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A levegőtisztaság védelmében Jól haladnak a munkálatok
A környezet- és egészségvédelmet
szem előtt kell tartani a lakosoknak
is olvasható a hulladékégetés és levegőtisztaság védelméről szóló dokumentumban.

Sőrés István alpolgármester és Tóth
Sándor városi főépítész többek között
erről a témáról is tájékoztatta a sajtó képviselőit február 24-én, a Polgármesteri
Hivatalban. Az alpolgármester elsőként
az avar és a kerti hulladék égetésének,
valamint a levegőtisztaság-védelem szabályairól szóló helyi rendelet megalkotásának részleteit ismertette. A törvényi
háttér bemutatása mellett kiemelte, hogy
újra végiggondolták a szabályozást. A rendeletet a veszélyhelyzet miatt kellett újra
megalkotni, és annak ideje alatt érvényesek az abban foglaltak. Többek között
tartalmazza, hogy a környezet- és egészségvédelmet szem előtt kell tartani a lakosoknak. Ennek érdekében a tulajdonosok
lehetőleg komposztálják az avart és a kerti hulladékot, a szelektív hulladékgyűjtés
során használják a barna kukákat a zöldhulladék összegyűjtésére. A szabályozás
magába foglalja, hogy kizárólag fertőzött
avart és kerti hulladékot lehet égetni március 1-től május 15-ig, illetve szeptember
15-november 30. között. Hétköznapokon
8 és 12, valamint 14 és 18 óra között.
Szombaton pedig 8 órától délig. Vasárnap
és ünnepnapon szigorúan tilos az égetés.
A személy- és a vagyonbiztonsági szabályokat mindig be kell tartani az égetés so-

rán. Sőrés István az országos tűzgyújtási
előírások kapcsán megfogalmazta, hogy
természetvédelmi területen és erdőben, és
azok 200 méteres körzetében csak kiépített, kijelölt tűzrakóhelyet lehet használni. Az alpolgármester ezután a részben az
önkormányzat tulajdonában lévő városi
távhőszolgáltatási rendszerben keletkezett hibák elhárításáról szólt. Elmondta,
az utóbbi négy hónapban három meghibásodás is történt a rendszerben, melyeknek kijavítása az önkormányzatnak több
mint 3 millió 700 ezer forintjába került. A
rendszer negyvenéves és kétszáztíz lakást
érint. Ezért is keresik a pályázati lehetőségeket a korszerűsítésre.
Ezt követően Tóth Sándor városi főépítész Hajdúböszörmény szerkezeti és
szabályozási terve módosításainak előkészítéséről tájékoztatta a jelenlévőket. A
főépítész elmondta, egy vállalkozó a 35ös út melletti telephelyén fejlesztést szeretne megvalósítani, bővítené a területet
a közterület irányába. Ezt az elképzelést,
illetve a módosítási szándékot a polgármesteri döntés előzetesen támogatta. A
vállalkozó a saját érdekében kérte a módosítást. A elképzelését a saját költségén, a
településtervező mérnök által előzetesen
elkészítendő „telepítési tanulmányterv”
formájában ismertetni is kell partnerségi
egyeztetés szabályai szerint, a médiában.
Ezután a képviselő-testület határoz majd
arról, hogy megkezdődhet-e a tervezés és
módosítás folyamata. Az önkormányzat
is megfogalmazta fejlesztési céljait a Kórház tér és Külső-Szoboszlói út között lévő
gazdasági hasznosítású telektömbre vonatkozóan. Ez jelenleg gazdasági terület,
részben önkormányzati, részben magántulajdon. Itt a közlekedési kapcsolatokat
és a terület feltárását újra át kell gondolni. Tisztázni, és ha szükséges, módosítani
kell a beépítési feltételeket, mert a tulajdon- és terepviszonyok megváltoztak az
elmúlt időszakban.
bertalan

Hajdúböszörmény valamennyi hölgy lakosának

boldog nőnapot kíván
Kiss Attila polgármester
Fórizs László és Sőrés István alpolgármesterek

Sajtónyilvános bejárást tartottak a felújítás alatt álló Sillye Gábor Művelődési Központban, február 26-án.
A résztvevőket Szarvas-Szabó Katalin, a Szabadhajdú Nonprofit Kft.
ügyvezetője vezette körbe a beruházáson. A megye egyik legnagyobb,
ma is működő művelődési házának
felújításával kapcsolatban megfogalmazta, hogy az újabb ütem keretében
a munkálatok jól haladnak. A terveknek megfelelően januárban átadták a
területet a kivitelezőnek.
– Megtörtént az állványozás, az
épület külső színezése később lesz. A
munkálatok már ott tartanak, hogy
nagyrészt megvalósult a komplexum
hőszigetelése, kicserélték a nyílászárókat. Jelenleg a burkolást és a festést végzik az épületben. Elkészült
az egyik előadóterem, és mozgáskorlátozott mosdót is kialakítottak
a földszinten. A következő hónapok
feladata lesz a Hajdúsági Galéria lét-

rehozása a városi televízió helyén, a
földszinten. Ez egy látványos elem
lesz a felújítás során, amely a tervek
szerint június 30-án fejeződik be.
Szarvas-Szabó Katalin azt is elmondta, hogy egy olyan 21. századi külsőt ölt a művelődési központ, amely
büszkesége lehet a városnak.
Sőrés István alpolgármester a bejárás során örömmel állapította meg,
hogy a terveknek megfelelően halad
a beruházás. Nagyon bízom benne,
hogy a megújult művelődési háznak
még pozitívabb kisugárzása lesz az
emberek felé – fogalmazott a városvezető. Hajdúböszörmény mindig arról
volt híres, hogy támogatta a kultúrát.
Ez, a jövőben is így lesz. A mostani
pályázat is ezt a célt szolgálja. Azáltal, hogy szép és korszerű helyiségek
alakulnak ki, tágasabb lesz az épület
belső tere, remélhetőleg még több
olyan csoport is helyet tud kapni itt,
akik a város kulturális életét erősítik
– tette hozzá az alpolgármester.
B.E.
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Dr. Petkov Tibor

Gyermekkorában vadászrepülő pilóta szeretett volna lenni,
szülői hatásra mégis a fogorvosi
pályát választotta dr. Petkov Tibor. Jól döntött, hiszen az elmúlt
évtizedekben több ezer embert
gyógyított meg. Vallja, hogy a
páciensnek nemcsak foga, hanem
lelke is van. A fogorvos harminckét éve gyógyít Hajdúböszörményben, jól ismeri a várost és a
helyi pacienseket.
– Miért éppen Hajdúböszörményt választotta praxisa helyszínéül?
– Hajdúböszörményben 1988. január 1-je óta dolgozom. A feleségemmel a Debreceni Fogorvostudományi
Karon végeztünk. Az egyetem elvégzését követően rögtön munkába
álltunk, Egyeken. Idővel vissza szerettünk volna költözni Debrecenbe,
és a város közelében vállalni állást.
Feleségem családja Böszörményhez
kötődik, erről a településről tudtunk
a legtöbbet. Így kerültünk a városba.
Ekkor, rajtunk kívül még három fogorvos dolgozott Hajdúböszörményben.
– Emlékszik az első napjára, amikor
rendelni kezdett?
– Arra emlékszem, hogy amikor
megérkeztem a rendelőbe, a váróterem tele volt emberekkel. Ez egy jó
ideig így is maradt, hiszen korábban
is kevés fogorvos dolgozott a városban. El lehet képzelni, milyen sok páciens várt fogászati ellátásra!
– Mindig orvos akart lenni?
– Nem tőlem származik az ötlet. A
szüleim egészségügyben dolgoztak.
Édesapám, pályája kezdetén sebészként, évekkel később körzeti orvosként működött. Édesanyám szakaszszisztens volt egy helyi kórházban.
Nekem az első gondolatom az volt,
hogy vadászrepülő pilóta leszek. Szüleim nem igazán lelkesedtek ezért az
ötletemért. Végül, a hatásukra is az
egészségügy felé fordultam. A fogorvosi pálya édesapám vágya volt. Egy
faluban volt körzeti orvos, amikor
még az ügyeleti rendszer nem létezett. Nálunk egy ebédet sem töltöttünk úgy el, hogy a csengő ne szólalt
volna meg. Éjjel-nappal készenlétben
volt. Azt tanácsolta, hogy olyan szakirányt válasszak az egészségügyön
belül, ahol a munka mellett a családra
is jut idő.
– A kezdéshez képest mennyit változott az elmúlt évtizedekben ez a szakterület?
– Egyre több a fogorvos. Túlképzés figyelhető meg ezen a pályán.
Vannak, akik el sem tudnak helyezkedni, illetve sokan nem tudnak
praxist vásárolni, rendelőt nyitni.
Ezek a szakemberek alkalmazottként
kénytelenek elhelyezkedni, kevesebb
bérért. Az is előfordul, hogy a vállalkozás tulajdonosa még csak nem is
orvoslással foglalkozik. Egyébként a
fogászaton belül sok terület jelentősen fejlődött, és a technológiák, és az
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anyagok tekintetében is jelentős előrelépés történt. Egyre több szakirány
mutatott ugrásszerű fejlődést az
évek során. A mai szakszerű fogászati ellátáshoz modern technikák, eszközök és anyagok állnak a rendelkezésünkre, melyek használata komoly
szakmai háttértudást igényel, amit a
páciensek is elismernek.
– Hogyan szokott pozitív fogászati
élményt nyújtani a pácienseinek?
– A jó kommunikáció és empátia
a beteg felé elengedhetetlen a kezelés során. Megpróbálok a rendelőben
oldott hangulatot teremteni, csökkentve ezzel a páciensben az esetleges izgalmakat és feszültséget. Ehhez
rutin és tapasztalat kell. Úgy látom,
sokakban a rossz gyerekkori fogászati élmények azok, amik ahhoz vezetnek, hogy félnek a fogorvostól. Erre
sajnos még rátesz az esetlegesen,
kezeléskor jelentkező fájdalomtól
való félelem is. Sajnos sokan nagyon
későn jönnek el hozzánk. Ilyenkor
már nehéz fájdalommentes kezelést
nyújtani. Próbálom felhívni betegeim figyelmét a prevencióra, hogy a
komoly panaszok elkerülésének érdekében, félévente jelenjenek meg a
rendelőben kontrollvizsgálaton.
– Az orvos-beteg kapcsolat során mi
az, amit szem előtt tart?
– Vallom, hogy a beteggel foglalkozni kell. Mindig őszinte vagyok
a páciensekkel, azt mondom, ami a
valós helyzet. Soha nem azt közlöm,
amit hallani szeretne. Ezt nem mindig szeretik az emberek. Tapasztalatom szerint hosszabb távon jobb, ha
tisztában vagyunk a helyzetünkkel.
– Kik a bátrabbak és fegyelmezettek
,a nők vagy a férfiak a fogorvosnál?
– Általában a hölgyek ingerküszöbe nagyobb, ők jobban viselik a kezeléseket, mint a férfiak. Több nő páciensem van, mint férfi.
– A nemek között van-e eltérés a szájápolásban?
– Nincs különbség. Sajnos ez egy
általános probléma. Nem akar gyökeret verni a köztudatban a helyes és
rendszeres szájápolás. Én napi szinten felhívom a páciensek figyelmét
a prevencióra, a helyes szájápolás

fontosságára. Tudják az emberek hogyan is kellene a gondos szájápolást
a mindennapjainkba beilleszteni, sajnos a többség ezt mégsem teszi meg.
– Ön kihez jár fogorvoshoz, és milyen
paciens?
– A feleségem a fogorvosom. Általában jól tűröm a kezeléseket.
– Mit tart legnagyobb sikerének?
– Harminchárom év alatt rengeteg
betegen tudtam segíteni. Nagy sikernek könyvelem el, hogy máig nagyon
szeretem a hivatásomat.
– Sokat dolgozik, hogyan tudja beosztani az idejét?
– Váltott műszakban dolgozom,
így rugalmasabban tudom az időmet
beosztani. Ilyen szempontból a délutánok nehezebbek, mert van, amikor magánrendelést végzek.
Hétvégente sokat olvasok. Főleg a
történelmi témájú könyvek érdekelnek. A sportra is időt szakítok. Korábban fociztam, most kerékpározok.
Nagyon szeretek zongorázni. Gyermekkoromban kezdtem ezt el, majd

autodidakta módon tökéletesítettem
a tudásomat. Ez nagyon jó kikapcsolódás számomra.
– A munkáját mennyire tartja streszszesnek?
– Az orvoslás általában a streszszes munkák közzé tartozik. Most
olvastam egy tanulmányt, amelyben
rangsorolják a foglalkozásokat. Az
orvosokat a második helyre tették
ezen a téren. Szerintem minden hivatás, ahol emberekkel foglalkozik
az ember, magában hordozza a felelősségvállalást, aminek természetesen velejárója a stressz. Tapasztalatom szerint, amíg kevesebb
gyakorlata van az embernek, addig
jobban stresszel. Mindez természetesen lelkiismeretesség kérdése is. A
jó értelemben vett rutinnal megjön a
magabiztosság.
– A családban van-e utánpótlása a hivatásának?
– Igen, a lányom és a fiam is ezt a
hivatást választotta. Ők is a debreceni egyetemen végeztek. Nagy segítség volt számukra, hogy nálunk lehettek rezidensek. Örömömre, mind
a ketten megszerették ezt a hivatást.
– Mi az, amit gyerekeinek útravalóként adott?
– Remélem, hogy szakmailag sokat
adtunk át nekik. Az élet azt igazolja,
hogy ez sikerült. Az egyetemen sok
újdonsággal ismerkedtek meg. Volt,
amit mi tőlük tanultunk.
Felhívtuk a figyelmüket a páciensközpontú szemléletre. Nem az anyagiak, hanem a gyógyítás kell, hogy
motiválja őket. A páciensnek nemcsak foga, hanem lelke is van. Csak
az maradhat sikeres a pályán hosszú
ideig, aki szívvel, lélekkel az orvoslásnak szánja az életét.
Bertalan Erzsébet

A helyes szájápolásról
Sajnos a magyar lakosság szájüregi egészsége nem mondható
kielégítőnek. Az Eurobarometer
felmérése szerin a magyarok
mindössze 19 százalékának van
meg mindegyik természetes
foga, míg az EU-tagállamok átlaga 41 százalék.
A problémák itthon már gyermekkorban elkezdődnek: egy 12 éves
magyar gyereknek átlagosan 3 lyukas, tömött vagy hiányzó foga van.
A fogágybetegség esetében könynyen felismerhető a betegség, korai
stádiumában is. Jellemző tünete a
vérző íny, amire figyelni kell. Aki
tehát akár fogmosásnál, akár evésnél vérzést tapasztal a szájüregében,
vagy reggel a tiszta párnahuzaton
halvány vérfoltokat lát, mindenképpen forduljon szakemberhez. A korai
diagnózist a fogápolási termékeket
gyártó cégek sem igazán könnyítik
meg. Sok fogkrém és szájvíz reklámja

például a fogínyvérzés csökkenését
vagy megszűnését ígéri, pedig ezek a
szájápolási termékek sokszor elfedik
a fogágybetegség kezdeti tüneteit.
Csökkentik ugyan az ínyvérzést, de
nem a kiváltó okokat szüntetik meg,
így a betegség könnyen előre haladhat, anélkül, hogy időben felismernék. Ha tehát vérzik az íny, vegyük
komolyan! A fogágybetegség ma már
kezelhető, a betegség karbantartható, és minél korábbi a diagnózis,
annál valószínűbb, hogy elkerülhető a foghúzás. Az egészséges ínyért
magunk is sokat tehetünk. Naponta
legalább kétszer mossunk fogat, és
nemcsak úgy ímmel-ámmal, hanem
helyes fogmosási technikával. Gyermekkortól kezdve figyeljünk a megfelelő szájápolásra, és ha bármilyen
vérzést, rossz szájszagot, rendellenességet tapasztalunk, ne várjunk a
végtelenségig a szakember felkeresésével.
Sz.H.
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„Tehetségek Magyarországa”
A Bocskai –gimnáziumban három tanuló nyerte el a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége „Tehetségek Magyarországa” ösztöndíját.

töndíjon túl, a tanulók a minősített
tehetségműhelyünk által biztosított
mentorprogramban vesznek részt.
Ösztöndíjasok:: Balogh Boglárka Mária és Korondán Levente 12/A osztályos tanulók, mentoruk Sütő-Oláh
A támogatás a fiatalok egyedi fej- Csilla. Kiss Helga Dóra 11/C osztálesztését segíti, ösztönözve őket te- lyos tanuló, mentora Soltész Tünde.
hetségük kibontakoztatására. Az ösz-
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Hölgyek köszöntése
Beléptünk az év harmadik hónapjába, márciusba. Néhány nap, és itt van az
első igazi tavaszi ünnep, a Nemzetközi Nőnap március 8-án. Ilyenkor szokták a nőket, a lányokat, az asszonyokat köszönteni egy-egy szál virággal. Ez
szép szokás – mi tagadás. De bevallom most a becses olvasó előtt, hogy ezen
a napon én nem szoktam sem jó szokásból, sem megszokásból köszönteni
a családom hölgytagjait. Nem szoktam nekik szokásból, vagy azért, mert
ilyenkor nemzetközileg elvárják, virágot venni. Hogy miért nem, arra hadd
álljon itt néhány gondolat.
Nagyjából 16-18 éves lehettem, amikor megfigyeltem valamit: ennek a
szokásnak az a veszélye, hogy a hölgyek tisztelete csupán március 8-ra és
még egy-két jeles napra korlátozódik. Én ezt szerettem volna elkerülni, és
most is arra törekszem, hogy a nők iránti tiszteletem ne korlátozódjon egy
szűk néhány napra.
A felnőttkor küszöbén állva, amikor az ember nagy elhatározásokat szokott tenni, én többek között azt határoztam el, hogy március 8-án nem fogok senkinek virágot venni. Ezzel persze nem akarom a virágosok üzletét
rontani. Ezzel együtt azt is elhatároztam, hogy igenis fogok venni virágot
a hozzám közel álló hölgyeknek (elsősorban a feleségemnek), de teljesen
véletlenszerűen kiválasztott napokon. Ezek a „csak úgyból” adott virágok,
mert egy szál vagy egy csokor virágnak lehet szívből örülni, és szeretek így
is örömet szerezni.

Minisztériumi elismerés

A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi és városüzemeltetési ügyintézőjének munkáját oklevéllel ismerte el az Innovációs
és Technológiai Minisztérium.
Szabó Nóra – a 2020. évi Európai

Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap helyi szervezője – országos
szinten kiemelkedő munkájával érdemelte ki az elismerést, amelyet a
Városháza nagytermében vehetett át
a város vezetőitől.

Segítség a diákoknak
Tavaly ősszel indította útjára böszörményi iskolák arra rászoruló
kezdeményezését a Civilek a La- tanulóinak. Ezzel is segítve iskolai
kóhelyért Egyesület.
feladataik teljesítését.
A program a napokban tovább folyFelhívást tettek közzé „Számítógé- tatódott, három családhoz juttatták
pet a tanulóknak!” elnevezéssel. Arra el a Civilek az adományokat. Segítkérték a helyi cégeket, vállalkozókat, ségüknek köszönhetően már hét gép
különböző szervezetek képviselőit és talált gazdára.
magánembereket, hogy új, vagy már
Sz.H.
használt számítógépeiket ajánlják fel

Fiatal felnőttként hozott döntésemnek volt még egy nagyon fontos oka:
akkortájban jutottam hitre, fogadtam el Krisztust életem Urának és Megváltójának, és olvastam, sőt szinte „faltam” a Bibliát. Az Igéből pedig megismertem Isten csodálatosan szép gondolatát arra, hogyan kell egy férfinak
tisztelni és megbecsülni a nőket, a lányokat, az asszonyokat. Péter apostol 1.
levele 3. részében többek között ezt olvassuk: „ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örököstársatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne
ütközzék akadályba”. Ez számomra is, ahogy az elmúlt 2000 évben minden
krisztus-hívő férfinak sokkal komolyabb parancs a nők megbecsülésére és
tiszteletére, mint bármi más.
Ebből a bibliai tanításból következik legalább még egy nagyon fontos dolog: szülőként, apaként úgy tanítom lányaimat, hogy éljenek, beszéljenek,
viselkedjenek, öltözködjenek úgy, hogy a férfiakból megbecsülést és tiszteletet váltsanak ki. Mert hiszem azt, hogy Isten bennünket, férfiakat úgy alkotott meg, hogy szívünk mélyén vágyakozunk arra, hogy a nőket általában, de
különösen egy nőt (akit társunknak választunk) tisztelhessük és szerethessük, és irányukban gyengédek lehessünk.
Ezeken a szép tavaszi napokon arra szeretnék minden hölgyet bátorítani,
hogy legyen olyan nő, akire a férfiak megbecsüléssel és a legnagyobb tisztelettel tekintenek. És bátorítom minden férfitársamat is, hogy cselekedjen
Isten Igéje szerint: legyen megértő, tiszteletteljes a hölgyek, a nők iránt, függetlenül attól, hogy kicsi gyerekek még, vagy fiatalok, vagy esetleg már nagymamaként gyönyörködnek unokáikban. És vegyenek bátran szebbnél szebb
virágokat mindazoknak a hölgyeknek, akiket tisztelnek, akiknek ki akarják
fejezni megbecsülésüket, akiknek az arcán szeretnék látni az öröm és a boldogság mosolyát!
Loment Péter lelkész
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+Szakmákat bemutató sorozatunkban ma két kőművessel ismerkedhetnek meg, Varga László
és Molnár Csaba vállalkozók szeretettel beszélnek hivatásukról,
példájuk követendő. Varga László ráadásul a jövő generáció szakembereit is neveli a Veress Ferenc
Szakképző Iskolában.
– Hogyan lett kőműves?
V. L.: Gyermekkoromban felújították a családi házunkat. Akkor
tetszett meg nagyon ez a munka.
Kipróbáltam a szerszámokat, még
a homlokzati állványra is felmásztam, amikor a mesterek esténként
hazamentek. Pályaválasztáskor gondolkoztam, hogy technikumba vagy
szakmunkásképzőbe menjek-e. Ez
utóbbit választottam. Azonban már
ekkor eldöntöttem, hogy a szakmunkásvizsga után továbbtanulok.
M. Cs.: Általános iskolába jártam
és nyáron diákmunkát kerestem. Kőműves mellett helyezkedtem el, mint
segédmunkás. Nagyon megtetszett a
szakma. Érdekesnek találtam a betonozást, a vakolást és magukat az elkészült házakat is szépek voltak. Már
ekkor eldöntöttem, hogy ezt a pályát
fogom választani.
– Hol tanulta a szakmát, mit adott
önnek az iskola?
V. L.: A Veress Ferenc Szakképző
Iskolában tanultam. Nagyon sokat
adott az intézmény. Olyan szakmai
és elméleti tanáraink voltak, mint
Kiss Sándor vagy Nagy Péter. Annyi
tudást kaptam tőlük, hogy a technikumban is ebből éltem. A szakmai
tárgyakat alig kellett tanulnom.
M. Cs.: A Veress Ferenc Szakképző Iskolában végeztem. Varga Laci
bácsinál tanultam, hozzá kerültem
gyakorlatra is. Emiatt nagyon szerencsésnek tartom magam, mert
mindig felnéztem rá. Őt tartom a
mesteremnek, mellette nagyon sok
fogását megtanultam a szakmának.
A gyakorlati szakmunkás vizsgán jól
szerepeltem, benne volt a kezemben
a rutin. Ezt neki köszönhetem.
– Az iskola elvégzése után hogyan
alakult a pályája?
V. L.: Egy cégnél helyezkedtem el,
ahol tanulóoktatással bíztak meg.
Húszéves voltam ekkor. Ezt követően
jött a katonaság, majd termelésirányító lettem, illetve magánvállalkozó
1989-ben. Akkor ismét kapcsolatba
kerültem az oktatással, gyakorlati
képzésre jelentkeztek hozzám kőművesek a Veress Ferenc-iskolából.
Majd 1992-ben felkértek óraadónak.
Visszakerültem tanárnak abba az iskolába, ahol tanultam. Ezután egy
élethosszig tartó tanulási folyamat
vette kezdetét. Többek között mérnök-tanári végzettséget is szereztem,
és kitanultam több szakmát is.
M. Cs.: Az iskola elvégzése után ott
maradtam Laci bácsinál, majd elmentem egy építőipari céghez Debrecenbe, ahol túl sok mindent nem lehetett
tanulni, mert főleg bontottunk és állványoztunk. Saját lábamra akartam
állni, így lettem vállalkozó 2012-ben.
– Mi a szép ebben a hivatásban, mi
az, ami megtartja a pályán?
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Keresettek a jó kőművesek

V. L.: Maga a produktum. Nem
hetekre, hónapokra, hanem évtizedekre és évszázadokra építünk. Több
generáció láthatja a kezünk nyomát.
Ráadásul ez a munka nem monoton,
mindig más és más. Szabadban dolgozunk többnyire, és különböző emberekkel kerülünk kapcsolatba.
M. Cs.: Nagyon szeretem ezt a hivatást, szép munkákat tudok általa
készíteni. Legfőbbképpen a díszítőmunkákban találom meg az örömömet. Én nem építem, hanem díszítem a házakat. Mindenféle kővel,
ami csak létezik a világon. Egyik fő
profilom a szeletelt téglavágás. Ezekkel homlokzatokat burkolok. Jó lenne, ha visszajönnének a régi díszek a
homlokzatokra.
– Nehéz munka a kőművesség?
V. L.: Nehéz. De ma már közel
sem olyan kemény, mint amikor én
kezdtem a szakmát. A gépesítés sokat segít. Ezekkel a berendezésekkel
nemcsak könnyebbé lehet tenni a
munkát, hanem szebbé és pontosabbá. Természetesen a technológiák is
sokat változtak, így azokat is naprakészen kell követni.
M. Cs.: Szellemileg nehezebb, mint
fizikálisan. Nagy odafigyelést igényel,
mindig toppon kell lenni.
– Hogyan lehet követni a fejlődést?
V. L.: Az új anyagokról például
az interneten lehet tájékozódni. A
gyártók szakembereivel folyamatosan tartom a kapcsolatot. Az általuk
rendezett bemutatókon részt szoktam venni. Az Építőipari Vállalkozók
Országos Szövetsége rendszeresen
tanulmányutakat szervez, amelyek
arra is jó alkalmat kínálnak, hogy a
kollegákkal kicseréljük a gyakorlati
tapasztalatainkat.
M. Cs.: Folyamatosan fejlesztem a
tudásomat, és ezeket a megszerzett
ismereteket beépítem a munkámba.
Az innováció nagyon fontos a cégemnél, mindig új gépeket vásárolok.
Most egy targoncát szeretnék beszerezni. Én minden téren haladok a
korral, ebben az internet is segít.
– Vállalkozóként (is) dolgozik. Hol
tart most?
V. L.: Kettős életet élek. Tanítok
az iskolában, és a vállalkozásomat is
működtetem. Ezért kisebb létszámmal, úgy négy-öt fővel dolgozom. Ta-

nulók gyakorlati képzését is felvállalom. Ez a létszám öt és tíz fő között
mozog.
M. Cs.: Máig nagyon sokat kell
menni, még vasárnap is. Véleményem szerint legalább tíz év kell ahhoz, hogy felfutóban legyen a vállalkozás. Ugyan mindig könnyebb lesz,
de komolyan dolgozni, azt mindig
kell. Hosszú ideje két megbízható
kollégával dolgozom.
– Mi az előnye és hátránya annak,
hogy vállalkozó?
V. L.: Az önállóság sok előnnyel
jár. Ugyanakkor manapság elég bürokratikus a szektor. Ezt csökkenteni
kellene. Azt is, hogy ne kelljen több
szervezetnek is tagdíjat fizetnie az
építési vállalkozónak. Komoly könyvelést kell végezni és végeztetni, ami

Tudta-e?
Hajdúböszörményben mindig megbecsült szakma volt a kőművesség. Évszázadok építkezései bizonyítják, hogy
egy jó szakember máig álló épületeket
készített. Gondoljunk csak a Bocskai
téri templomra, a Hajdúkerület egykori
székházára, vagy a Városháza épületére!
Mindegyiknek ismerjük a tervezőjét,
és a kivitelező kőművesét. Az említett,
impozáns Városháza épületét például
az a Takács Imre kőművesmester építette, aki maga is iparos dinasztiából
származott. Elég csak, ha a testvéreire
gondolunk, akik között találhattunk
asztalost és üvegest is.
Takács a Városháza épületére 1905.
márciusában tett kivitelezői ajánlatot
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szintén megnehezíti a munkánkat.
M. Cs.: Sokkal nehezebb az életem,
mint egy alkalmazottnak. Ahogy
felkelek, azonnal indul a napom fél
hétkor. Rögtön képben kell lennem.
Szervezni kell a napot legalább este
hét és nyolc óráig. Eddig szoktam
dolgozni. Ami pozitív, hogy én hozom meg a döntéseket.
– Manapság keresettek a jó kőművesek?
V. L.: Vannak jó kőművesek, akik
egyre keresettebbek. Manapság elmondható, hogy felfutóban van az
építőipar. Nincs annyi szakember,
aki elvégezze az ezzel járó munkákat.
A szakemberhiány magával hozza azt
is, hogy egyes szakmák díjazása az
egekbe emelkedhet.
M.Cs.: Én olyan burkolómunkát
végzek, amire nincs ember. Ezt én
álmodtam meg. A téglaburkolat volt
a kiinduló pont, ezeket kombinálom
nemes vakolatokkal. Mintákat teszek
bele. Nem találok rá embert. Pedig
alig tudok eleget tenni a feladatoknak. Annak idején a szakmunkásképzőben huszonhárman indultunk.
Mire végeztünk, tizenöten maradtunk. Ebből ketten dolgozunk kőművesként.
– Eddigi munkái közül mire a legbüszkébb?
V. L.: Nehéz kiemelni egyet. Munkatársaimmal nagyon sok családi házat építettünk, illetve ez egyik nagy
helyi mezőgazdasági cégnek sok ipari
épületet „húztunk fel”.
M. Cs.: Nagyon sok elkészült munkám látható. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy mindegyik egyedi.
bertalan

Hegedűs Istvánnal egyetemben. S
az akkori testület el is fogadta a kőművesek terveit. A két mester egyáltalán
nem volt könnyű helyzetben, mert a
közfigyelem mellett, Dobay Károly városi mérnök tervei alapján bonyolult,
de egyben nagy szakmai tudást igénylő munkát kellett, hogy elvégezzenek.
Az épülethez nyolcszázezer darab téglát használtak fel, miközben pincét,
egyemeletes épületet építettek úgy,
hogy csak a tetőn elhelyezett fagerendák darabja több mázsát nyomott, és
egyenként is 18 méter hosszúak voltak.
A kőművesek munkáját dícséri, hogy
az épület ma is megcsodálható, s ha a
főtéren körbenézünk, Takács Imrének
egy másik munkját is megcsodálhatjuk,
jelesül a Bocskai általános iskola is az ő
keze nyomát viseli.
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Oktatási segédanyag
Módszertani útmutatóban ka- mélyre szabott nevelés” című kiadpott helyet a Kincskereső óvodá- vány átfogó ismereteket nyújt a sajában végzett pedagógiai munka. tos nevelési igényű, a beilleszkedési,
tanulási, magatartási problémákkal
Az oktatási kiadvány speciálisan küzdő, a tehetséges, valamint a hátóvodapedagógusok részére fejlesz- rányos helyzetű gyermekek nevelésétett segédanyag, amit folyamatosan hez-oktatásához.
bővítenek. Az „Egyéni fejlesztés, szeSz.H.

Aszfaltozás
Minden
útpályaszerkezetet
megfelelően kell karbantartani,
hiszen a rá ható igénybevétel és
a környezeti hatások eredményeképpen, különböző jellegű hibák
keletkeznek. A fő burkolathibák
közé sorolhatjuk az alakváltoztatásokat, a repedéseket, a bomlásokat, a felületi és egyéb hibákat.
Az aszfaltburkolaton keletkező
leggyakoribb hiba a kátyúsodás. Ha
balesetveszély miatt egy kátyú téli javítására van szükség, akkor a kátyúzás hideg aszfalttal történik, mivel
ilyenkor a keverőtelepek nem üzemelnek.

A hideg aszfalt könnyen felhasználható hideg kátyúzó keverék, amely
téli időszakban is megfelelő fedést
biztosít a sérült útfelületeken.
A hideg aszfaltkeverék kátyúba
történő bedolgozás után, akár már
azonnal, pár órán belül forgalommal
terhelhető, rugalmas, utántömörödő
felületet biztosít.
Utántömörödő képességének köszönhetően a stabilizálódási folyamat a forgalom hatására, a kátyú
elkészülte után is folytatódik, és a
bitumenes szerkezeti réteg az idő
múlásával még inkább fixálódik és
utántömörödik. Minél intenzívebb
forgalomhatásnak vetik alá, annál
jobb lesz az eredmény.
Ugyanakkor a végleges és megnyugtató megoldás az úthibák javítása, kezelése szempontjából a meleg
aszfalttal való kátyúzás, amely ebben
az évben várhatóan május hónaptól kezdődik városunkban, hiszen az
aszfaltkeverő üzemek a fűtési szezon
zárását, azaz április 15-öt követően
tudják a munkájukat megkezdeni, az
igen magas földgáz felhasználásuk
miatt.
Polgármesteri Hivatal

Csak indokolt esetben
A koronavírus terjedésére
vonatkozó heti jelentésekből
pontosan kirajzolódik, hogy városunkat is elérte a járvány harmadik hulláma.
Ismételten emelkedést mutat a
fertőzöttek száma Hajdúböszörményben, a szakrendeléseken megjelent betegek száma is magas, ami

járványügyi szempontból potenciális
veszélyt jelenthet a lakosságra.
A szakemberek kérik, csak az vegye
igénybe a szakrendelők szolgáltatásait, akinek egészségügyi állapota indokolja. Saját maguk és embertársaik
érdekében a járványügyi szabályok
betartása mellett, és csakis indokolt
esetben vegyék igénybe az orvosi ellátást.

„Számítógépet a tanulóknak!”
Tisztelettel felhívom a cégek, vállalkozók, a különböző szervezetek vezetőit és tagjait, a magánembereket, amennyiben tehetik és segíteni szeretnének,
úgy használt vagy új számítógépet adományozzanak a böszörményi iskolák arra
rászoruló tanulóinak, segítve őket az iskolai feladatok teljesítésében; különös
tekintettel a koronavírus-betegség által okozott helyzetre.
Az adományozás esetén – a tanuló kiválasztása céljából – vegyék fel a kapcsolatot az iskola igazgatójával. Örülnénk, ha erről az egyesületünk is kapna
tájékoztatást: imre.drnagy23@gmail.com.
Az egyesület azt is vállalja, hogy átveszi a gépet, és az iskola segítségével eljuttatja azt az arra rászoruló, szorgalmas diáknak.
(Ez ideig hét számítógép felajánlása történt meg, melyet – az iskola kiválasztása alapján – átadtunk rászoruló nagycsaládosoknak. )
Továbbra is várjuk az önzetlen felajánlásokat!
Dr. Nagy Imre Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke
0620/3150947
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Rövidfilm egy kiállításról
A Hajdúböszörményi Fióklevéltár immár 16. éve, a Város
napjához kapcsolódóan minden
alkalommal szervez történelmi
konferenciát, és a múzeummal
közösen kiállítást.
Legutóbb a Nagy háború és kora,
valamint Trianon időszakát dolgozták fel a szakemberek. A konferencia
előadásainak írásos bővített tanulmányait hamarosan, a Közszolgálati
füzetek 16. kötetében olvashatják az
érdeklődők.
Az elmúlt év szeptember 14-i kiállítást pedig, a megnyitása után,
november 11-ig (ekkor kellett a vészhelyzet miatt bezárni) sokszázan
keresték fel. A gazdag tárgyi, fotó és
eredeti dokumentumokat bemutató
tárlatról a kiállítás rendezője, Varjasi
Imre Gellén Lajossal egy rövidfilmet

is készített. Az alkotás a tárlat öt
csomópontjához igazodva mutatja
be a „Boldog békeidők” időszakát, a
háború kitörését, a harcterek borzalmát, az elszenvedett veszteségeket,
valamint a trianoni békediktátum
országcsonkítását, a hajdúböszörményi hősök előtti tisztelgést.
A filmet több internetes oldalon is
megtekinthetik az érdeklődők. Így az
alkotás látható a város honlapján, a
www.hajduboszormeny.hu-n, valamint annak Facebook-elérhetőségén,
Hajdúböszörmény város hivatalos
oldalán. Ezen túl ráklikkelhetnek a
Magyar Nemzeti Levéltár felületére,
ahol a Hajdú-Bihar megyei menüpontban szintén lejátszható a kiállítást bemutató film.
Sz.H.

Történelmi játék
Február elején játékra invitáltuk
városunk lakosait, ugyanis minden
hónap elején városunk múltjához,
történelméhez és életéhez kapcsolódó kérdéseket teszünk fel, majd a helyes választ adók között az alábbi nyereményt sorsoljuk ki: az ÉremVerde
Iparművészeti és Kereskedelmi Kft.
által készített egyedi tervezésű, 60
mm-es bronzérem, melynek egyik oldalán a város címere, másik oldalán
a nyertes neve és az évszám látható.
2021. február havi kérdés Hajdúböszörmény
sajtótörténetére
vonatkozott: soroljon fel legalább
hat – városunkban megjelentetett –
nyomtatott sajtóanyagot, újságot az
első megjelenés dátumával. Az alábbi helyes megfejtéseket fogadtuk el:
Szabolcs Megyei és Hajdúkerületi
Közlöny (1872-74), Tanítók Lapja
(1902-1930), Hajdú Vidék (1889), A
Hajdúság (1889), Hajdú-Böszörmény
(1890-1891),
Hajdúböszörményi
Népújság (1918-1919), Böszörményi
Újság (1920), Bocskay Népe (193537), A Szabad Hajdú (1932-33), Hajdúgazda (1937), Hajdúböszörményi
Hírek (1946-47), Hajdúböszörményi
néplap (1949), Munkánk (1957),
Hajdúböszörményi Hírlap (1969),
Hajdúböszörményi Termelőszövetkezetek Lapja.

Februári játékunk nyertese: Hadházi Dávid.
A március havi játék kérdése:
milyen történelmi kapcsolat van
Hajdúböszörmény és a Győr-Moson-Sopron megyében található Újrónafő község között? A válaszokat
március 31-ig várjuk a berta.istvan@
hajduboszormeny.hu e-mail címre. A
nyereményjáték nyertesének nevét
minden esetben nyilvánosságra hozzuk! Ehhez természetesen szükséges,
hogy a játékos elektronikus levele
befejezéseként feltüntesse a nevét,
amit szerencsés esetben hó végén az
éremre gravíroztatunk.
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester
06-20/313-4217

6 óráig): dr. Szabó János (06-209773-060).
HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999
Tigáz:

Tel.: 36 80/180-380

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS

KÖZVILÁGÍTÁS

Március 10-én, szerdán Sőrés
István alpolgármester tart telefonos ügyfélfogadást az alábbi telefonszámon: 563-255.

hibabejelentő:

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

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

=

36-52-219-419,

hétfő-csütörtök:

8-16.30-ig,

péntek:

8-13.30-ig.

Személyesen a Városi Piac felügyeleti
irodájában.

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy
azok, akik nem kapnak újságot,
(hozzátartozó, ismerős, szomszéd,
stb.) és azt jelzik szerkesztőségünkbe, eljuttatjuk hozzájuk a Szabadhajdút.
Tel: 0620-560-4282,
e-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,
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Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk,

TÓTH CSABA
halálának 4. évfordulójára.
„Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abba reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat érdemelnél.”
Szerető Édesanyja családjával.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)

DOMBÓVÁRI ZSOLT

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
Március 5. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)
Március 6-7. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Március 8. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Március 9. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Március 10. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Március 11. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Március 12. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Március 6-8. (reggel 6-tól reggel

TÓTH BÁLINT
halálának 6. évfordulójára.

„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban!”
Felesége és családja.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

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.

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

IVÁNKA ANDRÁSNÉ
halálának 3. évfordulójára.
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.”
Szerető férjed, és lányod családjával.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

MONORI ISTVÁNNÉ
(született Bakó Katalin)
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.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

SZALÓKI SÁNDOR
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.

DR. ZOLNAI ANTAL
nyugalmazott igazgató főorvos
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.

DIMANDNÉ BALOGH ANDREA

„Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk,
hogy jó helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat érdemelnél.”
A gyászoló család.

„Gyújtunk egy gyertyát és gondolunk Rád,
Bárcsak itt lennél, bárcsak tudnád!
Olvad a viasz, a kanóc leég,
lelkünkben bánat, a szívünk sötét.
A kezed már soha nem foghatjuk,
az arcodat soha nem láthatjuk.
Szemedbe soha nem nézhetünk,
de Rád örökké emlékezünk!”
Szerető családja

(a Bethlen Gábor Általános Iskola
volt pedagógusa)

halálának 5. évfordulójára
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Születésnapi köszöntő
id. SÁRI LÁSZLÓNÉ
március 2-án,
szűk családi körben
ünnepelte

90. születésnapját.

március 8. –– március
március 12.
2021. március
HÉTFŐ
HÉTFŐ
Tarhonya leves
Rántott sajt
sajt párolt
párolt rizs
rizs tartármártás
tartármártás
Rántott

A jeles évforduló alkalmából
jó egészséget, hosszú,
boldog életet kívánunk:
szerető családja.

KEDD
Májgombóc leves
leves
Májgombóc
Debreceniaprópecsenye
aprópecsenye hasábburgonya
hasábburgonya
Debreceni

Ezúton értesítjük az érintetteket, hogy
február 11-március 26. között folytatódik
a 45-65 éves hölgyek
EMLŐSZŰRŐ VIZSGÁLATA Debrecenben.
A vizsgálat térítésmentes, minden érintett hölgy névre szóló meghívót
kap, pontos időpontmegjelöléssel. Az Emlőcentrum jelenleg nem tud
csoportot fogadni a szűrésre, csak egyéni utazás lehetséges.
Kérjük, figyelje a meghívólevél további információit és érkezzen pontosan a vizsgálatra! Amennyiben Ön nem kapna meghívót, vagy kérdése
van, érdeklődjön háziorvosánál.
HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

ÉRTESÍTJÜK
Hajdúböszörmény lakosságát
és a jogi személyeket, hogy
március 15-én (hétfőn) a
hulladékszállítás az ünnepre
való tekintettel, elmarad!
Helyette március 13-án, szombaton történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyre
az elszállítani kívánt hulladékot
kérjük, reggel 6 óráig
helyezzék ki.

ÁLLÁS
Hajdúböszörményi
szerszámgépüzletbe

ELADÓ
munkatársat
keresünk.

Érd:
0620-294-60-88.

Ingatlanértékesítési hirdetmény
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 161/2019. (VI.27.) Önk. számú határozat valamint az azt
módosító 43/2021. (II.16.) számú Polgármesteri Határozat alapján nyilvános pályázatot hirdet az
alábbi tárgyban: A Hajdúböszörmény 5920, 5922, 5923 és 5924 hrsz alatti (Kálvin téri és Arany
János utcai) ingatlanok értékesítése településfejlesztési célból.
Az ingatlanok együttes induló ára: 54.800.000 Ft. Az ajánlattevőnek a vételár 3 %-a + áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie. Az önkormányzat a nyertes ajánlattevő részére lehetőséget biztosít, hogy
a vételár helyett részben vagy egészben a kivitelezésre kerülő felülépítményből iroda vagy üzlethelyiség kerüljön beszámításra.
• Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a nevét és részletesen bemutatni tevékenységét.
• Az ajánlat benyújtásának feltétele 5.480.000 Ft pályázati biztosíték befizetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára, vagy a biztosíték öszszegének letétbe helyezése a helyrajzi szám megjelölésével. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az
ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, vagy
igazolja a biztosíték összegének letételét. Az önkormányzat a pályázati biztosítékot a vételárba beszámítja. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, úgy részére a pályázati biztosíték nem
jár vissza. A pályázati eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 30 napon belül a nem nyertes
pályázóknak a pályázati biztosítékot az önkormányzat visszafizeti.
• A nyertes pályázónak az eljárást lezáró döntés kézhezvételét követő 40 napon belül a vételi ajánlatot alá kell írnia. A vételi ajánlat aláírásának feltétele, hogy a vevőnek az önkormányzat felé semmilyen tartozása ne legyen. Vevő a szerződéskötéskor köteles az ingatlan teljes vételárát egy összegben
a bonyolítási díjjal együtt megfizetni.
• Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a beadási határidőt követő 90 napig tart.
• Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás elvégzésére a Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottságot kéri fel.
• A pályázati eljárást lezáró döntést a Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg.
• Vevő vállalja, hogy az ingatlanokon a China és Társa Építész Iroda Kft. koncepcióját követve valósítja meg a beruházást, különös tekintettel az épület külső megjelenésére és tömegére az adásvételi
szerződés megkötését követő négy éven belül.
A birtokbaadás várható ideje 2021. április 30., legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. nap.
• Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se
kössön szerződést és ily módon a pályázatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek nyilvánítsa.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdése alapján az értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog
illeti meg. Az állam nevében eljáró szerv a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkozik arról,
hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal.
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-as telefonszámon, illetve
a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
Az ajánlatokat eredeti, aláírt, pecséttel ellátott formában postai úton kell eljuttatni
1 példányban a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 1. sz.) a megadott határidőre: 2021. március 16. A borítékra szíveskedjen ráírni,
hogy „Pályázat a Kálvin téri és Arany János utcai ingatlanokra”

SZERDA
Fokhagyma krémleves
krémleveslevesgyöngy
gyöngy
Fokhagyma
Párizsisertésszelet
sertésszeletvegyes
vegyes köret
köret
Párizsi
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
Sóskaleves
Sóskaleves
Bolognai spagetti
PÉNTEK
PÉNTEK
Jókaibableves
bableves
Jókai
Füstölttarjával
tarjával hagymával
hagymávalgrillezett
grillezettjércemell
jércemell burgonyapüré
burgonyapüré
Füstölt
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Út egy jobb élethez
Biztos találkoztak már a természetben színes botokkal gyaloglókkal. Ők a nordic walkingnak
hódolnak. Hajdúböszörményben
is többen rendszeresen ragadnak
két botot és járják a környéket.
Az edzőjük Kacsó Márton, akivel
e különleges sportágról beszélgettünk.
– Mikor találkozott a sportággal?
– A Testnevelési Főiskolára jártam,
ahol már a nyolcvanas évek közepén
lehetett hallani erről a sportágról. Ott
Jakabházy László tanár úr oktatta a
rekreációt, ő ismertette meg velem
az alapokat. Maga a sport 2009-ben
honosodott meg igazán Magyarországon. Az első körben szereztem
edzői képesítést, és azonnal dolgozni
kezdtem Hajdúböszörményben. Ekkor még öt-nyolc fő vett részt rendszeresen a foglalkozásokon.
– Mit lehet tudni a nordic walking
eredetéről?
– A skandináv országokból származik, ahol sokan síelnek. Az emberek

Alzheimer kórra, a szív egészségére,
beállítja a vérnyomást és rendkívüli mértékben javítja az egyensúlyt.
Gyakorlatilag az izomzat kilencven
százalékát megmozgatja.
– Verseny- vagy szabadidős sport?
– Elsősorban szabadidős sport, egy
rekreációs mozgásforma. Nagyon sok
olyan tanítványom van, akit a szakorvosok küldenek hozzám. Például
műtét utáni rehabilitációra, mozgásjavításra, az ülőmunka ellensúlyozására. Három éve az Egészségfejlesztési Iroda felkarolta ezt a sportágat a
városban. Így az EFI keretében dolgozunk. Nekik köszönhetően díjmentes
az edzéseken való részvétel. Létszámunk folyamatosan növekszik, mely
az őszi covid-járvány kezdetekor,
amikor fel kellett hagyni tevékenységünkkel, már 32-35 fő volt. Persze
versenysport is a nordic walking. Nagyon látványos, hiszen huszonötféle
technika létezik. Én ebből ötöt oktatok.
– Böszörményben kik gyalogolnak elsősorban?

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Röplabda

Hétvégén a HTE U15-ös röplabdás lányok újabb bajnoki fordulón vettek részt. A zárt kapus,
hazai rendezésű tornát a Városi
Sport- és Rendezvényközpontban rendezték.
A Linamar BRSE - Pink csapata elleni mérkőzést felszabadult játékkal
hozták a lányok, és szettveszteség
nélküli győzelmet arattak.
HTE - Linamar BRSE - Pink: 3:0
A Miskolci Sportiskola csapata elleni mérkőzés során azonban komolyabb kihívással kellett szembenéznie
a játékosoknak. Az első szett szoros

küzdelmében nem sikerült nyerni,
azonban ezt követően a HTE lányai
két szettet is magabiztosan hoztak.
A negyedik szett során egyenlített a
vendégcsapat, míg az ötödik szettben, néhány ponttal ugyan, de végül
alulmaradtak a házigazdák.
HTE - Miskolci Sportiskola: 2:3
A keleti csoport középszakaszának
23 csapatából a lányok bejutottak a
legjobb három közé. A csapat tagjai:
Molnár Janka Nóra, Bojti Bernadett,
Szabó Dóra Kitti, Szoboszlai Hanna,
Fülöp Boglárka, Kiss Petra, Kathi
Petra, Nagy Laura, Drén Eszter, vezetőedző: Kiss Imréné.

Labdarúgás

olyan elfoglaltságot kerestek a nyári
időszakra, amely az állóképességüket
megtartotta. A síbotokat megrövidítették, így könnyebb lett a mozgás.
Érdekes módon a nordic walking
technikáját az Egyesült Államokban
dolgozták ki, onnan került vissza Európába.
– Van-e magyar elnevezése ennek a
sportnak?
– Északi síjárásnak mondja a hivatalos fordítás, én botos-gyaloglásnak
hívom.
– Mitől különleges?
– Azért különleges ez a sportág,
mert korosztályra, nemre és edzettségre való tekintet nélkül ajánlott
bárkinek, bármelyik évszakban.
– Hogyan válasszunk nordic walking
botokat?
– Figyelembe kell venni az egyén
technikai tudását, kézhosszát és magasságát. Persze gyaloglás közben, a
gyakorlatban derül ki igazán, hogy
mekkora legyen a bot. Az is a nordic
walking mellett szól, hogy ez a sport
tulajdonképpen a boton kívül nem
igényel speciális felszerelést. Ennek
ára hatezer forint körül mozog.
– Milyen jótékony hatásai vannak a
szervezetre?
– Növeli az endorfin-szintet, erősíti az izmokat, csonttömeget épít,
valamint több zsírt éget el, mint a
futás. Ezeken kívül jó hatással van az

– Elsősorban idősebbek vesznek
részt a tréningeken, nők és házaspárok többségben. Persze jönnek fiatalok is. Az edzés megközelítőleg egy
órás. Közös bemelegítéssel kezdődik.
Majd a technikai szinttől függően,
párokban gyalogolnak a résztvevők.
Közben jót lehet beszélgetni. A kezdők az első 5-6 foglalkozáson velem
edzenek. Ők 3,5, a középhaladók
5-5,5, míg a legjobbak 6-7,8 kilométert tudnak teljesíteni egy-egy tréningen. Persze közben két-három
alkalommal nyújtunk, speciális gyakorlatokat végzünk. Az edzés végén
körbe áll a társaság, s megütögetjük
egymás botjának a végét. Ezzel köszönünk el.
– Egy egész csoportot toborzott Hajdúböszörményben. Hol szoktak tréningezni?
– A Kinizsi téri lovaspálya körül.
De dolgoztunk már a csónakázótónál, a Fürdőkert környékén, és persze
meghódítottuk Zelemért és a Bodaszőlő környéki erdőket is. Egyébként
az erdő a legtökéletesebb terep. Puha
talaj és tiszta levegő jellemzi. Különösen akácvirágzáskor volt felemelő
élmény a gyaloglás. Nagy álmunk válna valóra azzal, ha egyszer nekünk is
építenének egy szép, füves gyaloglópályát.
bertalan

Derecske LSE – Hajdúböszörményi TE 6–0 (4–0)
Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Juhász D. (Pál G., Gáti Cs.)
Hajdúböszörményi TE: Molnár T. (Kovács T.) – Andirkó N. (Szűcs D.), Bagdi
L., Fehér L., Bíró B., Cservák P., Lakatos T. (Menyhárt J.), Horváth J. (Bódi
I.), Szabó Cs., Lábas L. (B. Varga F.), Fekete K. Edző: Kiss Antal
Kiss Antal: Az őszi mérkőzéshez viszonyítva lényegesen jobb eredményt értünk el. Az első félidőben elkövetett durva egyéni hibáink, a két tizenegyes,
a kiállítás, a sérülések gyorsan eldöntötték a mérkőzés eredményét.
Ifjúságiak
Derecske LSE-HTE: 0-4 (0-2). Góllövők: Kovács Bence Ákos, Szekeres
Ákos, Sajtos Zoltán, Pipó Levente János.

Tájékoztatás
A „Hajdúböszörmény ESZ-V”
Nonprofit Kft a lakosság részére – térítéses szolgáltatásként
– lehetőséget biztosít COVID-19
ellenanyag szűrésére 2021. március 5. napjától.
Helye és ideje: foglalkozás-egészségügyi rendelő helyisége, pénteki
napokon 7-10 óráig.
Az ellenanyag-szűrésen az IgG (átesett-e a fertőzésen) és IgM (jelen
van-e a vírus a szervezetben) meghatározása gyorsteszttel, illetve vénás
vérvétellel az ellenanyag szint (milyen mértékben található meg az ellenanyag) meghatározása történik az
alábbi árak szerint, csekken történő
befizetés után:
· IgG, IgM meghatározása gyorsteszttel: 7.000 Ft/fő.
· Ellenanyagszint meghatározása,
vérszállítással: 7.000 Ft/fő.
· Mindkettő esetében: 11.000 Ft/fő.
Az IgG és az IgM eredmény 15
perces várakozási idő után, azonnali
eredményt mutat.

Az ellenanyag szint eredménye
több napot vesz igénybe, vénás vérvétel után, vizsgálatkérő lap alapján
történik a vér vizsgálata és biztonságos szállítása, a debreceni Kenézy
Kórház laboratóriumába. A vizsgálatot kérő, e-mail címén kapja az eredményét.
A vizsgálatra kizárólag előjegyzéssel személyesen, vagy telefonon
lehetséges jelentkezni, a betegfelvételi pultban. Telefonszám: 52/530130/299 mellék.
Az előjegyzés alapján készpénzfizetési csekket kap, melyet a vizsgálat
előtt a postán kell befizetni. Akinek
számlaigénye van, szíveskedjen jelezni az irodában.
Munkáltatók részére lehetőség
van átutalással fizetni, az előzetesen
leadott névsor, adatok alapján. (Érdeklődés: 06-20-932-0769 telefonszámon.)
Dr. Erdős András
ügyvezető

