagyon jó, segítőkész légkör fogadott a mentőknél.
– Manapság, hogyan lehet mentőápoló vagy mentőtiszt valaki?
– A mentőápoló eleve elvégzi a
szakosodott képzést, a mentőtiszti
munka pedig egyértelműen főiskolai végzettséghez kötött. Nyíregyházán, Budapesten és Pécsett képeznek
mentőtiszteket. Azt tapasztalom,
hogy az elmúlt időszakban a hivatás
egyre népszerűbb a fiatalok körében.
Ez talán az utóbbi időszak folyamatos
bérrendezésének, illetve a modern
eszközöknek is köszönhető. Ráadásul világszínvonalú gépkocsiparkkal
rendelkezünk. Én most úgy hagytam
ott a hivatalomat, hogy gyakorlatilag
az egész megyére vonatkozóan, egykét fő hiányzik a létszámból. Tehát
napjainkban vonzónak tűnik a pálya.
– Miként haladt azon a bizonyos
ranglétrán a mentőszolgálatnál?
– Teljesen alulról kezdtem, mint
szakképzetlen mentőápoló. Utána
általános ápolási asszisztens, majd
szakápoló lettem. Közben elvégeztem a budapesti főiskolai kar képzését. Büszkeséggel mondhatom el,
hogy Nyíregyházán alapítója vagyok
a mentőtiszt szaknak, ahol az országban először indítottunk nappali képzést.
– Milyen feladatai voltak, mint megyei vezető mentőtisztnek?
– Az operatív munkának minden
irányú koordinálása, ellenőrzés, to-
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vábbképzések szervezése. Ez tette ki
a feladataim jelentős részét. Persze,
mint minden vezető a mentőszolgálatnál, hetente egyszer én is vonultam. Egy-egy ilyen napon négy-öt
eset is történt.
– Milyen egységekből épül fel a mentőszolgálat, kik látják el a betegeket?
– Alapvetően a földi mentés a mentő gépkocsiból áll. Itt egy ápoló és
gépkocsivezető teljesít szolgálatot.
Az esetkocsi már három fővel szolgál,
kiegészülve egy mentőtiszttel vagy
orvossal. A rohamkocsi szintén háromfős, de ezen oxiológus szakorvos
is dolgozik.
– A mentőtiszti munkája mellett a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának mestertanára is.
– Harminc éve tanítok. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy a debreceni
az első olyan orvostudományi egyetem, ahol a sürgősségi betegellátást,
mint önálló tantárgyat bevették a
tanrendbe. Majd jött a nagy mérföldkő, amikor megalakult a főiskolai kar.
Mind az egyetemen és mind a főiskolán a sürgősségi betegellátás teljes
spektrumát oktattam és oktatom.
Nekem mindig az volt az életfilozófiám, hogy a beteg egy kiszolgáltatott
ember, valamilyen mértékben. Ezért
nekünk ki kell szolgálnunk. Nemhiába, az elnevezésünk is mentőszolgálat. A hivatásunkhoz hozzátartozik,
hogy az emberekhez úgy álljunk hozzá, hogy a páciens érezze a törődést
és gondoskodást. És ami még nagyon
fontos, az az empátia. Ezeket az elveket próbálom átadni a jövő nemzedékének. A hallgatóim szerint szigorú,
de igazságos tanár vagyok. Fontos
a szigorúság és a következetesség,
mert itt emberéletekről van szó. Nagyon naprakésznek kell lenni.
– Ezt a naprakészséget végzett mentősök esetében hogyan lehet biztosítani?
– Sokat kell olvasni, utánajárni dolgoknak. Ma már az internet használata elengedhetetlen. A folyamatos
tanulás és érdeklődés alapfeltétele
a naprakészségnek. Csak egy példát
mondva, ki gondolta volna másfél
éve, hogy a kovid a sürgősségi ellátásban egyáltalán szóba kerül. Erről
is rengeteg írás, tanulmány jelent
meg a világhálón, az utóbbi időben.

– Példátlan szakmai alázata miatt
több kitüntetést kapott a negyvenhét
év során. Melyekre a legbüszkébb?
– Az Országos Mentőszolgálatnál,
amit lehetett adni, azt én mind megkaptam. Erre vagyok a legbüszkébb.
Persze a többi elismerésre is nyilvánvalóan. Nagyon jólesett, hogy tavaly
Kásler Miklós miniszter úr miniszteri dicséretben részesített, mintegy
megkoronázva ezzel a negyvenhét
évemet.
– Mi a szépsége a mentős hivatásnak?
– Ha egy fájdalmat csillapítottál, már az is emlékezetes volt. A
sikeres újraélesztésekről nem is beszélek. Szeretném papírra vetni a
negyvenhét évem történetét, de
nem is tudom, hogy mennyi sikeres
újraélesztésem volt. Megesett, hogy
egy megmentett beteg még hosszú
évekig bejött a mentőállomásra, beszélgetni. Ez mind-mind megható és
fontos dolog. Ezek a visszajelzések
előrébb vittek a munkámban. Annyira jó az emberi hála.
– Elgondolkozott már azon, hogy mi

tartotta meg közel ötven évig a szolgálatban?
– Talán a hivatástudat, meg a sikerek, amik mindig erőt adtak a további
munkámhoz..
– Munkája Debrecenhez kötötte,
mégis hűséges maradt Hajdúböszörményhez, hiszen máig itt él. Honnan a
kötődés?
– Ragaszkodom a városhoz, hiszen
őseim is böszörményiek voltak. Szeretek itt élni. Többször felmerült már
bennünk a nejemmel, hogy Debrecenbe költözünk, hiszen mind a ketten ott dolgozunk, és orvos lányunk
is ott él. De ez csak egy gondolat volt,
valami azonban mindig idekötött
bennünket a városba. A böszörményi
emberek nyitottak, nagyon sok ismerősöm, barátom él itt. Igaz, munkám
miatt kevesebbet találkoztam velük.
Majd most ezt is bepótolom.
– Hogyan képzeli el az életét nyugdíjasként?
– Nem szeretném abbahagyni az
oktatást. Ezt mindenképpen folytatom. Két unokám van. A velük való
foglalkozás elől van a rangsorban, és
természetesen a család többi tagjával
való együttlét is. Szeretném papírra
vetni a negyvenhét év történetét. Ez
elég sok írnivalót ad majd. Ezen túl a
családdal utazásokat is tervezünk.
– Ha visszaforgathatná az idő kerekét, ugyanezt a hivatást választaná?
– Igen. Nem is annyira bántam
meg, hogy nem lettem orvos. A mentőszolgálatnál nagyon jól éreztem
magam, sok emberen tudtam segíteni. Megtaláltam a boldogságomat itt.
Én nagyon hálás és elégedett ember
vagyok.
Bertalan Erzsébet

Tudta-e?
Az Országos Mentőszolgálat
hazánk legnagyobb mentő- és
egészségügyi intézménye, amelyet 1948. május 10-én alapítottak.
Persze mint mindennek, ennek is
voltak előzményei. Olyannyira, hogy
az embermentés kötelezettségét
1769-ben, Mária Terézia királyné még
törvényben is rögzítette Magyarországon. A következő fontos állomás,
hogy Európában másodikként Kresz
Géza tisztiorvosnak köszönhetően,
hazánkban hozták létre a szervezett
mentést Budapesten, 1887. május
10-én. Az így létrejött szervezet, a
Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület
(BÖME) évtizedekig végezte szolgálatát. Az első mentősök lovaskocsikon
indultak a betegekért, akiket lovasvagy gyalogos futárokkal értesítettek
a bajról. A fővárosi mentők buzdításának és szakmai segítségének köszönhetően, 1912-ben Magyarország
113 településén létesült mentőintézmény. Később, az első világháborút
követően, 1926-ban alakították ki az
országos kiterjedésű mentőállomás-

hálózatot üzemeltető Vármegyék és
Városok Országos Mentő Egyesületet
(VVOME). 1944-ben a hálózat 116
mentőállomással rendelkezett. A felhalmozott tudással és infrastrukturális háttérrel alapított új, országos
hatáskörű intézmény, az Országos
Mentőszolgálat az elmúlt időszak
mentéstörténetének,
fejlődésének
letéteményese. Napjainkban a szervezet 253 mentőállomással rendelkezik. Kialakításuknak a koncepciója, a
mentőegységek riasztását követő 15
percen belüli helyszínre érkezés biztosítása. Az Országos Mentőszolgálat
egységes szakmai elvek mentén, tizenkilenc mentésirányító csoportból,
országos lefedettségű híradástechnikai apparátusával irányítja a teljes
szervezet szolgálatát.
A mentőegységek évente 38 millió
kilométert tesznek meg szolgálatuk
során. Személyi állománya közel 7500
mentődolgozóból áll, ők évente több
mint egymillió mentőfeladatot teljesítenek, és akiket speciális képzésük
során az oxyológia, vagyis a sürgősségi orvostan szakmájára képeznek ki.
Sz.H.
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Megható üzenetek
a megmaradásért
Hajdúböszörményben a 19.
század közepétől tudatos, építészetileg is előre megtervezett és
alaposan átgondolt városfejlesztés kezdődött el. Az 1800-as évek
végén inkább még egy vidéki mezőváros képét mutatta, földutak
hálózták be, az áthaladó forgalom csekély volt. A látszólagos
mozdulatlanság ellenére azonban gyakran felvetődött annak
igénye, hogy városias jellegűvé
formálják.

Számtalan mesterség képviselői
szolgálták itt egykor a lakosokat: kőművesek, kádárok, cipészek, nyomdászok, szűcsök, csizmadiák, hentesek,
kocsmárosok. Boltjaik, műhelyeik
egy-egy utcakép meghatározó elemei
voltak.
Hajdúböszörmény körkörös településszerkezete és egységes, tágas főtere révén mindmáig az Alföld egyik
„gyöngyszeme” maradt. A város építészeti öröksége az itt élők mindennapjainak szerves részét képezi. Az
itt lakók, amennyire tehetik, óvják ezt
az örökséget, s tehetségükhöz mérten
felújítják, gondozzák környezetüket.
Ezekből a régi, több mint száz évvel ezelőtti időkből maradtak fenn
azok a kizárólag földszintesre épített
parasztházak, melyeknek telekzárását az utcafrontra néző, jellegzetes,
palánkszerű böszörményi kerítések
szolgálták. Később a kis házak egy
részét bővítették, és polgárosult lakóházakat hoztak létre, amelyek jóval
nagyobb belső teret biztosítottak a lakóknak. Ettől függetlenül a hagyományos fadeszkákból készített kerítéseket, kapukat és gazdasági épületeket
meghagyták.
Az Alföld nagy faluvárosaiban az
1800-as évek végén vált szokássá a teleknek az utca felőli részére is kerítést
emelni úgy, hogy ott a deszkakerítések sora szinte falként választotta el
az udvarokat az utcától. A kerítés már
a 18. században is értéket jelentett,
amit az ingatlan becslésénél kiemeltek. Ezek minősége akkoriban a természeti adottságoktól és a szokásoktól függött.
Hajdúböszörményben az utcai ajtót, a kerítést és a szekér behajtására szolgáló kaput egyetlen kiforrott
szerkezetbe egyesítették. Néha kü-
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„Az elkövetett bűnöket nem lehet
meg nem történtté tenni."

lönböző fűrészelt, faragott, vésett
díszítményekkel látták el a kerítések
tetejét és a kapukat. Egyes helyeken
a deszkákat tartó gerendaoszlopok is
kaptak díszítést. Az időjárás viszontagságai ellen gyakran egyszerű, vékony léctetővel védték az építményt.
Később, a tartósságuk megőrzése érdekében többször átfestették, kezelték, javították a deszkákat, pótolták
az elkorhadt darabokat. A kiskapukra
szerelt „nagykulcsos” zárak formája
szinte minden portánál egyedi.
Szerencsére ezekből az építmé-

Hazánk azon kevés ország közé tar„Kísértet járja be Európát, a
kommunizmus kísértete.” Ezzel tozik, amelynek több hullámban is meg
a mondattal kezdődik Marx és kellett tapasztalnia a vörösök „szép
Engels Kommunista Kiáltványa. új világát” – először 1919 tavaszán.
A kommunisták szinte az első percVajon sejtették-e, hogy milyen szel- től kezdve véres terrort alkalmaztak,
lemet engedtek ki ekkor a palackból? amely a rendszer szerves velejárója
Gondolták-e, hogy ahol a kommuniz- volt. Szamuely (Sámuel) Tibor maga is
mus hatalomra jut, ott milliók fognak világosan leszögezte: „A hatalom a mi
meghalni – az egyéb problémákról kezünkben van. Aki azt akarja, hogy
nem is beszélve. Talán nem sejtették. visszatérjen a régi uralom, azt kíméEllenkező esetben talán ki sem adják letlenül fel kell akasztani. Az ilyennek
művüket. Az emberiség történelmé- bele kell harapni a torkába... A vértől
ben annyi erőszakos haláleset egyet- nem kell félni. A vér acél: erősíti a szílen évszázadban sem történt, mint a vet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmasmagunk mögött hagyott, a haladás év- sá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz
századának kikiáltott XX. században, az, mely az igazi kommünvilághoz elmelynek nagy részét a kommunisták vezet minket.”
okozták.Összehasonlítás végett: a faA kommunizmus ismét szedni kezdsiszták meggyilkoltak 6 millió embert, te áldozatait, ahogyan a szovjet csapavelük szemben a kommunisták 100 tok 1944-ben Magyarország területére
milliót. Nem mentesítve senkit az ál- léptek. A Vörös Hadsereg hazánkat
tala elkövetett bűnök, gaztettek alól, kirabolható tartományként kezela számok azért beszélnek. Míg a fa- te. Szinte nincs olyan magyar család,
siszta rendszerek bűnöseit felelősség- amelynek legalább egy hozzátartozóját
re vonták, kivégezték, felakasztották, ne hurcolták volna el sok évi „málenkij
börtönbe zárták, a GULAG táboraiba robotra”, gyilkolták vagy erőszakolták
hurcolták; a 100 millió embert meg- volna meg. „A magyar kérdés vagongyilkoló bűnösöket nem igazán vonták kérdés” – mondta Sztálin. 1945-ben
felelősségre – néhány kósza kísérlettől szovjet mintára felálltak a népbírósáeltekintve. Sokan ma is köztünk él- gok, koncepciós perek születtek, embenek – „érdemeiket elismerve” – nem is reket internáltak, megindult a kulákok
elleni harc is, belekötöttek fűbe-fába,
nyekből még több darab látható Haj- rosszul.
Ne
feledjük,
a
100
millió
fő
csak
a
az elkövetett bűnöket hosszasan lehetdúböszörményben, melynek részletei
meggyilkoltak
száma!
Kiket
tekintünk
ne sorolni!!!
is különleges élményt jelentenek az
még a kommunizmus áldozatainak?
A kommunista diktatúra mártírjaiutcákon sétálók számára.
Ide kell sorolni a politikai okok mi- ról hazánkban 1989-ig mélyen hallgatatt börtönbüntetésre ítélteket. Ahol ni kellett. Az áldozatok jeltelen sírban
Múltunk részletei
a smasszernek elő volt írva: „Ne csak nyugodtak, s puszta említésük, még a
(szubjektív gondolatok)
őrizd, de gyűlöld is őket!”
nevükre tett utalás is bűnnek számí-

Régi kerítések, kapuk, ajtók, ablakok. Egy város múltjának részletei.
Megszoktuk őket. Elrohanunk mellettük, hozzátartoznak a sietős mindennapokhoz. Már belénk ivódtak, szinte
észrevétlenek. De tudat alatt érezzük,
hogy ott vannak, mindig ugyanott.
Valamiféle biztonságot, állandóságot jelentenek ebben a kiismerhetetlen világban. Zárt emlékdarabkái
a városnak, a hajdúsági porták deszkaőrei. Megcsorbult méltóságukban
is szépek, különlegesek. Vonzanak
a titkaikkal. Százéves történetek és
szövevényes álmok hordozói. Visszatekintésre inspirálók.
Hajdan volt tragédiák és örömök
elfedői. Harsány nevetések és csendes
virrasztások néma tanúi. Búvóhelyei
egykori fiatalok és hajlott hátú öregek életének. A deszkafalak kizárták a
kinti világot. A kapukulcsok súlyánál
talán csak a szív terhe volt nehezebb.
A csipkefüggönyök mögött kíváncsi
szemek. Elődeink fürkésző tekintete.
Csillogó, aztán egyre homályosabb.
Végül csak a besárgult, szakadt foszlányok maradnak. Megkopott ablakkeretben a tovatűnt idő.
Elfogynak a régi kerítések, kapuk,
ajtók, ablakok. Lelkek, életek tűnnek
el velük. Csak részletek maradnak.
Megható üzenetek a megmaradásért.
Kupás Csilla

A családtagok, akikre rásütötték az
„ellenforradalmár” bélyegét, nem tanulhattak, nem tölthettek be bizonyos
állásokat, rendőri felügyelet alá kerültek, vagy éppen kitiltották lakhelyükről, ahol lehetett, megalázták őket.
Azt, a közel egymillió nőt, akit megerőszakoltak 1944-45-ben a szovjetek.
Volt, akit többször; volt, akit többen.
Közülük 400.000-en kaptak különböző fertőző betegségeket ennek következtében. Mellettük azokat a férjeket,
apákat, gyermekeket, testvéreket, akik
ezt végignézték, lelkileg „elviselték”.
Azokat a katonákat, akik esküjükhöz híven, az utolsó pillanatig harcoltak a szovjet csapatok ellen, majd a háború után, mint háborús és népellenes
bűnösöket üldöztek.
Azokat a százezreket, akiket ártatlanul meghurcoltak, közülük sokan nyu(A cikk megjelent a Képírás
gatra menekültek, és évtizedekig ették
interntes folyóirat januári számában.)
a hontalanság keserű kenyerét.

tott. Viszont a tettesek nagyszerűségéről, bölcsességéről évtizedeken át
zengett a hivatalos propaganda gépezete.
Végezetül az a kérdés fogalmazódhat meg bennünk: hogy ennyi szenvedés után túllépett-e a világ a kommunizmuson? Valószínű, hogy nem lépett
túl, sőt kezdi reneszánszát élni! Így
csak reménykedhetünk abban, hogy
a józan ész egyszer majd mindenkin
felülkerekedik, s elküldi ezen eszmék
hirdetőit oda, ahova valók.
A Magyar Országgyűlés 2000. június
13-án elfogadott határozata alapján,
minden év február 25-én a Kommunizmus Áldozataira emlékezünk. Az emlékezés az utókor kötelessége. Annak a
népnek van jövője, mely egyaránt tud
siratni vagy éppen örülni; tud megbocsátani is, de felejteni soha.
Sőrés István alpolgármester
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Ha valaki az autóján komolyabb meghibásodást tapasztal,
akkor mindenképpen tanácsos,
hogy igénybe vegye szakember
segítségét. Ehhez természetesen
el kell menni egy autós műhelybe, ahol szerelők állnak a rendelkezésükre. A napokban Hadházi
Sándor és Illyés András autószerelők műhelyébe látogattunk el,
igaz, mi nem javíttatni, hanem
kérdezni mentünk a mesterekhez.
– Hogyan választott hivatást?
H. S.: Gyermekkoromban már ezen
a pályán szerettem volna elhelyezkedni. Ekkor is folyamatosan szereltem, főleg bicikliket. Az általános iskola elvégzése után törekedtem arra,
hogy ez az álmom megvalósuljon. A
családban egyébként nem volt autószerelő. Senkire nem volt jellemző a
műszaki beállítottság. Én Hajdúnánáson tanultam ki a szakmát.
I. A.: Amikor a pályaválasztáshoz
érkeztem, egyértelmű volt, hogy autószerelő szeretnék lenni. Otthon
állandóan szereltem, még kismotorokat is. Vonzott a szakma, bár semmit
sem tudtam róla. Debrecenben végez-

tem a szakmunkásképzőt. Azért ide
jelentkeztem, mert „világot” akartam
látni, megnézni, hogy milyen az élet
a nagyvárosban.
– Mi a szép ebben a hivatásban?
H. S.: Az ügyfeleknek örömet szerzünk azzal, hogy egy kész, jól működő autót tudnak átvenni. Másrészt
a legtöbb munka egy kihívás. Vannak olyan dolgok, amire csak menet
közben jövünk rá. Az is szép ebben a
hivatásban, hogy élettelen dolgokba,
életet lehelünk. Ez a szakma folyamatosan újul és fejlődik. Folyamatosan
követni kell az újdonságokat, haladni
kell a korral.
I. A.: Az igazi szépség az, hogy élettelen dolgokat életre keltünk. Meghibásodik valami, azt megjavítjuk, és
utána továbbra is működőképes lesz.
A mai autókat már nagyon nehéz
megszerelni.
– Milyen útja vezetett az önálló vállalkozásig?
H. S.: 1989-ben végeztem. Onnantól kezdve Szabó Sándornál dolgoztam, aki nagyszerű mesterem volt.
Az ő halála után én átvettem a műhelyt. Egyéni vállalkozóként gyakorolom a hivatásomat.
I. A.: A szakmunkásképző elvégzése után egy évre, mestervizsgát tettem. Én voltam a legfiatalabb a cso-
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Autószerelők
portunkban. Mostani szemmel, ez
akkor még könnyebb volt, mint ma.
Úgy gondoltam, hogy később még jó
lesz valamire ez a végzettség. Jól gondoltam. Először Debrecenben dolgoztam, majd a Műszaki Ipari Szövetkezetbe jöttem haza. Kezdetekben nem
mertem vállalkozni. Később azonban
láttam, hogy van értelme otthon is
kialakítani egy műhelyt, és dolgozni.
Voltak ügyfeleim, akik ragaszkodtak
hozzám. 1990-ben lettem vállalkozó.
– Jelenleg hol tart a vállalkozása?
H. S.: Ketten dolgozunk a műhelyben, mintegy kétszáz négyzetméteren. Tevékenységünk az autószerelés mellett, kiterjed néhány
autóvillamossági javításra is. Elmondható, hogy egy jól felszerelt
egységről van szó.
I. A.: Nem az a célom, hogy nekem
egy nagy vállalkozásom legyen. A legfontosabbnak azt tartom vállalkozóként, hogy az ügyfélkörömet megfelelően szolgáljam ki.
– Mekkora ügyfélköre alakult ki az

elmúlt évtizedek során, és mennyire igényesek manapság a megrendelők?
H. S.: Az ügyfélkörünk nagynak
mondható. Nyilván ez az előző tulajdonosnak, Szabó Sándor, Lulunak
is köszönhető. Őt nagyon szerették
itt a városban. Másrészt, 1998 óta
vagyok autószerelő, így én is ismert
vagyok a gépkocsi tulajdonosok körében. Elmondható, hogy az ügyfeleink
száma egyre nő.
Az igényesség az változó. Ezt főleg az emberek pénztárcája határozza meg. Az elvárásoknak ez nagyban
határt szab. Azonban mi törekszünk
arra, hogy mindenki műszakilag hibátlan kocsit tudjon átvenni tőlünk.
Amit elvárnak a megrendelők, arra
mindig odafigyelünk.
I. A.: Az ügyfélköröm folyamatosan változik. Vannak olyanok, akik a
kezdetektől fogva hozzám hozzák a
gépkocsijukat javítani. De rendszeresen találkozom új megrendelőkkel is.
Minden ügyfél igényes. De van, aki
a legolcsóbbat kéri, van, aki a drágább
munkákat. Mindez pénztárcafüggő.
De bármilyen megrendelés érkezik,
mi törekszünk a hibátlan munkára.
– A munkájukban mennyire fontos
a megrendelőkkel történő kommunikáció?
H. S.: Nagyon fontos. Talán az

egyik leglényegesebb momentum.
Ezt meg lehet tanulni egy vállalkozásban és tudni kell kezelni is. Mindennapos kapcsolatban vagyunk az
ügyfelekkel, a kommunikáció témája
viszont változó. Van, aki konkrétan
csak a munkával kapcsolatban jön,
és van, aki a hétköznapi dolgait is
szeretné megosztani velünk. A márkaszervizekben ez nem így működik.
Nálunk családias a hangulat. Ennek
is bele kell férnie a kommunikációba.
I. A.: Ez nagyon fontos. Tapasztalatom szerint az ügyfelek szeretnek
beszélgetni a műhelyben. Így természetesen fel tudjuk tárni a hibákat is.
Nem mindenki műszaki ember, de
így tudok segíteni. Sok esetben egyéb
témákról is szó esik. Ezt igénylik az
emberek, és hozzátartozik a munkámhoz. Sokszor volt, hogy tanácsot
kértek tőlem. Azt szoktam mondani,
hogy ez csak egy vélemény.
– Az mennyire fontos, hogy haladjon
a korral? Mennyire kap fontos szerepet
az életükben az innováció?
H. S.: Jelentős szerepe van, mivel

világom. Ezért is foglalkozom többek
között veterán járművek rendbehozatalával.
– Mi a sikere titka?
H. S.: Az ügyfelekkel történő jó
kommunikáció. Nyilván a pontos és
megbízható munkavégzés, illetve az
árak is nagyon sokat számítanak,
mint az élet bármely területén. Ezek
határozzák meg a vállalkozás sikerét
és az ügyfelek számát.
I. A.: Én a szorgalmammal és gyorsaságommal próbálom megoldani a
dolgokat. Illetve az ügyfelekkel való
jó kapcsolatomat is sikerként könyvelem el.
– Mely eredményeire a legbüszkébb
vállalkozóként?
H. S.: Sok dologra lehetek büszke.
Például arra, hogy letettem a mestervizsgát. De büszke vagyok arra is,
hogy sikeres a vállalkozásom, működik a műhelyem a városban. Hozzátenném, hogy az elmúlt évtizedekben
hatalmas fejlődésen ment keresztül a
szakma. Ezt sikerült követnem. Hiszen ma már nem a kilencvenes évek

folyamatosan fejlődik az iparág. Ez a
számítástecnika előrehaladása miatt
alakul így. Fontos a korszerű szerszámok és gépek beszerzése. Mindez
nagyon sok befektetést igényel, de
hosszútávon ez egy megtérülő folyamat. Egyébként az újításokat főleg
a szakirodalomból követjük. Tanfolyamok is vannak, melyeken nagyon
sok tapasztalatot lehet szerezni.
I. A.: A technika fejlődésével nekünk is haladni kell. Mind eszközökkel, mind gépekkel. De el kell
mondanom, hogy már nem nagyon
akarok „elszaladni” a jövő járművei
felé. Elhatároztam, hogy elektromos
autót nem fogok javítani. Nem az én

autóit javítjuk, hanem sokkal korszerűbbeket. Jó érzés a megrendelőknek
megfelelni.
I. A.: Van egy 1957-ben Ausztriában gyártott Steiyr Puch-om. Ezt teljesen darabokra szedtük és minden
alkatrészét átvizsgáltuk. Majd újra
összeraktuk, működőképessé tettük.
Ezt tekintem a második mestervizsgámnak. Egy olyan járművet, amelyet több mint ötven éve gyártottak,
eredeti állapotába hoztunk rendbe.
Amikor kint voltunk vele Grazban,
sokan megcsodálták és gratuláltak.
Olyan érzés volt, mintha fennállnál
a dobogó legfelső fokán, az olimpián.
bertalan
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Olvasni jó!
A tavalyi Betűfaló Vakáció
nyári olvasópályázat eredményhirdetését tartották a Kertész
László Városi Könyvtárban, online módon február 10-én.

helyzet sem szegte a kedvét és sokat olvastak, feladatlapokat oldottak meg, valamint szebbnél szebb
alkotásokat küldtek el a könyvtárba. Ez utóbbiakat virtuális térben,

Új üzemet építenek
Üzemükben a hagyományos asztalos szaktudás ötvöződik a modern
technológiával. Szebbnél szebb bútoraikat hazánk mellett, Európa több
országában is forgalmazzák. Az asztalosipari vállalkozás, a Natur Design
Kft. tulajdonosát, Lovas Tibort kérdeztük munkájukról.

– Régi, személyes jellegű kapcsolatom alakult úgy, hogy Angliából megkeresett egy vállalkozó, aki fantáziát látott
a régi bútorok szigetországi eladásában.
– kezdi beszélgetésünket a cégvezető.
Először a feladatom a bútorok felvásárlása, és fuvaroztatása volt. A műhelyalapítás pillanatában testvérem, Róbert is
csatlakozott a vállalkozáshoz. 1999 áprilisában öt fővel vágtunk bele a bútorfelújításba. Róbert agrármérnök, jómagam
pedig közgazdász vagyok. Képzettséggel
és szakirányú tapasztalattal nem rendelkeztünk, az induló csapatban viszont,
velünk volt asztalos képzettségű unokaA vetélkedőt immár tízedik al- az intézmény Facebook oldalán testvérünk.

kalommal hirdették meg általános
iskolásoknak, három korcsoportban. A program célja, hogy a tanulók megismerjék és megszeressék
napjaink gyermekirodalmát. Szórakoztató, mulatságos és igényes
könyveket vegyenek kézbe. A kötetek kiválasztásánál előnyt élveznek
a mai magyar szerzők művei. Most
55 pályamunka érkezett a kiírásra.
Az elmúlt évtizedben 942 diák vett
részt az olvasópályázaton, miközben közel száz kortárs, többségében
gyermekirodalmi alkotást ismerhettek meg. Mögöttük van kilenc
kiállítás és immár tíz eredményhirdetés. Az idén az egyik legnagyobb
kedvenc Lackfi János: „Mi leszek,
ha nagy leszek?”– című verseskötete volt. A diákoknak a pandémiás

Környezetünkért
A közterületen illegálisan elhelyezett állati eredetű hulladék, szemét, tárgyak, egyszóval hulladék
elhelyezése, eldobása TILOS, szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül.
Az elmúlt időszakban megszaporodtak az illegálisan elhelyezett, állati eredetű hulladékot tartalmazó zsákok az
út szélén lévő árkokban, közterületeken.
Ezek kockázatot jelentenek az emberi és
az állati egészségre, amennyiben azokat
nem kezelik, vagy nem tárolják biztonságosan, így veszélyes hulladéknak minősülnek. Hajdúböszörményben gyepmesteri telep található a Polgári útfélen,
amelynek feladata az állati hulladékok
gyűjtése, átmeneti tárolása. Magánszemélyek által (lakossági mennyiségben)
leadott állati melléktermékek átvétele
ingyenes. (Nyitva tartás: Hétköznapokon 7 – 12 és 15-18 óra között. A gyepmester elérhető a 20/313-4217-es telefonszámon.)
Az illegálisan elhelyezett állati és növényi eredetű hulladék, kommunális
hulladék, építési-bontási törmelék elhelyezése közterületen, gyűjtőszigetek
körül, földutak, árkok, mezőgazdasági
földterületek, erdők szélén, erre a célra
hatóságilag nem kijelölt területen TI-

– Hogyan emlékszik vissza a kezdeti
tekinthetik meg az érdeklődők. A
résztvevők, ajándékaikat az iskolai időszakra?
– Úgy éreztem, hogy járatlan úton
könyvtárosoktól vehették át.
indultunk,
sok volt a fejtörés, mit, hobertalan

Eredmények:
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gyan végezzünk el. A legemlékezetesebb
az volt, amikor az első komolyabb gépet

a pozitív vásárlói visszajelzéseket is, és
azt az elégedettséget, amit egy jól működő és esztétikus bútor nyújt a használójának. Vannak megrendelőink, akik úgy
beszélnek a bútorról, mint egy műalkotásról. Ez felemelő érzés az alkotónak.

– Mennyire keresettek a jó asztalosok?
– Rendkívül keresettek. A képzés
beszűkülésével egyre kevesebben gyakorolják ezt a hivatást. Kevés a kezdő
szakember, és most már kevés az aktív
asztalos is. Igyekszem igényeik szerint
elismerni szakmunkásainkat.

– Önök foglalkoznak-e utánpótlásneveléssel?
– Körülbelül tíz éve vagyunk akkreditált képzőhely. Volt, hogy tíznél több
fiatal volt a tanműhelyükben, és főállású
szakoktatót is alkalmazunk. Mára sajnos egy főre apadt a tanulók száma. Ez,
az asztalos szakképzés általános helyzetét jól példázza. A jövőt tekintve mentőötletként felmerült bennem, hogy rendelkezésre álló oktatási tapasztaltunkat
és infrastruktúránkat a tanulni vágyó
felnőttekbe „fektetnénk”, és a képzettség nélküli, ambiciózus munkavállalókat
tanműhelyünkben betanítanánk, saját
termelésünk támogatására.

Első helyezettek 1-2. osztály: Angyal Csaba, Bácsi Anna, Bakó Maja
(Bethlen-iskola), Daróczy Panni (Bocskai-iskola), Győri Hanna
(Középkerti-iskola), Petrus Izabella, Vass Tamás (Baltazár-iskola)
3-4. osztály: Molnár Ivett Csenge
(Baltazár-iskola), Uzonyi Árpád
(Bocskai-iskola)
5-8. osztály: Klemovics Brigitta
(Baltazár-iskola)
LOS! Az elhullott állatok gyepmesteri
telepen kívül, közterületen való elhelyezése hulladékgazdálkodási eljárást
von maga után. A Városüzemeltetési Intézményen belül működő Mezőőrség és
Közterület-felügyelet kéri a lakosságot,
hogy munkájukat segítsék, ha illegális
szemétlerakást tapasztalnak, értesítsék a rendőrséget, vagy a Mezőőrséget,
Közterület-felügyeletet! Jegyezzék fel
az olyan adatokat, amivel az elkövető
beazonosítható! Óvjuk a természetet és
környezetünk tisztaságát!
Mezőőrség és Közterület-felügyelet

kellett vásárolni az üzembe. Kombinált
gyalugépre volt szükségünk, melyet egy
hirdetési újságból néztünk ki. Elmentünk a címre, és körbenéztük a gépet.
Valójában, korábban nem is láttam gyalugépet, azt sem tudtam, hogy az mi fán
terem. Majd amikor megkezdtük a termelést, folyamatosan bővültünk, fejlődtünk, gyűjtöttük a szakmai tudást. Ma
már 40 fővel dolgozunk, testvérem, Róbert a tervezést és ajánlatadást irányítja,
én pedig a cégvezetést és az üzemeltetést tartom kézben.

– Mi a cégük profilja?
– Kisszériás és egyedi bútorokat
gyártunk, 50-50%-ban exportra és hazai
piacra. Vevőink egy része saját termékét
hozza gyártatni szériában, mellette pedig saját fejlesztésű bútorainkat kínáljuk
viszonteladóknak és a lakosságnak. Ágykereteinkből több mint száz darab látható üzletekben kiállítva, országszerte.
Szállodaprojektekben is részt veszünk
és privát megrendeléseket is teljesítünk.

– Mitől szép az asztalos szakma?
– A szépséget az elkészült termékben
érem utol igazán. Egy, a vártnál jobban
sikerült szerkezeti elem, egy harmonikus arány, egy szép felületkezelés gyakran kibillent a hétköznapokból, és a jól
végzett munka feletti elégedettséggel
tölt el, illetve az is fontos számomra,
hogy a bútorainkban nyomon követhető
az emberi kéz munkája. Kiemelném még

– Mennyire kap szerepet most a fejlesztés, az innováció tevékenységükben?
– Uniós támogatással teljes gépparkunkat megújítottuk az elmúlt tíz évben.
Azonban a használat nagyon gyorsan
amortizálja ezeket a berendezéseket, így
nem várhatunk, a közeljövőben újabb
beruházással továbbfejlesztjük technológiánkat. Kiemelkedően fontosnak
tartom, hogy a termelőtevékenységünk
a környezetet minél kevésbé terhelve,
a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot
hagyja.

– Mely eredményeire a legbüszkébb
cégvezetőként?
– Sok-sok apró momentum ad büszkeségre okot. Amire viszont mindenki
felkapja a fejét az az, hogy angol vevőink közvetítésével, David Beckhamnek
is gyártottunk bútort, konkrétan egy
borszoba bortároló szekrényeit, ugyanis
David Beckham nagy rajongója és gyűjtője a minőségi boroknak. Mérföldkőnek tartom, bár ez még csak a kezdet,
hogy a város határán belül sikerült egy
18000 négyzetméteres ipari telket vásárolni, ahol lehetőségünk adódik egy
színvonalas, tágas munkahelyi térbe
helyezett, környezettudatosan működő
üzem építésére.

bertalan
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
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Gyászjelentés

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300

Fájdalommal megtört szívvel
tudatjuk, hogy

KÖZVILÁGÍTÁS
hibabejelentő:

36-52-219-419,

hétfő-csütörtök:

8-16.30-ig,

péntek:

8-13.30-ig.

XXXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Február 24-én, szerdán Kiss Attila polgármester tart telefonos ügyfélfogadást
az alábbi telefonszámon: 563-260.

Köszönetnyilvántás

Köszönetnyilvántás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

=

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:

OLÁH PÁLNÉ
(szül. Bodnár Ilona)
2021. február 1-jén, életének 86. évében elhunyt. Szeretett halottunk hamvait, kívánságának megfelelően, szűk családi és baráti
körben, február 11-én helyeztük örök nyugalomra.
„Az Ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál
fájdalmát csak az élők érzik.” (Árész)
Sok dologra megtanították, csak arra nem, hogyan lehet nélküled élni.

560-130 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ

A gyászoló család.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg megszüntetésre
kerül. Szükség esetén a beteg gyerekeket
a központi orvosi ügyelet látja el.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Február 19. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Február 20-21. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Február 22. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Február 23. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Február 24. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel.: 372-302)
Február 25. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)
Február 26. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Február 20-22. (reggel 6-tól reggel 6
óráig): dr. Nagy Ferenc (06-70-3761138).
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
Tigáz:

Tel.: 36 80/180-380

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
www.hajduboszormeny.hu oldalon
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS
Szerkesztőség:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Lapterv és nyomdai munkák:
Felelős kiadó:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
ISSN 0866-6660
Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

SZENKA ANTAL
(a TUNGSRAM nyugdíjasa)

VARGA GERGELYNÉ
(született Tunyi Margit)

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

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

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)
A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó anyai szíved
nyugodjon békében!”
A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

KÁNYÁSI IMRE

KÁNYÁSI IMRÉNÉ

halálának
30. évfordulójára 1. évfordulójára
halálának

„Szívünkben helyeteket
Nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk
Nem fogunk feledni!
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk lesztek, az idő bárhogy is halad.”

Szerető gyermekeitek családjukkal

OLÁH SÁNDOR
halálának 2. évfordulójára
„Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
és mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
mikor a nap lemegy, leszáll az éjszaka.”
A gyászoló család.

Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

SÁNTA IMRÉNÉ
(született Varga Katalin)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva,
csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”
A gyászoló család.

CS. TÓTH ANDRÁS
gyászszertartásán 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!”
A gyászoló család.

Lapzárta: hétfő 14 óra.
Hirdetésfeladás:
20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu
A Szabadhajdú hetilapban
• a Megemlékezés és
• Köszönetnyilvánítás
hirdetése 3600- 4600 Ft-ig
adható fel.
Hirdetéseiket a
szabadhajdu@hbcom.hu címre
várjuk.
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2021. február 22. – február 26.
HÉTFŐ
Brokkoli
krémleves
kenyérkocka
Pirított
tésztaleves
Brassóihalfilé
aprópecsenye
Rántott
kukoricáshasábburgonya
rizs tartármártás
KEDD
Frankfurti
leveskolbásszal
Sárgaborsó
leves füstölt
Sokmagvas
sertésszelet
rizs burgonya
Kapros tejföllel
grillezett
csirkemell zöldséges
petrezselymes
SZERDA
Vegyes
gyümölcsleves
Sütőtök
krémleves
Paprikás
csirke
tészta
Budapest sertésragu főtt
hasábburgonya
CSÜTÖRTÖK
Tejfölös
gombaleves
Becsinált
leves
Hagymás sertésflekken
tört sült
burgonya
vegyes vágott
főzelék
debreceni
PÉNTEK
Babgulyás
Palóclev
Túrósrizses
csuszahús
Bácskai

06 80 900 368
2021.02.22 - 03.15

Városüzemeltetési Intézmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Városüzemeltetési Intézmény Közterület- felügyelet

közterület- felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közterület rendjének felügyelete, bűnmegelőzés.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, közterület- felügyelői szakképesítés (OKJ),
• közterület- felügyelet - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• - közigazgatási alapvizsga - felhasználói szintű számítógépes ismeret - közterület-felügyelői, vagy
rendvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat - város helyi ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• - végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata - 90 napnál
nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt) - 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján
készített önéletrajz - nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2021. , valamint a munkakör megnevezését: közterület- felügyelő.
• Személyesen: Árva Henrietta/ Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az Intézményvezető, mint kinevezési
jogkör gyakorlója 2021. február 26. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• A fenntartó honlapján (www.hajduboszormeny.hu) - 2021. február 17.
• Szabadhajdú Hetilap - 2021. február 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A fentieken túl, egyéb pályázat részeként benyújtandó irat: - nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén
teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján – a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.
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Szabó Dalma, a Bocskai - gimnázium tanulója kilenc éve táncol
a Salida Tánc Sport Egyesületben.
Tályai András tanítványa számá– Mi az, ami leginkább megfogott a
ra ez a műfaj kikapcsolódást je- táncban?
lent a hétköznapok rohanásában.
– Az, hogy szerintem egy nagyon
Vallja, hogy a táncparketten fel- különleges sportág. Ebben minden
töltődik és felszabadulttá válik. korosztály és személyiség megtalálhatja azt, ami a legközelebb áll a szí– Mikor kezdtél el táncolni?
véhez, vagy ami legjobban illik hozzá.
– Kilenc évesen kezdtem el ezt a Ha táncolok, akkor teljesen kizárom a
műfajt művelni. Úgy kezdődött, hogy külvilágot és csak arra koncentrálok.
osztálytársaimmal elmentünk a Salida Szívesen megyek minden edzésre és
nyíltnapjára. Nagyon megtetszett, fellépésre.
amit láttunk. Éppen akkor kezdett egy
– A Salidában táncolsz, milyen a köúj csoport, ahova jelentkeztünk. Az zösség az egyesületben?
egyik osztálytársam, Hegedűs Patrik
– Nagyon jó közösségünk van. Nemjelezte, hogy szívesen lenne a párom. csak csoporton belül, hanem az egész
Azóta is együtt táncolunk, ami nagyon egyesületben. Mindig örülünk, egyritka. Ami még motivált, hogy a sport más sikereinek, és nincs ahhoz foghiányzott az életemből. Ezt a szerepet ható érzés, amikor egy fellépés, vagy
is betölti a tánc. Ráadásul kikapcsoló- verseny után együtt kiabáljuk, hogy
dásnak is nagyon jó. Engem feltölt, és Salida.
nem fáraszt.
– Kit tartasz mesterednek, ki a tánc– Hogyan tetted meg az első lépéseket? tanárod?
– Az első alkalomra nagyon jól em– Tályai András a tanárom, őt tarlékszem. Igaz, kicsit bátortalan vol- tom mesteremnek. Nagyon jó táncos
tam, de már ekkor éreztem azt a fel- és nagyon jó pedagógus. Engedi, hogy
szabadultságot és közösségi érzést, mi is elmondjuk a véleményünket a
amit csak a tánc adhat. Örülök, hogy koreográfiákról. Minden olyan tánvolt bátorságom csatlakozni ehhez a cosra felnézek, akinek van bátorsága
csapathoz, mert rengeteg pozitív dol- ahhoz, hogy hivatásosként válassza a
got kaptam eddig ettől a műfajtól az táncot.
elmúlt kilenc évben.
– Egyetértesz azzal, hogy nemcsak

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

A tánc varázsa

Karate
Hétvégén rendezték meg a XI.
Hódos Imre Karate Kupát Hajdúnánáson. A hajdúböszörményi East
Fighters egyesület 18 versenyzővel
vett részt a versenyen.
A sikeres egyéni szereplés mellett az
egyesület a legeredményesebb klubnak
járó kupát is kiérdemelte.
Egyéni eredmények: Renge Anna:

2 arany, egy ezüst, Kathi Csenge: két
ezüst, egy bronz, Renge Lajos: 3 arany,
Fehér Gertrúd: két ezüst, Sajtos Alíz:
egy arany, Renge Regina Klára: egy
ezüst , Varga Barbara: egy ezüst, egy
bronz, Török Adrienn: két arany, Kádár Enikő: egy ezüst, Kathi Bence: egy
arany, Seres Nóra: egy arany, Fehér Abigél Borbála: egy arany, egy ezüst, Kiss,
Dominika: három arany, egy bronz,
Kiss Boglárka: egy arany, egy ezüs, Kiss
Georgina: egy arany egy ezüst, Erdei

táncos, hanem sportoló is vagy?
– Szerintem ugyanúgy, mint a
sportnak, a táncnak is megvannak a
szintjei. Egy profi táncos edz annyit,
mint egy másik sportot űző. Nehéz
összehasonlítani egy futót egy táncossal, sportolás közben.
– Milyen táncokat tanultok a
Salidában?
– Szinte minden stílust a társastáncon belül. Én formációban táncolok. A
latintól kezdve sokfélét táncparkettre
viszünk. Ilyen többek között a country, a salsa és a rumba.
Tünde: egy arany, egy ezüst, egy bronz,
Erdős Dóra: két ezüst.
Csapateredmények: Renge Anna,
Renge Lajos, Kathi Csenge formagyakorlat: ezüst
Fehér Gertrúd, Sajtos Alíz, Kiss Kármen formagyakorlat: ezüst
Fehér Abigél Borbála, Seres Nóra,

ERDŐS MIHÁLY
és felesége,

ERDŐS MIHÁLYNÉ
február 12-én ünnepelte

55. házassági

évfordulóját
szűk családi körben.
Ez alkalomból további hoszú,
boldog életet kíván fiuk Misi,
lányuk Vali, vejük Marci,
unokáik: Niki és Anita.

– Neked melyik a kedvenc táncod?
– Nekem egyértelműen a latin táncok a kedvenceim, mert azokkal tudok
azonosulni legjobban. Akkor érzem,
hogy a legfelszabadultabb vagyok.
– A versenytánchoz hozzátartozik a
külső megjelenés is. Gondolom, ezért
tenni is kell?
– Természetesen. Egyrészt ügyelni
kell a fizikumunkra. A tánc mellett én
még futok és erősítek. Másrészt oda
kell még figyelni a sminkre és a frizurára. Különösen versenyeken és fellépéseken.
– Melyek azok az eredmények, amelyek számodra fontosak a táncban?
– Lehet, hogy furcsán fog hangzani, de nem a versenyeredményekre
vagyok a legbüszkébb, hanem a virágkarneválos szerepléseinkre. Volt már,
hogy nemcsak este léptünk fel, hanem
vonultunk is. Ez nagy kihívás volt, de
teljesítettük.
– Mit szeretnél még a táncban elérni?
– Most tizenegyedikes vagyok a
gimnáziumban. Jövőre Budapesten
szeretném folytatni a tanulmányaimat, gazdasági szakon. Így sajnos,
már csak egy évem van a Salidában. De
biztos vagyok abban, hogy meg fogom
keresni a módját, hogy táncolhassak,
mert enélkül el sem tudnám képzelni
az életemet.
bertalan

Renge Regina Klára formagyakorlat:
bronz
Kiss Dominika, Kiss Boglárka, Kiss
Georgina formagyakorlat: ezüst
Erdei Tünde, Kiss Boglárka, Kiss
Georgina csapatküzdelem: arany.
Erdei Tünde, Kiss Georgina, Módos
Katalin csapatküzdelem: arany.

Röplabda

Új felszerelést és eszközöket kapott a HTE U15-ös leány röplabda
csapata. A mezek mellett melegítő
szettet, utazó és edző pólót, utazótáskát, térdzoknit és térdvédőt vehettek át a játékosok.

Házassági évforduló
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A beszerzéskor eszközvásárlás is megvalósult annak érdekében, hogy hitelesített, a szövetség előírásainak megfelelő
pályán valósulhassanak meg az edzések
és a mérkőzések. Az eszközbeszerzés
során nyomásmérőt, távolságmérőt,
fénymérő eszközt, antenna szettet, hálómagasság mérőt, továbbá a biztonsági előírásoknak megfelelő oszlopburkolatot, valamint állítható magasságú
játékvezetői emelvényt vásároltak a
röplabdásoknak. Mindennek köszönhetően a Magyar Röplabda Szövetség
teremhitelesítésért felelős munkatársai,
az ellenőrzést követően jóváhagyták a
versenypályát és a Városi Sportközpon-

tot hivatalos forduló rendezésére alkalmasnak minősítették. A felszerelések
átadása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón, február 10-én Bertalan Imre, a
szakosztály technikai vezetője elmondta: A csapat tagjai szép eredményeket
értek el ez idáig. A befektetett munka
meg is hozta gyümölcsét, hiszen Kiss
Imréné edző játékosai az itthoni rendezésű bajnoki forduló során, a csoportjuk
valamennyi csapatát legyőzték.
Elégedettek vagyunk a csapat teljesítményével – mondta Kiss Imréné. Ezek a
gyerekek 4-5 éve kezdtek el röplabdázni.
Mára teljesen „beértek”. A tavalyi évben
is sikeresen szerepeltek, csak a vírushelyzet miatt sajnos nem tudtuk befejezni a bajnokságot. De akkor is a ranglista élén voltak a lányok. Most, U13-ból
egyet lépve az U15-be kerültek. Ez új a
játékosoknak, s nehezebb feladat vár rájuk. Eddig sikeresen helytálltak.
bertalan

