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A hét arca

„Vérzettek és elhulltak ők…”

Új osztóhely
Március 16-tól (kedd) az Erdély
utca 68. szám alatt új osztóhelylyel bővül a Népkonyha szolgáltatás Hajdúböszörményben.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata támogatásával a Cívis
Szociális Étkeztetési Központ napi
rendszerességgel egy tál meleg ételt
biztosít munkanapokon 14-16 óra
között térítésmentesen annak a 18.

többet, mint a hajdúvirtus nemes patináját megőrizni, és tovább népszerűsíteni az állandó kiállítás helytörténeti részének megújulásával.
A kiállítás a tervek szerint 2021 végétől lesz megtekinthető.

Sport
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8. oldal

Ifjú tudós a döntőben

A versenybizottság döntése értelmében Dorina, kiváló eredménye
alapján, bejutott a vetélkedő kémia
tudományterületi harmadik fordulójába, a televíziós döntőbe.
Dorina sikert sikerre halmoz,

életévét betöltött lakosnak, aki adatai megadásával jelentkezik a szolgáltatás igénybevételére.
A szolgáltatás iránti igényüket
március 09-től (kedd) 13-16 óra között adhatják le az Erdély utca 68.
szám alatti osztóhelyen, majd a későbbiekben folyamatosan lehet csatlakozni, igényüket jelezni.
Arra is van lehetőség, hogy a város
más pontján lévő osztóhelyről átkérjék az ételt az új osztóhelyre. Ehhez
Fontos hír érkezett a napokban
egy átjelentkező nyilatkozatot szük- a szarvasmarha- és juhtenyészséges kitölteni.
tőknek. Elismerte az Európai Unió
a kéknyelvbetegség-mentesítési
program eredményességét Magyarországon.

ugyanis bejutott az OKTV országos
döntőjébe is kémiából, és a Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK)
döntőjére, az „Orvostudomány,
egészségtudomány” szekcióban. Ehhez a kutatást a Debreceni Egyetem
ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetében végezte, témavezetője dr.
Hajdu Péter. A kutatási témája: „C-típusú inaktivációból történő visszatérés molekuláris hátterének vizsgálata
a Kv1.3 ioncsatornán.”
(A fotó 2018-ban készült a Városházán.)

Jó hír az állattenyésztőknek

Emlékezés a forradalomra
és a szabadságharcra
Tekintettel a járványhelyzet
következtében hozott intézkedésekre, március
15-én, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
ünnepén, Kiss Attila
polgármester emlékbeszédét és a Bethlen
Gábor Általános Iskola
emlékműsorát, Hajdúböszörmény város hivatalos
facebook oldalán, felvételről tekinthetik meg.
A város vezetői koszorút helyeznek el

2. oldal

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal
által meghirdetett „Ifjú Tudósok” tudományos középiskolai
vetélkedő második, regionális
fordulóján is kiválóan szerepelt
Debreczeni Dorina, a Bocskai István Gimnázium tanulója.

A Hajdúsági Múzeum állandó
kiállításának megújulása a nyolcadik üteméhez érkezett.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Kubinyi
Ágoston program keretein belül megvalósuló korszerűsítés, a múzeum
11-es és 12-es kiállítótermeit érinti.
A „vérzettek és elhulltak ők…” elnevezésű ütem megvalósulását követően, a látogató megismerheti a
böszörményi baka első világháborús
szerepvállalásának egyetemes történetét, betekinthet a harctér, és ezzel
együtt annak hétköznapi gyötrelmeibe. A múzeum vendégei szembesülhetnek a Trianon okozta sokk helyi
változásaival, és láthatják a kor vezető református alakjának, Baltazár Dezsőnek viaszba öntött mellszobrát.
A Hajdúsági Múzeum nem szeretne

2021. március 12.

az Ady téren lévő 17. Bocskai Huszárezred emlékszobránál.
Az emlékezés virágait
bárki elhelyezheti.
A Hajdúböszörményi Városi Televízió
az ünnepi beszédet
és műsort március
15-én (hétfőn), a koszorúzás
pillanatait
március 17-én (szerdán)
és 19-én (pénteken) este
közvetíti.
Emlékezzünk közösen otthonainkból!

A nyilatkozattal egyidejűleg az ország teljes területén feloldották a betegség miatt elrendelt korlátozásokat.
Erdős Norbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár a kedvező
státusz fő pozitívumaként az élőállatszállítások folyamatának egyszerűsödését emelte ki – olvasható a szaktárca
közleményében. Hajdúböszörményben többezer négylábú és több tucat
tenyésztő érintett a kedvező fejleményben. Magyarországon 2015-ben
terjedt el járványszerűen a szarvasmarhákat és juhokat megbetegítő
kéknyelvbetegség. A kéknyelv jelenléte miatt az élőállat-szállítások éveken
keresztül csak szigorú feltételekkel
(vakcinázás, vérvizsgálat, szúnyog-

ellenes kezelés) valósulhattak meg,
az Európai Unió többi tagállamába
és számos harmadik országba is. Bár
az Állategészségügyi Világszervezet
(OIE) által előírt mentességi feltételeket hazánknak már 2017-ben sikerült
teljesítenie, az Európai Unió további,
szigorúbb vizsgálatok elvégzését követelte meg a státusz elismeréséhez.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) e vizsgálatok eredményét tavaly év végén nyújtotta be az
Európai Bizottságnak. A testület 2021.
február 22-én elismerte Magyarország
kéknyelvbetegség-mentességét.Az
eredmény kapcsán Erdős Norbert államtitkár kiemelte: a kedvező státusz
nagy könnyebbséget jelent a hazai
vállalkozások számára, hiszen annak
birtokában a szállítást megelőző – a
betegség kimutatására irányuló – vizsgálati és kezelési kötelezettség megszűnik.
Sz.H.
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Mezeiné Tóth Mária

Azt, hogy valaki mennyire sikeres, többek között azoknak a
mosolyoknak a száma is meghatározza, amit minden egyes nap
kap. Szerencsére vannak olyanok, akik élnek-halnak a munkájukért. Sőt, azt már nem is
munkának, hanem hivatásnak
tekintik. Mezeiné Tóth Mária, a
Fazekas Gábor Idősek Otthonának osztályvezető ápolója ilyen
ember. Most vele ismerkedhetnek meg olvasóink.
– Munkából érkezett az interjúra.
Milyen napja volt?
– Ma kimondottan jó napom volt.
A lakók jól érezték magukat, nem
volt semmi probléma. A kollégákkal tettük a dolgunkat. Legtöbbször
ilyenek a hétköznapjaink.
– Melyek az osztályvezető ápoló feladatai az otthonban?
– Sokrétű a feladatom. Egyrészt a
lakók gondját, baját és egészségügyi
állapotát kísérem figyelemmel. Másrészt, tartom a kapcsolatot a szak- és
háziorvosokkal, illetve a hozzátartozókkal. Ez utóbbi, most a járvány ideje alatt, különösen felértékelődött.
Ezen túl az osztályon dolgozó nővérek munkáját is én koordinálom.
– Közvetlenül részt vesz az ápolásban is?
– Természetesen közvetlenül részt
veszek az ápolásban. Például a kollégáknak bemutatom a gondozási feladatokat, és ezeket ellenőrzöm is.
– Ez a hivatás fizikálisan és pszichésen mennyire nehéz?
– Fizikálisan nem annyira nehéz,
inkább pszichésen viseli meg az embert. Az osztályunkon harmincnyolc
demenciával küzdő lakó él. Az ő mindennapjaikat nyomon követni nagy
felelősség, és rendkívüli odafigyelést
igényel.
– Mióta dolgozik a pályán?
– Az egészségügyi szakiskolát
1980-ban végeztem el. Először a
bölcsődében dolgoztam, majd 1996ban átjöttem a Fazekas Gábor Idősek
Otthonába, ahol már több mint huszonöt éve dolgozom.
– Kinek érdemes ezt a hivatást választania?
– Azoknak ajánlatos ezt a munkát
választani, akik megértik, megbecsülik és tisztelik a gondozottakat. Ha
ezekből bármelyik is hiányzik, akkor
nem tudjuk megnyerni a lakóink bizalmát. Pedig a mi munkánkban ez a
legfontosabb.
– Gyermekkorában mi szeretett volna lenni?
– Mindig az egészségügyben szerettem volna dolgozni, nem volt más
vágyam. Azért is mentem a szakirányú középiskolába. Én erre a hivatásra születtem. Így, amikor átkerültem
az otthonba, megvalósult az álmom,
hogy idős emberekkel és betegekkel
foglalkozhassak. Először három műszakos nővér voltam, majd 2006-ban
osztályvezető lettem.
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– Mennyit változott az intézmény az
elmúlt évtizedekben?
– Sokat változott. Korszerűbb eszközökkel dolgozunk. Maga az épület
is megszépült, új résszel bővült. Kialakítottunk egy foglalkoztatót is,
így több demens beteggel tudunk
foglalkozni. Megemlíteném, hogy az
udvara is rendezettebbé vált az intézménynek. Korszerű, huszonegyedik
századi körülmények között tudjuk
gondozni a lakóinkat.
– Maga a hivatás mennyit változott?
– Lényegében a feladataink ugyanazok, csak a körülmények változtak.
Most is ugyanúgy oda kell figyelni a
lakókra, és tanácsos szeretettel fordulni az idős emberek felé. Ez nagyon
fontos. A jövő generációját is neveljük, több tanuló gyakorlati oktatását
végezzük az intézményben.
– Hogyan lehet a szakmai változásokat nyomon követni?
– Ezen a pályán lényeges az élethosszig tartó tanulás. Hiszen korszerű és naprakész ismeretekkel kell
rendelkeznünk ahhoz, hogy eleget
tudjunk tenni a szakmai kihívásoknak. Azzal, hogy oktatunk, mi is
sokat fejlődünk. Szinten tartjuk a
tudásunkat, s fejlesztjük is azt. Szükségszerű utánanézni az újdonságoknak. Erre a szakmai könyvekből és
az internetről nyílik lehetőségünk.
Továbbképzéseket szoktunk szervezni, gyakran részt veszünk szakmai
tapasztalatcseréken. Így naprakész
információk birtokába juthatunk.
– Mi az, ami megtartja az otthonban
és a hivatásában?
– Az idősek kedvessége és szeretete. Nagyon jó érzés, hogy megbecsülnek, és mindig elfogadják a tanácsaimat. Ez oda-vissza működik. Én is
mindenkinek megadom a tiszteletet.
– Mennyire fontos a jó munkahelyi
légkör az intézményben?
– A mi hivatásunkban ennek óriási
szerepe van. Ha feszült és ideges lennék, azt a gondozottak is megéreznék. A kollégákkal a mindennapokban maximálisan segítjük egymást.
Azért vagyunk az otthonban, hogy
támogassuk az időseket. Ezt csak
összehangolt, kölcsönös tiszteleten
alapuló, szívből jövő munkával tud-

juk megvalósítani. Nálunk nagyon
jó a légkör, együtt, egy célért dolgozunk.
– Mennyi idős él most az otthonban?
– Jelenleg a Fazekas Gábor Idősek
Otthonában százharmincnégy lakó
él.
– Hogyan tudják lelkileg megkönnyíteni az idősek napjait?
– A vírushelyzet miatt még hangsúlyosabbá váltak a beszélgetések. Tapasztaljuk, hogy az időseknek most
nagyon hiányzik a család. A hozzátartozók szerepét nekünk kell felvállalni. Sokat nézegetünk fotókat, ezzel is felidézve a szeretteiket. Azért,
a lehetőségekhez mérten próbáljuk
a kapcsolatot tartani a családokkal.
Például telefonon vagy interneten.
Ezek a beszélgetések megnyugtatják
az otthon lakóit.
– Munkájában egy jó beszélgetésnek
gyógyító ereje van?
– Egy jó beszélgetés mindig gyógyító erővel bír. Gyakran leülünk a
lakók mellé és meghallgatjuk gondjaikat, bajaikat, vagy éppen az örömüket osztják meg velünk. Ezzel könynyebb és kiegyensúlyozottabb lesz az
életük.

– Jó érzés, ha segíthet?
– Ettől nagyszerűbb érzés nincs is.
Ha ezt nem így látnám, akkor már
nem dolgoznék az otthonban.
– Mit tart pályája legnagyobb sikerének?
– Azt, hogy szeretem a munkámat, és huszonöt éve itt lehetek a
Fazekas Gábor Idősek Otthonában.
Arra is büszke vagyok, hogy az elmúlt negyedszázadban mindenkivel jó kapcsolatot alakítottam ki az
intézményben, valamint azt, hogy
becsülettel és tisztességgel végzem a
munkámat.
– Folytatja-e valaki az ön által megkezdett utat a családban?
– Nem. Két lányom van, és mind
a ketten a kereskedelemben dolgoznak. Számomra fontos, hogy azt
gyakorolják, amit szeretnek. Útravalóként azt adtam nekik, hogy amit
vállalnak, azt becsülettel végezzék.
Ezen túl, a mai napig ösztönzöm
őket, hogy tanuljanak.
– Mennyire fontos ehhez a munkához
a biztos családi háttér?
– Anélkül ez nem is megy. A családom a munkámhoz egy biztos háttér. Megértők és támogatók.
– Szabadidejében mivel tud lazítani?
– Ami a legnagyobb örömöt jelenti, az, amikor az unokáimmal lehetek
együtt. Esténként sokat olvasok. Az
irodalomban úgymond mindenevő
vagyok. Televíziót csak nagyon ritkán nézek, akkor is csak a hírek érdekelnek.
– Több mint negyven éve van a pályán, meddig szeretné folytatni?
– Év végével szeretnék nyugdíjba
menni. Különösen az elején biztos,
hogy nagyon fognak hiányozni az
otthon lakói és a kollégák. De az én
életem akkortól már más mederben
fog folyni. Terveim vannak. Sokat
akarok a családommal együtt lenni,
és még utazni is szeretnék.
Bertalan Erzsébet

Regisztráció az oltáshoz
Az oltási tervnek megfelelően,
illetve a vakcina mennyiségétől
függően haladnak előre orvosaink városunkban is az oltással.
A háziorvos értesíti a praxisában
lévő regisztrált betegeit az oltás beadásának időpontjáról és helyszínéről, prioritási lista alapján.
Az oltakozáshoz minden esetben
előzetes regisztrációra van szükség, amelyet önkéntes és ingyenes
módon lehet megtenni a https://
vakcinainfo.gov.hu weboldalon, személyes adatai megadásával.
A rendszer csak magyar telefonszám, lakcím, fel nem használt e-mail
cím és TAJ szám birtokában engedi
a regisztrációt nagykorúak számára.
Az e-mail fiók megléte elengedhetetlen feltétel a regisztráció során.
Akinek nincs internetes elérhe-

tősége, az kérheti rokona, ismerőse,
vagy a Szociális Szolgáltatási Központ (II. Rákóczi F. utca 42.) munkatársai segítségét. Levélben csak az
idősek jelentkezhetnek. Ők postai
úton kaptak oltási regisztrációs ívet
az elmúlt hetekben.
Akihez nem jutott el a regisztrációs ív, de szeretné igénybe venni a koronavírus elleni oltást, az a 60 éven
felüli személy kérheti a levél újraküldését a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Elérhetőségük: 06-80-204-884, nyufig@
allamkincstar.gov.hu.
Amennyiben nehézséget okoz Önnek az oltáshoz szükséges regisztráció, úgy az alábbi elérhetőségen kérheti az önkormányzat segítségét is:
Ignáth Szilvia 06-52-563-259.
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Lehetőségek a szakképzésben
Az Északi Agrárszakképzési
Centrum főigazgatója a hajdúböszörményi Lévai Imre. A nyíregyházi központtal rendelkező
intézmény 2020-ban alakult, a
hajdúböszörményi
szakember
ekkor kapott felkérést a posztra.
Nemcsak az ő életében jelent ez új
kihívást, hanem az agrárképzés szempontjából is. Lévai Imre családi indíttatásból került kapcsolatba az ágazattal.
A szülei mezőgazdasággal foglalkoztak,
így már korán megtanulta és megszerette az állatokkal való gazdálkodást. Pallagon érettségizett, ezt követően ment
agráregyetemre.
A képzés után, kilépve a munka világába, azt tapasztalta, hogy a mezőgazdasági munka addig működő rendszere
felbomlott, átalakult. Így a Széchenyi
István Mezőgazdasági Szakközépiskolába jelentkezett, ahol kollégiumi nevelőtanárként kezdett el dolgozni. Fél év
után kapott szakmai tanári megbízatást
és saját osztályt.
Időközben ő is tovább képezte magát,
mérnöktanári majd közoktatásvezetői
végzettséget szerzett. Összesen 23 évig
dolgozott a Széchenyiben, szakmai igazgatóhelyettesként is segítette a helyi oktatást. Majd újabb kihívás következett,
Pallagon, ahol öt évet töltött gyakorlati oktatásvezetőként. A tavalyi évben,
2020-ban Nagy István agrárminiszter
felkérésére, július elsejétől, főigazgatóként dolgozik az Északi Agrárszakképzési Centrumban.
Ez a tavalyi év egyik nagy kihívása,
nemcsak az ő életében, hanem az agrároktatás világában is. 2020-ban az
országban öt agrárszakképzési centrum
alakult. Az Északi Agrárszakképzési
Centrum 11 intézményt foglal magában, négy megyében. Az egyik nagy feladat az intézmények közötti napi szintű
kapcsolattartás kidolgozása volt, ami az
online világban sikeresen megoldható.
A centrum fő feladata pedig a közös,
észszerű gazdálkodás rendszerének kidolgozása.
Lévai Imre hisz abban, hogy az agráriumnak létjogosultsága van a szakképzés rendszerében. A termőföld az alföldi
vidéken megadja erre a lehetőséget, az
északi tájak felé haladva pedig kitágul a
világ a kertészet és az erdészet felé. Az
oktatás részéről pedig a kormányzat és
a minisztérium támogatásából leszűrve
elindulhat a XXI. század diktálta fejlesztéssel való lépéstartás.
A nyíregyházi központtal működő
Agárszakképzési Centrumnak fő tevékenységi területei hat ágazatra terjednek ki. A mezőgazdaság és erdészet,
turizmus és vendéglátás, gépészet, környezetvédelem és vízügy, rendészet és
közszolgálat ágazatban képeznek szakembereket.
A képzési rendszer is átalakult, amely
újfajta tanulási lehetőséget kínál az ágazat iránt érdeklődő fiataloknak. Az úgynevezett régi szakmunkásképzés szakképzéssé alakult át, a szakgimnázium
pedig technikum lett. A szakképző iskolában egy-, míg a technikumban kétéves alapozással indul az oktatás, hogy
segítse a diákok pályaorientációját, és
szakmai rálátást nyújtson számukra, és
biztosított a korrekció lehetősége.
Lévai Imre kiemelte, hogy a duális
képzés rendszeréről már tíz éve beszél-

nek szakmai berkekben, a kereskedelmi
és iparkamarában. Ez új fogalomként,
új mintaként jelent meg az oktatási
rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a cél
minél hatékonyabban bevonni a munkaadókat az oktatás rendszerébe, mint
gyakorlati képzőhely. Az elméleti képzés súlypontja pedig az oktatási intéz-
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mást. Tudják, mik az erősségeik és a
gyengeségeik, és fejlesztési tervet is
készítettek. Nagy fába vágták a fejszéjüket. Nem véletlenül említi a XXI. századot, hiszen ennek a kihívásaihoz szeretnék felkészíteni az intézményeket.
Ehhez készítettek három súlyponttal
kiemelt fejlesztési tervet.
Egyik alap a Széchenyi-iskola, mint
Hajdú-Bihar megye egyetlen minisztériumi fenntartású agrárszakképző
intézménye. A fejlesztés keretében, az
intézmény területén lévő összes tanműhely és annak eszközparkja felújításra kerülne. Alapvetően a mezőgazdasági gépész, gépésztechnikus képzés
súlypontja helyeződik ide, de az élelmiszeripari szakképzésnek és a környezetvédelemnek is helyt ad. A tervezett
beruházás 2,1 milliárdot jelent.
Kiemelte, hogy a képzési struktúrát
is úgy valósítanák meg, hogy ne legyenek átfedések. Például az erdészképzés,
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vadgazdálkodástechnikus-képzés Mátrafüredre tevődik át.
A másik fejlesztési pillér Nyíregyházához kapcsolódna. Az apagyi tanüzemben, egy komplett tangazdasági
fejlesztés keretében összesen 2,5 milliárd forint értékben valósítanának meg
beruházást.
Harmadik terület pedig Mátrafüred.
Ahol 1 milliárd forint értékű fejlesztés
valósulna meg.
A fejlesztések megvalósítását, kormányzati és uniós forrás bevonásával,
2024. december 31-ig tervezik megvalósítani, ehhez ütemtervet készítenek.
Az agrárszakképzésen belül ez azt
jelenti, hogy a centrum gazdálkodásával egy olyan fejlesztés kezdődhet meg,
amely a XXI. századi kihívásoknak megfelelően intézményi megújulással várja
az agrárium iránt érdeklődő tanulókat.
Szarvas-Szabó Katalin

Hajdúböszörmény orvosa volt
ményekben marad. Ez azért is jó lehetőség, mert a fiatalok már a tanulmányaik
során találkozhatnak azzal a technikával, amivel a mindennapi életben is dolgozniuk kell majd. Ez egy jó lehetőség
mindenki számára, hiszen a munkáltatók így a legjobb szakemberekhez juthatnak.
A főigazgató hozzátette, hogy a centrumhoz tartozó 11 intézménynél eddig
240 gyakorlati helyen fogadják a diákokat gyakorlati képzésre, de ezt még tovább szeretnék bővíteni. A legnagyobb
kihívásnak tartja, hogy 21. századi képzést tudjanak adni a gyerekeknek, és ne
csak bizonyítványt, hanem szaktudást
adjanak a kezükbe, amelynek tényleg
értéke legyen. Fontos, hogy használható és alkalmazható tudást kapjanak a
szakképzésben.
Január 29-én került leadásra egy pályázati anyaguk, ami 280 milliós beruházást jelentene és azt a KITE Zrt. precíziós technikájára alapoznák.
További kihívásként fogalmazta meg
Lévai Imre, hogy a szakképzésben az oktatókat tekintve egyre kevesebb a fiatal.
A centrum által viszont az ágazatban
oktatóként is stabil, és fejlődési lehetőségekkel teli életpályát kínáljanak az
érdeklődőknek. Ennek a jegyében is kötöttek együttműködési megállapodást
a Nyíregyházi Egyetemmel, és az már
a Debreceni Egyetemmel is előkészítés
alatt van. Az okleveles technikus képzés
követelményeinek közös kidolgozása
zajlik. Ennek köszönhetően egy félévvel rövidíthető lesz a technikumban
végzetteknek az egyetemi képzési idő.
Az együttműködésnek köszönhetően a
tanárképzés keretében biztosíthatóvá
válik a szakképző intézmények tanár
utánpótlása. Így előképzők és továbbfoglalkoztatók lehetnek.
Még nem telt el egy év a centrum
megalakulása óta. Az első feladat az öszszeszokás volt a 11 intézmény között,
több mint 200 km távolság leküzdésével.
Az agrárminisztérium által létrehozott új rendszer célja, hogy az intézmények önálló jogi személyiségként,
határozott igazgatóval, saját képzési
rendszert működtessenek centrum által irányított gazdálkodási keretekben.
Az elmúlt időben megismerték egy-

Súlyos veszteség érte szeretteit,
a város közösségét, az orvostársadalmat. Életének 94. évében, elhunyt Zolnai Antal, nyugalmazott
igazgató főorvos, a Hajdúböszörményben nagy tiszteletnek örvendő szemész és fogorvos. Tudásával,
emberségével és rendkívüli kedvességével felejthetetlen minta
volt családja és tisztelői számára.
Dr. Zolnai Antal Hajdúböszörményben született 1928. január 11-én. Édesapja cipészmester volt, édesanyja neki
segített a mindennapokban. Ketten
voltak testvérek. A két gyermek szeretetben és tisztességben nevelkedett,
útravalóul a becsületes munka tiszteletét kapták a családtól. Így lett ő vidám,
szerény, segítőkész, és dolgos ember.
Pályafutását katonatisztként kezdte, ekkor végezte el az orvosi egyetemet. Katonai repülőtereken, Taszáron,
Kunmadarason és Mezőtúron dolgozott. Tíz év után századosként szerelt
le. Szülővárosában folytatta orvosi
hivatását, mint körzeti orvos, majd
igazgató és városi főorvos. Közben
szemész és fogász diplomát is szerzett. Folyamatosan képezte magát,
alaptermészetéből adódóan benne élt
a tudásvágy. Szemészként a rendelőintézetben, fogorvosként a magánrendelőjében gyógyította a betegeket. 1992ben vonult nyugdíjba.
A számos szakmai elismerés mellett, számára a legnagyobb kitüntetést
a betegek és az egész város szeretete
jelentették. Szinte mindenkit név szerint ismert, nem lehetett neki előre
köszönni. Barátságait értékként ápolta. Munkájában precíz és alapos volt.
Mindig a betegek érdekeit tartotta
szem előtt.
Hivatásán túl, a családja iránti folytonos, szerető gondoskodás vezérelte.
1951. november 17-én kötötte életét
össze Andirkó Rózával. Házasságuk
kiegyensúlyozott volt, jóban-rosszban
kitartottak egymás mellett. Három
gyermekük született. A legidősebb
Anikó, agyhártyagyulladásban hunyt
el. Ezt a fájdalmat végig szívükben hordozták. Dr. Zolnai Antal családszerető,
odaadó és gondoskodó apa volt. Nagy
örömmel fogadta a gyermekei családalapítását, szeretettel ölelte körbe

unokáit és dédunokáit. Ők, akik bearanyozták utolsó éveit, hiszen imádott
társa, hatvanegy esztendő házasság
után, 2012-ben örökre megpihent. Felesége halála után fokozatosan romlott
az egészségi állapota, utolsó éveiben
már szükség volt a családtagok összefogására. Ezért hálás volt, minden kis
figyelmességet megköszönt. Türelemmel és méltósággal viselte betegségét.
Dr. Zolnai Antal felelősségteljes
munkája, érdekes, színes egyénisége
mellett mindvégig szerény, közvetlen
ember maradt. Mindenkihez volt egy
kedves szava. Éjjel-nappal a betegek
rendelkezésére állt, az orvoslás volt az
élete. A betegeit partnerként kezelte.
Jelentős érdeme volt a betegek panaszainak, fájdalmainak enyhítésében,
és életminőségük javításában. Távozásával annak a generációnak egy ki-

váló tagja ment el közülünk, akiknek
szakmai tevékenysége, példamutatása
mind a mai napig kihat a város életére.
Vezetőként és orvosként is tekintélye
megkérdőjelezhetetlen volt, véleményét soha nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Gazdag örökséget hagyott
ránk, szeretettel és tisztelettel emlékezünk rá. Egy kiváló orvost, igaz barátot
és egy csodálatos embert vesztettünk
el. Élete azt igazolja, hogy nem önmagának élt. Minden törekvése arra irányult, hogy hasznára, javára, előmenetelére legyen övéinek és közösségének.
Ezért küzdött lankadatlanul, példát
állítva elénk.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Bertalan Erzsébet
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Munkájuk nem csak a főzésből és a sütésből áll. Szakácsnak
lenni hivatás. Erről a szép szakmáról kérdeztük Fábián Csaba
és Zolnai Dénes szakembereket,
akik pályájukról mesélnek, a
mesterségeket bemutató sorozatunkban.
– Milyen meggondolásból lett szakács?
F. Cs.: Édesanyám hatására választottam ezt a szakmát. Láttam,
hogy jól tud főzni, és finoman készíti el az ételeket. Elkezdtem kíváncsiskodni a konyhában, és nagyon
megtetszett, amit ott tapasztaltam.
Hozzátenném, hogy szeretek jókat
enni is. Önállóan először süteményt
sütöttem. Tízéves voltam akkor. Egy
családi rendezvényre a meggyes piskótát készítettem el. Így kezdődött
el az én pályafutásom.
Z. D.: Gyermekkorom óta érdekel
a gasztronómia, pedig hivatásos szakács nem volt a családomban. Eleinte
édesanyámat néztem, hogyan dolgozik a konyhában, majd nagymamámtól is nagyon sokat tanultam. Már
ekkor tanácsokat adtam nekik ahhoz,
hogy mit, hogyan csináljanak. Gyakran főzött a család a kertben, ilyenkor én is kivettem a részem az ételkészítésből. Emellett lelkes nézője
voltam a televíziós főzőműsoroknak.
Pályaválasztásnál nem volt kérdés,
hogy a szakács hivatást válasszam.
– Hol és kinek a szárnyai alatt tanulta a szakmát?
F. Cs.: Az Arany Bika akkori alapítványi iskolájában tanultam, ahol
szakács és cukrász végzettséget szereztem. Fábián András és Szolnoki
István voltak a mestereim. Szakmailag sokat tanultam tőlük.
Z. D.: A Bocskai István Gimnáziumban érettségiztem. Majd 2011ben Debrecenben, az Arany Bika
Szakképzőbe mentem tanulmányaimat folytatni. Gyakorlaton a Hajdú
Hotelben voltam, ahol Subecz László mestertől tanultam meg a szakma
alapjait.
– Hol kezdte a hivatást és milyen helyeken dolgozott ezidáig?
F. Cs.: Mivel cukrász is vagyok,
először egy pékségben dolgoztam
Balmazújvároson. Utána a Bocskai
István Gimnázium kollégiumában
voltam szakács. Jelenleg a Veress Ferenc Szakképző tanára vagyok.
Z. D.: Amikor 2013-ban kitűnő
eredménnyel levizsgáztam a szakképzőben, szerződést kaptam a gyakorlati helyemen. Ezután is Subecz
László keze alatt dolgoztam. Sokat
köszönhetek neki, mindenre megtanított, amit a munkám során máig
kamatoztatni tudok. Három év múlva a Fürdőkerti Étteremben folytattam a pályafutásomat. A nyitás óta
erősítem a csapatot.
– Az ön számára mi a fontosabb, a
szakemberek vagy a vendégek visszajelzése?
F. Cs.: A vendégek visszajelzése
az fontosabb. Ha párhuzamot kellene vonni, hatvan százalék a vendég,
negyven pedig a szakma véleménye.
Szerintem a szakemberek jelzése
nem mindig őszinte.
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Enni mindig kell

Z. D.: A legfontosabb a vendég
visszajelzése. Nekik akarok minél
jobban megfelelni, nekik szeretnék
minél jobbat adni. Jó érzés, amikor
elégedetten távoznak az étteremből.
Arra is volt már példa, hogy kihívtak
a konyhából, és úgy köszönték meg
az ételeket. Persze a szakma véleménye is nagyban számít. Ebből is lehet
építkezni.
– Mi nyújt sikerélményt ebben a hivatásban?
F. Cs.: Amikor elégedett vendéggel
találkozunk. Jó érzés, hogy akik különleges ízekre vágynak, jót és egészségeset ehetnek, jól érezhetik magukat az étteremben.
Z. D.: A legnagyobb sikerélmény,
amikor a szakács már tálalja az ételt.
Ahogyan megkomponálja az egészet.
Kirakja a tányérra a különböző alapanyagokat, szószokat, mártásokat és
a színeket. Ami „kimegy” a vendég
elé, az egy alkotás. Engem ez inspirál
legjobban.
– Munkájának melyik részét szereti
legjobban?
F. Cs.: Én jelenleg oktatok. Azt szeretem, ha a régi diákok megkeresnek
és örömmel újságolják, hogy a szakmában dolgoznak és boldogulnak a
munkahelyükön. Szerintem ezért érdemes tanítani. Gyakorlatban pedig,
az elégedett vendég a legszebb része
a hivatásunknak.
Z. D.: Amikor a vendégek visszatérnek az étterembe. Ez minősíti a
munkámat. A pozitív visszajelzések
is sikerélményt nyújtanak. Ezt nagyon szeretem.
– Tapasztalata szerint a magyarok
mennyire nyitottak a gasztronómiára?
F. Cs.: Nyitottak vagyunk. Mind a
szakmában, és mind a szakmán kívül.
Ebben a hivatásban nagyon sokat
kell tanulni. Én is egyfolytában képzem magam. Elkezdtem nézegetni a
nemzetközi konyhákat. A kínai és az
olasz nagyon érdekel, illetve a hagyományos magyar konyha is. Nyitottnak kell lenni mindenre.
Z. D.: Nyitottak rá és szeretik is a
gasztronómiát. Vannak, akik a magyaros ízeket kedvelik, vannak, akik
például az új fúziós konyhát. Embere
válogatja. És vannak olyan ínyencek
is, akik képesek több tíz kilométert
utazni egy jó ételért.

– Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó szakácsnak?
F. Cs.: Pontos, megbízható, jó
ízérzékű, intelligens legyen, ügyeljen
mind a konyha, mind a maga higiéniájára.
Z. D.: Mindenféleképpen jó fizikummal, kitartással, elhivatottsággal, nyugalommal és empátiával kell
rendelkeznie.
– A főzés során mennyire fontos a
precízség?
F. Cs.: Ez az egyik alapja a főzésnek.
Például oda kell figyelni az alapanyagok darabolására, vagy az ízesítésre is, ezen a téren. Egy szakács attól
profi, hogy mindig el tudja készíteni
ugyanúgy az adott ételt. Én egyébként nem mérem a hozzávalókat, nekem az arányok a fejemben vannak.
Z. D.: Nagyon fontos a precízség.
Nem mindegy, hogy milyen ételt
adok ki a kezemből. Egyébként nem
szoktam kimérni a hozzávalókat,
valahogyan most már fejből tudom.
Érzéssel dolgozom. Ehhez évek kellenek, hogy berögződjön.

Tudta-e?
Varga Gyula A vidéki gasztrotúra a
Hajdúságban című könyvében a sokak
által kedvelt slambuc receptjéről így ír:
„Én azt vallom, hogyha eredeti slambucot főzünk, akkor eredeti összetevőket használjunk, amit szabadtűzön, vas
bográcsban készítünk... A tanyán, hűtés
nélkül tartósan a szalonna, krumpli, só,
száraztészta volt tárolható. A recept 10
fő részére: 0,7 kg szalonna, lehet sós és
füstölt is, 5 kg krumpli, házi készítésű
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– Volt már olyan, hogy elrontott egy
ételt? Mit tesz ilyenkor?
F. Cs.: Volt már rá példa. Azonban
sok mindent helyre lehet hozni. Persze nem a végtelenségig. Úgy kell
kiadni a vendégeknek az ételt, hogy
azt mi is szívesen elfogyasztanánk.
Ha nem tudjuk helyrehozni, akkor
kezdjük az egészet elölről.
Z. D.: Szerintem mindenkivel
előfordult már, hogy elrontott egy
ételt. A szakácsokkal is megesik ez.
A legtöbb hiba a sózáshoz és sütéshez köthető. Ilyenkor félretesszük,
és elölről kezdjük a főzést.
– Ki volt a legkülönlegesebb vendége?
F. Cs.: Én a családomat említeném,
nekik szeretek legjobban főzni.
Z. D.: A múlt nyáron, amikor Hajdúböszörményben volt Szijjártó Péter külügyminiszter úr, neki főztem.
– Otthon egyébként szokott főzni?
Mi a kedvenc étele?
F. Cs.: A feleségem gyakorló háziasszony, de én is szoktam otthon
főzni. Amikor nagyobb családi összejövetelre készítünk ételt, én szintén
„beszállok”, hiszen a szakácsok hamarabb tálalnak egy menüt. Ételek
közül szinte mindent szeretek, kivéve a finomfőzeléket.
Z. D.: Szeretek otthon főzni. Legtöbbször nyáron grillezni és bográcsozni szoktam. Ez nagyon leköt és
megnyugtat. Igazából nincs kedvenc
ételem, mindenevő vagyok.
– Soha nem bánta meg, hogy szakács
lett?
F. Cs.: Nem. Én szakács-cukrász
vagyok. Hol az egyik, hol a másik
áll közelebb a szívemhez. A mamám
mindig azt mondta, hogy ez egy jó
szakma, mert enni mindig kell.
Z.D. : Soha nem bántam meg, hogy
szakács lettem, hiszen gyermekkori
álmom valósult meg ezzel a választásommal.
Bertalan Erzsébet

száraztészta, só. A feldarabolt szalonnát
szalmasárgára pirítom, majd a szintén
feldarabolt burgonyát óvatosan a forró
zsír és szalonnadarabok közé tesszük,
üvegesre sütjük, majd a bográcsot felöntjük addig vízzel, hogy a burgonyát
bőségesen ellepje, és félfőzésig főzzük.
Óvatosan megsózzuk, majd a kézzel kisebb darabokra tört tésztát a vízbe szórjuk. Amikor a vizet elfőtte, lehet keverni,
kezdődhet a forgatás, harminckétszer.
Azt hallottam egy juhásztól, hogy azért
kell harminckétszer megforgatni, hogy
jusson minden fogunkra egy jó falat.”

2021. MÁRCIUS 12.

Az emberekben az a kép él, hogy
1848 március 15-től össznemzeti
örömünnep, páratlan nemzeti
egyetértés kísérte az eseményeket.
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Igaz magyar hajdúk

Az ehhez hasonló kezdeti botladozások ellenére a szabadságharcban
a Hajdúkerület erején felül vállalt
részt, ami főként az országgyűlési
képviselő és kormánybiztos Sillye
Gábor fáradhatatlan tevékenységének volt köszönhető. Sillyét 1848
szeptemberében bízta meg Mészáros
Lázár hadügyminiszter a hajdúsági
toborzással, aki 1200 gyalogost és
600 lovast tervezett kiállítani. Mivel
azonban sok helyi már szolgált különböző egységekben (többek között
a rendhagyó, csikósöltözetre hasonlító egyenruhát viselő Hunyadi-huszárezredben is), Sillye Gábor a Kerület határain kívül is toborzott, hogy
fel tudja tölteni a létszámot.
A szabadságharcnak szó szerint
minden emberre szüksége volt, így
a Hajdúkerület börtönében raboskodóknak is felajánlották, hogy kegyelem fejében beállhatnak katonának,
mint ahogyan az amnesztiát kapott
„betyárkirály,” Rózsa Sándor is részt
vett saját szabadcsapatával a délvidéki harcokban.
„Beállottam a Bocskai-csapatba,Ez
az igaz magyar hajdúk csapatja” –
verselte meg a hajdúleszármazottak
hazafias lelkesedését Arany János is,
Táncsics Mihály pedig „a szabadság
gyermekei” néven említette cikkében őseinket. A kicsiny Hajdúkerület
Erőn felül
megyékkel felérő erőkkel vett részt a
A Délvidéken kirobbant összecsa- nemzet küzdelmében. Kossuth Lajos
pások csataterére vezényelt nemzet- kormányzó a Közlöny 1849. május
őröket önkéntes alapon választották 4-i számában írásban, mondott kö-
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augusztus 21-én, Rüdiger orosz tábornok előtt tették le a fegyvert. Az
ekkor földre bocsátott nyolc magyar
lobogó egyike a Bocskai-ezred zászlaja volt, melyet rövid fennállásuk
alatt dicsőséges csaták sorozatában
hordoztak maguk előtt. A zászló
sorsa igencsak hányatottan alakult,
1941-ben a Szovjetunió visszaadta
Magyarországnak, 1945-ben azonban újra elhurcolták hadizsákmányként, 1948-ban pedig végképp viszszatért Magyarországra.
A komáromi erőd helyőrségében
maradt Bocskai-huszárok, és az 52.
és 53. gyalogoszászlóaljak hajdúsági
honvédei a szabadságharc legtovább
kitartó katonái között voltak. Ezt a
tényt az az incidens sem árnyékolja
be, hogy a huszárok egyik századát
1849. szeptember 4-én (már a világosi fegyverletétel után) függelemszönetet a 6 hajdúvárosnak, melyek- sértés miatt, az erőd parancsnoksánek addigra háromezer fia szolgált a ga megtizedeltette. Komárom 1849.
haderő kötelékében.
október 5-én tette le a fegyvert. A
Hajdúság katonái hazatértek. MegA fegyverek szava
cselekedték, amit megkövetelt tőlük
a haza.
Bár már a Galíciából elsőként hazatért legendás Lenkey-huszárszázad
A bukás hatásai
tagjai között is volt hajdúsági katona, a Kerület szabadságharcban beBár a szabadságharcot térdre
töltött szerepét az 52. és 53. gyalogkényszerítette a túlerő, a meginduló
zászlóaljak, de mindenekelőtt a 17.
megtorlásba pedig egy időre belederBocskai huszárezred jelképezte. Az
medt az ország, az élet lassan ment
ezred 1848 tavaszára érte el a teljes
tovább. A következő nemzedék már
feltöltöttséget, ekkor az alakulat sze„engedett a 48-ból,” azaz 1848/49
mélyi állományának legalább ötöde
követeléseinek egy részét feladva,
hajdúböszörményi volt. A Kaszap
megkötötte a kompromisszumot a
János parancsnoksága alatt szolgáHabsburg hatalommal. Máig törtéló Bocskai-huszárok a későbbi aradi
nészi viták tárgya, hogy a dualizmus
vértanú, Aulich Lajos tábornok hadkorának gazdasági és kulturális fejtestében végigharcolták a dicsőséges
lődése, polgárosodása (mely példátavaszi hadjáratot, és Buda visszavéul Hajdúböszörmény belvárosának
telének véres harcaiból is derekasan
képét is meghatározza a mai napig)
kivették a részüket, majd az örömmegértee azt, az előre természetehírt is egy Bocskai huszár vitte meg
sen nem látott árat (Kossuth Lajos
Kossuth Lajosnak Debrecenbe!
is csak a veszély lehetőségére figyelA hajdúsági huszárok azonban
meztetett), hogy a kiegyezéssel Manemcsak a harctereken arattak sigyarország véglegesen Ausztriához
kereket, hanem a nép körében is. A
kötötte a sorsát, és a Habsburgok
Budapesti Divatlap így írt a lovassági
veszte Magyarország bukásához is
katonákról: „A Bocskay-huszárok kövezethetett, ami be is következett az
zül néhány válogatott legény fordult
első világháború után. De ez még az
meg nálunk. Hősies szál termetük,
ismeretlen jövő volt 1848-ban. A szadeli férfiasságuk, s jó ízléssel válaszbadságharc bukásában is vívott ki sitott egyenruhájuk mindenki figyelkert: 1956 hasonlóan elbukott harcámét magára vonta.”
hoz hasonlóan elérte, hogy az ország
Az ezred később a szintén Aradon
sorsa kizökkenjen addigi medréből,
vértanúhalált halt Dessewffy Arisztid
és Magyarország története új utakon
tábornok tiszai hadseregében szolhaladjon tovább.
gált, más egységeik az angol szármaHusvéth András
zású Guyon Richárd, a „branyiszkói
főlevéltáros
hős” (aki később Hursid pasa néven
a török haderő tábornokaként hunyt
el) parancsnoksága alá lettek beosztva. További csoportjuk
pedig a komáromi várőrségnél maradt, Klapka György tábornok főparancsnoksága alatt.
A
Bocskai-ezred
nagy része még
részt vett az 1849.
augusztus 9-i temesvári csatában, a
hatalmas túlerő ellen azonban már kevés volt a hősiesség.
A katonák 1849.

„Beállottam a Bocskai-csapatba”

A kort mélyebben ismerők azonban tudják, hogy a köztudatban élő
kép némileg csalóka: elődeink például, mivel nem hűbéri viszonyok
között éltek, azaz a hajdúság „nem
ismert kebelében polgárt polgártól
elválasztó közfalakat” a forradalom
fő célkitűzéseinek megvalósulásától nem várhattak nyereséget, sőt,
éppen hogy ősi és féltve védelmezett kiváltságaik kerültek veszélybe.
Különleges jogállásuk védelmében
olyan magabiztos kijelentések is elhangzottak ekkoriban, mint hogy:
„Eszterházy herceg fizethet adót…
mert csak nemes volt, de a hajdú kiváltságoknak megszűnniök nem le- ki. Amennyiben a szükséges létszám
nem állt elő, sorshúzással válaszhet.”
tották ki tizedenként a hadba vonulókat. A csapat azonban végül nem
A változások kora
indult el, a „kikürtölt lelkesedés maA Hajdúság ezzel együtt az első gas polcáról” ugyanis nagyot zuhant
pillanattól kezdve részt vett az or- a hadfiak lelkesedése, a „tudálékos
szágot megmozgató eseményekben. tudatlanság” olyan értelmezésekhez
A Kerület egyik országgyűlési köve- vezetett, miszerint a böszörményi
te, Fogthüy János alkapitány részt nemzetőrök nem vezényelhetőek el
vett abban a küldöttségben, mely Po- a városból. A „civilség” hátulütői tezsonyból Bécsbe vitte az országgyű- hát hamar kiütköztek, amit a többi
lés feliratát a király elé, Böszörmény hajdúváros nem mulasztott el Hajdúpedig március 25-én valódi népünne- böszörmény orra alá dörgölni, mondpéllyel fogadta a Pestről érkező híre- ván, ők elmennek maguk is, maradjon csak rajta a böszörményieken a
ket.
A Hajdúkerület azonnal 1200 fős szégyen!
nemzetőrség felállítását határozta el,
mely létszámból Böszörményre 350
fő esett. Az új idők szellemében, az
új testületben a tiszteket (századosi
rangig) maguk választották. A főleg
rendfenntartásra szerveződött testületbe 25-50 közötti férfiakat vártak, de a lelkesedést jelezte, hogy a
böszörményi Kürthy János 73 évesen
jelentkezett közlegénynek a nemzetőrségbe!
A Bocskai-kultusz már ekkor megfigyelhető volt, ugyanis a böszörményi önkéntesek kijelentették, hogy
csak a Bocskai-zászlóra hajlandóak
felesküdni. Némi „eljárásjogi vita”
után kompromisszum született: a
nemzeti zászló mellé kitűzték a hajdú lobogót is az eskütételkor.
A város gondosan ügyelt arra,
hogy a híreket (a tanítókat és a templomok szószékeit is bevonva) időben
és alaposan elmagyarázzák a lakosságnak, ezzel igyekezvén elejét venni
az álhírek terjedésének, a téves értelmezésekből adódó izgatásnak, ami
gyakran előfordult 1848 eseménydús
napjaiban. A város azonban csak rövid ideig foglalkozhatott olyan békés
ügyekkel, mint Széchenyi István közlekedésügyi miniszter megkeresése,
a Szolnokig megépített vasútvonal
meghosszabbítása ügyében Debrecen felé, sajnos hamar az ágyúk döreje nyomta el az országépítés hangját.
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Március 17-én, szerdán Koláné
dr. Markó Judit jegyző tart telefonos ügyfélfogadást az alábbi
telefonszámon: 563-257.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:
560-130 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
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
Március 12. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Március 13-14. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)
Március 15. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 371-302)
Március 16. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Március 17. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Március 18. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Március 19. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Március 13-15. (reggel 6-tól reggel 6 óráig): dr. Tacsi Sándor (0630-464-8667).

Március 15-16. (reggel 6-tól reggel 6
óráig dr. Cs. Varga Sándor (06-30965-4187).
HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999

A TOP – 1.1.1-15-HB1-2016Tel.: 36 80/180-380 00011 „A Hajdúböszörményi NyugaGÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar be- ti Ipari Park fejlesztése” projekthez
kapcsolódóan, az ipari park területén
jelentése: Tel: 36 80/300-300
a gázelosztó hálózat és az erőátviteli
KÖZVILÁGÍTÁS
elektromos hálózat elkészült, a köz=
hibabejelentő:
36-52-219-419,
művezetékek műszaki átadásai meghétfő-csütörtök:
8-16.30-ig,
történtek.
péntek:
8-13.30-ig.
Jelenleg folyamatban van a csapadékvíz
elvezető hálózat kiépítése. Az
Személyesen a Városi Piac felügyeleti
érintett területről a csapadékvizet
irodájában.
részben zárt, illetve részben nyitott
VÉRADÁS
(földmedrű árok) csatorna rendszer
Március 12. (péntek) 10.30-16.30
fogja elvezetni a meglévő, befogadó
óra, Tungsram Op. Kft. Oktató
Központjában (Kinizsi P. u. 1., a csapadékvíz elvezető csatornákba. Az
lovaspálya mellett) a lakosság részé- új csapadékhálózat építésével folytatódnak a munkálatok.
re.
Az ipari park területén keletkezett
Ügyfélszolgálatirend-változás szennyvizet zárt gravitációs vezetékrendszer gyűjti össze és egy, a mélya HHG. Kft-nél
ponton építendő átemelőn keresztül
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a
juttatja el az üzemelő hálózatra. A
koronavírus-járvány megelőzése érdekében március 8-tól határozatlan gravitációs szennyvízcsatorna hálóideig ügyfélszolgálatunk csak online zat építése zajlik. A szennyvíz átemefelületen, illetve telefonon érhető el.
Elérhetőségeink:
ugyfelszolgalat@hhgkft.hu
tel: 06-52/219-489.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

MOLNÁR MIKLÓS
(a Polgármesteri Hivatal nyugdíjasa)

gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”

Megemlékezés
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.

Fájó szívvel emlékezünk
drága szerettünk

XXXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Jól haladnak a munkálatok a
Nyugati Ipari Parkban

Tigáz:

A gyászoló család.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

CSIRKE, illetve nagyobb szárnyas tartására alkalmas ólat vásárolok. Az ajánlatot
a 06-20/3508761 telefonszámra kérem.
Kizárólag 9 és 16 óra között.

Lapzárta:
az ünnepre való
tekintettel:
március 12.,
péntek 14 óra.
Hirdetésfeladás:
20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu

lő és a gépészeti tolózárak építése
megtörtént. Az átemelőhöz kapcsolódó gépészeti, illetve elektromos
szerelési munkák elvégzése még hátravan.
Az ivóvízhálózat kiépítéséhez szükséges előkészítési munkák (meglévő
közművek feltárása) megkezdődtek.
Az előkészítési munkák elvégzését
követi majd a vezetékrendszer kiépítése.
A kivitelezés része lesz még a továbbiakban az optikai hálózat, illetve
az elektromos lecsatlakozások kiépítése is.

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

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk,

ÁLLÁS
Hajdúböszörményi
szerszámgépüzletbe

ELADÓ

GACSÓ IMRE
halálának 1. évfordulójára.

munkatársat
keresünk.

Érd:
0620-294-60-88.

„Míg éltél szerettünk,
soha el nem felejtünk.”
Szerető feleséged, 2 gyermeked,
4 unokád.

Tájékoztatás

BÉKÉSI ISTVÁNNÉ
(szül. Nagy Erzsébet)
halálának 2. évfordulójára
„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.”
Szerető családja

A Kormány 104/2021. (III.5) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítására és a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a „Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft. vezetése a
jelen előírt járványügyi szabályok betartására az alábbi intézkedéseket tartja követendőnek.
• A betegek előjegyzéssel fogadhatók a szakrendeléseken. Telefon: 560-130/299 mellék
• A telefonos konzultáció alapján a szakorvos szakmai indokoltság alapján dönti el, hogy a beteg
jelenjen-e meg az adott szakrendelésen.
• A beutaló nélküli szakrendelésekre is előjegyzést kell kérni.
• A kontrollos vizsgálatok is előjegyzéssel működnek.
• A laboratóriumi vérvételre egyszerre csak 10 fő engedhető be.
• A nőgyógyászati rákszűrések, kismamák időszakos szűrővizsgálata, ultrahangvizsgálata előjegyzés alapján működhet.
• A Nappali kórházban az infúziós kezelések működnek.
• Fizikoterápiás és gyógytorna kezelések folytathatók a járványügyi szabályok betartása mellett.
• A Sportorvosi ellátás a korábbi gyakorlatnak megfelelően működik.
• Foglalkozás-egészségügyi rendelésen az előzetes és a soron kívüli vizsgálat történhet, időszakos vizsgálat halasztható.
• A tüdőszűrés és légzésfunkciós vizsgálat átmenetileg szünetel.
• Az EFI (Egészségfejlesztési Iroda) állapotfelmérése szünetel.
• A pénteki térítéses ellenanyagszűrés folytatódik, előjegyzés kérhető.
• A beengedésnél a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés és a kikérdezés továbbra is megtörténik.
• A várófolyosókon a betegek járványügyi szabályok betartására a munkatársaink felügyelnek.
Az elsődleges célunk, hogy a rendelőintézetben, egy időtartamban minél kisebb legyen a betegforgalom, de egy beteg sem szenvedjen egészségügyi állapotában rosszabbodást az esetleges orvosi
vizsgálat elmaradása miatt. Köszönjük megértésüket!
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Ingatlanértékesítési hirdetmény
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2019. (V.29.) Önk. számú határozata valamint az azt módosító 48/2021. (II.25.) számú polgármesteri határozat alapján értékesíteni
kívánja az alábbi táblázatokban felsorolt önkormányzati tulajdonban álló, kivett beépítetlen terület jelölésű, a természetben Hajdúböszörmény-Pród területén található ingatlanokat nyílt árverés útján az
alábbi feltételekkel: A kikiáltási ár a táblázatban szereplő ingatlanok vonatkozásában 783 Ft/m² + áfa.

Helyrajzi szám

Terület (m²)

Művelési ág

9810

748

kivett beépítetlen terület

9809

752

kivett beépítetlen terület

9787

755

kivett beépítetlen terület

9786

748

kivett beépítetlen terület

9783

755

kivett beépítetlen terület

9782

752

kivett beépítetlen terület

9746

658

kivett beépítetlen terület

9717

637

kivett beépítetlen terület

9713

755

kivett beépítetlen terület

9689

766

kivett beépítetlen terület

9641

1586

kivett beépítetlen terület

9684

773

kivett beépítetlen terület

9685

770

kivett beépítetlen terület

9688

766

kivett beépítetlen terület

9817

752

kivett beépítetlen terület

9818

752

kivett beépítetlen terület

9819

752

kivett beépítetlen terület

9820

752

kivett beépítetlen terület

9821

755

kivett beépítetlen terület

9822

752

kivett beépítetlen terület

9823

855

kivett beépítetlen terület

9824

752

kivett beépítetlen terület

9691

766

kivett beépítetlen terület

9692

762

kivett beépítetlen terület

9693

762

kivett beépítetlen terület

9813

752

kivett beépítetlen terület

9814

752

kivett beépítetlen terület

9815

752

kivett beépítetlen terület

9816

752

kivett beépítetlen terület

9792

752

kivett beépítetlen terület

9793

745

kivett beépítetlen terület

9790

748

kivett beépítetlen terület

9791

755

kivett beépítetlen terület

9788

745

kivett beépítetlen terület

9789

748

kivett beépítetlen terület

9779

633

kivett beépítetlen terület

9780

759

kivett beépítetlen terület

9784

755

kivett beépítetlen terület

9785

748

kivett beépítetlen terület

9796

752

kivett beépítetlen terület

9797

745

kivett beépítetlen terület

9798

745

kivett beépítetlen terület

9799

752

kivett beépítetlen terület

9704

773

kivett beépítetlen terület

9803

748

kivett beépítetlen terület

9804

748

kivett beépítetlen terület

9812

752

kivett beépítetlen terület

9811

752

kivett beépítetlen terület

9748

658

kivett beépítetlen terület

9749

658

kivett beépítetlen terület

9794

748

kivett beépítetlen terület

9795

752

kivett beépítetlen terület

9783

755

kivett beépítetlen terület

9656

892

kivett beépítetlen terület

9657

892

kivett beépítetlen terület

9658

892

kivett beépítetlen terület

9659

892

kivett beépítetlen terület

9660

892

kivett beépítetlen terület

9661

892

kivett beépítetlen terület

9667

741

kivett beépítetlen terület

9668

741

kivett beépítetlen terület

9669

741

kivett beépítetlen terület

9671

741

kivett beépítetlen terület

A kikiáltási ár a
táblázatban szereplő
ingatlanok vonatkozásában 1080 Ft/m² + áfa.
Az önkormányzat a Hajdúböszörmény, 9658
és 9656 hrsz-ú ingatlanokra 4 éves beépítési
kötelezettséget ír elő,
melynek határidőben
történő
teljesítésére
elidegenítési tilalmat
köt ki.

A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő marad
versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie. Aki az árverésen részt kíván
venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át ajánlati biztosítékként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző
csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés
során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett ajánlati biztosítékot a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett
ajánlati biztosítékot az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő
a licitálás lezártát követően, a szerződéskötés előtt vagy után eláll az adásvételtől, úgy az ajánlati biztosíték részére nem jár vissza. A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ezzel
egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő
- tekintettel a banki ügymenet időigényességére - 60 napra hosszabbodik meg. Az ingatlan tulajdonjogának
bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően kerül sor.
Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül. Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az
52/563-238 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-es irodájában.
A nyílt licit időpontja: 2021. március 25. 9:00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Báthory Gábor terem
(I. emelet)

2021. március 15. – március 19.
HÉTFŐ
ZÁRVA
KEDD
Tejszínes meggyleves
Bácskai rizses hús csemegeuborka
SZERDA
Karfiolkrémleves fűszeres kenyérkocka
Mozzarellával-paradicsommal grillezett jércemell vegyes köret
CSÜTÖRTÖK
Frankfurti leves
Cornflakes bundában sült csirkemell petrezselymes burgonya
PÉNTEK
Babgulyás
Túrós-vaníliás szelet
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A közös játék öröme
Sokféle sportágat kipróbált.
Mégis a nagy szerelménél, a kézilabdánál maradt Poczetnyik Mária, a gimnázium testnevelő tanára, és a HTE utánpótlásedzője.
Az elmúlt huszonhét évben, amióta edző, több száz fiatal pályafutását
egyengette. Az egykori profi játékos
rajongásig szereti a kézilabdát és a játékosait. Ez a vele készített beszélgetésből is kiderül.
– Gyermekkorában milyen sportágakban próbálta ki magát?
– Jó mozgású gyerek voltam, ezért
szinte minden sportágban kipróbáltam magam. A testnevelő tanáraim
minden versenyre beneveztek. A
nagy szerelmem, a kézilabda, a középiskolában jött. Előtte azért kipróbáltam magam a diákolimpiákon, atlétikában és labdajátékokban is.
– A neve összeforrott a kézilabdával.
Végül, miért ez a sportág maradt?

ziumban. Gyermekkorom óta pedagógusnak készültem. Az utolsó évben a tantestület hatására, a földrajz
mellé a testnevelés szakot választottam. Majd a nyíregyházi főiskolán
szereztem diplomát. Ezt követően
először csak profi játékos voltam,
majd Németországba, a Bundesliga
1. osztályába kerültem játékosként,
de már az első év után elkezdtem
edzősködni is. Amikor hazajöttünk
a családdal, a gimnáziumban helyezkedtem el.
– Testnevelői hivatásában milyen elveket vall?
– A férjem és én olyan testnevelők vagyunk, akik azt vallják, hogy a
mozgás megszerettetése a legfontosabb. Nem feltétlen a képességekkel
kell törődni. Célunk, hogy a fiatalok
életének szerves része legyen a testedzés.
– Mikortól kell ön szerint irányt mutatni a fiataloknak a sport terén?

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

csapatát irányítottam. Huszonhét
éve foglalkozom utánpótlás-neveléssel. Trénerként minden korosztállyal
dolgoztam már együtt, még felnőttekkel is.
– Meg lehet-e tanítani győzni vagy
veszíteni a fiatalokat?
– Nyilván a sikereket könnyebb
feldolgozni, de a kudarcokból is lehet építkezni. Vallom, hogy mindig
tisztelni kell az ellenfelet. Akár jobbak, akár gyengébbek vagyunk tőlük.
Sok negatív tapasztalatom van azzal
kapcsolatban, hogy egyes csapatok
a fölényüket nem sportszerűen fejezik ki. Vagyok olyan „pimasz”, hogy
ilyenkor odamegyek az ellenfél edzőjéhez, rendre és tiszteletre utasítom.
Arra nagyon büszke vagyok, hogy
az én gyerekeim sohasem voltak fellengzősek. Mi minden mérkőzést kiértékelünk, és megadjuk a miértekre
a választ. Így, fel tudjuk dolgozni a
sikereket és a kudarcokat is.
– Mennyire működik csapata közösségként?
– Egy csapat eredményessége
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mindig a közösségen múlik. Azon,
hogyan tudják egymást elfogadni.
Nekem ez központi kérdés a hivatásomban. Nagyon fontos, hogy ne
legyenek klikkesedések a társaságon
belül. Mi egy család vagyunk, összehozott minket a sors. Én, mint edző
az anya, a sportolóim pedig a testvérek ebben a közösségben. Ezek a dolgok visznek előre bennünket.
– Mire a legbüszkébb?
– Én minden tanítványomra büszke vagyok, hiszen a jó cél érdekében
mindannyian, egytől egyig sokat dolgoztak és dolgoznak. Örömmel tölt
el, hogy megszerettettem velük ezt
a szép sportágat. Maradandó az is,
hogy amikor kilenc évig Németországban edzősködtem, az országos
válogatóba többen bekerültek a sportolóim közül. Tréneri karrier szempontjából kint sikeresebb voltam,
mint itthon. A lányaimra is végtelenül büszke vagyok. Mind a ketten a
kezem alatt nőtték ki magukat. Igazából én mindig megpróbálok a legjobb lenni.
bertalan

Labdarúgás
Hajdúböszörményi TE–Nyíradony VVTK 0–11 (0–6)
Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Muszka Z. (Papp J., Sápi V.).
HTE: Fekete K. (Szathmári Sz.) – Andirkó N. (Hortó D.), Kovács T., Menyhárt J. (Feigl R.), Hajdu Á., Lakatos T., Czeglédi I. (Molnár T.), Bódi I., Szabó
Cs., Cservák P., Lábas L. Edző: Kiss Antal.
A felnőtt csapat a 18. fordulót követően 18 vereséggel, 6 rúgott és 192 kapott góllal, 0 ponttal az utolsó helyen áll.
Ifjúságiak: 2–2. (0-1).
Kiss Antal: : A sok sérült és beteg játékosok nélkül ennyire voltunk képesek.
Küzdött, hajtott a csapat, de ettől is nagyobb alázattal kell játszani a mérkőzéseken.

– A kézilabdát nem csak azért választottam, mert Okváth János tanár
úr abba az irányba terelt. Mindent
összevetve döntöttem mellette. Ez
a sport olyan képességeket hoz ki
az emberből, amik igazából a legöszszetettebbek a sportágak között. Az
atlétikai mellett nagyon fontosak
az értelmi adottságok is. Ráadásul a
csapatmunka iszonyú nagy élményt
ad.
– Mi a szép ebben a sportágban?
– A szépsége az, hogy csakis együtt
érhetünk el sikereket és dolgozhatunk fel kudarcokat.
– Hol és milyen szinten játszott?
– Már az általános iskolában is
kézilabdáztam, de akkor még nem
egyesületi szinten. Majd a Bocskai
István Gimnáziumban tanultam tovább. Már akkor magas voltam, és
ügyesnek mondtak, ráadásul balkezes is vagyok. Ezek mind szerepet
játszottak abban, hogy tizenöt évesen egyből a felnőttekhez kerültem.
A csapat akkor a nemzeti bajnokság
másodosztályában játszott, és egyből
stabil tag lettem.
– Természetes volt, hogy ilyen előzményekkel a testnevelői hivatást választotta?
– A földrajzot és a történelmet nagyon szerettem a középiskolában.
Nagyszerű tanáraim voltak, nagyon
szép négy évet töltöttem el a gimná-

– A sportolást sohasem késő elkezdeni. Azt javaslom, hogy már
óvodáskorban ismerkedjenek meg
a gyerekek a testnevelés alapjaival.
Gondolok itt az atlétikára és tornára,
de már az úszás alapjait is elkezdhetik. Én már a legkisebbek közé szakembereket küldenék ki, és alsó tagozatban is testnevelőket alkalmaznék.
Az alapok megismerésével kapcsolatban nem feltétlenül a versenysportra gondolok. Inkább arra, hogy a
gyermekek életének részévé váljon a
mozgás.
– A HTE leány serdülő csapatának
edzője is. Mit lehet tudni erről a csapatról?
– A lányok elsősorban hetediknyolcadik osztályosok, de van kilencedikes és tízedikes is a csapatban.
A fiatalok a város iskoláiból járnak
edzésre. Nagyon aranyos és lelkes
a társaság. Szorgalmasak, minden
edzésen ott vannak, odaadással figyelik az utasításaimat és megpróbálnak megfelelni az elvárásoknak.
És ami lényeges, fejlődőképesek.
– Mikor látott bele először abba, hogyan kell egy csapatot kialakítani, irányítani?
– A főiskola elvégzése után profi sportoló lettem. Úgy gondoltam,
hogy nekem a játék nem elég. Megpróbáltam óraadóként dolgozni az
iskolákban, illetve az intézmények

Ügyfélfogadási rend
a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt is személyes ügyfélfogadást
biztosítunk a Polgármesteri Hivatal
főbejáratán keresztül, a fsz. 14-es
irodában azon ügyek esetében, ahol
az ügyfelek személyes megjelenését jogszabály írja elő: anyakönyvi ügyek (születés, házasságkötési
szándék bejelentése, halálozás), apai
elismerő nyilatkozat felvétele, földkifüggesztés esetében elővásárlási
és előhaszonbérleti jog gyakorlása,
hatósági bizonyítvány kiállítása. Az
ügyfelek számára a telefonos kapcsolattartás ebben az ügyekben is
biztosított. Kérem, a személyes megjelenés előtt telefonon vegyék fel a
kapcsolatot a Hivatal munkatársával,
adategyeztetés céljából.
Kérem Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásán csak

azok az ügyfelek jelenjenek meg,
akik részére a személyes megjelenés
kötelező, egyéb esetekben az ügyintézés elsősorban elektronikusan
vagy papíralapon történjen. Az ügyfelek a Hivatal bejáratánál található
iratgyűjtő ládában továbbra is elhelyezhetik írásbeli beadványaikat;
ügyeiket a város honlapján található – általuk kitöltött – nyomtatványokkal, a Hivatal portáján található
nyomtatványokkal, valamint ügyfélkapu használatával elindíthatják. Az
ügyfelek számára a telefonos kapcsolattartás is biztosított.
Kérem, hogy továbbra is részesítsék előnyben az elektronikus, telefonos ügyintézést (563-200), valamint
vegyék igénybe a főbejáratnál elhelyezett iratgyűjtő ládát!
Koláné dr. Markó Judit jegyző

A gyógyászati kezelések szünetelnek
hétfőtől, szakrendelés csak sürgős esetben
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyógyászati Központ
gyógyászati kezelései a veszélyhelyzetben hozott intézkedéseknek megfelelően, határozatlan ideig szünetelnek.

Továbbá kérjük Önöket, hogy a
szakrendeléseket csak sürgős esetben látogassák. Jelen helyzetben
csak az vegye igénybe a szakrendelők
szolgáltatásait, akinek sürgős egészségügyi ellátásra van szüksége!

