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Zöldterületek tervezése

meghalt katonák, munkaszolgálatosok
családtagjai, rokonai és mi, a későbbi
A második világháború áldozata- korok megemlékezői érzünk. De köteHajdúböszörményben az elCivil kezdeményezésen és felajáninak emléke előtt tisztelgett a város közössége a 2. Magyar Hadsereg
múlt években is kiemelt figyel- láson alapult a Vásár téri kerékpárdoni katasztrófájának évfordulómet fordítottak a szakemberek a út menti faültetés, ahova kislevelű
ján, január 12-én.
város zöldterületeinek gondozá- hársfák kerültek. Ehhez hasonlóan
Emlékbeszédet Berkecz Gábor, a
Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei szervezetének elnöke
mondott, amit rendhagyó módon, idén
felvételről, Hajdúböszörmény hivatalos
közösségi oldalán és a városi televízió
műsorában kísérhettek figyelemmel a
helyiek. Berkecz Gábor az emlékezés
fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a 2. Magyar Hadsereg
tragédiája valóban katasztrófa, hiszen
rengeteg katona meghalt. De ha megnézzük a korabeli harci jelentéseket, elmondhatjuk, hogy mégis van sikeres része. Nagyon sok katona ki tudta vezetni
az alakulatát, a csapatát a katlanból. Az
a cél, melyet a Vörös Hadsereg eltervezett, hogy a teljes 2. Magyar Hadsereget
megsemmisíti, nem vált valóra. Ez természetesen nem enyhíti azt a fájdalmat
és azt a szomorúságot, amelyet az akkor

sára és fejlesztésére.

Tudatos fásítás

lességünk emlékezni az ő hősiességükre,
az ő áldozatukra, ahogy tettük eddig is,
és mindenkor. A II. világháborús emlékparkban a város vezetői, január 12én koszorút helyeztek el díszpolgárunk,
néhai Varga Imre szobrászművész alkotásánál.

Az elmúlt hat évben például 2930
fát és közel 2100 darab cserjét ültettek a földbe. Az önkormányzat
megbízásából ebben az időszakban
telepítették a 35. számú főút melletti
platán – gömbkőris fasort, a KülsőHadházi utca bal oldalán a gömbakác
fasort, az Árpád utcán az oszlopos
díszkörte fasort, az Attila utca útfelújításához kötődően a díszkörte-

felajánlásokból valósulhatott meg a
lakótelepek fásítása, főként a Tizenhárom vértanú utcán, a Győrössykertben, a Karap és az Attila utcán. A
Zöld Kör tevékenységének köszönhetően a bodaszőlői pihenőház udvarán
kocsányos tölgy teszi még szebbé a
környezetet, a Vásár téren és a Külső-Debreceni utcán hársfacsemeték,
a Muraköz téren pedig húsos som
cserjék tisztítják a levegőt. Hajdúviden a lakosság körében gyümölcsfacsemetéket osztottak szét a tavalyi
évben, melyet saját kertjeikben ültet-

bertalan

Megerősítették az alapot
Hajdúböszörmény második református templomát, a Kálvin térit, 1899. november 19-én avatták fel. A Röszler Mihály mérnök
által kivitelezett épület az utóbbi
évtizedekben megsüllyedt.
A szakemberek az elmúlt hónapokban orvosolták ezt a problémát.
Elkészült a templom alapozásának
megerősítése, melynek műszaki át-

adását december 17-én tartották a
helyszínen.
Bertalan János presbitertől megtudtuk, hogy az épület az elmúlt
harminc év alatt mintegy húsz centimétert süllyedt. Az aggasztó jelenség miatt vált szükségessé a templom
statikai rendbehozatala. Megtudtuk,
hogy maga a felújítás „kíméletes”
volt, nem kellett a belső burkolathoz
nyúlni, és a járdát sem kellett elbontani. Pályázati forrásból kiegészített
beruházás valósult meg, melynek
értéke meghaladja a 105 millió forintot. Az előkészítő munkák már egy
éve elkezdődtek. Az időjárás kedvezett a munkálatoknak, így a külső
lábazatot is rendbe tudták tenni. A
műszaki átadás napján vehette át
három intézmény a különleges ásványokkal teli tárlókat, melyet Szabó
Zoltán statikusmérnök adományozott a helyieknek. Így a gimnázium,
a református iskola és óvoda egy-egy
oktatási segédanyaggal gazdagodott.
B.E.
(A felvétel a munkálatok
ideje alatt készült.)

gömbkőris fasort, valamint a Karap
Ferenc utcán nagylevelű hárs és díszgalagonya fasort telepítettek, a Zöld
Kör tagjaival együttműködve. Folytatódott a város körútjain lévő fasorok felújítása is, így a Táncsics körúton hársakból és gömbjuharokból
álló új fasort ültettek. Emellett pótolták a Dorogi, a Jókai, a Csomaközy,
a Szoboszlói és a Baltazár utcákon a
meglévő fasorokat kislevelű hárssal,
díszmeggyel, vérszilvával, keskenylevelű kőrissel és csörgőfával.

Zöld fal
Pályázat keretében újult meg a
Kálvin tér, valamint teljesen új zöldfelületet alakítottak ki a Hajdúsági
Múzeum udvarán a Zöld fallal, míg
a Hajdúkerület utcai játszótér körül
parkot alakítottak ki.

tek el a Hajdúviden élők. A 2021. évi
Start közmunkaprogram keretén belül 200 darab facsemetét vásárolnak,
hogy még több zöldfelület gazdagíthassa a jövőben a város közterületeit. A Baross Gábor téri közparkban
emlékfák ültetésére nyílt lehetőség,
s a lakosság nevezetes családi események alkalmával helyezhet el egy-egy
növényt a közparkba. Mindössze egy
tulajdonosi hozzájárulást szükséges
kérni a hivataltól, valamint figyelni
kell a jogszabályban meghatározott
feltételekre. A jövő gyermekei, utódaink is értesülhetnek e nemes gesztusról, ugyanis lehetőség van táblával
megjelölni az általunk ültetett fát,
melyen feltüntethetik az ültető(k)
nevét, az ültetés időpontját és apropóját.
Sz.H.
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Nagy Sándorné

A hét arca
A Képviselő-testület a Város
napján „Hajdúböszörmény lakosságáért” emlékérmet adományozott Nagy Sándorné óvodai dajkának, a gyermekek nevelésében
és gondozásában négy évtizeden
át végzett példamutató és lelkiismeretes munkájáért.
– Mindig gyerekekkel szeretett volna
foglalkozni?
– Igen. Az általános iskolai továbbtanulásnál az első helyen a beretytyóújfalui óvónőképző szakközepet
jelöltem meg. Fel is vettek az intézménybe, csak sajnos kollégiumot nem
tudtak biztosítani számomra. Emiatt
a második helyre beírt közgazdasági
iskolába jártam, Hajdúszoboszlón.
Az ottani tanulmányaimat betegség
miatt be kellett fejeznem, s ezt követően elmentem dolgozni. Később
a sors úgy hozta, hogy kiköltöztünk
Bodaszőlőre lakni, ahol az óvodába
dajkát kerestek. Az állást nagy örömmel vállaltam el. Boldogsággal töltött
el, hogy az életem visszakanyarodott
a gyerekekhez. Négy évig dolgoztam
a bodaszőlői óvodában, majd visszaköltöztünk Hajdúböszörménybe. Akkor volt egy üres állás a Hét vezér úti
telephelyen.
– Mi az, ami harminc évig megtartotta ebben az intézményben?
– A szakmailag jó, összetartó csapat. Nagyon szerettem a munkatársaimat. Ugyanakkor a sok gyerek
mindig elvarázsolt. Jó érzés volt,
hogy csoportokon belül bárhova

mentem, mindenütt öleléssel és
örömmel fogadtak az apróságok. Vallom, hogy mindig azt kapjuk vissza,
amit adunk. Én mindig is imádtam
a gyerekeket, és ezt az érzést visszakaptam tőlük.
– Mi a feladata a dajkának az óvodában?
– Azt szoktam mondani, hogy egy
jó dajka ugyanazt csinálja az óvodában, mint egy édesanya otthon. Mos,
főz, takarít, gyereket nevel. Csak a
létszámban van különbség. Erre a
hivatásra születni kell. Igaz, sok mindent meg lehet tanulni belőle, de ha
nem belülről fakad, akkor nem biztos, hogy teljes, megfelelő munkát
tud nyújtani az illető. Ezt a hivatást
csak odaadással, alázattal és szeretettel lehet végezni. Ha ez nincs meg
az illetőben, akkor „csak” egy munkahely számára az óvoda.

Csodaút és kígyós kapu

– Milyen főbb tulajdonságokkal kell
rendelkeznie egy dajkának?
– A végtelen türelem, a nyugalom
és a szeretet nagyon fontos. De itt
említeném az önzetlen odaadást, az
odafigyelést, és a segítőkészséget is.
Figyelni kell a szülői házzal történő
jó kapcsolat kialakítására is, hiszen
ez az alapja a mi munkánknak. Közösen kell tenni a gyerekekért.
– Hogyan lehet a gyerekek szeretetét
kivívni?
– Együtt kell élni velük. A gyerekek
szeretetét soha nem direktben akartam kivívni. Ez magától jött. Mindig
próbáltam az ő élettani szintjükhöz,
korosztályukhoz igazodni. Mindenkor érdeklődő voltam velük szemben.
A simogatások, az ölelések és vigasztalások, a játék nagyon fontos a kisgyermek számára. Ebben lényeges,
hogy mindig partnernek tekintettem

A szülők segítségével, tavaszszal magas ágyásokat alakítottak ki,
novemberben pedig gyümölcsfákat,
zöld-, virágzó-, és gyümölcsbokrokat
telepítettek az óvoda kertjébe, és a

kerítés mellé. Az intézmény egy népi
játszóudvarral is gazdagodott, ahol
Vass Tamás, Kun Sándor és Ráczi János fafaragók által készített böszörményi „kígyós kapu”, és több fajáték
is a gyerekek rendelkezésére áll. A
„csodaút” kanyargós járdája téglából,
kőből, farönkből készült, a Cica csoportos szülők összefogásával.
Sz.H.

őket. Nekem minden óvodás egyforma volt, mindenkihez ugyanazzal a
szeretettel hajoltam oda.
– Mentorként a dajkaképzésben is
részt vett. Ebben a munkájában mi motiválta?
– Sok dajkatanuló volt a kezem
alatt. Engem mindig az motivált,
hogy ezt a munkát hivatásként fogtam fel. Ezen érzést próbáltam közvetíteni feléjük, bemutatva a szakma
szépségeit, és olykor a buktatóit is. A
legtöbben megkedvelték ezt a tevékenységet. Sokan választották életük
céljának. Jó érzés, hogy továbbvitték
azt, amit tőlem tanultak.
– A családja hogyan tolerálta a soksok munkát?
– Mindig támogattak. Annak ellenére, hogy sok mindenben benne
voltam, pluszmunkát vállaltam, elfogadták. Mindig ott álltak mellettem.
Ami nagyon jólesett, hogy örültek a
sikereimnek. Tetszett nekik, hogy
boldogan éltem meg az óvodai életet.
Nekem az óvoda olyan volt, mint az
otthonom.
– Hogyan tervezi a nyugdíjas éveket?
– A férjemmel büszkék vagyunk
a három gyermekünkre és hét unokánkra. Egyébként még nem tervezem a nyugdíjas éveket. Egyelőre
nagyon hiányzik a munkám. Hiányoznak a gyerekek, a munkatársak
és a szülők. De úgy vagyok vele, hogy
a hét unokámban meglelem azt a szeretetet, amit az óvodásoktól kaptam.
Nekem ők jelentik a jövőt.
Bertalan Erzsébet

Adomány a mentősöknek
A Hajdúböszörményi Mentőalapítvány részére, a helyi mentőállomás felhasználására mikrohullámú sütőt, fagyasztós
hűtőszekrényt és légtisztítást
segítő lámpát adományozott a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúböszörményi szervezete.

A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodájában sikeresen
befejeződött az „Én kis kertet
kerteltem…” című pályázat megvalósítása.
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Az adományt Kathiné Juhász Ildikó böszörményi elnök adta át december 22-én. Kérdésünkre Kathiné
Juhász Ildikó elmondta, hogy elkötelezettek a társadalmi szerepvállalásban. Ez azt jelenti, hogy saját
szűkebb környezetükben maximálisan megtesznek mindent annak érdekében, hogy bizonyos területeken
segítsenek. A járványügyi körülmények egy kitettebb állapotot hoztak
az embereknek. Ebben a helyzetben

az egészségügyi dolgozók azok, akik
a legnagyobb mértékben helytállnak.
Köztük a mentőszolgálat munkatársai. A helyi szakemberek is komolyan
és lelkiismeretesen végzik munkájukat. Mivel a mentőállomás a bázis
számukra, nem mindegy, hogy az
milyen felszereltséggel rendelkezik.
A majd 180 ezer forintos adomány a
mindennapokat fogja segíteni.
A tárgyi eszközöket Fehér Zsigmond, az alapítvány kuratóriumának elnöke vette át. Kiemelte, hogy a
2020-as évben az adó 1 százalékából
2 millió 265 ezer forint érkezett hozzájuk. A további felajánlásokból 570
ezer forint érkezett a számlájukra.
A támogatásokból ózongenerátort
és négy kontakthőmérőt vásároltak.
Ezen túl jelentősen sikerült a mentőállomás tárgyi feltételein javítaniuk.
bertalan
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Sikeresek, nevüket és tevékenységüket városszerte ismerik. Hiszen nincs is az a böszörményi, aki a közterületeken ne
ben teljesült. A megtakarításomból
látná munkájuk gyümölcsét,
és hathatós szülői segítséggel, egy
vagy otthonában ne gyönyörködkukoricaföldön, minimális gép- és
ne a tőlük vásárolt növényekben.
eszközállománnyal elkezdtük építeni
Beszélgetőpartnereinket, Kiss Csa- a kertészetünket.
S. Sándor: Már a főiskolán is az
bát és Sóvágó Sándor kertészmérnököket pályájukról, s annak minden- egyik állami gazdaság ösztöndíjasa
voltam. A felsőfokú tanulmányaim
napjairól is kérdeztük.
után itt helyezkedtem el agronómus– Hogyan lett kertészmérnök?
K. Csaba: Nagymamámnak kö- ként, majd hűtőházvezető-helyettes
szönhető, hogy kertész lettem. A sző- lettem. Közel tíz évet töltöttem itt el
lőskertben sok időt töltöttem vele, a kertészeti ágazat dolgaival foglalegyütt dolgoztunk. Gyakorlatilag kozva. A családdal még a rendszerválott „fertőződtem meg” a szakmával. tás előtt eldöntöttük, hogy építünk
Hamar belejöttem a keze alatt a napi egy kertészetet. Ez nem volt előztevékenységbe. Negyedikes gimna- mény nélküli, hiszen a kertünkben
zistaként a kertészeti egyetemet je- már akkor volt fóliasátor. Zöldséggel,
löltem be továbbtanuláskor, ahová gyümölccsel és virággal is foglalkozelső alkalommal felvettek. Éreztem tunk. Végül az öcsémmel felhúztunk
annyi erőt és kedvet, hogy végig tu- egy növényházat. Innentől kezdve
dom csinálni. Kertépítéssel kezdtem megindult a magánvállalkozás 1989el foglalkozni az egyetemen, szakmai ben. Jó pár évig közösen dolgoztunk,
gyakorlaton pedig a Silvanus dísz- majd különváltak útjaink. Én akkor
faiskolánál voltam, ahol komoly ta- vettem át azt a helyet, ahol most is
dolgozom. Ennek már huszonöt eszpasztalatokat szereztem.

Kertészek

S. Sándor: Tősgyökeres böszörményi gazdacsaládból származom.
Ennek köszönhetően egyenes út vezetett a hivatásomig. Nagy kertünk
és szőlőnk is volt. A szüleim mindig
magukkal vittek, és én már korán bekapcsolódtam a munkába. Ami még
befolyásolta a választásomat, hogy
gyermekkoromban, a szünidőben sokat voltam egy rokonunk tanyáján.
Nagyon megtetszett ez az életforma.
Általános iskolai pályaválasztásnál
már első helyre a pallagi kertészeti
középiskolát jelöltem meg, másodiknak pedig, Bíró Ferenc festőművész
javaslatára, a gimnázium rajztagozatát. Az első nyert, innentől az én
sorsom a kertészetről szól. A középiskolát követően felvételt nyertem a
főiskolára.
– Hogyan indult a vállalkozása, milyen múltra tekint vissza?
K. Csaba: 1992-ben szereztem
diplomát. Utána a megyeszékhelyen
helyezkedtem el egy vetőmagipari
cégnél. Ezt követően a böszörményi
mezőgazdasági iskolában dolgoztam,
ahol elindítottuk a kertészképzést.
Majd Debrecenben, az egyetemen
voltam tanszéki mérnök, ahonnan
egy vállalkozáshoz kerültem üzletkötőnek. Régi álmom volt, hogy egy
saját vállalkozást hozzak létre Hajdúböszörményben. Ez a vágyam 1997-
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tendeje. A kertészkedést addig akarom folytatni, míg át nem adom a
stafétát a fiamnak.
– Mennyire vesz részt a családja a
vállalkozás munkájában?
K. Csaba: Régen, és ma is tevékeny
részesei a munkának. Édesanyám,
míg aktív volt, minden területen nagyon sokat segített. A feleségem is
bekapcsolódott a vállalkozásba. Ő
eredetileg szociális munkás és újságírói végzettséggel rendelkezik. A vállalkozás ügyeinek hatékony intézése
mellett kertészmérnöki diplomát is
szerzett. Mi ketten végezzük ezt a
munkát, természetesen a kollégáinkkal együtt.
S. Sándor: Mondhatjuk, hogy családi vállalkozás vagyunk. A feleségem
szintén kertészmérnök, és ma már a
fiam is az. Számomra megnyugvás,
hogy ő is ezt a pályát választotta. Ennek köszönhetően azt látom, hogy
így van értelme a folyamatos fejlesztésnek. Jó érzés látni, hogy valaki
folytatni fogja a vállalkozásunkat.
– Milyen szerepet kap az innováció a
napi tevékenységükben?
K. Csaba: Napi munkánk részét
képezi. Állandóan fejlesztünk, bővítünk, új kínálatot hozunk be a kertészet életébe. Enélkül nem lehetne
talpon maradni. Az „ötletgyáros” a
feleségem. Kifogyhatatlan a kreatív

elképzelésekből. Egyik legnagyobb
álmunkat váltjuk valóra tavasszal.
Hamarosan megnyílik a kertészet
területén egy száz négyzetméteres
kávézó, helyben készült édességekkel. Éva elvégezte a cukrászképzőt
is, sikeres gasztroblogger felületet is
üzemeltetett. A helyiség közösségi
térként és rendezvények helyszíneként szintén üzemelni fog.
S. Sándor: Kiemelt szerepet kap
az innováció a munkánkban. Emlékszem, hogy az első fóliasátrakat még
magunk építettük fel. Azóta ez is nagyon sokat változott. Ma már komoly
növényházakkal dolgozunk. Jelentős
fejlesztésként éltük meg, amikor a fóliasátrakat növényházakra cseréltük.
Ez a lépés nemcsak a korszerűsítést,
hanem a megtakarítást szintén szolgálta. Folyamatosan figyelünk az öntözés, a tápoldatozás jobbítására. A
fejlesztés terén a fűtés a legnagyobb
feladat manapság. Törekszünk arra,
hogy gyakorlatilag megújuló energiával fűtsünk.
– Melyik eredményére a legbüszkébb?
K. Csaba: Szakmailag büszke vagyok arra, ahogyan felépítettük a vállalkozásunkat. Ez sok-sok lemondás
és kitartó munka eredménye. Arra
is büszke vagyok, hogy nagyon jó
kapcsolatot ápolunk a vevők mellett
az önkormányzatokkal és az egye-

temekkel. Több felsőoktatási intézményben tanuló hallgató nálunk írja
a diplomamunkáját. Ez számukra és
számunkra is egy jó lehetőség.

S. Sándor: Arra vagyok a legbüszkébb, hogy huszonöt éve működik a
kertészetünk és egyre több a vásárlónk. Két kollégánk a kezdetektől
velünk dolgozik. Jó kis összetartó
csapat vagyunk, akik szakmailag is
és emberileg is segítik egymást. Ezt a
vevők is megérzik.
– A város gondozott közterületeinek
parkosítása a két kertészmérnök munkáját is dicséri. Erről így beszéltek.
K. Csaba: A város közterületeit
szépíteni nem kis dolog. Fontosnak
tartom, hogy az elvárásoknak megfelelően, a legjobb minőségben tegyem
le az asztalra a munkát. Én úgy érzem,
hogy ennek a tevékenységünknek
megvan az eredménye. A megfelelően telepített fasorok húsz év múlva is
a város ékei lesznek. A böszörményi
fásítás egyébként példaértékű.
S. Sándor: Nagyon örülök, hogy
a hajdúböszörményi zöldfelület-gazdálkodásba betársulhattam. Ezen
a téren szintén próbálok minőségben sokat adni a városnak. Egyfajta
presztízskérdésnek tartom, hogy jól
végezzem ezt a munkámat is. Sok pozitív visszajelzést kaptam ezzel a tevékenységemmel kapcsolatban a lakosoktól. Ezek a vélemények nagyon
jólesnek, erőt adnak a napi munkámhoz is.
Bertalan Erzsébet

Megkezdődött a felújítás

A Sillye Gábor Művelődési Központ öltözői, folyosója újul meg CLLD pályázati forrásból. A munkálatok a január 4-i munkaterület átadást követően
már el is indultak. Ezzel párhuzamosan elkezdődik a Hajdúsági Galéria kialakítása, szintén CLLD pályázat keretében. Illetve más forrásból pedig energetikai felújítás valósul meg az intézményben.
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Néhány hónapja hagytunk magunk mögött egy olyan évfordulót, amely minden hajdúváros,
így Hajdúböszörmény számára is
emlékezetes.
tette, aki nagy érdeklődéssel fordult
az 1605. évi korona átadási esemény
felé. Serkentőleg hatott rá mindebRákosmezőn, 1605. november 11- ben, Hajdúböszörmény éveken át
én pompázatos ünnepség közepette tartó készülődése is az „öreg” hajdúLala Mehmed pasa, a magyarorszá- városok nagy kulturális és gazdasági
gi török seregek nagyvezíre király- seregszemléjének megrendezésére,
lyá koronázta a Magyarok Mózesét, melynek megálmodója a hajdú múlt
Bocskai Istvánt. Történt mindez 415 iránt mélyen elkötelezett dr. Csiha
évvel ezelőtt. A török szultán ezt kö- Antal történelem szakos gimnáziumi
vetően valóban Magyarország kirá- tanár volt. Minden bizonnyal az ő sulyaként tisztelte, és így is szólította gallatára is kezdett elmélyült kutatámeg hivatalos irataiban.
sokba az akkori történéseket illetően,
miközben behatóan tanulmányozta a
Díszfogadás Bocskai tiszteletére korabeli öltözeteket is. Mindennek
eredménye 1933-ban egy közel ötven
Mai szóhasználattal két állam, az figurális kompozícióból álló méretes
Oszmán Birodalom és Magyarország akvarell lett, amely A Bocskai-korona
diplomáciai találkozója valósult meg átadása címet viseli. Különös jelenazon a történelmi helyen, ahová egy- tőségét a kép témája adja, melynek
koron országgyűlésre hívta a rende- főszereplője maga a korona, melyet a
ket a magyar király, s ahol királyt is hajdúk 1926-ban sem tudtak visszakoronáztak. Természetes hát, hogy szerezni az osztrákoktól.
ezen az eseményen két győztes haEz a festmény éppen ennek a színtalom küldöttsége reprezentáltatta arany fejéknek az átadását örökíti
magát. A díszfogadáson mindkét fél meg, amely e kép által, még ha jelrészéről jelen voltak a kor meghatá- képesen is, de hazaérkezett a hajdúk
rozó személyiségei, s ott díszelegtek földjére. Ez a történelmi témájú festkáprázatos vértezetben a janicsárok, mény felvonultatja előttünk akkori
valamint a magyar és törökdíszőrsé- nagyjainkat is, élen a fekete mentégek is. Bocskai Istvánt, aki ekkor Ma- ben megjelenő Alvinczi Péterrel, vagy
gyarország és Erdély fejedelme volt a Bocskaitól kissé jobbra álló, baljámár, elkísérte erre az eseményre töb- ban pallost tartó Homonnai Drugeth
bek között udvari papja, Alvinczi Pé- Bálinttal.
ter, aztán a fejedelmi székhely, Kassa
poéta lelkű főbírója, Bocatius János
Újabb festmények
(aki később Bocskai végrendeletének
a nagy eseményről
írója is lett), Homonnai Drugeth Bálint, a hajdú hadak fővezére, valamint
Maghy Zoltán az 1980-as évek elegróf Szécsi György is. A koronázási jén ismét feldolgozta ezt a témát, de
szertartás után ő vette át Bocskaitól az előzőtől is nagyobb méretekben.
a színarany fejéket.
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Egy történelmi csúcstalálkozó

A Bocskai-korona átadása című akvarell, 1933.
(40x115 cm, Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszló. Jelenleg a Maghy házban kiállítva)

Aki megfestette a koronaátadást Az 1982-ben festett olajképen még
változatlanul felvonultatja a korabeMindezt csupán azért bocsátottuk li személyiségek sorát a pompázatos
előre, hogy érthetőbbé váljanak az díszőrségekkel, ám az egy évvel kéitt közölt festmények, melyek ezt az sőbb harmadszor is megfestett alkoeseményt örökítették meg. Három táson már csupán négy történelmi
műalkotásról van szó, s mindegyik- személyt látunk – a vértezetes janinek ugyanaz a témája és alkotója csárok és Bocskai-huszárok gyűrűjéis, éspedig Hajdúböszörmény híres ben –, mint az esemény meghatározó
festőművésze, Maghy Zoltán (1903- szereplőit. A három kép közül – auk1999), akinek éppen e napokban ciós vásárlás útján – csak az utóbbi
(január 29-én) lesz születése 118. maradt Hajdúböszörményben (Sántévfordulója. Történt, hogy 1926-ban ha Antal vállalkozó tulajdonában),
a hajdúszoboszlóiak országos moz- míg a másik kettő a hajdúszoboszlói
galmat indítottak az 1610 óta Bécs- múzeum gyűjteményét gazdagítja.
Hajdúvárosaink 1895-96-ban, a
ben őrzött Bocskai-korona hazahozatala végett. A kezdeményezésnek millennium hevületében sorra megHajdúböszörmény is elkötelezett festtették Bocskai egészalakos képtámogatója volt, s ennek felfokozott mását, melyek azóta is ékesítik a
hangulata Maghy Zoltánt is megérin- városházák dísztermeit. Szinte kí-

vánkozik ezek mellé Maghy Zoltán
valamelyik festményének reprodukciója, melyen egyetlen győztes szabadságharcunk szimbóluma, a Bocs-
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kai-korona és átadásának történelmi
pillanata is szemlélhető lenne. Az a
korona, amely elkísérte őt utolsó földi útjára is, a fejedelemség szakrális
központjába és temetkezési helyére,
Gyulafehérvárra, ahol a gyászszertartás alatt koporsóján pihent.
Buczkó József

A törökök megajándékozzák Bocskait című kép, 1983
(214x118 cm. Tulajdonosa Sántha Antal vállalkozó, Hajdúböszörmény)

Segítség a gazdáknak
Januártól életbe lépett több új,
a mezőgazdaságban meghatározó szabályozás. Az őstermelők
és a családi gazdálkodók már az
alapoktól újraszabályozott környezetben tevékenykedhetnek,
megkezdődik az osztatlan közös
tulajdonú területek rendezése, és
egyre több beruházás készül el.
Őstermelői életpálya
Ebben az évben az agráröröklés
szabályozása, így a generációváltás
könnyítése lehet az egyik legfontosabb kormányzati intézkedés. A
legfontosabb változás, hogy életbe
lépett a családi gazdaságokról és az
őstermelők működéséről szóló törvény, amely segítséget nyújt a mezőgazdaságban egyre jobban érzékelhető generációváltás áthidalásában.
A törvény egy korszerű és átlátható
mezőgazdasági üzemszerkezet kereteit hozza létre, egyszerűsíti a jelenlegi mezőgazdasági őstermelők, és
családi gazdálkodók működési környezetét, igazodva a valós elvárásokhoz. Az európai összevetésben is az
egyik legkedvezőbb szabályozás úgy
teremt kedvező adózási feltételeket
és jóval kevesebb adminisztrációt,
hogy hozzájárul az őstermelői életpálya, a mezőgazdaság és a vidéki életforma vonzerejének növeléséhez. A
törvény segíti a gazdaság kifehérítését, az adminisztrációs terhek csökkentését, összességében pedig javítja
a mezőgazdaság versenyképességét.
A tulajdoni viszonyok tisztázása
Kézzelfogható eredményt hoz idén
az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló törvény, amely számos
új előírással segíti a problémás tulajdonosi viszonyok megszüntetését,
a felek egyezségének alapján. A törvény új eljárás bevezetésével is kísérletet tesz a földnek minősülő ingatlanok tulajdonosaként bejegyzettek
beazonosítására abban az esetben, ha
az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok hiányosak. Az osztatlan kö-

zös földtulajdon szinte minden családot érint valamekkora mértékben,
felszámolására évtizedek óta először
született működő kormányzati intézkedés. Komoly gondot jelent, hogy a
jellemzően rendkívül kicsi földterületek tulajdonosi szerkezete teljesen
átláthatatlan, emellett sokan nem is
tudnak róla, vagy már nem is élnek.
Az érintett földrészek megvásárlása
az átláthatatlan viszonyok és az akár
több száz tulajdonos miatt gyakorlatilag lehetetlen, így a területen gazdálkodni sem tudnak azok sem, akik
szeretnének. Nagy István agrárminiszter korábban arról beszélt, hogy
a kormány az idén megteremti a lehetőséget arra, hogy a családi gazdaság
átadása ne ütközzön komoly, sokszor
bürokratikus akadályokba, és ne járjon rendkívüli kockázattal. Ehhez az
Agrárminisztérium az agráröröklés
szabályozásának kidolgozását tervezi. A szaktárca arra számít, hogy
a generációváltást jelentősen előremozdítja a modern, egyre kevesebb
élőmunka mellett végzett környezetkímélő termelési formák elterjedése
is.
Az elmúlt év egyik legnagyobb
visszhangot kiváltó minisztériumi
rendelete, a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás
jelentette. Az agrártárca összességében 25 milliárd forintos válságkezelő
csomagot állított össze, amely vissza
nem térítendő állami támogatás formájában jutott el a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak
leginkább kitett agrárvállalkozásokhoz és élelmiszer-feldolgozó vállalkozásokhoz. A válságkezelő csomag az
élelmiszeriparnak, az állattenyésztő ágazatoknak, a méhészetnek, a
halgazdálkodásnak, a borászatnak,
valamint a zöldség- és dísznövénytermesztésnek jelentett érdemi segítséget a termelési fenntartásában
és a munkahelyek védelmében.
Sz.H.
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Ingatlan értékesítési hirdetmény

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni a
4074 Hajdúböszörmény, 9704 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 773
m² nagyságú, ingatlant az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 620.000 Ft, azaz: hatszázhúszezer forint.
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 letéti díjként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 1173806015372514 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 letéti díjat a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők
részére a befizetett letéti díjat 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 a letéti díj 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.
A nyílt licit időpontja: 2021. január 26. 9:00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (54. számú terem)
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-as telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.

„Számítógépet a tanulóknak!”
Tisztelettel felhívom a cégek, vállalkozók, a különböző szervezetek
vezetőit és tagjait, a magánembereket, amennyiben tehetik és segíteni szeretnének, úgy számítógépet
adományozzanak a böszörményi
iskolák arra rászoruló tanulóinak,
segítve őket az iskolai feladatok
teljesitésében; 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,tel:
0620/3150947.
Az egyesület azt is vállalja, hogy
átveszi a gépet, és az iskola segítségével eljuttatja azt az arra rászoruló,
szorgalmas diáknak.
Dr. Nagy Imre
Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Jegyzője
(Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 1.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály

intézményi referens, hatósági ügyintéző munkakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig
terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I.
30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekkel kapcsolattartás; hatósági ügyek intézése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában meghatározott végzettség, szakképzettség
- I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi
szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
- közigazgatási szakvizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- város helyi ismerete
Pályázathoz csatolandó íratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata
- 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)
- 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján – vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. január 21. napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2020., valamint a munkakör megnevezését: intézményi referens, hatósági ügyintéző A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr.
Markó Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester
egyetértésével – 2021. január hó 29. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek
nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. február hó 1. napjától tölthető be.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Jegyzője
(Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály

költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Házassági évforduló
VARGA IMRE
és felesége,

VARGA IMRÉNÉ
(szül. Kovács Margit)
2020. december 19-én ünnepelte
50. házassági évfordulóját.
Ez alkalomból nagyon jó erőt,
egészséget kíván családjuk: fiúk, Imi;
lányuk Mancus és férje, Elek;
unokájuk Tomi feleségével, Andival;
Anita férjével, Antival;
és a dédunokák:
Laura, Mia, Áronka.

Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig
terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020.
(I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: költségvetési feladatok ellátása
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában meghatározott végzettség, szakképzettség
- I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés
- II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens
szakképesítés.
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség
- költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
- ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- közigazgatási szakvizsga
Pályázathoz csatolandó íratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata
- 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak
igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)
- 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján –
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
- a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. január 21.napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 232/2020., valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó
Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester
egyetértésével – 2021. január hó 29. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek
nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. február hó 1. napjától tölthető be.
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Január 20: Kiss Attila polgármester tart ügyfélfogadást az 563-259
-es telefonszámon.
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

Január 22. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Január 16-18. (reggel 6-tól reggel 6
óráig): dr. Cs. Varga Sándor (0630965-4187).

=

Tigáz:

KÖZVILÁGÍTÁS
hibabejelentő:
hétfő-csütörtök:

36-52-219-419,
8-16.30-ig,

péntek:
8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.
Megemlékezés

Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:

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.

A gyászoló család mély fájdalommal
tudatja, hogy

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték, szerették, tisztelték, hogy

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

Gyászjelentés

Tel.: 36 80/180-380

GYERMEKORVOSI RENDELŐ

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–
22.00
Január 15. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)
Január 16-17. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel.: 372-302)
Január 18. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Január 19. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Január 20. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Január 21. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)

Gyászjelentés

HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190
HBTV:
Tel.: 52/219-999

Fájó szívvel emlékezünk

Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg
megszüntetésre kerül. Szükség
esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet látja el.

XXXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

GYŐRI ANTAL
(volt Arad u. lakos)
halálának 3. évfordulójára.
„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit szeretni titkon, örökké.
Az idő sem gyógyítja sebünket,
mert te igazán szerettél bennünket.”

BERTA LÁSZLÓNÉ
(született Varga Mária)
MOLNÁR FERENC
(a volt SZÖVÁLL nyugalmazott
igazgatója)
80 éves korában örökre megpihent.
Drága szerettünk temetése 2021. január 20-án (szerdán), 13 órakor lesz
a Hajdúböszörményi Köztemető
ravatalozójából a Görög-Katolikus
Egyház szertartása szerint.
„Te most könnyet se ejts, nem érdemes,
De ha jó fajta bort töltenél,
Locsolj egy kortyot a földre komám,
S abból tudom majd, hogy szerettél.
Mindig van még egy utolsó lépés,
Egy utolsó szó, egy hang,
De nem látta, nem hallotta ezt már senki,
Olyan lassú volt, olyan halk.”
A gyászoló család.

életének 98. évében, 2021. január
3-án elhunyt. Búcsúztatására szűk
családi körben kerül sor.
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

OLÁH SÁNDORNÉ
(született Marjai Zsófia)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
(Ady Endre)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

Fájó szívvel emlékezünk Rád:
szerető feleséged és fiad, Zsolt.
Szeretettel emlékezem
házasságban eltöltött 42 évünkre.
Feleséged.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

TÖRÖK LAJOSNÉ
(született Sándor Margit)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
RÁKOS ANTALNÉ
(szül. Péter Róza)
halálának 7. évfordulójára

Szerető családja.
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BÓDI GÉZA
halálának 5. évfordulójára
„Ma is itt élsz, szívünkben őrzünk,
Kedves arcod kincsként felidézzük.
Bensőnk mélyén a te hangod halljuk,
Szerető szavaid ismétli ajkunk.
A sok érzés mit tőled kaptunk,
Beragyogja minden egyes napunk
„Nem is mentél el” – így nyugtatjuk lelkünk,
amíg élünk, Te is itt élsz bennünk.
Szerető családod.

„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva,
csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”
A gyászoló család.

SZABÓ IMRÉNÉ
(született Fekete Zsuzsánna)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
(Ady Endre)

A gyászoló család.

2021. JANUÁR 15.
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Lapzárta: hétfő 14 óra.
Hirdetésfeladás: 20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Tájékoztatjuk
Tisztelt 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
BERKI GÁBOR

BERKI GÁBORNÉ

halálának
halálának
2. évfordulójára 5. évfordulójára

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

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

Gyermekeik, unokáik

Megemlékezés
„Az elmúlásban hirtelen kicsendül,
a dolgok mélyén alvó dallam is.
S szívünkben tovább zeng minden, mi eltűnt,
Ha lemondóan, fájón és halkan is.”

OLÁH LAJOS
(a Csillag Tsz. nyugdíjasa)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Fáradt teste megpihenni tért,
Nehéz út volt, amit Ő megélt,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és mindörökké ott marad.”

A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk

CSORBA IMRE
volt hajdúböszörményi lakos
halálának 16. évfordulójára.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

Bánatos felesége, lányai és családjuk.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

TÖRÖK GÁBOR
(a volt Csillag Tsz. nyugdíjasa)
TÖRÖK LAJOS
(volt Vár utcai lakos)
halálának 10. évfordulójára
„Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.”
Felesége és családja.

gyászszertartásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Elment Ő, akit nagyon szerettünk.
Emléke, míg élünk, itt marad közöttünk.”
A gyászoló család.

Megemlékezés

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

TÓTH GÁBORNÉ
(született Erdős Ibolya)
halálának 3. évfordulójára

MOLNÁR DÁNIEL
halálának 1. évfordulójára

„Csak az hal meg, kit elfelednek,
örökké él, kit nagyon szeretnek.”
Szerető férje, gyermekei, unokái.

„Váratlan percben az életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Az élet csendesen megy tovább,
fájó emléked elkísér egy életen át.”
Szerető családja.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Útban a felnőtt válogatottba
A tizenhat esztendős kézilabdázó, Gorzsás Dominik pályafutása
Hajdúböszörményből indult. Ma
már az Orosházi Férfi Kézilabda
Egyesület igazolt játékosa, és az
ottani Táncsics-gimnázium 11.
osztályos tanulója.
– Néhány hetes kihagyás után, várod
a szezonkezdést?
– A csapat, a mérkőzések és az edzések is nagyon hiányoznak. A leállás
alatt próbáltam formában tartani magam, amit tudtam, azt otthon megoldottam. Erősítettem és futottam.
– Mióta kézilabdázol és hogyan indult
a sportpályafutásod?
– Görögh István tanár úrnál, még
általános iskolában kezdtem el kézilabdázni. Ő összegyűjtötte az egy
korcsoportba tartozó gyerekeket, és
csapatot formált belőlük. Ami nagyon
jó volt, hogy megismertette és meg-

szerettette velünk ezt a sportágat.
Annyira megtetszett ez a labdajáték,
hogy ott maradtam.
– A Böszörményben eltöltött évekre
hogyan gondolsz vissza?
– Nagyon szép emlékeim vannak
a böszörményi évekről. Négy esztendőt játszottam itt. Ha abban az időben nem úgy alakulnak a dogok, nem
ismertetik és szerettetik meg velem
ezt a sportot, nem tartanék ott, ahol
most vagyok. Eljutottam odáig, hogy
első osztályban játszok Orosházán,
serdülő és ifjúsági korcsoportban.
Alapember vagyok mindkét együttesnél. Örömmel tölt el, hogy a válogatottságig is eljutottam.
– Kikkel játszol együtt a böszörményi
csapatból?
– A böszörményi csapatból Bakó
Ádám és Cserkuti Bence az, akivel
még most is találkozok a pályán. Igaz,
már nem csapattársakként, hanem ellenfelekként, de a pályán kívül nagyon
jó barátságot ápolunk, mint ahogy a
régi csapat sok tagjával.
– Milyen az élet Orosházán?
– Nagyon jó edzőm van Pásztor
István személyében, aki egyben az
osztályfőnököm is. Mindent megtesz
azért, hogy nyugodt hátterünk legyen
mind a pályán, mind azon kívül. Napi
szinten edzünk. Ezek többnyire labdás
és konditermi felkészítések. A sportot
nehéz összehangolni a tanulással, de
nem lehetetlen. Megéri.
– Milyen poszton játszol?

– Leginkább irányító vagyok. Itt
legfőképpen a játék megszervezése,
a csapat összetartása és irányítása, a
másoknak való előkészítés a feladatom. Bár az átlövő posztra is ,,kikerülök” néha. De ez ritka.
– Orosházáról a serdülő korosztályos
válogatottságig is eljutottál.
– Ahhoz, hogy válogatott lettem,
több rostán keresztül kellett mennem.
Volt megyei, régiós és országos szűrő,
amiken részt vettem. Ebben nagy segítséget nyújtott akkori edzőm, Kovács Attila, akinek a segítségét utólag is köszönöm. Így jutottam el a bő
keretbe. A bő keret játékosainak Balatonbogláron volt egy összetartás,
amin én is részt vehettem. Itt napi két
technikai edzésünk volt. Sőt, előfordult, hogy napi három is. A nap végén
mindig értékeltük a munkát. A válogatottságnak köszönhetően komplett
sportorvosi felmérésen is részt vettem

a Testnevelési Egyetemen. Később ehhez igazították az edzéstervemet. Az
összetartás ideje alatt sok más fiatal
tehetséges sportolót ismerhettem
meg és köthettem velük barátságot,
annak ellenére, hogy az ország különböző pontjairól érkeztünk. Ez az egész
élmény örökre megmarad.
– Mennyire rendeled alá az életedet a
kézilabdának?
– Teljes mértékben alárendelem.
Csak egy példát mondok. Tavaly, mikor hétvégén itthon voltam, rendszeresen eljártam futni, meg erősíteni.
Inkább nem szórakoztam, hanem a
sportolásra fektettem a hangsúlyt.
– Elgondolkoztál már azon, hogy mi a
szép ebben a sportágban?
– A változatosság. Az, hogy nincs
két ugyanolyan mérkőzés vagy edzés,
illetve szituáció. Az utóbbi időben inkább a gyors játék felé ment el a sportág. Mindezt követni kell. A folyamatos
tanulás a kézilabda alapja manapság.
– Mik az álmaid a kézilabdával kapcsolatban, milyen szintre szeretnél eljutni?
– Több álmom van ezzel a sportággal kapcsolatban. Először is szeretnék
első osztályú felnőtt csapatban játszani majd. A legnagyobb vágyam azonban a címeres mez, a válogatottság.
Ha úgy adódik, Bajnokok Ligája döntő
is szerepel a reményeim között. Tehát
van miért dolgoznom.
bertalan
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Katonai toborzás
Nem csökken az érdeklődés a
katonai pálya iránt, az elmúlt évben közel 400 fő vállalt szolgálatot a seregben Hajdú-Bihar megyéből.

étkezést, valamint utazási hozzájárulást jelent a résztvevőknek. Azok, akik
azonnali munkalehetőséget keresnek,
a szerződéses katonai szolgálatot választhatják. Változatos, kiszámítható
Korábbi felvétel

A járványhelyzet ellenére – vagy
éppen amiatt – egyre többen jelentkeznek katonának. Nagy Zoltán alezredest, az MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokát a katonai toborzásról, a honvédek munkájáról,
lehetőségeiről is kérdeztük.
– Hogyan tudná jellemezni a 2020-as
évet toborzás szempontjából?
– A vírushelyzet miatt egy kihívásokkal teli év van mögöttünk. Folyamatos az érdeklődés a katonai pálya
iránt, az emberek ismerik és elismerik
a honvédek munkáját, érdekli őket,
hogy milyen lehetőségek kínálkoznak
a haderőben. A „Honvédelmi és haderő fejlesztési program” stabilitást,
az egyre bővülő juttatásokat, a modern technikai eszközöket biztosítja
a honvédségnek. Ennek bemutatása,
megismertetése fontos feladatunk. A
katonák társadalmi elismertségéhez
nagyban hozzájárul az is, hogy a katonák a jelenlegi járványhelyzetben
kézzelfogható segítséget nyújtanak
ott, ahol erre szükség van.
– Melyek azok a szolgálatformák,
amelyekre várják az érdeklődőket?
– A honvédség szinte mindenkinek
tud alternatívát kínálni az élethelyzetének, motivációjának vagy végzettségének megfelelően. Azoknak
a fiataloknak, akik az érettségi megszerzését követően a továbbtanulást
választják, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát, illetve a Magyar
Honvédség Altiszti Akadémián zajló
„Acélkocka” képzést ajánljuk. Utóbbi
egyéves, tanfolyamrendszerű oktatással, amely már a tanulmányok ideje alatt is havi nettó 199 ezer forintos
fizetést, térítésmentes lakhatást és

életpályát kínálunk jelentkezőinknek,
ahol érettségivel, kezdő legénységi
beosztásokban, minimum bruttó 299
ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255
ezer Ft-ot lehet keresni. A számos
pluszjuttatás közül kiemelhető, hogy
a honvédség szerződéskötéskor 100
ezer Ft szerződéskötési díjat, családalapítási, iskolakezdési és lakhatási
támogatásokat kínál, valamint nyugdíjpénztári hozzájárulást, kedvezményes üdülést, ingyenes egészségügyi
szűrővizsgálatokat és sportolási lehetőséget is biztosít a katonák számára.
Az „Önkéntes tartalékos rendszer” pedig azoknak szól, akik tanulmányaik,
vagy meglévő munkahelyük mellett
szeretnének részt vállalni honvédelmi
feladatokban. A tartalékos rendszer
egyik eleme a kormány gazdaságvédelmi programjának részeként létrejött speciális önkéntes tartalékos
szolgálat, amellyel a honvédség akár
több ezer állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy hosszútávú
munkalehetőséget.
– Hogyan tudnak az érdeklődők kapcsolatba lépni Önökkel?
– Debrecenben, a Péterfia u. 58/a
szám alatt a toborzó iroda az, ahol
személyes tájékoztatást nyújtunk az
érdeklődőknek. A mostani járványhelyzetben azt javasoljuk, hogy első
körben személyes megjelenés nélkül lépjenek velünk kapcsolatba, az
52/314-200-as telefonszámon, vagy
a hajdu.toborzo@mil.hu e-mail címen.
Emellett sok hasznos és érdekes információ található a www.iranyasereg.
hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Facebookon oldalán is.
Sz.H.

Ittasan, jogosítvány nélkül
Hajdúböszörményben, január 1-jén 1 óra körül a város belterületén igazoltattak egy járművezetőt, akinél az alkoholszonda pozitív eredményt jelzett. A rendőrök megállapították azt is, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői
engedéllyel. A 19 éves helyi lakost elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak. A kijárási korlátozás
megszegése miatt, a férfi ellen külön szabálysértési eljárás indult.

