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A hét arca

Ülésezett a város képviselő-testülete február 10-én. A tanácskozáson két napirendet vitattak
meg a döntéshozók.
Elsőként az idei költségvetésről szóló szakmai anyag került a grémium
tagjainak az asztalára. A bizottsági vélemények egyhangúan támogatták az
előterjesztést, kiemelve annak értékességét és pontosságát. Az Oktatási és
Művelődési Bizottság javasolta, hogy
építsék be a tervezetbe kiegészítésként a levéltár teraszának felújítását,
melyhez készüljön egy költségbecslés.
Ezt követően Kiss Attila polgármester
prezentációjában az idei büdzsé részleteit mutatta be. Ebből kiderült, hogy a
költségvetés fő összege 8.920.749.000
forint. Ebből működési kiadás
4.834.063.000 forint (54,19 százalék),
a felhalmozási pedig 4.086.686.000
forint (45,81 százalék). A város adóbevétele 1.125.000.000 forint. A pályázati eredmények kapcsán olvasható volt, hogy 2010-től az elnyert
támogatások összege 14.951.889.000
forintot tett ki. A teljes megvalósulás
20.539.968.000 forint volt. A polgármester a kiemelt feladatok között az
intézmények és szolgáltatások biztonságos működését, a városüzemeltetési
munkák átszervezését, a beruházások
menedzselését, a térségi és gazdasági szerepünk növelését hangsúlyozta.
Majd az elkészült beruházások között
kiemelte egyebek mellett a művelődési
központ, a Csillagvár Óvoda Hétvezér
utcai épületének fejlesztését és a belváros akcióterületének környezettudatos városrehabilitációját. Tavaly befejeződött a munkásszálló kialakítása
is, és útfejlesztések keretében tizennégy utca újult meg. De ide sorolható
ugyancsak az Árpád utca rekonstrukciója, a Nyugati Ipari Park fejlesztése,
valamint a fürdőkerti futópálya kialakítása is. Jelenleg szintén több beruházás megvalósítását végzik a szakemberek Hajdúböszörményben. Egyebek
mellett a Fürdőkert turisztikai fejlesztése, az egészségügyi alapellátás
integrációja és a magyar szürkék útja
projektelemeit láthatták a jelenlévők.
A polgármester hozzátette, hogy erős
lábakon álló költségvetés van a testület tagjai előtt. Majd reményét fejezte
ki, hogy kockázatmentes év részesei
lehetünk az idén. A továbbiakban a
képviselői vélemények hangzottak el.
Mások mellett Nagy Imre megfogalmazta, hogy felfokozott érdeklődés
kíséri a költségvetést. Kiemelte, hogy
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Elfogadták a költségvetést

több kérdés is tisztázódott a bizottsági üléseken. Fontos, hogy biztosítva
legyen a város működése, legyen fedezet a fejlesztésekre. Erre a büdzsében,
amely áttekinthető, garanciák találhatók. Nagy Imre szólt még a gyógyfürdő fejlesztésének fontosságáról is.
Kérte, hogy a pályázati lehetőségeket
kísérjék figyelemmel. Ezt követően
Bodnár Margit fontosnak tartotta elmondani, hogy az ingatlanértékesítés
nem egyenlő a vagyonvesztéssel. Mint
mondotta, tavaly kritika érte ezen a
téren az önkormányzatot. Gratulált
a tervezet összeállítóinak, mert szerinte ez nagyfokú stabilitást tükröz.
Külön örült annak a képviselő, hogy
a büdzsé semmi intézményi elvonást
nem tartalmaz. Azért is elismerését
fejezte ki, hogy az új struktúrában
működő Szabadhajdú Nonprofit Kft.-t
biztonságosan tudja finanszírozni a
város. Fórizs László szintén elismerően szólt az előterjesztésről. Elmondta, hogy az épületfelújítások komoly
energiamegtakarítást jeleznek. Majd
a jó vagyongazdálkodásról szólt. A pályázatok sikeresek, a közbeszerzéseknek köszönhetően reális áron a legjobbak valósulnak meg. Az alpolgármester
hozzátette, hogy komoly munkát kell
végezni, hiszen az intézményekről és
cégekről is szó van. Ezt követően Kiss
Attila polgármester hozzászólásában
kiemelte, hogy az idén is olyan célok
fogalmazódtak meg, melyek hosszú távon megerősítik a várost. Ilyen a Nyugati Ipari Park kialakítása is, mely iránt
nagy érdeklődés mutatkozik a befektetők részéről. Külön említést tett arról,
hogy Böszörményben a munkanélküli-

ség 4,19 százalék. Nagy Zoltán képviselő hangsúlyozta, hogy a város a megye második legnagyobb lélekszámú
települése. Véleménye szerint ennek
ellenére nem megfelelő az érdekérvényesítése. Például Debrecenbe, arányaiban több pénz megy. Szerinte nincs
helyén kezelve Hajdúböszörmény. Sokkal több fejlesztés és beruházás kellene. A polgármester válaszában megfogalmazta, hogy a gazdaságfejlesztés
nem a lélekszám alapján működik.
Ő azt látja a számok alapján is, hogy
jól halad a város, hiszen tíz-tizenegy
év alatt 20 milliárdos önkormányzati
fejlesztés valósult meg. Nem minden
a pénz. Azt a beruházást, amely nem
a településre való, nem hozzák ide. A
cél az, hogy a helyi és az ide érkező
emberek komfortérzetét erősítsék. A
lakóhelyek egy főre jutó fejlesztésében
jól állunk. Takács Lászlóné a munkahelyteremtő beruházásokat hiányolta
hozzászólásában. Majd a munkásszálló működéséről tett fel kérdést. Fórizs
László alpolgármester is Nagy Zoltán
képviselő felvetésére reflektált. Kiemelte, hogy a debreceni fejlesztések
hatására, Böszörmény iránt is komoly
érdeklődés indult el. A város egy élhető település. Itt olyan beruházások valósulnak meg, amelyek a környezettel
összeegyeztethetőek. A gazdaságfejlesztés tervszerű. Molnár Imre pozitív
véleményét fogalmazta meg a költségvetésről. Mint mondotta, az elmúlt
két évben is nagyon átgondolt gazdálkodás volt Hajdúböszörményben. Ez
meghozta a gyümölcsét. Üdvözölte,
hogy az önkormányzat nemcsak a bel, hanem a külterületeket is fejlesztet-
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te. Mint mondotta, minden térségben
projektek valósultak meg. A vita lezárását követően szavazott a testület. A
voksolásnak köszönhetően, tizenkét
igen és egy tartózkodás mellett, a döntéshozók elfogadták a költségvetési
rendeletet.
A tanácskozáshoz kapcsolódva Nyakas Tibor osztályvezetőt is megkérdeztük a hatályos városi költségvetésről.
– Melyek voltak az összeállításánál a
legfőbb elvek?
– A legfontosabb cél az volt, hogy
megőrizzük a működés biztonságát, illetve a képviselő-testület tavaly hozott
határozatait mindenképpen be kellett
építeni. Reményeim szerint nem túlzóak a bevételek. Ehhez kellett hozzátenni a kiadásokat. Minden lakosságot
érintő fejlesztési forrást igyekezett
polgármester úr a javaslatomra emelni.
Így például több pénz jut a parkfenntartásra, útjavításra. Ezek a lakosság
érdekeit szolgálják.
– A fő összegek arányáról mit lehet tudni?
– Körülbelül 50-50 százalék a működésre, valamint a felhalmozási, vagyis
a beruházási kiadásokra lesz felhasználva. Évről évre igyekszünk megtartani ezt az arányt. A működési oldal
egyensúlyban van, ugyanúgy a felhalmozási egyenleg is. Idén, reményeim
szerint, nem lesz szükség felhalmozási
hitelfelvételre a városnak.
– Összességében milyen gazdasági év
előtt áll Böszörmény?
– Ha sikerül a pandémiás helyzetből
kilábalnia az országnak, akkor egy jó
gazdasági évet tudhat maga mögött
a település. A gazdasági fellendülés
már látható volt a tavalyi harmadik és
negyedik negyedévben. Ha cégeink,
illetve a városban lévő külföldi befektetések is fejlesztenek, akkor több
munkahelyet tudnak teremteni és
nagyobb adóbevételt realizálni. Jelen
pillanatban az egyensúly megtartása a
legfontosabb célunk.
Bertalan Erzsébet

A költségvetés fő összege:

8.920.749.000 forint.
Ebből működési kiadás:

4.834.063.000 forint
(54,19 százalék),
a felhalmozási pedig:

4.086.686.000 forint
(45,81 százalék).
A város adóbevétele:
1.125.000.000 forint.
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Szabó József

A Város napja alkalmából „Polgármesteri Elismerő Oklevelet”
vehetett át Szabó József, a középkerti településrész érdekében
végzett önzetlen, segítő tevékenységéért.
– Milyen érzésekkel vette át az elismerést? Milyen jelzésértékkel bír az ön
számára a kitüntetés?
– Nem számítottam az elismerésre. Felemelő érzés volt, amikor ezt a
díjat megkaptam. Úgy érzem, hogy
a munkámat végzem. Természetes,
hogy ennek révén segítem a Középkertet. Engem mindig úgy neveltek,
hogy szeressem és tiszteljem a másik embert, és becsüljem meg amit
végzek. Ezeket tartom az élet fő értékeinek. Az elmúlt hatvankét évemben mindig az emberek szeretetét és
megbecsülését próbáltam kivívni.
– Mióta lakik a Középkertben, menynyire fontos az ön életében a város e térsége?
– A munkám révén kerültem a
Középkertbe, kereskedő vagyok. Az
úgynevezett Szűcs boltban kezdtem a
pályámat, ami a múzeum épületében
volt. Felmondtam, és „büntetésből”
kiraktak az Erdélyi utcai üzletbe. Itt
ismertem meg a feleségemet 1978ban. Azóta ebben a boltban vagyok
kisebb-nagyobb megszakításokkal. A
városrészbe 1980-ban költöztem ki.
A két gyermekem már ide született.
– Ön szerint mennyire fejlődik ez a
településrész?
– Az idekerülésem óta teljesen
megváltozott a környék. Új utcák
nyíltak, nagyon sok fiatal költözött
ide. Még Debrecenből is többen itt
telepednek le. Ez egy nyugodt hely és
folyamatosan fejlődik. Rendezett körülmények vannak. Működik az iskola, az orvosi rendelő, a gyógyszertár
és több üzlet is megtalálható. Önálló
városrésszé nőtte ki magát.
– Mennyire ismeri az itt élő embereket?
– A kezdésem óta változott a lakosság összetétele, folyamatosan cserélődnek. Próbálkozom úgy dolgozni,
hogy ismerjenek meg.
– Miben tudja segíteni a településrészen élők mindennapjait?
– A vírus miatt kicsit nehezebb a
dolgunk. A Középkertért Egyesület
elnökségi tagja vagyok. Több programot szoktunk szervezni. Példaként
említve ilyen a Középkerti-nap és a
kirándulások vagy a nyugdíjasoknak
szánt rendezvények. Bálra is várjuk a
lakosokat, illetve kisebb bulikra.
– Mi motiválja ebben a tevékenységében?
– Próbálom az embereket összehozni. Az, hogy a kapcsolatuk szeretetteljes és tiszteleten alapuló legyen.
Nem vagyok az ellenségeskedés híve.
A célom, hogy egyek legyünk. Ez a jó
rendezvények varázsa.
– A programok szervezésében mindig
részt vesz. Az Ön számára melyek ezek
közül a legfontosabbak?

XXXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

– Egy három-négyfős kiscsoport
szervezi a rendezvényeket. Ebből én
is kiveszem a részem. Az én szívemhez a kisebb bulik állnak a legközelebb. Ezen alkalmakkor lazán, jókedvűen tudunk szórakozni.
– A településrész egyik üzletének vezetője. Közel öt évtizede van a pályán.
Annak idején, hogyan lett kereskedő?
– A Szilassy utcán nőttem fel.
Gyermekkoromban ott volt egy fűszerbolt. Annak idején Nagy Antalné
Uzonyi Julika dolgozott ebben. Besegítgettem neki. Nagyon megfogott ez
a szakma. Sohasem akartam más lenni. Bár a szüleim le akartak beszélni
róla, mert a bátyám is ezt a hivatást
választotta. De ő, egy év múlva otthagyta a pályát. Édesanyám egyébként háztartásbeli volt, édesapám
pedig bérelszámoló. Négyen vagyunk
testvérek. Jelenleg is a Bodogán Kft.
egyik üzletének a vezetője vagyok a
településrészen.
– Sohasem bánta meg döntését?
– Nem, soha nem bántam meg. Nekem ez, és a családom az életem.
– Mi az, ami megtartja a pályán?
– Elsősorban az emberek szeretete.
Én minden emberben a jót akarom
látni. Természetesen a munkám szeretete is megtart a pályán, erre hivatásként tekintek.
– Milyen a jó kereskedő?
– Erre nehéz a válasz, mert a kereskedelem nagyon megváltozott. Ma
inkább eladók dolgoznak a pályán.
Én már a vevő arcán látom, hogy mit
akar. Igényli-e, hogy szóba álljak vele,
segítsek-e neki vagy nem. Mi annak
idején pszichológiát is tanultunk. Így
viszonylag jó emberismerő lettem. Ez
manapság nem így működik. A kereskedő egy más szakma, mint az eladó.
Ez utóbbi elsősorban az árut pakolja
ki. Nem igazán feladata a kommunikáció. Azért egy jó kereskedő, amikor
a vevő bejön a boltba, szóba áll vele.
Például Mariska néni elmondhatja
búját, baját neki. Nálunk a kiskereskedelemben ezek a dolgok úgy működnek, hogy név szerint ismerjük a
vásárlóinkat, és az élettörténetüket.
– Mi az, amit mindig szem előtt tart
a munkája végzése során?
– Megpróbálok úgy dolgozni, hogy
a vevő teljes mértékben elégedett legyen. Ne adjunk el árut, ami emberi

fogyasztásra alkalmatlan. Amit én
sem vennék meg, azt nem kínálom
másnak. Könnyebb tíz vevőt elveszíteni, mint egyet szerezni. A korrektség és az udvariasság nálam a legfontosabb szempont.
– Manapság mi foglalkoztatja leginkább a vásárlóit?
– A legtöbbet szóba kerülő téma, a

vírus. De a választás is foglalkoztatja
az embereket.
– A családjában van követője a hivatásának?
– A lányom és a fiam is ezt a hivatást választotta. Mind a ketten kereskedők. A fiam a helyettesem, a lányom pedig, aki most GYES-en van,
egy másik üzletet vezetett a cégen
belül. Örülök neki, hogy ők is ezen a
pályán dolgoznak. De féltem is őket,
mert ez nem könnyű szakma. Sokat
kell menni, nagy türelem kell hozzá.
Ráadásul a kereskedő az árak és a vevők közötti ütközőpont.
– Kevéske szabadidejét mivel tölti el
legszívesebben?
– Unokámmal töltöm legszívesebben a szabadidőmet. Csodálatos tizennégy hónapos kislány. Számomra
most ő a minden.
– Boldog embernek tartja magát?
– Maximálisan boldog ember vagyok.
Bertalan Erzsébet

Almáskerti mustra
A Nagybocskai-szőlőskert 4.
dűlőjén lévő önkormányzati almáskertben tett látogatást Kiss
Attila polgármester, Sőrés István
alpolgármester és Molnár Imre
képviselő, február 14-én.

mölcsfák telepítését, mintegy 1 hektár területen. Az ültetvényen jelenleg
több mint 2 300 egyedet számlálnak.
– Most már elmondhatjuk, hogy
nagyon sikeres a projekt. A tavalyi
év nem volt túlságosan jó az alma

A polgármester elmondta, hogy szempontjából. Mégis 35 tonna gyü2016-ban kezdték meg a Start Köz- mölcsöt tudtak leszedni a munkások
munkaprogram támogatásával a gyü- a területen. Önszorgalomból egy komoly faiskolát is létrehoztak. Ez nem
lett volna kötelező feladat számukra.
Ahogyan Böszörményben szokás,
előre gondolkodva kezdték el a munkálatokat. Legalább olyan fontos az
is, hogy a környékbeli lícia kerítés
ritkítását és vágását is elkezdték.
Azoknak az önkormányzati földterületek, amelyek a szőlőskertben
találhatók, a teljes rendbetétele is
megvalósult. A feladatok elvégzését
tovább folytatják a dolgozók. Nagyon
bízom benne, hogy az idén legalább
olyan jó termésünk lesz, mint 2021ben – zárta gondolatait.
bertalan
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„Ősi hagyományaink garmadával vannak, ha nem őrizzük
őket, szanaszét szaladnak. Elkallódnak sorba, elfelejtjük
és kolbász is megjelent a kínálatukban. Szepesi Tibortól, a zsűri elnökétől.
mindet, pedig a jövőnknek ez Persze elmaradhatatlan készítményük
A rendezvényt Hajdúböszörmény
adhat emléket.”
volt a hagymásvér is.
több testvérvárosának delegációja is
megtisztelte jelenlétével. Márton Béla
Harkányból tette meg az utat a Hajdúságig.
– Mi régóta járunk a településre, hiszen a testvérvárosi kapcsolatunk több
évre tekint vissza. Mindig örömmel jövök Böszörménybe, már barátokat is
szereztem itt. A Hajdúsági Disznótor
egy különlegesen színvonalas rendezvény – tette hozzá.
Gyakran felcsendült a muzsika a Bakator népzenei együttes jóvoltából a
programon. Török Péter, a zenekar tagja emlékeztetett rá, hogy igazán autentikus disznótorban kell a népzene.
– Próbálunk a tájjellegnek megfelelni.

nóölés hagyományaihoz. Olyan süteményeket készítünk, amelyek felelevenítik
a tradíciókat. Korábban a családoknál
szinte mindenhol vágtak sertést. Ma
már kevésbé. Az ilyen jellegű rendezvények felelevenítik a múltat, kezdenek
közösségi rendezvénnyé válni.
Szintén a hagyományőrzés jegyében
Simon Mihályné csigatésztát készített.
Ennek titka véleménye szerint a jó tészta, az ügyes kéz és a türelem.
– Egy kiló liszthez, tíz házitojást adok.
Ezt pihentetni kell, jól kidolgozni, és
máris nyújtható. Ezután felsodorom a
tésztát és szépen kiszárítom. A pergetésnél arra kell figyelni egyebek mellett,
hogy az alapanyag ne legyen göcsörtös
és száraz, valamint kemény. Egy kicsit
szaporátlan mesterség ez, de megéri.
A programok sorában minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót. A főzés és a pálinkamustra, valamint a népzenei- és néptáncműsorok mellett volt

Főleg hajdúsági muzsikákat hoztunk.
Egy átlag családban ma már nem sűrűn
tartanak disznótort, ezért a mostani
program kárpótolhatja az embereket.
A Bakator a Bocskai Néptáncegyüttes tagjainak is húzta a talpalávalót. A
„bocskaisok” ismét nagy sikert arattak
a közönség körében. A hagyományos
disznótor része a néptánc, tudtuk meg
Varga Józseftől, a művészeti csoport
vezetőjétől. Ez a rendezvény egy jó
találkozási lehetőség a civil
szervezeteknek és az ismerősöknek, illetve
egy visszatekintés
a múltunkra.
A
múltra
tekintettek
vissza a Civilek a Lakóhelyért Egyesület tagjai is,
kostoló jukkal.
Nagy Imre elnök
kiemelte, hogy évek
óta részt vesznek a városi disznótoros programokon. Hagyományos tésztákat hoztak el most is a rendezvényre. Töpörtyűs
pogácsát, békaszájat, kanonoklepényt
és bobajkát, valamint bélest kínálnak.
– Ezek a tészták kapcsolódnak a disz-

bábszínház, gyermekelőadás, jó ebédhez
szólt a nóta és kézműves foglalkozásokra is várták a kicsiket és a nagyokat.
Borbély Mártonné: nagyon régen a
család is ölt disznót, ma már nem. Jónak tartom a programot, mert a fiatalok
is megismerhetik így a hagyományokat.
Nagyszerű a kezdeményezés, kiváló a
Bocskai téri helyszín.
Dobosné Nagy Magdolna elmondta,
elsősorban azért jött ki a rendezvényre, hogy felelevenítse a
gyermekkori emlékeit.
Láttam már régi eszközöket és olyan
tűzhelyet, ami
nekünk is volt
régen. Nagyon
jó
ötletnek
tartom, hogy
megtartják ezt
a rendezvényt,
mert a családok
itt együtt lehetnek
– fogalmazott.
Bácsi István szerint
ennek a programnak elsősorban az a jelentősége, hogy
megőrzi a helyi hagyományokat. Hiszen
a paraszti családokban telente vágtak
disznót.
Zsike

Jó hangulat, finom ételek

Lévai István ceremóniamester e szavait követően vette kezdetét február
12-én a Hajdúsági disznótor és Népművészeti nap, a főtéren. A programot a
Hajdú7 Kft. és a Szabadhajdú Nonprofit
Kft. közösen szervezte.
A megnyitón Kiss Attila polgármester
elmondta, hogy ma már kevés a családi
disznótorok száma. „Tizennégy évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy jó lenne, ha ez
a hagyomány nem tűnne el a város életéből”– mondta a városvezető. – Ezért
szervezzük meg évről évre a disznótort.
Hiszen a jó hangulat és a finom ételek
adottak – a mondta polgármester.
Tiba István országgyűlési képviselő
külön kiemelte, több disznóvágáson vett
már részt Böszörményben, és bátran ki
meri jelenteni: mindig fantasztikus hangulat uralkodott a rendezvényen. Külön
hangsúlyozta, hogy a mostani Bocskai
téri helyszín kiemelten telitalálat volt
a rendezők részéről, már csak azért is,
mert lehetővé tették a szervezők, hogy
minél több ember részese lehessen egy
olyan találkozónak, amely őseink szokásaiba adott betekintést. A hivatalos
megnyitót követően megpecsételődött
a disznó sorsa. Három böllér kezére
került. A jószágot egy szúrással szabadították meg a földi élettől. Közben a
standokon már nagy volt a sürgés-forgás. Készültek a finomabbnál finomabb
ételek. Az egyik séf, Dombi Imre elmondta: toroskáposztát, hagymásvért
készítenek. Már várták, hogy a kondér
mellé állhassanak, hiszen Hajdúböszörmény mindig híres volt a hagyományok
tiszteletéről.
Szabó Sándor nyugdíjas a Béke Mezőgazdasági Kft. standján arról beszélt,
hogy mindig részt vesznek a disznótorokon. Toroskáposztát főztek, de hurka

Továbbmenve a standutcában, többek
között a Hajdú Gazdakör tagjaival találkoztunk. Szabó Sándor vezényletével
szorgoskodtak az emberek. Ezt a szabadtéri rendezvényt semmiképpen sem
akarták kihagyni.
– Hagymásvért készítünk, tepertőt
sütünk és káposztáshúst főzünk. Látható, hogy sokan vannak a disznótoron.
Ami újdonság, hogy egy különleges üsttel érkeztünk. Egy héttel ezelőtt próbáltuk ki. A hagyományosokhoz képest, ebben máshogyan kell elkészíteni az ételt.
Akár 200 kilogramm káposztáshúst is
fel lehet tenni az edényben.
Többen serénykedtek a Káposztáshús
Nonprofit Kft. bódéjában is. Nem volt
nehéz kitalálni, hogy mit főztek Virág
Albert vezényletével.
– Ez alapvetően egy baráti társaság.
Ennek a programnak egyik fontos része
a közösségépítés. A mi toroskáposztánk
egyszerűen és hagyományos módon készül el, alapfűszereket használunk hozzá.
Míg a tizennyolc csapat főzéstudományát gyakorolta, addig az ítészek szakavatott szemmel járták körbe a standokat. Szabó László hentesmestertől
megtudtuk, hogy több szempontot is
figyelembe vesznek a zsűrizésnél.
– Megnézzük a körülményeket, vizsgáljuk, hogy milyen az összetétele az
ételeknek, a külalakja, és hogyan tartalmazza az arányokat. Természetesen az
ízek is nagyon fontos szerepet kapnak.
Nehéz ennyi étel közül kiválasztani a
legjobbakat. Eddigi tapasztalataim alapján az étkek nagyon finomak szoktak
lenni, ügyesek a böszörményiek.
Természetesen most is a program része volt a pálinkamustra. Az ítészek elé
ötvenhárom párlat került, tudtuk meg
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A nap krónikájához hozzátartoznak a versenyeredmények is.
Legfinomabb toroskáposzta: Hajdúböszörményi Műszaki Ipari Kft.
Legfinomabb hagymásvér: NAGÉV Kft.
Legízletesebb hurka: Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület
Legízletesebb cukros májashurka: Mézga család
Legpikánsabb kolbász: BE-BO 2002 Kft.
Különdíj: Mézga család (orjaleves)
A pálinkamustra során arany minősítést kapott: Hőgye István, Rácz
Béla, Balogh Attila Burai János, Dósa Kármen, Balogh Attila, Fodor Árpád, Kapi László, Rózsa Ferenc.
1. helyezett: Bíró István Balázs.

4

VÁROSI HETILAP

Éhínség és kényszermunka
Február 25-én a kommunista
diktatúrák áldozataira emlékezünk. Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt főtitkárát 1947ben ezen a napon tartóztatták le
és vitték a Szovjetunióba kényszermunkára, a kommunistákkal
szembeni kiállása miatt.
A politikus letartóztatása és fogva tartása hazánkban az első lépés
volt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé és típuspéldája lett a
kommunista diktatúra áldozataiként
számontartott embereknek. Az 1917es bolsevik forradalom után Lenin
börtönbe záratta, vagy száműzette
politikai ellenfeleinek jelentős részét.
A kényszermunkatáborok létrehozása
(Gulag) Sztálin nevéhez fűződik, akinek rendszere alatt, 1930-tól fokozatosan alakult ki az egész Szovjetuniót
behálózó táborrendszer, amelyben
1937-ben már kétmillió embert tartottak fogva. A táborok célja a munkaerő-szükséglet kielégítése volt. A tervgazdaság irányszámainak teljesítése
rengeteg olcsó munkaerőt igényelt,
amit a Gulag táboraiban fogvatartott
belföldi és külföldi elhurcolt foglyok
kényszermunkájával tudtak teljesíteni. Az embertelen körülmények között
működtetett táborokba kerülés veszélye mindenkit fenyegetett, így vált a
megfélemlítés eszközévé. A szovjetek tudatosan készültek a második

1-2 hónappal később zajlott le, jóval
szervezettebb formában, amely csak
a német nemzetiségűeket érintette
volna, de a deportáltak nagyobb része
magyar volt.
Hajdúböszörményből 1944. október 28-án közel 300 polgári személyt
vittek el. Magyarországról körülbelül
700 000 embert deportáltak kényszermunka táborokba, közülük 300
000 meghalt a rabság során, a hazatérők megbélyegzettek lettek, a megfélemlítés miatt évekig nem mertek
beszélni az átélt szörnyűségekről. A
Szovjetunióban lévő munkatáborokat
1956-tól kezdték felszámolni, az utolsót végérvényesen 1960-ban zárták
be. Az 1947-ben megtartott manipulált „kékcédulás választást” követően, a baloldali pártok egyre nagyobb
befolyásra tettek szert, így 1948-ban
létrejött a totális kommunista diktatúra, Rákosi Mátyás vezetésével. Az
országban féktelen terror volt a jellemző, a rendszerrel szemben állókat
üldözték. Szovjet mintára működő
kényszermunkatáborokat hoztak létre
1950-1953 között Recsken és Tiszalökön, ahol a fennálló rendszerre veszélyesnek ítélt embereket dolgoztatták.
1956. október 23-én forradalom tört
ki, ami rövid ideig reményt adott a
változásra, de szovjet beavatkozással
vérbefojtották és következett a megtorlás. 1961-re befejeződött az erőszakos kollektivizálás, aminek során

világháború során elfoglalt területek
lakossá-gának elhurcolására.
1943-ban a Don folyó mellett vereséget szenvedő és visszavonuló 2. magyar hadsereg szovjet fogságba került
katonáinak jelentős részét kényszermunkatáborba vitték. 1944 őszén az
országba bevonuló Vörös Hadsereg elkezdte a polgári lakosság elhurcolását,
ami két hullámban történt. A tömeges
lefogások első hullámára közvetlenül
a hadműveletek után került sor. Egyegy nagyobb település elfoglalása után
két-három nappal, a szovjetek rendszerint romeltakarítás ürügyén gyűjtötték össze és vitték el az embereket.
Ekkor hangzott el indoklásként és egyben megnyugtatásként a „malenkaja
rabota” (kis munka) kifejezés, ami
arra utalt, hogy az elvitt civilek munkájára csupán rövid ideig lesz szükség.
A magyar fülekben „malenkij robot”
-ként rögzült kifejezés azóta a Szovjetunióba hurcolást és a kényszermunkát
idézi. Az elhurcolás második hulláma,

a parasztokat sok esetben adminisztratív eszközökkel, zsarolással, veréssel
kényszerítették, hogy földjeiket adják
át a termelőszövetkezetek számára. A
megfigyelések tovább folytatódnak, de
a diktatúra puhulása az 1960-as években elkezdődött, az 1970-es évekre
pedig a szocialista tábor „legvidámabb
barakkjává” vált az ország. Becslések
és levéltári kutatások alapján, körülbelül 100 millióra teszik a kommunizmus áldozatainak számát az egész
világon. Kelet-Közép-Európában az
éhínségben, kényszermunkatáborban,
vagy kivégzés által elhunyt áldozatok
száma eléri az egymilliót. A rendszer
áldozatai azok is, akiket kitelepítettek,
börtönbe zártak, vallattak, kínoztak,
megbélyegeztek, csoport- vagy vallási
hovatartozása miatt üldöztek, a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg
megnyomorítottak. A diktatúrák megszenvedőinek emlékét őrzi az utókor.
Tatár Antal
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Tehetségeink

Megtalálta a számítását
Csobolyó Diána a Széchenyiközépiskola tanulója. Környezetvédelmi technikus szakon végzi
tanulmányait.
Elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy naponta Nyírlugosról
jár be az intézménybe. Ez három órát
tesz ki. Mégis marad ideje a tanulásra

és a különböző versenyekre való felkészülésre.
– Nyírlugosról hogyan kerültél a böszörményi Széchenyi-középiskolába?
– Nekem a testvérem is idejárt. A
környékünkön nagyon jó híre van
ennek a középiskolának. Nyolcadikosként nem volt kérdés, hogy itt
fogok továbbtanulni. Nem csalódtam
az iskolában, nagyon szeretek idejárni. Kilencedik osztályban választani
kellett egy szakot. Én a környezetvédelmi technikus képzés mellett döntöttem. Ez nagyon érdekelt engem.
Ráadásul ekkor még nem sokan tanulták ezt. A környéken egyedülálló
volt
– Az Arany János Tehetséggondozó
Program keretein belül kezdted a középiskolát. Mit adott neked ez a lehetőség?
– A programnak köszönhetően nagyon sok helyre eljuthattam. Voltam
többek között Egerben, Gyulán is.
Megismerhettem a nevezetességeiket. Eljuthattam Romániába is. Ezt
önállóan akkor nem tudtam volna
megtenni. A tanulás terén is sok segítséget kaptam. Például átvettük a
nyolcadik osztályban tanultakat. Ez

felkészített a kilencedik és tizedik
osztályra. Nagyban segítette az előrehaladásomat. Természetesen az
érettségire is felkészített.
– Jelenleg környezetvédelmi technikusi képzésben veszel részt. Miért döntöttél úgy, hogy négy év után bent maradsz az iskolában?
– Igazából az iskola miatt. Szeretek
az osztályban lenni. Kiválóak a tanáraink. Maga a szakma is nagyon érdekel, ezen a területen szeretnék majd
továbbtanulni.
– A szakod választásában mi motivált?
– A környékünkön nem igazán van
ilyen végzettségű szakember. Az elsők között szerettem volna lenni,
akik ezt tanulják. Ráadásul érdekelt a
képzés. Az elmúlt évek megerősítettek abban, hogy kedvelem a hivatást.
Teljesen megtaláltam a számításomat ezen a szakon.
– A környezetvédelem elkötelezett
híve vagy. Honnan az indíttatásod?
– Már egészen kicsi koromban
természetkedvelő voltam, sokat túráztam és kirándultam. Nagyon kedvelem az állatokat is. Azt különösen
nem tolerálom viszont, ha valaki szemetel.
– Milyen eredményeket értél el a tanulásban?
– Több versenyen megmérettem
magam. Legutóbb az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen vettem
részt, aminek még nem tudjuk az
eredményét. Ezek a rendezvények
nagyon jók arra, hogy felmérjem a
tudásomat és gyarapítsam a tapasztalataimat. De csapatban is szerepeltem már szakmai vetélkedésen. Ez
segít a mindennapi tanulásban.
– Mennyi időt szánsz a tanulásra naponta?
– Az iskolán túl, otthon még minimum két órát szoktam tanulni.
Átolvasom az aznapi leckéket. Most
például az emeltszintű történelem
érettségire készülök.
– Melyik a kedvenc tantárgyad?
– Nagyon szeretem a történelmet
és a környezetvédelmi tantárgyakat
is. Ez utóbbiak egymásra épülnek,
tehát minden területen otthonosan
kell mozognom.
– Ha nem tanulsz, mivel foglalkozol
leginkább?
– Túrázással, szeretek kirándulni
és biciklizni.
– Hogyan képzeled el a jövődet?
– Mindenképp szeretnék továbbtanulni és be akarok jutni az egyetemre, érdekel a környezetvédelmi mérnök szak.
bertalan

„A programnak köszönhetően nagyon sok helyre eljuthattam. Voltam többek között Egerben,
Gyulán is. Megismerhettem a nevezetességeiket.
Eljuthattam Romániába is. Ezt önállóan akkor
nem tudtam volna megtenni.”
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Pályám kedves története

A közösség szolgálatában
Lomentné Szopkó Tünde, a Bocskai téri Református Egyházközség lelkipásztora Karcagon nőtt
fel, kétgyermekes családban.
Gondoskodó szülők szerették és
ölelték körbe.
Változatos és szép időszak volt ez
az életében. Nem igazán volt jelen
az, hogy hitben nevelték volna, hanem később, felnőtt fiatalként találta meg elkötelezettségét Isten iránt.
Rajz-földrajz szakos tanári pályára
készült. Mindenképpen az előbbivel
szeretett volna foglalkozni. Nagy csalódás volt számára, hogy éppen a rajz
pontszámai bizonyultak kevésnek a
felvételihez. Sérült gyerekek között
kezdett el dolgozni. Az idő alatt nagyon sokféle életkérdés megfogalmazódott benne. Több izomsorvadásos
fiút elvesztettek, ami megrázó volt
számára. Ezzel egyidőben kezdett el
a református gyülekezet ifjúsági csoportjába és templomba járni. A válaszokat a kérdéseire a Bibliában találta meg. Innentől kezdve már egyenes
volt az útja a teológiai felvételiig, bár
rengeteg ismeretet kellett pótolnia.
De ez nem esett nehezére. Vonakodott, de érezte, hogy Isten hívta erre
a pályára. Tizenhárom évig szolgált
férjével Tiszaroffon és a hozzá kapcsolódó szórványokban. Lomentné
Szopkó Tünde szerint a legszebb hivatás az övé, ma is ezt választaná.

Nincs megtisztelőbb annál, hogy Isten dolgaiban munkálkodhat. A Teremtő bevonja őt abba a szolgálatba,
hogy életek változzanak meg, újuljanak meg. Vallja, hogy ennél változatosabb pálya nem létezik.
A lelkipásztor három történetet
oszt meg velünk.
– A pályám elején, Tiszaroffon egy
nehéz helyzetben lévő gyülekezet
várt. Elég hosszú ideje nem volt helyben lakó lelkész. A hétvégi istentisztelet mellett meg kellett szervezni a
bibliaórát és a gyermekfoglalkozásokat is. A parókia udvarán volt egy
kicsi terem. Ezt rendeztük be a kisebbeknek. Az első nagy kérdés az volt,
honnan lesznek fiatalok. Isten elém
hozta őket. Bekopogtatott a lelkészi hivatal ajtaján egy nagymama az
unokájával, második osztályos forma
fiúcskával. Nagyon szokatlan kérésük

volt. Sírhelyet szerettek volna váltani a gyereknek. Elmondták, hogy a
kisfiú körülbelül egy éve veszítette
el az anyukáját. Nehezen küzdött a
család a gyásszal. A hívő nagyszülők
nevelték a gyereket, aki nem nyugodott meg addig, míg nem volt biztos
afelől, hogy egyszer ő is az édesanyja
mellett pihenhet. Ez egy nagyon nehéz beszélgetés volt, mind a hárman
sírtunk. Bármit mondtam ennek a
fiúnak, az mind semmi volt. Isten
azt mutatta meg számomra, hogy
teljesíteni kell a szokatlan kérést. A
sírhelyet a gyülekezet ajándékként
adta oda nekik. Ez a gyerek lett az
első hittanosom. Az összes barátját
és osztálytársát elhívta a csoportba.
Csodákat éltünk át együtt, nagyon
emlékezetesek voltak azok az évek.
Nem telt el gyerekhét, táborozás úgy,
hogy rájuk ne lehetett volna számítani, és ez a fiú ne lett volna ott. Nem
volt véletlen a találkozásunk. Ez egy
nehéz történet, de nagyon nagy szeretettel emlékszem rá. Ehhez köthetőek a következő emlékeim is. Két
lányra gondolok vissza még nagyon
szívesen. A nyári vakációs bibliaheteken teológustársaim voltak a segítők.
Együtt szolgáltunk és napközben a
gyerekek ott voltak velünk. Nemcsak a helybeli fiatalok jöttek szívesen ezekre az alkalmakra, hanem a
nyaraló fiatalok is megfordultak nálunk. Volt két kislány, aki mindig ott

volt a nyári rendezvényünkön. Külön
öröm számomra, hogy baráti kapcsolat is kialakult velük az évek során.
Az egyik mindig muzsikált nekünk.
Ma már zongoraművész és Príma
Primissima díjas előadóművész. Európa legnagyobb színpadain zenél. Ha
teheti, bizonyságot tesz arról, hogy
Istentől kapta a tehetségét. Nagy hálával emlékszem rá és a családjára is.
Van egy másik kislány is, akit szintén
a nagyszülők hoztak el a gyerekhétre.
Lelkészfeleség lett. Hitoktató, vallástanár. Ő pedig a gyönyörű hangjával
dicséri Istent.
bertalan

„Nem volt véletlen a találkozásunk. Ez egy nehéz történet, de
nagyon nagy szeretettel emlékszem
rá.”
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Így főzünk mi

Az ízek barátja
A főzés mindenki számára másfajta
örömet rejteget, amely munka közben
minden embernél kicsit más- és másféleképpen nyilvánul meg. A főzés több
érzékszervünkre is hatást gyakorló
művészet. Ennek birtokosa Töviskes
Antalné.

– Mi a titka a jó rakott ételeknek?
– A titka ezeknek is az, hogy érezd az
ízeket és gondolj arra, hogy kinek főzöl.
Célom, hogy úgy készítsem el a rakottakat,
hogy az unokáim is megkóstolhassák. Ezek
inspirálnak arra, hogy minél egészségesebb
és zöldségesebb ételeket készítsek. Persze a

– Kitől tanulta el a főzés tudományát?
– Az alapokat anyukámtól tanultam.
Amikor már nagyobbacska leány voltam,
önállóan is kipróbáltam magam. Négy
család lakott a lépcsőházunkban. A nyári
időszakban, amikor a szüleim dolgoztak,
mi a kis szomszéd barátnőkkel hozzákezdtünk főzőcskézni. Többek között paprikás
krumplit készítettünk. Innen ered a főzés
iránti szeretetem.
– Gyermekkorában már ott sürgött-forgott
a konyhában?
– Nem. Szörnyen rossz étvágyú gyerek
voltam. Az ennivaló nekem távoli dolog
volt. De ahogy cseperedtem, anyukám
nagyon jó pedagógiai érzékkel, befogott a
konyhai munkába. Például habot vertem,
süteményt kevertem. Ebből jött az, hogy
megjött a kedvem ehhez a tevékenységhez.
Ezek olyan meghatározó élmények és sikerek voltak, hogy innentől kezdve szívesen
voltam egy-egy alkalommal a tűzhely mellett.
– Emlékszik, hogy milyen ételt készített először önállóan?
– A paprikás krumpli volt az, amit először
önállóan készítettem. Sohasem felejtem el,
hogy sok vizet tettem alá. Nem is tudom,
hogy krumplileves lett-e, vagy pedig az eredeti elképzelésemet valósítottam meg. Egy
a lényeg, hogy finom volt és elfogyott.
– Fiatal házasként már otthonosan mozgott a konyhában?
– Igen. Érdekes módon akkorára már biztonságosan mozogtam a konyhában. Véleményem szerint a konyhaművészetet nem
igazán lehet tanulni. Érzék kell hozzá. Mire
külön lakásba költöztünk, akkor úgy jött
magától a főzőcskézés. Ez majdnem olyan,
mint a gyermeknevelés. Nem volt soha kisbabád, de mégis tudod, hogy mit kell tenni
vele.
– Milyen gyakran veszi a fakanalat a kezébe?
– Egyre sűrűbben. Amikor dolgoztam,
mindenki a munkahelyén vagy az iskolában
étkezett. Most már, hogy odahaza élvezhetem unokáim és gyermekeim társaságát,
egyre többet főzök. Újra előjönnek a főzelékek, a frissensültek ízei. Odafigyelek, hogy
egészséges és finom ételeket készítsek. Nálam a színek is dominálnak az ételek készítése során.
– Milyen ételek elkészítését szereti legjobban?
– Én egy kis „rabló” vagyok. Figyelem a
különböző főzőműsorokat, tekintetbe veszem a gyermekeim ízlését. Az így gyűjtött
ismeretek alapján átgondolom azt, hogyan
főzzek. Nagyon szeretem a rakott ételeket
elkészíteni.

húst és a rizst sem hagyom el ezekből. De
belegondolok egy kis bulgurt és zöldségeket. Ez utóbbiakból olyan finomakat lehet
kapni, hogy egyre inkább ezek felé húz a
szívem.
– Mondjuk otthon csak krumpli és tojás, valamint liszt van. Mit készítene belőle?
– Lehet, hogy nem a gyerekek kedvence
lesz, de én egy kis rakottast próbálnék meg
belőle elkészíteni. Kis krumpli, tojás. A lisztet sűrítésre használnám fel. Van egy másik gondolatom. A lepcsánka. Lereszelem
a burgonyát, teszek bele egy pici lisztet,
aztán a tojást. Majd ízesítem. Nagyon sok
fűszerem van. De ehhez kell egy pici olaj is.
Ebből újabban már a hidegen sajtoltat használom. Abban kisütöm, nagyon ízletes étel.
– Manapság milyen alkalmakkor szokott
még a hétköznapokon túl főzni?
– Amikor vendégeim jönnek. Ilyenkor
is nagyon szívesen próbálkozom finomságokkal, úgymond az ő ízlésüknek megfelelően. Általában nagyon szeretik a jó
magyaros, böszörményi ízeket.
Például a töltött káposztának mindig
nagy a sikere. De ez elmondható a paprikás
csirkéről is. Ezeket én még a sütőbe beteszem a végén. Ott egy kicsit felsütöm, a levében egy kis tejföllel.
– Mekkora társaság volt eddig a legnagyobb, akinek főzött?
– Húsz körüli. Ekkor nemcsak rántottak
voltak, hanem a finom pörkölteket is feltálaltam. Persze bográcsos ételeket is beiktattunk.
– Manapság elég sok fűszert használunk.
Ön híve ennek?
– Igen. Egyre jobban. Nagyon szeretem a zöldfűszereket. Emellett, amiket
olivaolajban lehet kapni. Folyamatosan
figyelem a boltban a polcokat, keresem az
újdonságokat. Sokat olvasok arról, hogy
milyen jó a máriatövis olaj a salátákra. Kedvencem a bazsalikom és a rozmaring.
– Van egyébként kedvenc étele?
– Nem igazán tudom megmondani, hogy
mi a kedvencem. Nekem mindig az a legkedvesebb, amit éppen eszek. Külföldön
is mindig megkóstolom a tájételeket. Mindenhol odafigyelek a specialitásokra. A ráktól kezdve, a kagylón át, a nyakapörköltön
keresztül én mindent szeretek. Egyedül a
kapribogyó áll tőlem távol. Mindent megkóstolok. Tudom, hogy ahová megyek, ott
szeretettel készítették az ételt. Nagyon kíváncsi vagyok az ízekre. Hálás tudok lenni
a finomságokért.
Zsike

6

VÁROSI HETILAP

Növekvő érdeklődés
a bölcsődei
férőhelyek iránt
Tisztelt Szülők!
Tekintettel a bölcsődei férőhelyek
iránti növekvő érdeklődésre, tájékoztatjuk a városban élő kisgyermeket nevelő családokat, hogy a Városi
Bölcsőde szeretné a 2022/2023-as
nevelési évre szóló bölcsődei ellátást
igénylőket előzetesen felmérni.
Szándékukat a www.varosibolcsode.
hu és a www.hajduboszormeny.hu oldalakról letölthető „SZÁNDÉKNYILATKOZAT” formanyomtatványon
jelezhetik.
Bodó Erzsébet intézményvezető

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Véradás

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben nem jutott el
Önökhöz (ismerősükhöz, rokonukhoz...) a Szabadhajdú aktuális száma, kérjük, jelezzék a
problémát a terjesztőnél a 0620-911-5006-os telefonszámon.

A Vöröskereszt február 25-én,
szombaton 11.00 – 17.00 óráig
véradást szervez a Sillye Gábor Művelődési Központban a lakosság részére.

Megemlékezés
KARAP FERENC
(volt kőműves)
halálának 10. évfordulójára
„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Szorgalom és munka volt az életed.
Mindent megadtál, mi tőled telhetett,
legnagyobb volt a te szereteted.”
Fájó szívvel emlékezik
szerető húgod Marika, férje Sanyi
és családja.

TÓTH IMRÉNÉ
(szül. Andirkó Margit,
volt Kert utcai lakos) halálának
30. évfordulójára.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

• ÁLLATGONDOZÓ és
• GÉPI FEJŐS
tejelő szarvasmarha telepre

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL lehet az alábbi telefonszámokon:

06-20-557-5099
06-30-387-2866
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Február 23án, szerdán Koláné Dr. Markó Judit jegyző
tart fogadóórát.
KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:

16.00–08.00 óráig

FORGÁCS ANTAL
halálának 6. évfordulójára
„Elmentél egy végtelen hosszú útra,
melyről visszajönni nem lehet.
Visszafelé nem építenek utat, mi 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, 3 fiad feleségével,
és a drága unokák.

A művelődési központban működő közösségek programjai:
Február 23. 15 óra: az Aranykor
Nyugdíjas Klub foglalkozása.

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

8.00–8.00

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

HAJDÚ ZSIGMONDNÉ
(született Török Erzsébet
volt Polgári utcai lakos)
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek és küldtek, mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Istenben bízom, nem félek,
ember mit árthatna nékem?”
(Zsoltárok könyve 56:12)
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Február 19-20.
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Pucsok Albert (0630-953-6510). Az ügyeleti ellátásért ügyeleti
díj kerül felszámolásra.
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380
GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,
péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

Gyógyszertári ügyelet

Február

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

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

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

halálának 1. évfordulójára.

Köszönetnyilvánítás

Férje, lánya családjával.

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT.

SÁNTA IMRÉNÉ
(szül. Varga Katalin)

Szerető családod.

„Arca még mindig itt lebeg szemem előtt.
Igen, most is határozottan látom őt.
Könny szökik szemembe, hogyha Rá gondolok.
Bár tudom, álmát vigyázzák angyalok.”

Álláshirdetés

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.

címre is elküldhetik.

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Megemlékezés

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

szabadhajdu@hbcom.hu

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Családja.

Lapzárta:
hétfő 14 óra.
Hirdetéseiket a

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

RÁKOS ANTALNÉ
(szül. Balogh Mária)
születésének 100.,
halálának 35. évfordulója
alkalmából.
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18. (péntek)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

19-20. (szo-vas.)

Patikaplus

Vörösmary u. 1.

Tel: 0620-343-4800

21. (hétfő)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

22. (kedd)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-462

23. (szerda)

Arany Sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

24. (csütörtök)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

25. (péntek)

Hajdú

Árpád u. 45-

Tel: 229-330

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

ELEK IMRÉNÉ
(született Török Róza)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra Te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz mint a csillagok.”
A gyászoló család.

2022. FEBRUÁR 18.

VÁROSI HETILAP

7

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Születésnapi köszöntő

92. születésnapod

alkalmából szívből köszöntünk:
két lányod, négy unokád
és párjaik, hét dédunokád.
Reméljük, hogy még
nagyon sokáig velünk leszel.
Isten éltessen!

Bagosi Imréné

Házassági évforduló
Sőrés Gábor és
Sőrés Gáborné
(szül. Töviskes Juliánna)

február 10-én
ünnepelték

60. házassági

évfordulójukat.

Ez alkalomból
sok boldogságot kíván
szerető családjuk.

Házassági évforduló

Erdős Mihály
és felesége,

Erdős Mihályné
február 12-én ünnepelte

56. házassági
évfordulóját
szűk családi körben.

Újságíró munkatársat keres a
Szabadhajdú hetilap
Várjuk azon szakirányú végzettséggel rendelkező, az írás iránt elkötelezett, önállóan dolgozni tudók jelentkezését, akik szívesen részt vennének
a helyi értékek, a helyi hírek, események megjelentetésében, megírásában.

A jelentkezőktől a következő anyagokat várjuk
a szabadhajdu@hbcom.hu email címre:
 önéletrajz
 motivációs levél
 már megjelent, vagy még nem publikált írás: jegyzet, tudósítás,
interjú műfajokban.

Beadási határidő: 2022. február 25. 16:00 óra
Bérezés megegyezés szerint, a hatályos jogszabályok alapján.
Érdeklődni a 20/3158115-ös telefonszámon lehet.

Városi borverseny és pálinkamustra
A Tessedik Sámuel Kertbarátkör bakat oklevéllel jutalmazzuk.
Nevezni február 21-én 14 órától
a művelődési központban február
lehet a művelődési központban. Ne21-én rendezi borversenyét.
vezési díj boronként 500 Ft.
A versenyre nem csak a kör tagA versenyt a kör ezévtől pálinka
jai, hanem valamennyi böszörményi kategóriában is meghirdeti a borokékerttulajdonos jelentkezhet.
val hasonló feltételekkel.
Három kategóriában – fehérbor,
Az eredményhirdetés február 23vörösbor, rosé – lehet nevezni. A bí- án 17 órakor a művelődési központrálatot szakértő zsűri végzi, a legjob- ban lesz.

Ez alkalomból további
hosszú boldog életet kíván fiuk,
Misi, lányuk Vali, vejük Marci,
unokáik: Niki és Anita.

Folytatódnak az oltási hétvégék
Februárban továbbra is lehetőség nyílik regisztráció nélküli oltásra. A tisztiorvosi felkérésnek
a hajdúböszörményi egészségügyi
szolgáltatók is eleget tesznek, tájékoztatott Erdős András és Béres
Katalin háziorvos.

Erdős András elmondta: első, második, harmadik és immár negyedik körös oltások felvételére lesz lehetőség a
rendelőintézetben.
Az oltás regisztráció nélküli, a szakorvosok végzik a vakcina beadását.
Csütörtökön és pénteken 14-18 óra
között, háromféle oltóanyagból választhatnak, míg szombaton 10-18 óra
között négyféle oltóanyagból kérhetnek a lakosok. A szakemberek kérik,
jelezzék az oltás felvételének szándékát a háziorvosnak, hogy optimális legyen az vakcinák felhasználása.
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 oltásával kapcsolatban a gyermekorvosok adnak tájékoztatást.
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Röplabda
Nem tétlenkedtek a hétvégén a
HTE röplabda csapatai, hiszen hazai
rendezésű forduló is volt, valamint
idegenben is játszottak a sportolók.
Az U15-ös csapatunk sportcsarnokban rendezett hazai fordulón
fogadta a Sárospataki Sportiskola, a
Salgótarjáni Torna Klub és a Kazincbarcikai Vegyész Röplabda Club csapatait.
Kiss Imréné edző elmondta: "Az
első mérkőzés a vártnál nehezebbnek
bizonyult a sárospatakiak ellen. Az
első szettet fölényesen hoztuk, azonban a második szett számos meglepetést tartogatott a számunkra, és alulmaradtunk ellenfelünkkel szemben.
A harmadik szettben szoros játékkal

sikerült nyernünk, így nyertünk 2:1re.
A második mérkőzésünkön Salgótarján csapata ellen léptünk pályára, magabiztos, precíz játékkal
szettvesztés nélkül 3:0-ra győztünk.
A hazai rendezésű forduló harmadik
mérkőzése tartogatta a legnagyobb

kihívást a számunkra, ez a mérkőzés
ígérkezett a legnehezebbnek. Sajnálatos módon legkiválóbb játékosunk
a mérkőzés közben sérülést szenvedett, nem folytathatta a játékot. Innen is kívánunk neki mielőbbi jobbulást és gyors felépülést! A lányok
mindent beleadtak, nagyon küzdöttek, és végül sikerült legyőznünk a
Kazincbarcikai Vegyész Röplabda
Club csapatát (2:1).
Nehéz forduló volt, de győztünk,
ezzel bejutottunk a felső házba!"
A HTE U19-es leány röplabda csapata Újfehértón három mérkőzést
játszott a hétvégén. A sérülések és a
betegség sem kerülte el csapatot, ezúttal, így hat lány utazott a hétvégén,
akik csere nélkül teljesítettek.
A lányok kiválóan helytálltak és
hatalmas bravúrt hajtottak végre, hi-

szen mind a három csapat ellen győztek, ráadásul szettvesztés nélkül!
Fölényesen győztük le az Újfehértói
Sportklub, a Debreceni Tálent SE Szt.
László és a Nyíregyházi GLP Sport
Egyesület csapatait (3:0).

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Kerékpárutakkal az
élhető településekért

Ma már egyre több kerékpárút
épül Magyarországon, amelyek
egyben lehetővé teszik, hogy a
természeti környezetet is megcsodálhassák a biciklisek.
Az önkormányzat múlt hónapban
két – kerékpárút építését támogató pályázatot is beadott. Az egyik a
tervek szerint Hajdúböszörménytől
Hajdúdorogig vezet majd, belterületi
utcákat is érintve (Iskola utca-Bethlen utca-Dorogi utca), Hajdúvid mellett elhaladva, egészen Hajdúböszörmény-Dorog közigazgatási határáig
készül el. A kerékpárút becsült hoszsza 11,5 km. A beruházás egyéb belterületi szakaszokat is érint, majd így
a: Korpona utcától a város határáig a
Jókai, Hadházi, Külső-Hadházi utak
mentén.
A másik kerékpárút a Vásár tér,

Külső-Debreceni utca, Tüzéptelep
előtti út belterületi szakaszon valósulhatna meg, illetve a 35 sz. út
külterületi szakaszán a főút mellett
elhaladva, egészen Hajdúböszörmény-Debrecen közigazgatási határáig, azaz Józsáig, melynek becsült
hossza 6,5 km. Egyéb belterületi
szakaszokat is érint a tervezés, így
a Hadházi utcától a körút mentén az
Arad utcáig, a Mátyás király krt., Szilágyi E. krt., Fazekas G. krt., Hunyadi
krt. nyomvonalon, illetve a Hadházi
utcától a Baross G. téren keresztül a
Vásár téri kerékpárútig. A pályázatokhoz önerő nem szükséges, TOP
Plusz támogatásból valósulhatnak
meg a bicikliutak. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021-ben már
elkezdte a tervek készítését, a projekt előkészítését.
I.Sz.

ÁLLÁSBÖRZE
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
2022. március 3. 9 00–1500
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház
Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.

2022. február 21 - február 25.
HÉTFŐ
Tárkonyos zöldségleves
Sajtmártásos csirkefalatok, főtt tészta
KEDD
Tejes zöldborsóleves vajas galuskával
Fűszermorzsás sertésborda rántva, zöldséges rizs
SZERDA
Magyaros burgonyaleves
Csülökpörkölt, pirított tarhonya, vegyes vágott
CSÜTÖRTÖK
Fahéjas szilvaleves
Dubarry jércemell, hasábburgonya
PÉNTEK
Hamis gulyásleves
Lasagne
Napi menü, helyszíni fogyasztás esetén: 1390 Ft
Napi menü, kiszállítással /elvitelre egyszer használatos dobozban: 1490 Ft
Állandó menü (rántott vagy natúr szelet, rizs, hasábburgonya, vegyes köret)
helyszíni fogyasztás esetén: 1540 Ft
Állandó menü, kiszállítással / elvitelre egyszer használatos dobozban: 1640 Ft
Környezettudatos, lebomló csomagolás: +400 Ft
Köretváltozás esetén 500 Ft felárat számolunk fel.

A BELÉPÉS INGYENES!
ORSZÁGOS, MEGYEI HELYI KIÁLLÍTÓK
MULTINACIONÁLIS CÉGEK,
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK,
HR-SZOLGÁLTATÓK

A belépés a hatályos
jogszabályoknak
megfelelően történik!

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS
ETÉS A JÖVŐB
JÖVŐBE

