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Aktív pihenés és vendéglátás

Hajdúböszörményben több lép-
csőben újabb fejlesztéseket va-
lósítanak meg a szakemberek, a 
Fürdőkertben. A megyei napilap 
írásából szemléztük az alábbi in-
formációt.

 Hazai és európai uniós forrásból, 
valamint önkormányzati önerőből 
valósul meg a komplex Rendezvény 
és Turisztikai Szabadidőpark. A beru-
házás 2015-ben a mintegy 300 millió 
forintból épült ifjúsági szálló átadá-
sával kezdődött, azóta több fejlesz-
tés is létrejött, de akadnak olyanok, 
amelyek a kivitelezés szakaszában 
vannak. 

Arról, hogy most hol tart a beru-
házás, Sőrés István alpolgármester 
beszélt. Jelenleg ötféle pályázati for-
rásból hét beruházás valósul meg.  A 
legtöbb fejlesztés már elkészült, most 
főként belső munkálatokat végeznek 
a szakemberek. Az aktív turizmushoz 
kapcsolódva nyolc állomásos tanös-
vényt alakítanak ki, valamint sütő-
főző helyet is létrehoznak a kivitele-
zők. 

Sőrés István elmondta, hogy a 
játszóteret már 2016 óta folyama-
tosan bővítik a területen. Temati-
kus játszóteret alakítanak ki, amivel 
egy helyi legendát is megeleveníte-
nek. Ennek egyik eleme a Zeleméri 
csonkatorony és az alagútrendszer, 
ami Boda Katalin nevéhez fűződik 
a monda szerint. Ezen kívül pedig 
sporteszközöket helyeztek el a téren. 
Megtudtuk azt is, hogy a megyei ön-
kormányzattal közösen, a Magyar 

Szürkék Útja pályázat elemei is he-
lyet kapnak a látogatóközpontban. 
Emlékház, kézműves műhelyek és 
kocsiszín bemutatótere segíti majd 
a hajdúság jegyeinek bemutatását. A 
projektben egy 760 négyzetméteres 
Ökoturisztikai Látogatóközpontot 
is létrehoznak, ahol egyebek mellett 
kiállítótér, játszóház, vendéglátóegy-
ség, multifunkciós terem, valamint 
ajándékbolt is lesz. Hajdúböször-
ményben nagyon sok természeti- és 
helyi érték található, ezeket mutatják 
be. Ugyan nem a Fürdőkertben, de a 
projekthez kapcsolódva hozták létre 
a várostól mintegy négy kilométer-
re található Messzelátó dombon, az 
Ősök parkja turisztikai pihenőhe-
lyet. A Fürdőkertből kölcsönözhető 
kerékpárokkal megközelíthető lesz a 
pihenőhely. 

A beruházás a profi és az amatőr 
sportolóknak is kedvez. Már 2016-
ban átadtak egy műfüves pályát, 
2021-ben pedig egy másfél méter 
széles, egy kilométeres futópályát 
alakítottak ki a lakosoknak. A bicik-
liseknek is kedveztek, hiszen kerék-
párpálya épült a Fürdőkertben. A 
területen ezen kívül az extrém spor-
tok kedvelői is megtalálhatják a szá-
mukra megfelelő lehetőségeket, hi-
szen BMX-, valamint gördeszkapálya 
is létesült. A tervek szerint az első 
negyedévben befejezik a látogató-
központ fejlesztéseit. Később még 
szabadtéri színpadot is állítanának 
a helyszínre. (Forrás: Napló 2021. 
dec.30. B.B.I.)

Sz.H.

Tovább fejlesztik a levéltárat
A fióklevéltár épülete jó száz 

évvel ezelőtt épült. Kovács Már-
ton főügyész egykori otthona 
többek között nagy bálteremmel, 
parkosított udvarral, hangulatos 
terasszal is szolgálta lakói ké-
nyelmét.

Az épület az államosítás után a 
kommunista párt székházaként mű-
ködött, a forradalom leverése után 
pedig a munkásőrség is oda költö-
zött. Mérhetetlen károkat okozva a 
patinás épület szerkezetében, pél-
dául a meggondolatlan belső és te-
tőzeti átalakításokkal, fegyverraktár 
kialakításával, adótorony építésével. 
1981-től a fióklevéltár költözött az 
épületbe, ahol a megye összes anya-
könyvi másodpéldányát, a Hajdúke-
rület iratanyagát, Hajdúböszörmény, 

Hajdúdorog, Hajdúnánás, Polgár, 
Görbeháza, és más kisebb települések 
összes iratanyagát őrzik. Az elmúlt 
évtizedekben minimális karbantar-
tás mellett, az épület állaga javításért 
kiáltott. Az önkormányzattal né-
hány éve újrakötött szerződésnek 
köszönhetően, a levéltár immár saját 
erőből, eddig három lépcsőben tel-
jesen felújította az épületet. Most, a 
negyedik fázisban a szakemberek az 
intézmény teljes elektromos hálóza-
tát teszik rendbe. A kivitelezés során 
a közbeszerzésen nyertes vállalkozó 
feladata az épület elektromos háló-
zatának cseréje, felújítása, valamint 
a kapcsolódó helyreállítási, belső fes-
tési munkák elvégzése. A beruházás 
összértéke közel nettó 15 és fél millió 
forint.

Sz.H.

Köszöntés

A hajdúböszörményi Bereczki 
Andrásné 1921. december 21-én 
született, akit a Fazekas Gábor 
Idősek otthonában köszöntöt-
tek 100. születésnapján. 

Zsuzsika néni hatgyermekes csa-
ládban nőtt fel, 1944-ben kötött 
házasságot Bereczki Andrással. Há-
zasságukból négy gyerek született. 
1988-ban szeretett férje meghalt. 
Gyermekei családjában hét unoka, 
kilenc dédunoka és két ükunoka 
gondol szeretettel az idős hölgyre.
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A Város napja alkalmából „Pol-
gármesteri Elismerő Oklevelet” 
vehetett át Fróna Antal, a régió 
lovas társadalmáért végzett se-
gítő tevékenységéért.

– Meglepett, nem számítottam az 
elismerésre. Ugyanakkor örömmel 
vettem át a kitüntetést. Büszkeség-
gel tölt el, hogy megkaphattam ezt 
a díjat, ami a lovas sportért végzett 
tevékenységemet ismeri el. 

– Önnél mikorra vezethető vissza a 
lovak iránti szeretete?

– Ez gyermekkoromra vezethető 
vissza. Erdész családban nőttem fel, 
harmadik generációs vagyok ebben a 
hivatásban. Mindig voltak lovaink. A 
hatvanas, hetvenes években minden 
munkát ezekkel az állatokkal végez-
tek. A csemeték sorközművelését, a 
szállítást és a közelítést is a vágás-
téren. Ekkor szerettem meg ezeket 
a jószágokat. Mióta leszereltem a 
katonaságtól, nekem mindig voltak 
lovaim. 

– Mikor kezdett el fogatot hajtani, és 
miért éppen ezt a szakágat választotta?

– A fogathajtást 2003-ban kezdtem 
el. Váltottam. Előtte nagyon szeret-
tem vadászni. Ez akkora esik, amikor 
felbomlott a Nimród Vadásztársaság. 
Ekkor vettem alkalmas lovakat, csi-
náltattam egy hintót. Viden, Sóvári 
János kérésére versenyeztem elő-
ször. Rajtengedély vizsgát 2006-ban 
tettem. 

– Mi a szép a fogathajtásban?
– Maga a megjelenés. A lovaknak 

és a kocsinak az összeállítása. Nem 
mindig az eredmények számítanak, 
hanem a rendezvények hangulata is 
fontos szempont ezen a téren. Na-
gyon sok barátot szereztem a sport-
nak köszönhetően. Úgy érzem, hogy 
mindenhol szeretettel várnak. 

– Az elmúlt évtizedeket végighajtot-
ta. Mit tart a legkiemelkedőbb eredmé-
nyének?

– Rengeteg megmérettetésen vet-
tem részt ezidáig. Nem mindegy, 
hogy hol rendezik a versenyt. Egy 
nagyobb próbán esetleg egy hatodik 
hely nagyobb eredmény, mint a ki-
sebb rendezvényen a dobogós ered-
mény. Tavaly például Besenyőtelken, 
ötven fogatból második lettem. Én 
nagyon büszke vagyok erre. Sok ván-
dorkupát, első helyet nyertem már 
sportpályafutásom során. Sok jó haj-
tó van a fiatalok között is. Ők bátrab-
ban bevállalják azt, amit én hatvan-
hat évesen már nem biztos. 

– Tavaly is végig versenyzett. Milyen 
szezont zárt?

– Nagyon jó szezonom volt, szá-
mos versenyen vettem részt. Szin-
te minden hétvégén versenyeztem. 
Előfordult, amikor szombaton és 
vasárnap is hajtottam. Ez nagyon fá-
rasztó, hiszen többnyire négy órakor 
kell kelni, és száz kilométereket kell 
megtenni. 

– Meddig lehet ezt folytatni?
– Ezt már sokan megkérdezték tő-

lem. Én úgy gondolom, hogy amíg a 
bakra fel tudok szállni és a sportor-
vos engedélyezi, addig folytatom. 

– Kedvenc lova?
– Egy arab félvér, Bárónak hívták. 

Nagyon okos volt. Máig nem találom 
párját. Most két Lipicai lovat hajtok. 
Őket is nagyon szeretem. Az unoká-
im kedvencei is. Deres vagy szürke ló 
azonban sohasem kell. Ezeket fürdet-
ni, embert próbáló feladat. 

– Mi alapján választja meg a lovait? 
– Nyilván első az ár, és az, hogy 

szép, mozgékony, jámbor, szófogadó, 
illetve elegáns legyen. 

– Hajdúböszörményben mennyire 
népszerű ez a sportág?

– Népszerű, szeretik az emberek 
a fogathajtást. Sokan hajtanak a vá-
rosban. Viszont fiatalok kevesen van-
nak. Egyébként a pónisok vannak 
többségben. A közönség pedig kedve-
li ezt a sportágat. Ezt tapasztalhatjuk 
a városban rendezett versenyeken is. 
Ennek ellenére, szerintem keveseb-
ben járnak ki a megmérettetésekre. 

– Megéri a sok munkát a sportág?
– Megéri, mert amúgy nem verse-

nyeznék. Ha felülök a bakra, nekem 
sohasem fáj semmim. Nem iszok, 
nem dohányzok, nem játékgépezek. 
Nekem ez a szenvedélyem. A takar-
mányt magam termelem meg. Ma-
gam etetek. Ebbe persze a család is 
besegít. Itt az enyém minden. Nincs 
szükségem támogatóra. 

– A fogathajtás mellett 
nyugdíjaskorúként erdészként dolgozik 
Hogyan lett szakmája ez a hivatás?

– Nagyapám és édesapám is erdész 
volt. Mindig szerettem a természe-
tet, ebben nőttem fel. Két pálya kö-
zül választottam a továbbtanuláskor. 
Erdész vagy hentes szerettem volna 
lenni. Szegeden végeztem az iskolái-
mat. 1974-ben kezdtem el gyakorol-
ni a hivatásomat. A cégek változtak, 
de én maradtam a pályán. Ennek már 
negyvennyolc éve. Még néhány évet 
szeretnék dolgozni, amíg a vizsgáim 
érvényesek. 

– Soha nem bánta meg ezt a dönté-
sét?

– Nagyon szeretem ezt a hivatást. 
Talán alig van olyan erdő, aminek 
az ültetésénél ne lettem volna ott. 
De van olyan, amit már harmadjára 
vágunk le. Szeretek gyönyörködni a 

munkámban. Jó érzés az erdőt járni. 
– Mi a feladata manapság egy erdész-

nek?
– A talajelőkészítés, az ültetés, a 

fák ápolása, nevelő vágások elvégzé-
se és a fa értékesítése. Nem beszélve 
az erdővédelemről is. Erről szintén 
mi gondoskodunk. Például napjaink-
ra a falopás minimálisra szorult visz-
sza. Nekem annyiból más a munkám, 
mint egy állami erdésznek, hogy én 
az erdőfelügyelőséggel tartom a kap-
csolatot. Más nem szól bele a gaz-
dálkodásunkba. Szinte évtizedek óta 
ugyanazokkal a vállalkozókkal dolgo-
zom. Ez nagyban segíti a munkámat. 
Így kintlévőségem sincs.  

– Milyen érzés nap mint nap az erdő-
ben dolgozni? 

– Nagyon jó érzés. Volt olyan na-

pom az ünnepek alatt, hogy nem 
mentem ki az erdőre. Ez ritkaság-
számba megy. A munkavégzés mel-
lett a lovakat is itt szoktam járatni. 
Mindig arra veszem az irányt. Öröm-
mel tölt el, amikor nézem az általunk 
ültetett fákat. 

– Hogyan tudja összeegyeztetni a 
sportot a hivatásával?

– Az erdész munkát többnyire hét-
köznap végzem, a versenyek pedig 
szombaton és vasárnap vannak. Te-
hát nem okoz gondot az összeegyez-
tetésük. Az edzéseket összekötöm a 
hivatásommal. Sokat megyek ki az 
erdőre lovakkal. 

– Sokan választják ezt a hivatást 
napjainkban?

– Sokan, de nagyon kevesen ma-
radnak meg a pályán. Nem tudom, 
miért van ez így. Szoktam járni erdé-
szeti rendezvényekre, itt megismer-
kedhetek a fiatalokkal. Így rálátásom 
van az ő munkájukra is. Én ebben 
nőttem fel. Számomra ez a hivatás 
szent és sérthetetlen. 

– Mit tanácsolna a mai pályakezdők-
nek?

– Azt tanácsolom, hogy az menjen 
erdésznek, aki szereti is ezt a hiva-
tást. Nemc sak azt látja benne, hogy 
a szakember puskával a vállán az er-
dőben sétálgat. Fontos, hogy észre-
vegye ennek a pályának a szépsége-
it. Mert ebben bővelkedik ez a szép 
szakma.

Bertalan Erzsébet

Arany minősítés
A „VI. Danubia Talents Nemzetközi 
Zenei Verseny ONLINE 2021.” ver-
senyben a „középiskolai és zeneis-
kolai hallgatók” kategóriájában, a 
böszörményi Köszörüs Sára arany 
minősítést ért el. Az elmúlt év dec-
ember 20-án érkezett az a jó hír 
is, hogy a  FIESTALONIA – Online 
International Contest „The song” 
elnevezésű nemzetközi versenyén 
szintén arany minősítést ért el a 
fiatal tehetség, komolyzenei terü-
leten. 

Sz.H.

Fróna AntalA hét arca

A Programturizmus összeállította 
a legnépszerűbb 2021-es programok 
listáját. Települések rendezvényei, 
fesztiválok, koncert turnék szerepel-
nek a listában. A Hajdúhét is felkerült 
a listára, a 98. helyre.

A szervezők az elért országos si-
kerrel kapcsolatban hangsúlyozták, 
hogy a minőségi programok mellett, 
a nagyszámú látogatónak köszönhe-
tő az eredmény. S megfogalmazták 
azt is, hogy az idei esztendőben ha-
sonló nívós programokkal várják a 
böszörményieket és a program iránt 
érdeklődőket.

A legnépszerűbbek 
között
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Továbbtanulás előtt
Sok diák a városban szeretne 

továbbtanulni.  Hajdúböször-
ményben három intézmény is 
várja a fiatalokat. Elsőként a 
Bocskai-gimnázium intézmény-
vezetőjét, Gyulai Sándort kér-
deztük az általuk kínált lehető-
ségekről.

– Milyen képzési formákra, szakokra 
lehet a gimnáziumba jelentkezni?

– Nyolc és négy évfolyamos kép-
zést kínálunk a diákoknak. A nyolc 
osztályosba az általános iskolák ne-
gyedik osztályosait, az utóbbira pe-
dig a végzősöket várjuk. Míg ötödik-
ben egy, addig kilencedikben három 
osztályt indítunk: angol és német 
nyelvi előkészítőt, illetve műszaki és 
természettudományi tagozatot. 

– Hány diákot vesznek fel a jövő tan-
évre?

– Átlaglétszámmal hirdetjük meg 
az osztályokat. Százhúsz gyerek fel-
vételére számítunk. Nagyon keresett 
a nyelvi előkészítős osztályunk, de az 
elmúlt években a reálirány is megerő-
södött. 

– Kinek ajánlja a gimnáziumot?
– Alapvetően két irány szokott 

lenni. Van, aki tudja, hogy majd hol 
szeretne továbbtanulni. A másik, aki 
még nem tudja, hogy milyen pályát 
szeretne választani. A gimnáziumon 
belül lehetőség kínálkozik arra, hogy 
például humánból reál irányba tud-
jon cserélni a diák, vagy fordítva. 
Mi, a jó képességű gyerekekre és a 
továbbtanulni vágyókra számítunk 
igazán a felvételinél.

– Milyen tanulmányi eredmény szük-
séges a felvételhez?

– Azért szervezünk írásbeli felvé-
teliket, mert főleg jó és kiváló ered-
ménnyel jelentkeznek hozzánk a 
diákok. Bár figyelembe vesszük az 
általános iskolai osztályzatokat, de 
nagyobb arányban az írásbeli ered-
ménye számít. Szóbeli vizsgát nem 
tartunk. 

– Miért érdemes az Önök iskoláját 
választani?

– Egyrészt a sokoldalú képzés mi-

„Vérzettek és elhulltak ők…”
Megnyílt a Hajdúsági Múzeum 

állandó kiállításának megújult 
egysége. A december végén át-
adott tárlat az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által meghir-
detett Kubinyi Ágoston program 
keretein belül valósult meg.

A „Vérzettek és elhulltak ők…” – Az 
első nagy világégés és annak emléke-
zete című tárlaton a látogató megis-
merheti Hajdúböszörmény I. világhá-
borús szerepvállalásának történetét. 
A tárlat a „Boldog békeidőktől” kez-
dődően mutatja be ezt az időszakot, 
kiemelve a polgári fejlődésnek egy 
sajátos arcát, amely a hagyományai-
hoz ragaszkodó hajdú közösség ber-
kein belül formálódott. A kiállítás 
a hajdúsági bakák előtt tiszteleg. 
Emléküket úgy próbálja megőrizni, 
hogy betekintést enged azok front-
vonalbeli életébe. Egy rögtönzött do-
berdói lövészárok miliőjén keresztül 

körvonalazódik a szemlélődő előtt az 
Isonzó-menti ütközetek valósága. Az 
önként szolgálatot vállalt és a besoro-
zott böszörményi férfiak a honvéd és 
közös hadsereg gyalogezredeinek ka-
tonáiként, pödrött bajuszt viselő hu-
szárokként, tábori tüzérekként, ten-
gereket megjárt matrózokként, vagy 
hidakat verő utászokként is képesek 
voltak bizonyítani rátermettségüket. 
A vitrinek mögött bemutatott fegy-
verek és eszközök a hajdú virtus 20. 
századi hagyatékának néma tanúi. 
A terem közepén egy faoszlopra erő-
sítve a háború neves állomásainak 
földrajzi nevei tűnnek fel, jelezve 
rajtuk az otthontól elszakadt egyko-
ri katonák hosszú „meneteléseinek” 
számszerűsített kilométereit. A bejá-
rat mellett helyet kapott kijelző egy 

att. Másrészt a családias jelleg is 
meghatározó. Ebbe jól belefér úgy a 
tehetséggondozás, mint a felzárkóz-
tatás. Vannak olyan jó intellektusú fi-
atalok, akik főleg csak a gimnázium-
ban tudnak boldogulni, például akik 
sajátos nevelési igénnyel vagy tanulá-
si nehézséggel küzdenek. Előfordul, 

hogy tartós betegsé-
gük nem teszi lehető-
vé, hogy szakmát ta-
nuljanak. Egy külön 
területe iskolánknak 
az ezekkel a diákok-
kal való foglalkozás, 
akár egyéni tanrend-
ben, illetve integrál-
tan. A harmadik pe-
dig az, hogy aki szeret 
és tud tanulni, azokat 
nagyon jól fel tud-
juk készíteni emelt 
szinten az egyetemi 
továbbtanulásra. Kü-
lönösképpen fontos 
ezen a téren a nyelvek 
ismerete. A nyelvta-
nításban szép ered-
ményeket érnek el di-
ákjaikkal a felkészült 
és nagy rutinnal ren-
delkező kollégáim.

– A felvétellel kapcsolatban hol talál-
hatnak információkat a továbbtanulók?

–  Az általános információk az 
www.oktatas.hu oldalon találhatók 
meg. Ezek minden intézményre vo-
natkoznak. A rólunk szóló informá-
cióink a rövidesen megújuló honla-
punkon találhatók, a www.bighb.hu 
oldalon. Ezen túl valamennyi közös-
ségi médiában is jelen vagyunk. 

– Milyen határidőt kell betartani a 
felvételi eljárásban a továbbtanulók-
nak?

– Már egy határidő után vagyunk, 
mert december elejéig kellett jelent-
kezni az írásbelire. Ugyanakkor még 
lehet jelezni, ha valaki meggondolta 
magát. Az írásbeli január 22-én lesz, 
ezt még két pótalkalom követi, janu-
ár 27-én és február 4-én. Jelezném, 
hogy a felvételihez nem kell védett-
ségi igazolvány. A következő fontos 
dátum maga a jelentkezés február kö-
zepén, amit az általános iskolák szer-
veznek. Április végén születnek meg 
a határozatok a felvételről. Fontos, 
hogy ezután májusban van egy jogor-
voslati időszak, amikor a határozatot 
megfellebbezheti az érintett.

bertalan 

pillanat alatt átalakulhat virtuális 
céltáblává. A vállalkozókedvű jelent-
kezők kipróbálhatják rajta a céllövő-
képességüket. A monitor alatt álló 
érintőképernyős élményterminálon 
további érdekes részleteket olvashat-
nak a tárlatban elmélyült nézelődők. 

A következő terem küszöbét átlép-
ve, a ’20-as ’30-as években találhat-
ja magát az érdeklődő. A Trianont 
követő országos gyász életre hívta a 
nacionalista eszmék által felkarolt 
területi integritás visszaállításának 
ideáját. Hajdúböszörmény is csakha-
mar csatlakozott a fájdalom eme kö-
zös teherviseléséhez. Többek között 
emlékművet avattak a város főterén, 
megalakult a Törekvés Dalkör, létre-
jöttek a levente szervezetek, virág-
zott a cserkészet. A kiállítótér tárlói 
mögött bemutatott tárgyak és doku-
mentumok a korszak helytállásának 
megmaradt relikviái, hűen mutatják 
be az „újrateremtés” széles körű he-
lyi összefogását az oktatástól kezd-

ve a szórákozást jelentő társadalmi 
szerveződésekig. Az ajtó mellett, 
csendes magányában Baltazár Dezső 
püspök viaszba öntött mellszobra áll 
őrt, bizonyságul az isteni hitvallás-
hoz való fundamentális ragaszkodás 
egyetemes és örök igazságára. Az 
új kiállítással a Hajdúsági Múzeum 
igyekszik kellő tisztelettel megemlé-
kezni a Nagy Háború helyi áldozatai 
és a várost újjáépítő lakosok előtt. 
Örökségüket ezentúl nemcsak a már-
ványokba vésett és a fehér lapokra 
gépelt szövegek, hanem a múzeum 
új állandó tárlata is megőrzi, gon-
dozza és tovább öregbíti. A kiállítás 
a múzeum nyitvatartási ideje alatt, a 
mindenkori járványügyi szabályokat 
betartva látogatható.

Nagy Zsolt

Adomány
A megyei kereskedelmi és ipar-

kamara területi szervezetének 
közössége 170 000 Ft értékű ado-
mányt juttatott a Hajdúböszörmé-
nyi Mentő Alapítványnak.

Az elmúlt év végén szervezett át-
adáson Kathiné Juhász Ildikó, a szer-
vezet elnöke elmondta, hogy „Az el-
múlt időszak mindnyájunk életében 
több kihívást, próbatételt hordozott 

a járványügyi helyzet miatt. Az egész-
ségügyben dolgozókra ez különösen 
igaz. A böszörményi mentősök sok 
száz kritikus helyzetben mutatták 
meg a szakértelmüket, kitartásukat, 
lelkiismeretességüket – fogalmazott 
az elnök. Az adománnyal a kom-
fortérzetet, a meglévő feltételeket 

szeretnénk jobbítani azzal, hogy hoz-
zájárulunk az állomás világításának 
korszerűsítéséhez. Ehhez, a kamara 
helyi szervezete utólagosan beépíthető 
ledmodulokat ajánlott fel 170.000 Ft 
értékben, a Hajdúböszörményi Mentő 
Alapítványon keresztül. Természete-
sen mindez korántsem fejezi ki azt az 
elismerést, megbecsülést, melyet ez a 
munkaterület megérdemel.  

Sz.H.
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Folytatódó fejlesztések

– Összességében milyen évet zárt a 
város?

– Nehezen indult a tavalyi év a 
koronavírus-járvány miatt. Ennek 
ellenére, végül igazán jó esztendőt 
zártunk. A város pénzügyi, gazdasá-
gi helyzete, kiemelve a fejlesztéseket, 
rendkívül kedvezően alakult.

– A fejlesztések és a működtetés 
szempontjából milyen mozgásteret biz-
tosított a költségvetés?

– Amikor a költségvetést elfogad-
tuk, akkor még nehéz helyzetben 
voltunk, mert nem tudtuk pontosan, 
hogy az iparűzési adóval mi lesz a 
helyzet. A kormány döntése értelmé-
ben, a kis- és középvállalkozásoknak 
az addigiakhoz képest a felét kellett 
fizetnie erre a célra. A büdzsénk be-
vételi részében ez ötven százalék 
mínuszt jelentett volna, végül ezt az 
összeget megkaptuk a kormánytól. 
Mintegy háromszáznyolcvanhat mil-
lió forintról volt szó. Tulajdonképpen 
ennyivel gazdagodott a város, mivel 
az említett összeg ott maradt a vállal-
kozóknál, és a település is megkapta 
bevételként a központi költségvetés-
ből. Az első félév egy nagyon óvatos, 
visszafogott időszak volt, különösen 
a fejlesztések tekintetében. Amikor 
már láttuk, hogy az iparűzési adó 
ötven százalékát megkapja a telepü-
lés, akkor már bátrabbak lettünk. A 
projektek kivitelezését többhónapos 
előkészítő munka előzi meg. Tavaly 
ezek általában májusra és júniusra 
estek. Például a kátyúzást is közbe-
szereztettük. Mérlegeltünk, és sok 
fejlesztés elkezdődött. De volt olyan 
is, amelyre nemet mondtunk. Amire 
nem volt meg a pénzünk, azt nem va-
lósítottuk meg.

Korszerűsödő úthálózat

– A város karácsonyfája alá két nagy 
ajándék is került. Ezeknek köszönhető-
en minden eddiginél nagyobb útfelújí-
tásra kapott lehetőséget Böszörmény.

– Régóta egyeztetünk ebben az 
ügyben Tiba István országgyűlési 
képviselővel. Ő is jól ismeri a város 
úthálózatát, a település működését, 
és sokat segített nekünk. Nagy öröm-

mel fogadtuk a hírt, hogy négyszáz-
kilencvenegy millió forintot nyert a 

város, elsősorban úthálózatának fej-
lesztésére, illetve ebben benne van a 
pródi régi iskola és ifjúsági ház felújí-
tása is, mintegy negyvenmillió forint 
összegben. Az útfejlesztés Viden és 
Bodán is megvalósul.

– Milyen szempontok szerint válasz-
tották ki a felújítandó utakat?

– Tudtuk, hogy az idő rövidsége 
miatt gyorsnak kell lennünk a kivi-
telezési munkákkal. A közbeszerzési 
feladatokat már előre elvégeztük fel-
tételesen. Ezt a formát akkor alkal-
mazzuk, amikor már tudjuk, hogy 
szeretnénk megvalósítani egy pro-
jektet, de a pályázati forrás még nem 
áll a rendelkezésünkre. A feltételes 
közbeszerzés mellett minden műsza-
ki, jogi munkát előre elkészítettünk. 
Amikor megtudtuk, hogy nyertünk, 
szinte másnap megkezdődött a beru-
házás. A tervezés során sok mindent 
mérlegelni kellett. A megvalósítás-
ban fontos szerepet kapott a gyorsa-
ság. A közhiedelemmel ellentétben, 
télen is lehet aszfaltozni, erre már 
létezik megfelelő technológia. Ter-
mészetesen a minőségi, műszaki és 
szakmai hátteret figyelembe véve. 
Olyan utakat tudtunk ebbe a prog-
ramba bevonni, ahol nem kellett ko-
moly előkészítő munka, illetve rossz 
állapotban voltak és nagy forgalmú-
ak. Vagyis, nem volt szükség például 
fél méter mély alap készítésére. 

Azokat az utcákat érintette a pro-
jekt, amelyek minimális marást igé-

nyeltek, vagy csak aszfalttal kellett 
borítani a meglévő szakaszt. Bodán 
pedig elsősorban olyan utakat néz-
tünk ki, ahol megoldható volt az út-
alap elkészítése zúzott kővel. Majd, 
egy következő pályázati forrásból 
jöhet az aszfaltozás is a településré-
szen. A beruházás tizennégy utcát, 
illetve szakaszt érint. Az utak borítá-
sa és a zúzott kő lerakása már befeje-
ződött, csak a kiegészítő munkálatok 
vannak hátra. Ilyen például a felfes-
tés, amit az időjárás miatt tényleg 
nem lehet most elvégezni.

– A másik „ajándék”. Tízmillió fo-
rintos jutalmat kapott a település a 
közfoglalkoztatásban végzett évtizedes 
tevékenységéért. Hol tart most ez a fog-
lalkoztatási forma a városban? 

– Ezt az „ajándékot” azok az embe-

Időről időre érdemes megáll-
nunk, hogy összegezzük, mi tör-
tént az elmúlt időszakban. Ezt 
tettük Kiss Attila polgármester-
rel is, akit az elmúlt év tapasz-
talatairól és az idei terveiről 
kérdeztük.

rek érdemelték ki, akik az elmúlt tíz 
évben Böszörményben a közfoglal-
koztatásban dolgoztak. Sokan mél-
tánytalanul degradálják ezt a foglal-
koztatási formát. Volt, amikor több 
mint ezren voltak ebben a rendszer-
ben. A közfoglalkoztatottak tették 
például rendbe a Hajdú tanyát, az ő 
segítségükkel épült fel a húsfeldolgo-
zó és a vágóhíd, ötven faházat és jár-
dát építettek. S ne felejtsük el, a köz-
munkások bérét az állam állta, nem 
a városnak kellett különféle ellátások 
formájában kifizetnie. 

A tízmillió forintot vissza kell for-
gatni a közfoglalkoztatásba, a város 
javára fogjuk felhasználni.

Hagyomány és modernitás

– A tavalyi esztendőben melyek vol-
tak a legnagyobb fejlesztések a város-
ban? Milyen kiemelt projektek vannak 
folyamatban?

– A fejlesztések szempontjából na-
gyon jól sikerült a tavalyi esztendő. 
Több beruházást tudtunk folytatni 
és elkezdeni. Itt kiemelném a mű-
velődési központot, ahol majdnem 
kilencszáz millió forintot tudtunk 
összességében felhasználni. Ez a fej-
lesztés lassan a végéhez ér. Számos 
programot és pályázati lehetőséget 
vettünk igénybe a munkálatokhoz. 
Mára elmondhatjuk, hogy az or-
szág egyik legmodernebb klasszikus 
művelődési központjával rendel-
kezünk. Mások mellett megújult a 
színházterem és a Bársony-terem, 
kialakítottuk a Hajdúsági Galériát, 
megszépítettük a közösségi tereket, 
energetikailag is felújítottuk a komp-
lexumot. Kiemelném, hogy az épü-
letben egy évben több mint százezer 
ember fordul meg. Nem mindegy, 
hogy milyen véleményt alakítanak 
ki az intézményről. A másik nagy be-
ruházásunk a Fürdőkerti Szabadidő-
központ fejlesztése, ahol az ország 
keleti részének egyik legsokszínűbb 
szabadidőközpontját alakítjuk ki. A 
meglévő főépületet egy híddal kötöt-
tük össze az új látogatóközponttal. 
Utóbbiban olyan termet alakítunk ki, 
amely kifejezetten hiányzott a Für-
dőkertből, itt próbákat, edzéseket 
tarthatnak az ideérkező táborozók. 
Műfüves- és teniszpályák szolgálják a 
sportolást, elkészült a futókör, a köz-
elmúltban az extrém kerékpárpálya 
és a görkoripark is rendelkezésre áll. 
A játszótér bővítését is végzik a szak-
emberek. Ez azért különleges, mert a 
Boda Katalin legendát eleveníti meg 
a méretarányos Csonkatoronnyal. 
Most épül egy kemencés pihenőhely, 
ahol sütni-főzni lehet majd. De kéz-
műves házakat is kialakítunk. Ezek 
később apartmanként is szolgálhat-
nak. Sokak érdeklődését felkelthe-
ti az a kocsiszín is, amely a „Szürke 
Marha Út” egyik megyei állomása.

A harmadik nagy beruházásunk 
a Petőfi utcai rendelő építése. Az 
alapellátást akarjuk megerősíteni, 
hat fogorvosi és két háziorvosi ren-
delő kialakításával. Várhatóan már 
az idén elkészül a beruházás. Ez egy 
nagyon különleges építmény lesz, a 
tervezője a világhírű Ferencz Marcel, 
Ybl-díjas építész.  

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Útfelújítások

Minden érdeklődőt

 szeretettel várnak a szervezők a 

Kertész László Városi Könyvtárba 

Papp-Für János: Hipnagógia 
című verseskötetének bemutatójára, 

január 20-án 16.30 órára. 
A könyvet bemutatja

 és a szerzővel beszélget: Áfra János.

Meghívó könyvbemutatóra
• ÁLLATGONDOZÓ

• GÉPI FEJŐS

Álláshirdetés
A  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 

BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT. 
az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL
lehet az alábbi telefonszámokon:

06-20-557-5099
06-30-387-2866

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

• VÍZSZERELŐ
• TEHERGÉPKOCSI-

  VEZETŐ 
(ADR, 

állatszállítási engedély előny)

Jelentkezni 

BAKÓ CSABÁNÁL
a 06-20-219-0665 

 telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel  a jelentkezőket!

(Folytatás a 4. oldalról.)
Kiemelném a Nyugati Ipari Parkot 

is, ami még nem egy látványos do-
log, de itt minden területet sikerült 
hasznosítanunk. A hatása néhány 
éven belül fog jelentkezni, egyrészt 
adóbevétel, másrészt foglalkozta-
tás formájában. Itt nyolc-tíz cég fog 
letelepedni. Ezek mind hosszútávú 
befektetések Böszörmény szempont-
jából.

Kiegyensúlyozott, 
stabil gazdálkodás

– Mekkora nagyságrendet költött a 
város fejlesztésre 2021-ben, összessé-
gében?

– Ezt pontosan tudjuk, hárommil-
liárd nyolcszázkilencvenkettő millió 
forintnyi fejlesztés valósult meg a vá-
rosban, a tavalyi esztendőben. A ká-
tyúzástól kezdve a művelődési házig 
minden benne van. Biztos, hogy az 
utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb 
évét zártuk ilyen szempontból.

– Milyen évre számít?
– Alapvetően optimista vagyok. A 

kormányzati intézkedéseknek kö-
szönhetően tisztán látható a gaz-
dasági növekedés. Sorba jönnek az 
országba a nagy befektető cégek. Haj-
dúböszörményben minimális a mun-
kanélküliség. A vállalkozók nehezen 
találnak szakembert. Ezért építettük 
a munkásszállót, hogy a más telepü-
lésekről érkezőket el tudjuk szállásol-
ni. Nagyon sok olyan program indul 
az idén, ami hosszútávon meghatá-
rozza a város jövőbeni életét. Három 
példát említek. Mind Debrecen, mind 
Hajdúdorog felé elkészül a kerékpár-

út. Ez azt jelenti, hogy a megyeszék-
helytől Hajdúböszörményen át, egé-
szen Hajdúnánásig eljuthatunk ezzel 
a közlekedési eszközzel, és fordítva is 
természetesen. Folytatódik a telepü-
lésen belüli kerékpárút kialakítása a 
főtértől a fürdőig. Ugyanakkor ter-
vezzük a Hadházi úton a Középkert 
és a Keleti Ipari Park bevonását a há-
lózatba, a várostábláig. Szeretnénk 
elindítani a kerékpárút teljes kiépíté-
sét a körúton.

Hosszú távon meghatározó pro-
jekt lesz az Északi-Lucernásban, a 
Debreceni Egyetemmel az a közös 
programunk, melynek keretében egy 
rehabilitációs központot alakítunk 
ki. A Gyógypedagógiai Karral és az 
egyetemmel évek óta dolgozunk kö-
zösen ennek megvalósításában. Ez a 
projekt előreláthatóan már az idén 
elkezdődik. Több száz munkahelyet 
teremt a városban. Elsősorban a dip-
lomás és szakképzett munkaerő szá-
mára. Orvosok, gyógypedagógusok, 
gyógytornászok, szociálpedagógu-
sok, mentálhigiénés szakemberek 
foglalkoztatását tudjuk biztosítani a 
létesítményben. Ezzel, egy tudomá-
nyos felsőoktatási központ is kialakul 
a településen. Országosan egyedülál-
ló kezdeményezés ez. A létesítmény-
be a beszédkészségben sérült, vagy 
korlátozott gyermekeket és felnőtte-
ket várják utókezelésre. Ezzel Hajdú-
böszörmény ezen a területen Euró-
pában is elismert központtá válhat. A 
fentiekből kiderül, hogy egy kiegyen-
súlyozott, fejlesztésekben bővelkedő 
évre számitok.

B.E.

Mint arról lapunk korábban 
már részletesen beszámolt, út-
felújításra és a földutak sta-
bilizálására még az elmúlt év 
decemberében majd 440 millió 
forint támogatást kapott a vá-
ros. 

A kormány juttatásának köszön-
hetően 3407 méter hosszúságú – át-
lagosan 4,5 méter széles– út aszfal-
tozása néhány nap alatt elkészült, 
ami 13 utcát érintett. 

A földút stabilizációval érintett 
utcák hossza pedig összesen 1359 
méter volt. A projekt keretében újul 
meg Pród régi iskolája és művelődé-
si központja is. Mindezeket az infor-
mációkat azon a bejáráson hallhat-
tuk, amelyet január 7-én tartottak 
a Mátyás-király körút és Thököly 
Imre utca kereszteződésében. Sőrés 
István alpolgármester tájékoztatta 
a megjelenteket, hogy a fejleszté-

sek kapcsán a város utcáinak közel 
10%-a újult meg részben vagy egé-
szében az elmúlt évben. A város 10 
kerületéből a jelenlegi pályázaton 6 
kerületben újultak meg utak a má-
sik 3 kerületben korábbi pályázatok 
alkalmával valósult meg felújítás. 

Tiba István országgyűlési képvi-
selő szólt arról, hogy egy hónap sem 
telt el a kivitelezésig, így biztonsá-
gosabbá és komfortosabbá váltak 
a felújított útszakaszok. Kiemelte 
továbbá az elkövetkező négy évben 
további pályázati források nyílnak 
útfelújításokra, melyek során nagy 
számú belterületi út felújítása va-
lósulhat meg a városban. Leleszné 
Sveda Klára önkormányzati képvi-
selő köszöntötte elmondta, hogy 
további fejlesztéseknek köszönhe-
tően tovább nőtt a biztonságos és jó 
minőségű utak hossza. 

Berki Edina

Digitalizáció és robotika
Az ERASMUS+ prog-

ramnak köszönhetően két 
nemzeközi program, az All we 
need is a newsy(STEM) és a 
DigitALLSchools kezdődtek a 
gimnáziumban. 

Mindkét projekt a digitalizáció 
és robotika oktatásra gyakorolt ha-
tását vizsgálja. Az All we need is a 
newsy(STEM) keretében iskolánként 
négy diák és két tanár látogatja meg a 
résztvevő portugál, olasz, török, észt, 
finn oktatási intézményeit azért, 
hogy tapasztalatokat gyűjtsenek a 
robotika oktatási módszereiről. Az 
első találkozóra 2021 novemberé-
ben került sor Törökországban. Itt 
drone-ok építésével és programozá-
sával foglalkoztak a nemzetközi cso-
portok. Szintén Törökországban volt 
a DigitALLSchools program első ta-
lálkozója is, ami az elmúlt év októbe-

rében valósult meg. Ez a tanároknak 
szóló program a digitális pedagógia 
és robotika oktatásának különböző 
módszereit mutatta be a résztvevő 
pedagógusoknak, akik a képzések 
után hazatérve, az ott tanultakat 
megosztták saját kollégáikkal. Ebben 
a programban a gimnáziumunk mel-
lett spanyol, török, szlovén, lengyel 
és finn iskolák vesznek részt. Mind-
két projekt kétéves, a tervek szerint 
2023 májusában fejeződnek be.

Sz.H

Falinaptár és érem
Elkészült a város 2022-es fa-

linaptára, mely kihasználva a 
város képzőművészeti hagyo-
mányait, böszörményi festők 
alkotásaival jeleníti meg a hó-
napokat. 

A Hajdúböszörményi Bocskai Ist-
ván Gimnázium 400 éves fennállá-
sa alkalmából különleges és egyedi 
bronz emlékérmet bocsátott ki az 
önkormányzat. A 60 mm-es bronz 
emlékérem egyik oldalán Böször-
mény ékköve, a Hajdúböszörményi 

Bocskai István Gimnázium épülete, 
míg másik oldalán a város címere 
látható. A falinaptár és az emlék-
érem megvásárolható a Sillye Gábor 
Művelődési Központ és Közösségi 
Házban.

Vállalkozói felajánlások 
az ünnepi időszakban

Az adventi időszakban, vállalkozói 
felajánlásoknak köszönhetően, igen 
nagy mennyiségű, főként tartós élel-
miszerből álló csomag beszerzésére 
nyílt lehetőség. 
A csomagokból elsősorban a rászoruló 
családok, ám szociális- és egészségügyi 
dolgozók is részesültek munkájuk elisme-
réseként.  A több száz élelmiszercsomag 
mellett, a felajánlásoknak köszönhetően, 
több száz kilogramm brikett, valamint 
nagy mennyiségű péksütemény és pékáru 
is kiosztásra került az ünnepeket meg-
előzően. A nagylelkű felajánlást ezúton is 
tisztelettel köszönjük az alábbi cégeknek:
• Nagykonyha Kft. (városunkban nép-
konyha szolgáltatást nyújt)
• Tömb 2002 Kft.       
• Balmaz-Sütöde Kft. 
• PannonTherm Kft.    
• Vilmányi-Fa Kft.
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Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.

www.hajduboszormeny.hu 
Ügyvezető igazgató: 

DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő: 

DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA

Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

Nyomdai munkák: 
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős kiadó: 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

ISSN 0866-6660
Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű információk

hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és VÉDŐNŐI 
szolgálat: Ady tér 10.  (piac I. em.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Január 15-17. (reg-
gel 6-tól másnap reggel 6 óráig): dr. Joó Sán-
dor (06-70-363-6515).

HBCOM  ügyfélszolgálat:                         229-190
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

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

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219-
419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,  péntek: 
8-13.30-ig.  Személyesen a Városi Piac felügye-
leti irodájában.

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak 
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó szíved 
nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

 PREZENSZKI  LAJOSNÉ
született Asztalos Mária 

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BÓDI GÉZA
halálának 6. évfordulójára

„Keressük, de nincs már sehol,
 mégis itt van mindig valahol,
talán egy napsugárban… 
vagy egy csillag fenn az égen,
mi most is egyre várunk,
mint valamikor régen.”

 Szerető családod.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal                           563-200
Sürgősségi ügyelet:                    0652/506-303

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munka-
szüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között 
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 06-
20-313-4217.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Január 19-
én, szerdán Sőrés István alpolgármester 
tart fogadóórát.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig

Gyógyszertári ügyelet

Ja
nu

ár

14. (péntek) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

15-16. (szo-vasárnap) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

17. (hétfő) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

18. (kedd) Patika Plus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800

19. (szerda) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a Tel: 372-302

20. (csütörtök) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-462

21. (péntek) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

hétköznap: 19.00–22.00, szombaton: 13.00–22.00,  vasárnap, munkaszüneti nap:  8.00–22.00

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak 
„– Iszonyú a halál?
– Csak a halálhoz vezető út.
– Iszonyú az élet?
– Csak a születéshez vezető út.
– Mi van a két iszonyat között?
– A létezés öröme és szenvedése.”

A gyászoló család.

BARÁTH  LÁSZLÓNÉ
(született Szabados Éva)

tanítónő

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak 
 „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó anyai szíved 
nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

 SILYE  ISTVÁNNÉ
(született Nagy Julianna)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak 
„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni, 
odalent már nem fáj semmi!”

A gyászoló család.

NAGY  IMRÉNÉ
(született Török Irma,

a Városgazdálkodási Kft. nyugdíjasa)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak 
„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni, 
odalent már nem fáj semmi!”

A gyászoló család.

özv. KUNKLI  JÓZSEFNÉ
(született Nagy Julianna)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

TAKÁCS ANTALNÉ
halálának 24. évfordulójára

Szerető lányaid:
 Takács Róza Mária, Dr. Takács Ildikó

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BODNÁR IMRE
halálának 1. évfordulójára

„Már egy éve, hogy itthagytál,
elbúcsúzni nem tudtál. 
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért drága jó apai szíved. 
Szerető férj voltál, drága jó Édesapa, 
mindannyiunk őrző angyala.”

 Szerető feleséged, gyermekeid családjukkal. 

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

RÁKOS ANTALNÉ
(szül. Péter Róza)

halálának 8. évfordulójára

Szerető családja.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

MOLNÁR DÁNIEL
halálának 2. évfordulójára

„Hirtelen elmentél egy csendes hajnalon,
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
Mélységes fájdalom, hogy távoztál.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
nagyon fájó az életünk Nélküled."

Szerető családja.

Fájó szívvel emlékezünk

GYŐRI ANTAL 
(volt Arad u. lakos)

halálának 4. évfordulójára.

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

Fájó szívvel emlékezünk Rád:
  szerető feleséged és fiad, Zsolt.

Megemlékezés

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

SIPOS MIHÁLYNÉ
(született Varga Ildikó)

halálának 1. évfordulójára

„Ez a nap az emlékezés napja,
Érted hullatunk könnyet naponta
Egy éve, hogy sírodhoz járunk,
Megnyugvást azóta sem találunk.”

 Bánatos szüleid, családod.

Boldog új évet kívánunk a   
városi fürdő dolgozóinak.            

Sipos Mihályné családja.
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Nyitva tartás: 

hétfő-péntek:  8.00 - 17.00

 Kálvin tér 12.     Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK| 

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

WorkWear Shop 
Munkaruházati boLt

Hajdúböszörmény
Sillye Gábor Művelődési Központ

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

2022. január 25.
kedd 19:00

Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!

Jegyet váltani a Sillye Gábor 
Művelődési Központ gazdasági 
irodáján lehet.

A belépőjegy ára: 200 HUF
Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program  hozzájárulásának köszönhető.

S Ü T Ő S U L I
folytatódik nagyi receptjeiből, hetente hétfőn 16.30 órától
Január 17. – Szemüveges (mákos, szilvás)
Január 24. – Diós zsák
Január 31. – Régimódi reszelt barackos
Február 7. –  Böszörményi sajtos sós kifli (Receptkönyv I. kötetből)

Részvételi díj: 4000 Ft/4 alkalom

Helye:  Hajdúböszörményi Tájházak

Bővebb információ: 06 20 368 4989

Szűk családi körben,
 december 30-án ünnepelte

 50. házassági évfordulóját 

Pásztor Imréné

 (Mádi Katalin)
és Pásztor Imre.

Ez alkalomból szeretettel 
köszöntik őket:

 gyermekeik és unokáik.

Házassági évforduló

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

KELEMEN IMRE
halálának 10. évfordulójára

„Elmentél egy végtelen hosszú útra,  
melyről visszajönni nem lehet.
Visszafelé nem építenek utat,ami otthonod felé vezet.
De ha mégis lenne egy út,
ahol a szívem visszavárhat,
Eléd mennék és mondanám,maroknyi fény, 
tengernyi bánat mélységes csend maradt utánad.”

Szerető feleséged, lányod, vejed, 
unokáid, két dédunokád: Hanna és Márk

Megemlékezés

„Az elmúlásban hirtelen kicsendül,
a dolgok mélyén alvó dallam is.

S szívünkben tovább zeng minden,mi eltűnt,
Ha lemondóan, fájón és halkan is.”

Fájó szívvel emlékezünk

CSORBA IMRE
volt hajdúböszörményi lakos
halálának 17. évfordulójára

Lányai és családjuk.

85. születésnapját 

ünnepelte december 27-én
 Kiss Sándor,

 szerető családja körében.

 Jó egészséget és hosszú boldog 
éveket kívánnak: felesége, 
lányai: Gyöngyi és Marika 

családjukkal.

Születésnapi köszöntő

Kerékpárral rendelkező munkatársat keresünk napilap kézbesíté-
sére Hajdúböszörmény  területére. Nyugdíjasok vagy csökkent mun-
kaképességűek jelentkezését is várjuk! Fix jövedelem, kiemelkedő 
bérezés!

 Érdeklődni hétköznap 09:00 és 16:00 között az alábbi telefonszá-
mokon: 0630/630-8433.

Gyászjelentés

Mélységes fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy
 TORMA ANDREA 

2021. december 8-án, 53 éves ko-
rában Ausztráliában örökre megpi-
hent. Itthoni búcsúztatása későbbi 
időpontban történik majd. 

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak 
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

ERDŐS IMRE

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt a

MAGYAR GULAG 
című kiállításra,

a Hajdúsági Galériába
(Sillye Gábor Művelődési Központ).

A belépés ingyenes.  Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A kiállítás 2022. január 12-26-ig
látogatható.

Oltási hétvégék
A januári oltási hétvégék tartására való tiszti-
orvosi felkérésnek a hajdúböszörményi egész-
ségügyi szolgáltatók is eleget tesznek, tájé-
koztatott dr. Erdős András és dr. Béres Katalin 
háziorvos. 

Mint azt Dr. Erdős András elmondta: első, második, 
harmadik körös oltások felvételére lesz lehetőség 
a rendelőintézetben. Az oltás regisztráció nélküli, a 
háziorvosok és a szakorvosok végzik az oltóanyag 
beadását. Az oltásokat csütörtökön és pénteken 
14-18 óra között, háromféle oltóanyagból vá-
laszthatóan adják be. Szombaton 10-18 óra kö-
zött oltanak négyféle oltóanyaggal. 
Kérjük, jelezzék az oltás felvételének szándékát 
a háziorvosnak, hogy optimális legyen az oltó-
anyag-felhasználás. Bármilyen kérdés merülne fel 
az oltásokkal kapcsolatban, abban is a háziorvosok 
segítenek, illetve az oltópont számát is lehet hívni 
kérdés esetén: +36-20-522-8595. 
A 12-18 év közöttiek oltása jövő héten kezdődik, 
mellyel kapcsolatban a gyermekorvosok adnak 
tájékoztatást.
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2022. január 17 - január 21.

HÉTFŐ
Zöldségleves

Temesvári sertéstokány, főtt tészta

KEDD
Tejszínes sárgabarackleves

Baconnal, csemegeuborkával grillezett sertésborda, kukoricás rizs

SZERDA
Tejes zöldborsóleves vajas galuskával

Sertéspörkölt, pirított tarhonya, vegyes vágott

CSÜTÖRTÖK
Köménymagleves levesgyönggyel

Barackkal, sajttal grillezett jércemell, hasábburgonya

PÉNTEK
Kapros tökleves

Milánói sertésborda

Tizenéves sakkozó
Tehetségeink

Hajdúböszörményben jelentős 
múltja van a sakknak. Jelenleg 
is nagyon sok tehetséges gyerek 
nevelkedik a városban. Köztük a 
tizenhárom esztendős Henczel 
Donát, aki már tagja az NB II. baj-
nokesélyes, és a megyei csapat-
bajnokságok felnőtt gárdáinak.

 A fiatal tehetség édesapja foglalko-
zásának köszönhetően, már öt konti-
nensen járt. Ezeken is kipróbálhatta 
magát. 

– Kinek a hatására választottad ezt a 
sportágat?

– Hét-nyolc éve kezdtem el sakkoz-
ni. A nagypapám akkor tanította meg 
velem a sportág alapjait. Találtam egy 
sakktáblát a polcon, és megkérdez-
tem tőle, hogyan kell ezzel játszani. 
Ő megmutatta. Ez még jóval az iskola 
előtt volt. Utána elkezdtem Gál Józsi 
bácsihoz járni. Ekkor már tudtam a 
szabályokat és a lépéseket is. Igazá-
ból az tetszett meg ebben a sportban, 
hogy szórakoztató és segít a matema-
tika tanulásában is. 

– Más sportágakkal próbálkoztál-e?
– A focival próbálkoztam, de nem 

volt annyi sikerélményem, mint a 
sakkban. 

– Hogyan emlékszel vissza a kezde-
tekre?

– Nem volt könnyű. Még néha most 
is nehéz. Már ekkor szerettem a kihí-
vásokat. Ez tetszik leginkább ebben a 
sportban. 

– Kit tartasz a mesterednek?
– A tanáromat, Gál Józsefet.
– Példaképed van-e a sakkozók közül? 
– Magnus Carlsen és Józsi bácsi.
– Ilyen fiatalon, hogyan tudod meg-

állni a helyedet?
– A böszörményi NB II-es csapat-

ban játszom, a felnőttek között. Nagy 
a kihívás, de remélem, hogy sikeres 
leszek itt is. Örültem annak, amikor 
megtudtam, hogy játszhatok a má-
sodosztályban. Bár nem igazán is-
mertem a mezőnyt. 

– A csapat többi tagja hogyan foga-
dott?

– Szokatlan volt számukra, hogy 
„beverekedtem” magam a csapatba ti-
zenhárom évesen. Mára megtaláltam 
a helyem a gárdában. 

– Mi az erőssége a böszörményi csa-
patnak?

– Az összetartás és az, hogy kiváló 

játékosok szerepelnek benne. Hiszen 
éremesélyesek vagyunk. Nekem volt 
három meccsem. Egyszer győztem, és 
kétszer döntetlent értem el. Még ve-
retlen vagyok.

– Egy átlagos héten mennyit ülsz az 
asztal mellett?

– Hetente kétszer van edzésem, de 
minden nap az asztalhoz ülök. Inter-
neten is szoktam játszani más embe-
rekkel. Ebből is sokat tanulok. Online 
versenyeken is részt veszek. A verse-
nyeken néha izgulni szoktam, ezért 
a tréningeket kedvelem jobban. Itt is 
tudunk partikat játszani. Ezeken rá-
adásul jobban fel tudjuk mérni a tu-
dásunkat. 

– Mit szeretnél elérni ebben a sport-
ágban?

– A sakkot élőpontra játsszák. Ez 
alapján rangsorolják be a versenyző-
ket. Nekem 1800 a célom. Egy igazi 
profi úgy 2500 ponttal rendelkezik. 
De ezt csak a világ legjobbjai érik el. 

– Hogyan tudod összeegyeztetni a 
sakkot a tanulással?

– A sakk nagyon jól használható a 
tanulásban. Például sokat segít a ma-
tematikában. Jól össze tudom egyez-
tetni a kettőt. 

A család örömmel fogadta, hogy 
Donát sakkozni kezdett. Tudtuk meg 
az édesapától, Henczel Attila hajós-
kapitánytól. 

– Mi mindenben megpróbáljuk 
segíteni Donátot. Kialakult egy jó 
sportközösség Böszörményben, amit 
Gál József irányít. Nagyon sok a te-
hetség, akik nemcsak versenytársak, 
hanem barátok is. Úgy látom, hogy ez 
a sportág Donát fejlődését nagyban 
szolgálja. Én már régóta nem vagyok 
neki sakkpartner. Még a kezdet kez-
detén játszottunk együtt. De amikor 
már tíz játszmából tízet nyert, akkor 
én feladtam – mondja mosolyogva 
az édesapa. – Nagyon-nagy kihívás, 
hogy a sok tehetség közül őt  vá-
lasztották a másodosztályba. Ez szá-
momra egy csodálatos dolog. Rendkí-
vül büszkék vagyunk rá. Ennek meg 
kell felelni. Nem lesz könnyű feladat. 
Én nagyon szeretném, ha a sakknak 
a szeretete vinné előre, és egyelőre 
hobbi lenne. Majd meglátjuk, ho-
gyan alakul a sportpályafutása. Még 
nagyon fiatal. A lehetőségei adottak. 
Remélem, hogy megmarad mellette. 

B.E.

Hazai pályán rendezték a fiú kézilabda V-VI. korcsoportjainak országos 
elődöntőjét a spotcsarnokban, december 14-én. A gimnázium sportolói két 
győzelemmel sikeresen vették az akadályokat és január végén ott lehetnek 
a balatonfüredi döntőben. A csapat tagjai: Bakó Ádám Antal, Berki Dániel, 
Eszenyi Bálint Balázs, Gyürky Bertalan, Kocsis Zoltán, Kondor Péter Domi-
nik, Korondán György, Mirkó László, Molnár Bence, Nagy Levente, Pelles 
Péter, Sajtos Csaba, Szolnoki Imre Nándor, Tóth András. Felkészítő tanár: 
Poczetnyik Mária.

Kézilabda

Röplabda
 HTE U15-ös leány röplabda csapata Kiss Imréné edző vezetésével Sal-

gótarjánban játszott bajnoki fordulót az elmúlt év decemberében. A HTE 
leányai pályára léptek a kazincbarcikai Vegyész RC, a sárospataki USI és a 
salgótarjáni BTC korosztályos csapatai ellen. A hétvégi mérkőzések győzel-
met eredményeztek a lányok számára. A sárospataki USI és az SBTC csapa-
tait elegáns játékkal, szettvesztés nélkül verték 3-0-ra. A mérkőzéseken az 
új játékosok is lehetőséget kaptak. A VRCK elleni mérkőzés szorosabb volt 
ugyan, de ellenük is sikerült behúzni a győzelmet. Az elmúlt év utolsó baj-
noki fordulóján a HTE U19-es leány röplabdásai a DEAC, a nyíregyházi GLP 
Sport Egyesület és a Tálent SE csapataival mérkőztek. A járványhelyzet je-
lentős kihívások elé állította a csapatot, volt olyan pillanat, amikor még az 
is kérdéses volt, hogy ki tudunk-e állni. A lányok azonban összefogtak, nem 
hagyták cserben sem egymást, sem a csapatot, így sikerült a forduló va-
lamennyi mérkőzését szabályszerűen lejátszanunk. A Debreceni Egyetem 
Klinikai Campus Sportcsarnokában első mérkőzésünket a GLP Szt. Imre 
csapata ellen játszottuk, melyet 3:0-ás szettarány mellett meg is nyertek a 
lányok. Csere nélküli csapatunkból sokat kivett a mérkőzés, így a korábban 
könnyen legyőzött Tálent SE Szt. László B csapata ellen ezúttal nem sike-
rült győzedelmeskednünk, ahogy a DEAC csapat ellen vívott mérkőzésen 
– szoros küzdelemben ugyan – de 2:1-es szettarány mellett alulmaradtunk.

Kosárlabda
A karácsony előtti hétvégén bajnoki fordulót rendeztek a kenguru kosár-

labda bajnokságában, a Középkerti-iskola csarnokában. A HTE Jaguárjai a 
TSK Magiszter, az ACS Wildcats BaiaMare III. és a Cívis KK Kossuth Leo-
párdok B csapatát fogadták. Első mérkőzésüket a TSK Magiszter csapata el-
len játszották, melyen 46-23 arányban győztek. Majd a döntő mérkőzésen 
56-22-re legyőzték a debreceni Leopárdokat. Szűcs Sándor, a csapat edzője 
elmondta: „Egyértelműen látszik az elvégzett edzésmunka, a játékosok na-
gyon sokat fejlődtek a legutóbbi forduló óta, küzdöttek a csapatért, okosan 
játszottak. Nagyon elégedett vagyok a játékosaimmal, nagyot küzdöttek! A 
jövő évben folytatjuk a felkészülést és a bajnokságot is, immár egy csoport-
tal feljebb.” A csapat tagjai: Vass Tamás, Szekeres Kata, Kiss Debóra, Szabó 
Dominik, Szabó Bence, Rab Márton, Tóth Hédi, Andorkó Ágnes, Molnár 
Zsombor, Bagoly Zsófia, Oláh Tamás, Ágoston Jázmin.


