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A hét arca            2. oldal    Sport         8. oldal 

A jövő útja az agráriumban

A múlt hét csütörtökön a műve-
lődési központban fórumot ren-
deztek az új, közös agrárpoliti-
káról.

Előtte sajtótájékoztatót tartottak 
a szakemberek, ahol Szólláth Tibor, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara me-
gyei elnöke megfogalmazta, hogy az 
elmúlt években jelentős változás tör-
tént a magyar vidéken, ami rendkívül 
pozitív. A vidéki életforma kezd felér-
tékelődni. Ebben komoly szerepet ját-
szik, hogy a MAGOSZ, az agrárgazda-
sági kamara és a kormányzat között 
jó az együttműködés. Örvendi László 
megyei gazdaköri elnök a személyes 
találkozások fontosságáról beszélt, 
hiszen nem mindegy, hogyan tudják 
felkészíteni a gazdákat az új agrárpo-
litikára – mondotta. Majd hozzátette, 
ezen alkalmakkor nagy az érdeklődés 
a gazdálkodók részéről. Kiemelte, 
hogy jövőre új támogatási rendszer, 
új közös agrárpolitika fog működésbe 
lépni. Tiba István országgyűlési képvi-
selő elöljáróban az orosz-ukrán hábo-
rú kapcsán arról szólt, hogy egyrészt 
készülünk a jövőre, másrészt tőlünk 
nem messze háború zajlik. Óhatatla-
nul mindenkinek a gondolatait áthat-
ja, hogy vajon lesz-e hatása ennek a 
háborúnak azokra az elképzelésekre, 
amiket itt ismertetünk. A magyar kor-
mány, ahogy eddig is, kitűnően tudja 
képviselni a magyar állampolgárok ér-
dekeit, és bölcsen azt az elvet követi, 
hogy Magyarországnak ebben a hábo-
rúban nem szabad semmilyen módon 
részt vennie. Azonban, amit az uniós 

kötelezettség ráró, azt meg kell tenni 
– emelte ki Tiba István, aki kifejtette 
azt is, hogy a megye olyan körzetének 
a képviselője, ahol igen jelentős szám-
ban foglalkoznak mezőgazdasággal. 
Kiváló földekkel rendelkezünk. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a járványhelyzet 
után végre eljutunk arra a szintre is, 
hogy mással nem kell foglalkoznunk. 
A polgári kormány nemhiába kezeli 
stratégiai ágazatként az agráriumot, 
és ad meg minden támogatást ehhez 
–  közölte Tiba István. 
Győrffy Balázs, a NAK elnöke ki-
jelentette, hogy nagyon izgalmas 
időszakot élünk, hiszen az új közös 
agrárpolitika évekre meghatározza a 
lehetőségeket és a feladatokat. 

Mint mondotta, jelentős társadal-
mi réteg érintett az agráriumban. Sok 
család kapcsolódik valamilyen for-
mában az élelmiszergazdasághoz. Ez 
jelentős szám ahhoz, hogy komolyan 
vegyék a lehetőségeket. A Vidékfej-
lesztési program állt a böszörményi 
fórum középpontjában, hiszen a kö-
zös agrárpolitika két pilléren nyug-
szik. Az egyik a közvetlen kifizetések, 
a kettes pillér pedig a Vidékfejleszté-
si program, melyhez kötelező hazai 
társfinanszírozást biztosítani. A kor-
mányzati döntés az volt, hogy a ket-
tes számú pillérből 25 százalék forrást 
átcsoportosítottak az egyes pillérbe, 
hogy a kifizetések ne csökkenjenek. 
Sőt, inkább bővülő lehetőségeket te-
remtsenek meg a gazdálkodóknak. 
Azért, hogy a források a kettes pil-
lérben se csökkenjenek, szükség volt 
arra, hogy a hazai társfinanszírozást 

megemeljék. Örömmel vették tudo-
másul, hogy 80 százalékos társfinan-
szírozással fog futni a Vidékfejlesztési 
Program. Győrffy Balázs hozzátette, 
ez azt jelenti, hogy minden pályázat-
ból kifizetett 100 forintból 80 forint 
hazai forrás, és csak 20 százalék az 
uniós. Az összeg 4300 milliárd forint 
az elkövetkezendő hét évre. Az előző 
ciklushoz képest egy megháromszo-
rozott összeget jelent. Ez egy nagyon 

komoly politikai döntés volt. Komoly 
elköteleződés a vidék mellett. Ha eh-
hez hozzávesszük az egyes pillérben 
rendelkezésre álló nagyságrendet, 
3300 milliárd forintot, akkor ez 7600 
milliárd forintot ad ki a következő hét 
évre. A magyar vidék ekkora összeg-
gel még soha nem gazdálkodhatott.  

bertalan

Út- és közvilágítás-építés

Folytatódnak a fejlesztések 
Nyugati Ipari Parkban. A terü-
leten az  útépítést és a közvilá-
gítás kiépítését kezdhetik meg a 
szakemberek.

A kivitelezésre vonatkozó felhívás a 
napokban jelent meg a Közbeszerzési 
Értesítőben. A kiírás szerint a leen-
dő kivitelező feladata többek között, 
499 méter hosszú feltáró út építése. 

Az útépítéshez kapcsolódóan épül a 
Déli-Lucernás övcsatornára egy 14 
méter hosszú vasbeton keretelemes 
áteresz és tíz darab csapadékvíz-víz-
nyelő bekötése, út alatti átereszként, 
összesen 95 méter hosszban. Emel-
lett földkábeles közvilágítási rend-
szert is építenek 630 méter hosszan, 
összesen tizennyolc közvilágítási 
oszloppal, az új feltáró út csatlakozá-
sától annak végéig. 

Sorsolás
A Hajdú-Bihar megye 6. szá-

mú Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bi-
zottsága február 25-én, 17 
órakor, a média képviselőinek 
a jelenlétében kisorsolta, a je-
löltek szavazólapon történő 
feltüntetésének a sorendjét. 

1. Dr. Tiba István Csaba – FI-
DESZ - Magyar Polgári Szövetség, 
a Kereszténydemokrata Néppárt

2. Andorkó László – Megoldás 
Mozgalom

3. Vargáné Fülöp Erzsébet – Nor-
mális Élet Pártja

4. Nagy Zoltán – Mi Hazánk 
Mozgalom

5. Hegedüs Péter – Demokrati-
kus Koalíció, Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom, Momentum Moz-
galom, Magyar Szocialista Párt, 
LMP-Magyarország Zöld Pártja, 
Párbeszéd Magyarországért Párt

6. Dobány László – Magyar Mun-
káspárt, Igen Szolidaritás Magyar-
országért Mozgalom
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Végh Imre agrármérnök, a Haj-
dúböszörményi Mezőgazdasági 
Zrt. elnök-igazgatója. Több év-
tizedes tapasztalattal rendelke-
zik. Mindezt kamatoztatja napi 
munkájában. Most a szakember 
életéről és pályájáról vall lapunk 
olvasóinak. 

– Volt-e valaki a családjában, aki az 
agráriumban dolgozott?

– Nem volt. Annak ellenére, hogy 
az apai nagyszüleim rendelkeztek 
egy kis földterülettel. Ezen gazdál-
kodtak. Otthon állatokat tartottak. A 
jószágok takarmányszükségletét  egy 
holdnyi földön termesztették meg. 
Ilyen értelemben önellátóak voltak. 

– Hogyan lett mezőgazdász?
– Az apósomnak köszönhető, hogy 

mezőgazdász lettem. Ő a debreceni 
Béke Szövetkezetnek volt a főköny-
velő-helyettese. Kapcsolatai révén 
bekerültem az Agrártudományi 
Egyetem Termelésfejlesztési Inté-
zetébe dolgozni. Itt mezőgazdasági 
üzemeknek a termelési és üzemgaz-
dasági terveit készítettük el. Ebben 
vettem részt kisegítőként. Ennek 
a munkának a kapcsán szerettem 
meg az agráriumot. Ezt követően a 
szarvasi főiskolán kezdtem meg a 
tanulmányaimat, majd egy év után 
átjelentkeztem a Debreceni Agrár-
tudományi Egyetemre, különbözeti 
vizsgákat letéve. 1987-ben diplomáz-
tam, ekkor fejeztem be a felsőfokú 
tanulmányaimat. 

– Hogyan emlékszik vissza az egyete-
mi évekre?

– Számomra kicsit más volt, mint 
az évfolyamtársaimnak, hiszen már 
akkor nős voltam. 1982-ben meg-
született az első lányom. Tanulmá-
nyaimban ez nem jelentett nehézsé-
get. Ugyanúgy részt vettem az ottani 
programokon. Sőt olyannyira, hogy 
nemzetközi építőtáboroknak a szer-
vezésében közreműködtem, mivel né-
metül jól beszéltem. Az akkori NDK 
rostocki egyetemével volt jó kapcso-
latunk. Ott többször megfordultam 
tolmácsként, valamint a tábort elő-
készítő munkacsoport tagjaként. 
Amikor Magyarországon tartották a 
nyári gyakorlatokat, akkor is fordító-
ként számítottak rám. A táborokat a 
debreceni konzervgyárban tartották. 
Nagyon kellemesen teltek az egyete-
mi éveim, jól éreztem magam. 

– Milyen útja vezetett a Hajdúbö-
szörményi Mezőgazdasági Zrt.-ig?

– Amikor 1987-ben végeztem az 
egyetemen, a hajdúszováti Lenin 
Termelőszövetkezetben kezdtem el 
dolgozni. Az ösztöndíjasuk voltam. 
A végzettségem, az általános agrár-
mérnöki diploma mellé, mérlegképes 
könyvelői oklevelet is szereztem. Így 
az ottani szövetkezet üzemgazdasá-
gi elemző osztályára kerültem, majd 
négy év után, a szövetkezet főköny-
velője lettem. Onnan jöttem át Haj-
dúböszörménybe, egy ismeretség 
kapcsán, 2003-ban. 

– Mennyire találta meg számítását a 
jelenlegi munkahelyén?

– Itt is üzemgazdasági vonalon 
kezdtem el dolgozni, főkönyvelőként. 
Hamar beilleszkedtem. Az akkori 
kollégák segítségemre voltak ebben, 
hogy minél hamarabb megtaláljam 
a helyemet a részvénytársaságban. 
Ezen a szakterületen tevékenyked-
tem egészen az elnök-igazgatóvá tör-
ténő megválasztásomig. 

– Olyan pályán dolgozik, ahol követni 
kell az újdonságokat. 

– Valóban nagyon fontos, hogy 
az ember naprakész legyen, példá-
ul a jogszabályokban. A hivatásom 
késztet arra, hogy megismerjem az 
újdonságokat. A pályázatok terén is 
otthon kell lenni, hiszen ezek köve-
tése és benyújtása, nem kevés pénzt 
jelent a részvénytársaságnak. 

– Melyek a legszebb pillanatai a mun-
kájának?

– Posztgraduális képzés kereté-
ben informatikát tanultam az egye-
temen. Nekem ez a terület mindig 
egy olyan plusz dolog volt, amivel 
nagyon szívesen foglalkoztam, és 
jelenleg is foglalkozom. Mindenkép-
pen azon voltam és vagyok, hogy a 
digitalizáció és informatika adta le-
hetőségeit kihasználva, elterjesszem 
az üzemen belül. Ez segíti a munkán-
kat, és bizonyos értelemben hasz-
nunkra válik. Nekem a legnagyobb 
örömöt az jelenti, amikor egy-egy 
ilyen feladatot megoldok.  Többfajta 
applikáció, segédprogram működik 
nálunk, melyek létrehozásában én is 
tevékenyen részt vettem. Az irányí-
tás mellett nekem ez a terület a szí-
vem csücske. 

– Nehézségekkel is szembe kell nézni 
nap mint nap?

– Nyilván vannak nehézségek is. 
Egy olyan üzemben, ahol százhúsz 
főt foglalkoztatunk, mindig előfor-
dulnak humánerőforrással kapcsola-
tos kérdések. Ha megkeresnek a dol-
gozók, azokban az ügyekben dönteni 
kell. Ez nem mindig egyszerű feladat. 

– Munkájában mire fekteti a hang-
súlyt?

– Vezetőként azt szeretném meg-
valósítani, hogy olyanfajta összhang 
legyen a kollégák és köztem, hogy 
tudjuk egymás munkáját segíteni. 
A mi szakterületünk sokrétű. Való-

jában több lábon állunk. Ez jelenti 
a növénytermesztést és az állatte-
nyésztést, mezőgazdasági szolgálta-
tást egyaránt. Célom, hogy megvaló-
sítsam azt, hogy azok a munkatársak, 
akik az egyes szakágakban dolgoznak 
érezzék, hogy a részvénytársaság egy 
egység. Az eredményeket csak össze-
fogással lehet elérni. Ez egy hivatás, 
ebből élek. Több időt töltök itt el, 
mint a családommal. Nagyon szere-
tem a munkámat, sohasem bántam 
meg, hogy ezt a hivatást választot-
tam.

– Társaságuk mind növénytermesz-
téssel, mind állattartással is foglalko-
zik. E két terület irányítása mennyire 
nehéz feladat?

– Ezt megfelelőképpen kell ke-
zelni. Amikor megválasztottak első 
számú vezetőnek, akkor én annyi-
ban változtattam a korábbi irányí-
tási rendszerünkön, hogy magam 
mellé vettem két igazgatóhelyettest. 
Egy termelésirányítással, és egy gaz-
dasági feladatok végzésével megbí-
zott szakembert. Tapasztalatukra és 
munkájukra mindenképpen számí-
tok. Célom, hogy munkájukkal közö-
sen, de – nem megfeledkezve az ága-
zatok vezetőiről sem –  minél előbbre 
vigyük a részvénytársaság működé-
sét, fejlődését. 

– A részvénytársaság gazdálkodásá-
ról mi mondható el?

– 2022. december 31-én mintegy 
ezer hektár terület földbérleti szer-
ződése fog lejárni. Ez jelentős rész, 
hiszen összességében mintegy ezer-
ötszáz hektáron gazdálkodunk. A 
tendencia az, hogy egyre kevesebb 
földünk van. Ez bizonyos értelem-
ben olyan gondolkodásra készteti az 
embert, akkor hogyan tovább?  Mi 
van, ha nem tudjuk visszabérelni 
azokat a területeket, amikre jelenleg 
számolunk? Itt jön be az a lehetőség, 
hogy próbáljuk az állattenyésztést 
erősíteni. A sertéstelepünkön egy 
pályázatnak köszönhetően, mintegy 
kétmilliárd forint értékű beruházást 
valósítunk meg az elkövetkezendő 
egy, másfél évben. Ezt olyan formá-
ban szeretnénk kivitelezni, hogy az 
állományt is bővítenénk. A korábbi 
tizennyolcezer hízó kibocsátás he-
lyett, huszonkét-huszonnégyezer 
darabosra szeretnénk bővíteni. Ezen 

túlmenően a szarvasmarha-állomány 
fejlesztését is tervezzük. Ezekhez 
megvan a biztos piacunk is. Tehát, ha 
a bérelt területeink lecsökkennek, és 
nem tudjuk azokat visszabérelni, ak-
kor lépnünk kell a megfelelő irányba. 
Van még egy lehetőség a növényter-
mesztés vonatkozásában. Mégpedig 
a mezőgazdasági szolgáltatások nö-
velése. Ez sem egy egyszerű feladat. 
Gépellátottsággal nagyon rendben 
vagyunk, minden erőgép, munkagép 
rendelkezésünkre áll. Itt megemlí-
teném még a terményüzem szárító 
kapacitását is. A búza nekünk vető-
magot jelent, tehát nem kenyérgabo-
nát állítunk elő. Ilyen értelemben is 
adottak azok a lehetőségek, amelyek 
meghatározzák azt, hogy miként tu-
dunk tovább haladni.

– Sokat dolgozik. Mennyi időt tud 
együtt lenni a családjával?

– A feleségem mindig mondja, 
hogy mióta első számú vezetőként 
dolgozok, egyre később érek haza. 
De ez nyilvánvaló. Egész nap bent 
vagyok a munkahelyemen, ahol meg 
kell oldani az operatív dolgokat. A 
papírmunkákat általában a munka-
idő lejárta után tudom elvégezni. Ez 
elveszi az ember idejét a családtól. 
Két lányom és három unokám van. 
Azért én is kiveszem a részemet az 
„unokázásból”. Ha marad egy kis sza-
badidőm, szívesen ülök le a zongora 
mellé. Ezt valamikor tanultam, és 
mindig volt hangszerem. Amikor ha-
zamegyek, jól ki tudok kapcsolódni a 
zenével. Ilyenkor megszűnik a világ 
körülöttem. A másik hobbim, a síe-
lés. Mindig sportoltam. Középiskolás 
koromban pedig elkezdtem lovagol-
ni. Ez máig megmaradt. Nagyon sze-
retem ezt a tevékenységet. Amikor 
lehetőségem van, nyeregbe pattanok. 
Így töltöm a szabadidőmet. 

Bertalan Erzsébet

Végh ImreA hét arca

A már hagyományos, éves városi 
borversenyét és pálinkamustrá-
ját rendezte meg a Tessedik Sá-
muel Kertbarát Kör a művelődési 
központban, február 21-én. 

 A megmérettetésre összesen 30 bor 
érkezett, míg a pálinkamustrára 40 
párlatot hoztak a termelők. 
Vörösbor: 1. helyezés: Szabó József. 
Különdíj: Abari László. Város díja: 
Szepesi Tibor.
Fehérbor: 1. helyezés: Teleki Zoltán.
Pálinka: 1. helyezés: Rácz Béla. Város 
díja: Kiss Csaba.
A pálinkamustrán hat-hat arany-, 
ezüst- és bronzminősítést osztottak 
ki.
A Tessedik Sámuel Kertbarát Kör 
tagjai megmérették magukat a 
sajóbábonyi pálinkaversenyen is feb-
ruár 19-én, ahonnan több arany-, 
ezüst és bronzminősítést hoztak 
haza. 

A bor- és pálinka-
mustra eredményei



2022. MÁRCIUS 4. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 3

A katarzis nyomában
A Magyar széppróza napja al-

kalmából Szentmártoni János, 
József Attila-díjas író és költő 
volt a vendége a városi könyvtár-
nak, február 23-án. Az alkotóval 
Papp-Für János beszélgetett.

Amit a vers szűkebb formáiba nem 
tud „belegyömöszölni”, azt a prózán 
keresztül mutatja meg. Igyekszik ka-
pukat kinyitni, hosszabban mesélni 
bizonyos történeteket az életéről. Ez 
következett be nálam 2016-ban, ami-

Az író 1989 és 1996 között a Stádi-
um Fiatal Írók Körének alapító tagja. 
Tíz éven át a Magyar Napló versro-
vatának és könyvkiadójának felelős 
szerkesztője. Három cikluson ke-
resztül a Magyar Írószövetség elnö-
ke volt. Szentmártoni János az ELTE 
BTK magyar szakán szerzett böl-
csészdiplomát 2004-ben. A Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja. 
Nyolc éven keresztül 2020-ig a To-
kaji Írótábor Egyesület elnöki felada-
tait is ellátta. Jelenleg a Petőfi Iro-
dalmi Ügynökség Kárpát-medencei 
programigazgatóságát vezeti. Eddig 
tizenegy könyve látott napvilágot. 
Verseit angol, bolgár, finn, francia, 
lengyel, német, román, orosz és spa-
nyol nyelvre fordították. Az utóbbi 
időben inkább prózai alkotások ke-
rülnek ki a keze alól. A közelmúltban 
jelent meg „A Katarzis nyomában” 
című kötete, amely nemcsak esszék, 
tanulmányok, retorikai szintű ösz-
szegzések, vallomások, programok és 
interjúk nagyszabású sorozata, ha-
nem - huszonkét esztendő szemléle-
tét, sorsvonalait fogja át. Mi többek 
között arról kérdeztük, hogyan jutott 
el a versektől a prózáig.

– Versekkel kezdtem a pályám. 
Mindenképpen költőnek érzem a 
mai napig magam. Csak eljön az idő 
minden ember életében, amikor a 
témáinak nagyobb teret kell adni. 

kor megjelent a „Szomjúság” című 
regényem. Ez az írás félig önéletrajzi, 
félig fikció. Most pedig legutóbb „ A 
katarzis nyomában”. Ez tavaly látott 
napvilágot. Itt más inspirált, mint a 
regénynél. 
Az motivált, hogy tekintsem át a 
pályámat, egy olyan szemszögből is, 
amit még nem tettem meg eddig.

 Vagyis a közéleti tevékenységem-
nek a portréját is szerettem volna 
megrajzolni. Húsz-huszonkét év alatt 
felgyülemlett esszéket, tanulmányo-
kat, előadásokat, beszédeket, könyv-
kritikákat és interjúkat gyűjtöttem 
egy csokorba. De nem hagyományos 
értelemben, hogy akkor időrendbe, 
egymás után dobálom ezeket az írá-
sokat. Próbáltam mind az időt, mind 
a műfaji határokat felrúgva úgy szer-
keszteni egybe az anyagot, hogy ez is 
megrajzolja az én életutamat, a port-
rémat, mint egy verses könyv vagy 
regény. Ritkán szoktak ilyen kötetet 
összerakni, mert a közéletiségemnek 
a pályarajzát is adja. Szerepel benne 
az írószövetségi és a Tokaji Írótábor-
ban töltött korszakom is. Tehát egy 
olyan aspektusa a pályámnak, amely 
kitörölhetetlen és nagyon fontos. 
Úgy gondoltam jó ezt dokumentálni, 
hogy megmaradjon életem ezen sze-
lete is.

bertalan

Önkormányzati krónika
A képviselő-testület február 

24-ei ülésén tizennégy téma sze-
repelt a döntéshozók asztalán.

 A főnapirendek tárgyalása során 
vitatták meg azt az előterjesztést, 
mely az idei rendezvénytervről szólt. 
A szakmai anyag összeállításához 
adatlap segítségével jelezhették az 
egyesületek és a szervezetek az el-
képzeléseiket a szakembereknek. Az 
éves rendezvénynaptár mintegy száz 
programot tartalmaz, melyek meg-
rendezését harmincmillió forinttal 
segíti az önkormányzat. A vita során 
több bizottság véleménye is hasonló 
volt. Amellett, hogy támogatták az 

előterjesztés elfogadását, kiegészíté-
seket is megfogalmaztak. Így a Gyer-
meknap programjára háromszázezer 
forintot csoportosítottak át. Külön 
kérték, hogy nagy figyelmet kell for-
dítani az önkormányzati rendezvé-
nyek biztonságos megvalósítására. 
Képviselői javaslat hangzott el egye-
bek mellett arról, hogy a nagyobb 
rendezvények megtartásához a szer-
vező Szabadhajdú Nonprofit Kft. és 
a Hajdúhét Kft. munkatársai keres-
senek támogatókat és tekintsék át 
a reklám és pályázati lehetőségeket. 
Erről a márciusi ülésen számoljanak 
be. Fórizs László alpolgármester hoz-
zászólásában kiemelte, hogy mind-
egyik program mögött önrész vállalá-
sa is van. Sőrés István alpolgármester 
külön hangsúlyozta, hogy örömmel 
szavazza meg a rendezvénytervet. 
Mint mondotta tavalyhoz képest 5,5 
millió forinttal több pénz jut ezen 

célok megvalósítására. A rendezvé-
nyekkel kapcsolatos elvárások, hogy 
mások mellett teljesüljenek a talál-
kozási alkalmak, a programok válto-
zatosak és színvonalasak legyenek és 
értéket közvetítsenek. 
Fórizs László alpolgármester hozzá-
tette, hogy a pályázatoknak köszön-
hetően több pénzt tudnak fordítani 
a szervezetek az elképzeléseik meg-
valósítására.  

A rendezvényterv elfogadását 
követően a gyógyhelyminősítés 
megszerzésének jelenlegi állásáról 
folytattak vitát a grémium tagjai. 
A tájékoztató elfogadását követően 
kimondták, hogy a Tájházak udvari 

vizesblokkját szükséges felújítani. 
Ehhez a munkálathoz keresni kell a 
pályázati lehetőségeket. A tanács-
kozás további részében több önkor-
mányzati rendeletet módosítottak 
a grémium tagjai, majd a következő 
napirend kapcsán elhangzott, hogy 
minden képviselő határidőben lead-
ta vagyonnyilatkozatát, ezzel eleget 
téve kötelezettségeinek. A döntésho-
zók megalkották a közterületi térfi-
gyelő-kamerarendszer további mű-
ködtetéséről szóló helyi rendeletet 
is. A Városüzemeltetési Intézményen 
belül működő Közterület-felügyele-
tet bízták meg az üzemeltetéssel. A 
városban egyébként mintegy hatvan 
kamera van kihelyezve, negyven-
kilenc helyszínen. Ezek figyelése és 
biztonságos működtetése továbbra is 
megoldott lesz.

bertalan

Humanitárius segítség
Kiss Attila, Hajdúböszörmény vá-

ros polgármestere az orosz-ukrán há-
ború kirobbanását követően felvette 
a kapcsolatot Babják Zoltánnal, Be-
regszász testvérvárosunk polgármes-
terével, hogy biztosítsa őt humanitá-
rius segítő szándékunkról.

Hajdúböszörmény Város Önkormány-
zata a 2022. évi költségvetés terhére 2 
millió forintot különített el a háborús 
övezetből Beregszászba érkezők ellátásá-
ra. A halaszthatatlan segítségkérésre való 
tekintettel önkormányzatunk átutalta Be-
regszász részére a támogatás összegét.

Beregszász polgármestere levélben 
megfogalmazta és megnevezte a térség 
stratégiai intézményeinek működéséhez, 
hadiállapotban elengedhetetlenül szüksé-
ges eszközök, alapanyagok jegyzékét.

Ezekhez kérjük a vállalkozók és a lakos-
ság segítségét:

– Tartós élelmiszerek (liszt, olaj, cukor, 
só, ivóvíz, gyümölcslevek, konzervek, ma-
karóni félék, rizs, hagyma, fokhagyma). 
Alap tisztító- és tisztálkodási szerek.

– 20 darab 1 m3-es kapacitású ivóvíz tá-
rolásárára alkalmas tartály és ezek szállítá-
sához standard méretű utánfutó

– Ivóvízellátásban felmerülhető szivaty-
tyúállomások áramszüneteinek elkerü-
lése miatt: generátorok (80 KW, 20 KW, 
7 KW), kompresszor, háromfázisú kábel, 
automata biztosítéktábla, háromfázisú 
villáskonektor, tűzvédelmi locsolócső, 

gázolaj, benzin. A Beregszász testvérte-
lepülésünk megsegítésére összegyűjtött 
eszközöket, élelmiszereket szervezetten 
juttatjuk ki számukra.

Kérjük, amennyiben lehetősége van, 
segítse felajánlásával a beregszásziakat. 
Az élelmiszereket és tisztítószereket az 
alábbi helyszíneken adhatják le munka-
időben: Szociális Szolgáltatási Központ 
(II. Rákóczi Ferenc utca 42.), Magyar Vö-
röskereszt területi Szervezete (II. Rákóczi 
Ferenc utca 22.), Sillye Gábor Művelődési 
Központ (Bocskai tér 4.), Hajdúböször-
mény–Pród, Bagota utca 6., Pródi Halom 
Egyesület, Hortó János elnök, Hajdúbö-

szörmény–Hajdúvid, Krúdy Gyula utca 
9., Vidi-Ér Vidért Egyesület (Kopcsáné 
Kocsis Edit +36-20-536-9674 és Molnár 
Attila +36-30-253-4499), Hajdúböször-
mény–Bodaszőlő, Boda Katalin utca 28. 
(IKSZT).

Amennyiben anyagiakkal szeretnék 
őket támogatni, úgy az alábbi számlaszám-
ra küldhetik felajánlásukat: 11738060-
15372514-11060008. A feltüntetett 
számlaszám tulajdonosa Hajdúböször-
mény Város Önkormányzata, azonban ez 
az alszámla kimondottan a beregszásziak 
és a háborús menekültek támogatását hi-
vatott segíteni.

Bővebb információt a támogatások 
koordinálását illetően az alábbi ema-
il címen kérhetnek: sajtoreferens@
hajduboszormeny.hu
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Hidat verni a jelenben 
a múlt és a jövendő között

Lapunk hasábjain a város közmű-
velődésében, kulturális életében 
szerepet játszó szervezetek közül, 
ezúttal a Magyar Nemzeti Levél-
tár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 
Hajdúböszörményi Fióklevéltárá-
nak mindennapjait mutatjuk be.  

Elöljáróban fontos megjegyeznünk, 
az elmúlt négy évben a böszörményi fi-
óklevéltár, történetének eddigi legjelen-
tősebb felújításán ment keresztül, ami 
országosan is példaértékű. Előbb külle-
mében, ez év első két hónapjában pedig 
belső tereiben is teljesen megújult az 
intézmény. Mindezt a Magyar Nemzeti 
Levéltár saját költségvetéséből valósí-
totta meg, a kormányzat konszolidáci-
ós támogatásának is köszönhetően. Az 
intézményben kiváló szakmai munkát 
végeznek az ott dolgozók. Ezt az ügyfe-
lek, a kutatók, a szakmai programjaik, 
levéltári óráik résztvevői is tapasztal-
ják. A város és a térség közművelődésé-
ben betöltött szerepükről Varjasi Imre 
fióklevéltár-vezetőt és Husvéth András 
főlevéltárost kérdeztük.

– Milyen múltat tudhat maga mögött a 
levéltár Hajdúböszörményben?

V. I.: Hajdúböszörményben 1981 
óta működik a fióklevéltár, igen jelen-
tős megyei, egykori hajdúkerületi, és 
böszörményi, nánási, dorogi, polgári, 
görbeházi, tiszagyulaházi és újtikosi 
iratanyaggal. Amikor a Dorogi utca 5. 
szám alatti épületet kijelölték az intéz-
ménynek, - ami korábban a kommunis-
ta párt és a munkásőrség székháza volt 
- olyan jelentős dokumentumok kerül-
tek oda, mint például a megye összes 
anyakönyvi másodpéldánya, vagy épp 
a Hajdúkerület iratanyagában is testet 
öltöttek. Hajdúböszörmény egykor a 
Hajdúkerületnek volt a székhelye. Az 
ezzel kapcsolatos nálunk lévő anyagok 
máig kutathatóak. Sokan az ország más 
részeiről érkeznek a feltáró munkához. 
De őrizzük például Polgár, Hajdúdorog, 
Hajdúnánás, Görbeháza, Tiszagyulahá-
za és Újtikos összes korabeli iratát is. 

– Manapság mire terjed ki a tevékeny-
ségi körük?

H. A. : Egyik legfontosabb feladatunk 
ennek az anyagnak a gyűjtése (hiszen 
manapság is keletkeznek iratok, ame-
lyek később hasznosak lesznek, akár a 
kutatóknak, ügyfeleknek is), feltárá-
sa és kutathatóvá tétele. Kiszolgáljuk 
a hozzánk fordulókat, ellátjuk őket az 
általuk kért iratanyaggal. A dokumen-
tumokból adatokat is szolgáltatunk. 
Ez inkább ügyintézési és hivatali része 
a munkánknak. Magánszemélyek és 
önkormányzatok, valamint hatóságok 
megkeresésére szintén válaszolunk és 
iratokat hitelesítünk. 

V. I.: Gondoljunk bele! –  egészíti ki 
az elmondottakat a vezető. – Egy lakás-
festés, azon túl, hogy kész idegbaj, egy 
halom hivatalos irat elpakolásával is jár. 
Például az iskolai bizonyítványokat, a 
lakás tervrajzait és mást úgy elrakjuk, 
hogy magunk sem tudjuk hová lett. Az-
tán egy hétköznapi pillanatban szüksé-
günk lenne rá. De hová tettük? S miu-
tán nem találjuk, logikus lépés, irány 
a levéltár! Ha bejön hozzánk valaki, az 
esetek 98 százalékában nálunk meg-
találja, amit keres. Vagy, ha valaki egy 
kerítést akar építeni a házának az utca-
frontján. Ő építési iratokat fog tőlünk 
kérni. Tehát ez a sokrétűség olyannyira 
a legapróbb részletekig kiterjed, hogy 
a napi életnek részévé válik. Ráadásul 
most is tartanak olyan kárpótlási folya-

matok az országban, amelyhez a szük-
séges dokumentumokat nálunk talál-
ják meg az ügyfelek. Számtalan olyan 
segítséget tudunk nyújtani, amelyek a 
mindennapokban az emberek ügyes-
bajos dolgait is meg tudják oldani.

– Mennyi dokumentumot őriznek?
H. A.: Mi az iratokat folyóméterben 

mérjük. A fióklevéltárban most közelí-
tünk az 1400 méterhez. Magyarra for-
dítva ez azt jelenti, hogy a dokumentu-
mokat lapjával egymás mellé állítva, a 
főtértől Debrecen irányába várostábláig 
érne az iratanyag. Valljuk be, ez meny-
nyiségében sem kevés, de tartalmában 
pótolhatatlan és egyedi. A legrégebbi 
1410-ből való, de őrizetünkben találha-
tó Báthory Gábor 1609-ben íródott ok-
levele is, amely a kállói hajdúk Böször-
ménybe telepítését írja le.  

– A közművelődés, a kultúra mennyire 
kap szerepet a tevékenységi körükben?

 V. I.: Az utóbbi időben hangsúlyos 
szerepet kap. Ez az időszak több mint 
tíz évet ölel fel.   Eddig azt gondolták a 
levéltárról, hogy ott a lila ködben, né-
hány tudós zárt világban éli a saját éle-
tét. Közben ez régen sem volt így. Most 
azonban egy teljesen más kihívásnak is 
meg kell felelni. Például szót kell érte-
ni a fiatalokkal. Gyakran tartunk fog-
lalkozásokat nekik. Olyan anyagokat 
mutatunk be számukra, amelyek kap-
csolódnak a tanulmányaikhoz. Ezekkel 
azt gondolom, hogy elég sokat léptünk 
előre. Ez nagy erősségünk. De mondha-
tom azt, hogy a Város napjához kapcso-
lódva mindig rendezünk egy történelmi 
konferenciát. Ehhez kapcsolunk aktuá-
lis kiállításokat is, amelyek nemcsak 
iratokból, hanem általunk az alkalomra 
gyűjtött, vagy múzeumi tárgyakból áll-
nak. Utána pedig egy-egy könyvben is 
összefoglaljuk mindazt, amit a mi ku-
tatóink az előadásukban hozzánk eljut-
tatnak. A Közszolgálati Füzetek kere-
tében mutatjuk ezt be. Ez nálunk nem 
ritkaság, hanem napi gyakorlat. Mint 
az is, hogy könyvbemutatókat szerve-
zünk. 

H. A. : Ez évente több alkalommal is 
megvalósul. Egy fióklevéltár életében 
igazán ritkaság, mert nem kötelező fel-
adatunk.

 V. I.: Csapatban dolgozunk. Azon túl, 
hogy mi a levéltárban egy jó közösséget 
alkotunk, többekkel együttműködünk. 
Például egy város napi programunkat 
az önkormányzattal közösen hozzuk 

létre. A kiállítást a Hajdúsági Múzeum 
munkatársaival valósítjuk meg. Kife-
lé is jó és élő kapcsolatokat ápolunk a 
tankerülettel, iskolákkal, civil szerve-
zetekkel és sorolhatnám. Mi nem egy 
zárt intézményként működünk, ha-
nem nyitott, korszerű ismeretekkel és 
módszerekkel fordulunk a lakosok felé. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy egy 
korábbi HURO pályázaton gesztorként 
vettünk részt. Kiállítást, konferenciát 
szerveztünk, könyvet és filmet készí-
tettünk. Kapcsolatban voltunk Székely-
híddal, Nagyváraddal, Nagyszalontával. 
A hajdúböszörményi televízió segítsé-
gével, élő adásban egy olyan vetélkedőt 
rendeztünk, amelyen erdélyi, debreceni 
és helyi középiskolások mérhették ösz-
sze tudásukat Hajdú és Bihar vármegye 
történetéből. Nekünk az erősségeink 
közzé tartozik az is, hogy pályázatokon 
olyan témaköröket valósítunk meg, 
amelyek tovább bővítik közművelődé-
si tevékenységünket. Most például egy 
olyan állandó kiállítás tekinthető meg 
a fióklevéltárban, amely a második vi-
lágháborútól egészen a hetvenes évek 
legelejéig mutatja be nemcsak Hajdú-
böszörmény, hanem a Hajdúság hét-
köznapjait. Azt az időszakot, amikor 
mondjuk a parasztemberektől elvet-
ték a földjüket, kulákká nyilvánították 
őket. Bemutatjuk azt az időszakot is, 
amikor az ötvenes években megalázó 
tortúrákon mentek keresztül az embe-
rek, hangsúlyosan megjelenítve az ’56-
os forradalmat és az azt követő megtor-
lást. Itt sem csak iratokat mutatunk be 
elsősorban, hanem korabeli tárgyakat 
is. Például az udvaron látható egy T-34-

es tanknak a reprodukciója. A közmű-
velődési tevékenységünkhöz további 
terület is hozzátartozik. Mégpedig az, 
hogy olyan oktatóteremmel rendelke-
zünk, ami a megyében is egyedülálló. 
Itt számítógéppel és okostáblával fel-
szerelt körülmények között tartunk 
foglalkozásokat a diákoknak, ami a 
pandémia előtt minden évben legalább 
750 fiatal fogadását tette lehetővé. 
Ehhez az eszközöket pályázat útján 
szereztük be. Visszacsatolás munkánk 
eredményességét tekintve, hogy a diá-
kok közül sokan nálunk töltik a nyári 
diákmunkát és a rendezvényeinken is 
szép számmal részt vesznek. Természe-
tesen a felnőttek is érdeklődnek prog-
ramjaink iránt. Sokszor tartunk pót-
székes előadásokat, konferenciákat. Ez 
a kapcsolat a hétköznapokban is meg-
valósul. Többen bejönnek azért is, hogy 
a kollégákkal beszélgessenek, tanácsot 
kérjenek tőlük. . 

–  A böszörményieknek van-e tipikus 
igényük a levéltárral kapcsolatban?

H. A.: A kutatók részéről elsősorban 
a családfák felderítése után nagy az 
igény. Most már egyre inkább elérhe-
tőek ezek az anyagok digitális formá-
ban és online adatbázisokban is.  Ez 
egyrészt jó dolog, mert esetleg a távo-
labb élők is megtalálják, utolérhetik az 
adatokat. Másrészt ezzel a személyes 
látogatottság visszaesik. Egyébként a 
Hajdúkerület múltjával kapcsolatosan 
szintén szoktak még sokan jönni ku-
tatni. Jellemző hogy szakdolgozatot író 
egyetemisták és doktorálók érkeznek 
hozzánk ilyen célból. A helytörténet 
is többeket érdekel, illetve most zajlik 
Hajdúnánás helytörténeti monográfiá-
jának az elkészítése. Ehhez a Debreceni 
Egyetemről érkeznek hozzánk történé-
szek. Mindezek mellett nemcsak helyi 
dolgokkal foglalkozunk, hanem orszá-
gos projektekbe is bekapcsolódunk. 
Tehát feladataink túlmutatnak a város 
határain. Imrével kidolgoztunk például 
egy országos holokauszt oktatási prog-
ramot is. Ezt Magyarország valamennyi 
iskolájában segédanyagként használ-
ják. A reformáció 500. éve alkalmából 
szintén részt vettünk egy országos pro-
jekt kidolgozásában. A kultúra, a köz-
művelődés és az oktatás segítése nem 
csak a városra terjed ki. 

V.I. Azt gondolom, hogy közműve-
lődési és kulturális területen is ahhoz 
az alap elvünkhöz tartjuk magunkat, 
amelyben a dolgunk egy. Hidat verni 
a jelenben a múlt és a jövendő között. 
S ennek a hídnak a pilléreibe beépítjük 
mindazt, amit múltból a jövendőbe át-
vinni érdemes.

Bertalan Erzsébet

A kép a felújítás után készült
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Ingatlanértékesítési hirdetmény
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja ér-

tékesíteni a Hajdúböszörmény 4549/29 hrsz-ú, kivett beépítetlen te-
rület művelési ágú, 6104 m² nagyságú ingatlant az alábbi feltételekkel: 

Az ingatlan kikiáltási ára 23.530.920 Ft + áfa.
A kikiáltási árat az árverés során 100.000 Ft-tal szükséges emelni mind-

addig, amíg egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 
3%-a + áfa bonyolítási díjat, illetve az ingatlanon található fatömeg értékét, 
350.000 Ft + áfa összeget is meg kell fizetnie.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át 
ajánlati biztosítékként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböször-
mény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A 
befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbí-
zás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a leg-
nagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, 
és az általa befizetett ajánlati biztosítékot a vételárba be kell számítani. A 
licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett ajánlati biztosítékot 
az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes 
ajánlattevő a licitálás lezártát követően, a szerződéskötés előtt vagy után 
eláll az adásvételtől, úgy az ajánlati biztosíték részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést 
kell kötnie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfize-
tési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel 
segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló ha-
táridő - tekintettel a banki ügymenet időigényességére - 60 napra hosszab-
bodik meg.

Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj 
és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően kerül sor.

Az ingatlan értékesítése esetén a vevő köteles az ingatlant 4 éven belül 
beépíteni, melynek biztosítására az önkormányzat elidegenítési tilalmat köt 
ki. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekez-
dése alapján az értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú ingatlan vo-
natkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állam nevében 
eljáró szerv az adásvételi szerződés kézbesítéstől számított 35 napon belül 
nyilatkozik arról, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal.

Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-
as telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.

Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást 
részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2022. március 17. (csütörtök)  9.00 óra
Helye: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. 

emelet 54.)

Válságkezelés
Válságértekezletet tartott hét-

főn délelőtt Hajdúböszörmény Vá-
ros vezetése, ahol a városi intéz-
mények vezetőivel egyeztettek a 
szükséges teendőkről, a szomszé-
dos Ukrajnában kialakult háborús 
helyzettel kapcsolatban. 

szörménynek és Hajdúnánásnak is van 
ukrajnai testvértelepülése, ezért mind-
két város önkormányzatán keresztül 
igyekszik a segítséget eljuttatni a baj-
bajutottakhoz. 

Kiemelten fontos, hogy szervezet-
ten juttassuk el az adományokat a ha-

Fórizs László alpolgármester, aki a 
hétvégén személyesen vitt adományt 
Beregsurányba, a város vezetése nevé-
ben felajánlotta a 90 férőhelyes mun-
kásszállót a menekültek fogadására. 
Elmondta továbbá, hogy Kiss Attila 
polgármester segítséget ajánlott test-
vérvárosunknak, Beregszásznak. A 
testvérvárosunktól meg is érkezett a 
lista, mire van a legnagyobb szüksé-
gük, ezt felhívás útján Hajdúböször-
mény Városa is közzétette. Ezen lis-
tán szereplő dolgok egy részét már az 
önkormányzat be is szerezte. Fórizs 
László alpolgármester elmondta, hogy 
leginkább nők és gyerekek menekül-
nek most a háború sújtotta országból, 
így számukra nagyon fontos, hogy pe-
lenka, bébiétel, tisztálkodási szerek is 
legyenek a felajánlások között. Mint 
elmondta, nagyon sok magánember, 
vállalkozás ajánlott fel segítséget, amit 
ezúton is tisztelettel megköszön.

Tiba István országgyűlési képvise-
lő is nagyobb mennyiségű adományt 
gyűjtött össze, mint azt elmondta, eb-
ben a borzasztóan nehéz helyzetben 
is megmutatkozott a magyar emberek 
segítőkészsége. Kiemelte: maga a se-
gítség most a legfontosabb. Hajdúbö-

tárátkelőkhöz, hiszen rengetegen van-
nak most ott, és a még nagyobb tömeg 
csak nehezíti az ottani viszonyokat.

Hajdúböszörményben elkülönített 
számlára lehet pénzadományt küldeni, 
vagy gyűjtőpontokon adományt leadni.

Az élelmiszereket és tisztítószere-
ket az alábbi helyszíneken adhatják le 
munkaidőben: Szociális Szolgáltatási 
Központ (II. Rákóczi Ferenc utca 42.), 
Magyar Vöröskereszt területi szerve-
zete (II. Rákóczi F. u. 22.), Sillye Gábor 
Művelődési Központ (Bocskai tér 4.), 
Hajdúböszörmény–Pród, Bagota utca 6., 
Pródi Halom Egyesület, Hortó János el-
nök, Hajdúböszörmény–Hajdúvid, Krúdy 
Gyula utca 9., Vidi-Ér Vidért Egyesület 
(Kopcsáné Kocsis Edit +36-20-536-9674 
és Molnár Attila +36-30-253-4499), Haj-
dúböszörmény–Bodaszőlő, Boda Katalin 
utca 28. (IKSZT).

Amennyiben anyagiakkal szeretne 
segíteni, úgy az alábbi számlaszám-
ra küldheti felajánlását: 11738060-
15372514-11060008. A feltüntetett 
számlaszám tulajdonosa Hajdúböször-
mény Város Önkormányzata, azonban 
ez az alszámla kimondottan a bereg-
szásziak és a háborús menekültek tá-
mogatását hivatott segíteni.

Az ukrajnai háborús helyzetet 
aggódva figyelve Hajdúböszörmény 
közössége is igyekszik segítséget 
nyújtani a bajba jutottaknak, és ter-
mészetesen testvérvárosunknak, 
Beregszásznak.

Ezért gyűjtőpontokon várják a segíte-
ni szándékozók felajánlásait, hogy az ön-
kormányzat eljuttassa a segítségre szoru-
lóknak az adományokat.

Amire nagy szükség van a határátke-
lőkön:  tartós élelmiszerek, konzervek;   
tisztálkodási szerek (különösen figyelve 
a gyerekekre: pelenkák, popsitörlő); ta-
karók, plédek, cumis üvegek.

Gyűjtőpontok: Szociális Szolgálta-
tási Központ (II. Rákóczi Ferenc utca 
42.), Sillye Gábor Művelődési Köz-
pont és Közösségi Ház (Bocskai tér 4.) 
Magyar Vöröskereszt (II. Rákóczi F. u. 
22.). 

Hajdúböszörmény–Pród, Bagota 
utca 6., Pródi Halom Egyesület, Hortó 

János elnök. Hajdúböszörmény–Haj-
dúvid, Krúdy Gyula utca 9., Vidi-Ér Vi-
dért Egyesület (Kopcsáné Kocsis Edit 
+36-20-536-9674 és Molnár Attila +36-
30-253-4499).

Hajdúböszörmény–Bodaszőlő, 
Boda Katalin utca 28. (IKSZT).

Aki tud, pénzbeli felajánlást is tehet, 
melyet elkülönített számlán kezel az 
önkormányzat: 11738060-15372514-
11060008. Több magánember, vállalko-
zó ajánlotta már fel azonnal a segítségét, 
akiknek ezúton is köszönjük!

Gyűjtőpont

Oltás
A héten még van lehetőség az első, 
második, harmadik és negyedik kö-
rös covid elleni védőoltások felvéte-
lére. Csütörtökön 14-18 óra között, 
pénteken 14-16 óra között kereshetik 
fel a Kálvin téren lévő rendelőintéze-
tet az oltakozni vágyók. Jövő héten 
csütörtökön lesz még erre lehetőség.
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Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.

www.hajduboszormeny.hu 
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Felelős kiadó: 
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Kiss Attila polgármester
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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. Március 5-6. (reg-
gel 7-től 19 óráig): dr. Szabó János (06-20-
9-773-060). 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: 36-52-219-
419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,  péntek: 
8-13.30-ig.  Személyesen a Városi Piac felügye-
leti irodájában.

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. Március 
9-én, szerdán  Dr. Vincze-Miqdadi Edit al-
jegyző tart fogadóórát.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig

Gyógyszertári ügyelet

M
ár

ci
us

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

5-6. (szo-vas.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

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

8. (kedd) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/343-4800

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

10. (csütörtök) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

11. (péntek) Aranysas Ady tér 11. Tel: 227-779

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

• ÁLLATGONDOZÓ 
és

• GÉPI FEJŐS 
tejelő szarvasmarha telepre

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!

Fájó szívvel emlékezünk 

TÓTH CSABA
halálának 5. évfordulójára.

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk! 
Szép emléked itt marad közöttünk. 
Hiába telnek a hónapok, az évek, 
Téged feledni soha nem lehet. 
A bánat, a fájdalom örökké megmarad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Szerető Édesanyja és családja.

Megemlékezés

DIMANDNÉ BALOGH ANDREA
(a Bethlen Gábor Általános Iskola

volt pedagógusa)
halálának 6. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugodalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint egy fényes csillag!”

Szerető családja

Megemlékezés

NÉMETH MIHÁLYNÉ 
(szül. Németh Juliánna
volt Dorogi utcai lakos) 

halálának 10. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk

„Nehéz volt az életed,
legyen könnyű az álmod! 
Pihenjél békében.”

A Fazekas-család.

Megemlékezés

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.

SZABADI  JÁNOSNÉ 
(született: Molnár Anikó)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

A művelődési központban működő kö-
zösségek programjai:
Március 9. 15 óra: az Aranykor Nyugdíjas 
Klub foglalkozása.
Március 10. 16 óra: a Honismereti Klub 
foglalkozása. Előadás: Bagossi Gáborné: 
Vasvári Pál emlékezete, szerepe a márciusi 
forradalomban.
Március 11. 15 óra: A Varga Lajos Kultúr-
kör foglalkozása.

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak. 
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

 A gyászoló család.

FEHÉR  ISTVÁN
(gulyás)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak. 
„Vigyázzatok, legyetek ébren, 
mert nem tudjátok,
mikor jön el az az idő…!” (Márk 13:33)

 A gyászoló család.

TÓTH GÁBOR

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak. 
„Nem az a bánat, amely fáj 
és amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk szótlanul egy életen át, 
némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen,
drága lelke nyugodjék békében!”

 A gyászoló család.

SZABÓ ANTAL

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Gyászjelentés

74 éves korában örökre megpihent. Drága 
szerettünk temetése 2022. március 10-
én 13.00 órakor lesz a Hajdúböszörményi 
Köztemető ravatalozójából, polgári szer-
tartás szerint.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

 A gyászoló család.

CS.TÓTH GÁBORNÉ
(született: Nagy Mária)

a Bocskai István Általános Iskola 
volt igazgatóhelyettese

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
 akik ismerték és szerették, hogy
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A Kertész László Városi Könyvtár 
szeretettel várja az érdeklődőket
március 9-én délután fél 5-től 

BORÓK IMRE helyismereti könyvtáros 
REJTÉLYEK AZ IRODALOMBAN

 című előadására.

Tájékoztató
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által fenntartott 

óvodákban  a 2022/2023. nevelési évre történő jelentkezésről 
és beiratkozásról

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.  Ez a kötelezett-
ség azon gyermekekre vonatkozik, aki 2019. szeptember 01. előtt születtek, és 
még nem járnak óvodába. 

A szülő kérelmére, ha a gyermek augusztus 31. napjáig a negyedik életévét betölti, a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdú-
böszörmény, Bocskai tér 1.) felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakö-
telezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabály-
sértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet. 

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. 
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bárme-

lyik óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.hajduboszormeny.hu oldalról. 
A kitöltött jelentkezési lapot 2022. március 11-ig abban az intézményben kell leadni, 
ahová a szülő gyermeke felvételét kéri. 

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik 
óvodában, illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu oldalról. 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzeté-
ben lakik, vagy, ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője 
dönt legkésőbb 2022. március 18-ig, mely döntésről értesíti a szülőt. 

A beiratkozás időpontjáról a fenntartó hirdetményt tesz közzé a saját hon-
lapján, valamint a helyben szokásos módon. 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott dön-
tés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított tizenöt 
napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Hajdúböszörmény Város 
Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban be-
nyújtani. 

Az óvodába jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az óvoda-
vezetőknél illetve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán Dr. Kovács Erzsébet osz-
tályvezetőnél. (Polgármesteri Hivatal, fsz. 24. iroda, tel: 52/563-224, email: Kovacs.
Erzsebet@hajduboszormeny.hu)

Koláné Dr. Markó Judit  jegyző

Poór Imre 

és felesége, Poór Imréné 

szül. Nagy Margit 

február 18-án ünnepelte 

55. 
házassági évfordulóját.

Ez alkalomból további hosszú, 
boldog életet kíván 
szerető családjuk.

Házassági évforduló

Molnár Mária és 
Kiss Sándor 

február 19-én ünnepelte

 50. házassági évfordulóját.
 

Hosszú, boldog életet 
kívánunk jó egészségben.

Lányuk Ildikó, 
fiaik: Csaba és Sándor, 

vejük: Péter, menyük: Dóra  
és az unokák: 

Jázmin, Ármin és Nadim.

Házassági évforduló

Házassági évforduló

Bay István és Bay Istvánné (szül. Zolnai Katalin) február 19-én 

ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból sok boldogságot kíván szerető családjuk.

   

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNY-,
NŐI DZSEKI CSEREAKCIÓ!Egy megunt öltönyét, kabátját,  női dzsekijét

most 10.000 Ft-értbeszámítjuk, ha újat vásárol!

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MÁRC. 9. (szerda), 9-14 óra

ÓRIÁSI FAZON- és MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól az idősebb korosztályig mindenkinek (EXTRA méret is!)– Eredeti szőrmés kabátok– Öltönyök normál, telt és EXTRA méretben is!– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi),  zakók, szövetnadrágok 

Apróhirdetés
HÁZ ELADÓ Hb. Csokonai u. 20. 
szám alatt. Irányár: 25 millió fo-
rint. Érd az alábbi telefonokon: 
+362096244-66, +3670387-9966, 
+3630873-1780.

Programajánló
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Labdarúgás
 Hajdúböszörményi TE – DEAC II. 

1–0 (0–0). 100 néző. Vezette: Szűcs 
L. (Sovány L., Kozma M.). HTE: Tóth 
Cs., Ignáth T., Borbély M., Forgó P., 
Mizsei Sz. (Pásztor D.), Szilágyi M., 
Horváth L. (Fekete I.), Somogyi M., 
Hutka D., Dénes S., Bányász A. Edző: 
Kaszás János Gól: Szilágyi Márk. 
Jók: mindenki, illetve Urbán G.

Molnár Janka, az Eötvös-iskola 
tanulója, s a gimnáziumba készül 
továbbtanulni. Csapatkapitánya az 
U-15 röplabdásainak. A HTE színe-
iben versenyző sportoló, nyolc éves 
kora óta játszik. Edzője, Kiss Imréné 
szerint is tehetséges, kitartó és ruti-
nos játékos, aki szívvel, lélekkel lép 
pályára. Szinte minden poszton meg-
állja a helyét. 

– A február 12-ei mérkőzéssorozaton 
megsérültél. Mi történt veled?

– El akartam kerülni a hálóérintést, 
ezért a leütésből rosszul értem földet és 
eltört a bokám.

– Meddig tarthat a kényszerpihenő?
– 6-8 hetet mondtak az orvosok. Való-

színűleg fokozatosan térhetek majd visz-
sza az edzésbe.

– Miért pont a röplabdát választottad?
– A bátyám is röplabdázott. Ez volt az 

fő oka.  Tőle kaptam kedvet a játékhoz. 
2015-ben, 8 évesen kezdtem az iskola 
csapatában játszani. Láttam néhány mér-
kőzést, megtetszett ez a sport. Megfogott 
a hangulata, és, hogy össze kell dolgoz-
nunk a sikeres akciókért.

– Más sportágakban kipróbáltad magad?
– Igen.  A nővérem triatlonozik, így 

természetes volt, hogy azt is kipróbálom. 
Voltam néhány úszó-, futó- és bicikliedzé-
sen, de hamar rájöttem, hogy nem ez az 
én utam.

– Mi döntött a röplabda mellett?
– Volt lehetőség az iskolában kipróbál-

ni. Jól éreztem magam a csapatban. Így 

nem is kerestem másik lehetőséget. Tet-
szik, hogy ez egy dinamikus sport, ahol 
az erő mellett gyors gondolkodásra is 
szükség van.

– Egyéni sportágakban nem is gondolkoz-
tál?

– Hamar rájöttem, hogy az nem nekem 
való. Inkább csapatjátékos vagyok.

– Mennyire találtad meg a helyed a csa-
patban, illetve az egyesületnél?

– Azt mondhatom, hogy könnyen be-
illeszkedtem a csapatba, hiszen a lányok 
többségével már az iskolai társaságban 
is együtt játszottunk. A HTE sok lehe-
tőséget ad nekünk a fejlődésre. Kapunk 
felszerelést, kényelmesen utazhatunk. 
Több edzőtábort szerveztek nekünk, ahol 
volt lehetőség és idő új edzésmódszerek 
kipróbálására, és jó alkalom a csapatépí-
tésre is.

– Mennyi időt szánsz hetente erre a játék-
ra?

– Hetente kétszer másfél órát edzünk, 
és havonta meccsnapon játszunk, kettő-
három mérkőzéssel.   

Jól tanul és sportol

Tehetségeink

Felolvasómaraton
Immár 14. alkalommal hir-

dette meg a csíkszeredai Ká-
joni János Megyei Könyvtár a 
felolvasómaratont, amelyhez bö-
szörményi intézmény is csatla-
kozott.

Hajdúböszörményi TE – DEAC 
II. Ifi: 5–0.

Kaszás János: Jól kezdtük a mér-
kőzést. Többet birtokoltuk a labdát. 
Sikerült sok helyzetet kialakítani, 
amelyek sajnos kimaradtak. A má-
sodik félidőben kiegyenlítettebb volt 
a játék, ekkor már ellenfelünknek is 
voltak lehetőségei. 

– A mérkőzéseket vagy az edzéseket ked-
veled jobban?

– Nem tudnék választani, hiszen mind-
kettőt szeretem. A meccs mindig kihívás. 
Jó érzés, amikor a mérkőzéseken sikerül 
alkalmazni az edzéseken tanult techniká-
kat.

– Ki a sportolói példaképed? 
– A nővérem már akkor is triatlono-

zott, amikor születtem. Miatta lett fontos 
és természetes számomra a mozgás. Ő az 
első példaképem, kicsi korom óta büszke 
vagyok rá. A röplabdások közül Tóth Fru-
zsinát mondanám. Ő liberó poszton ját-
szik a Fatum Nyíregyháza csapatában, és 
tagja a válogatottnak is. Gyors, technikás, 
vidám játékos. A későbbiekben én is ezen 
a poszton szeretnék játszani. 

– Sikert sikerre halmoztok a csapattal. Mi 
lehet ennek a titka?

– Régóta vagyunk együtt, élvezzük a 
játékot. Az edzőnk, Kiss Imréné nagyon 
jól megtanította nekünk az alapokat és 
folyamatosan hasznos tanácsokkal segíti 
a játékunkat. 

– Mely eredményekre vagy a legbüszkébb?
– A 2021-es strandröplabdaszezon na-

gyon jól sikerült. A párommal, Nagy La-
urával nagyon jól kiegészítjük egymást 
a pályán, szeretünk együtt röplabdázni. 
Több fordulót is éremmel zártunk. Ösz-
szesítésében a megyei bajnokság 3. he-
lyén végeztünk az U19 korosztályban.  A 
csapattal már négy éve sikeresen szere-
pelünk a korosztályos bajnokságban. A 
2019-es évünk volt eddig a legsikeresebb. 
Vezettük a tabellát, esélyünk volt az első 

helyre, amikor a pandémia miatt leállítot-
ták az országos bajnokságot. Az idei sze-
zon is jól alakul, eddigi teljesítményünk-
kel sikerült a felsőházba jutnunk. 

– A röplabdában mit szeretnél elérni?
– Szeretném, ha a röplabda sokáig ré-

sze lenne az életemnek. Most úgy gondo-
lom, hogy szeretnék felnőttként NB I-es 
csapatban játszani. 

– Hogyan tudod a sportot és a tanulást 
összeegyeztetni?

– Igyekszem előre tanulni a szabad hét-
végéken. Az iskola maximálisan támogat-
ja a sportot. Az intézményt is sikeresen 
képviseljük a a versenyeken. A 2018/19-
es diákolimpián sikerült eljutnunk az or-
szágos elődöntőig.

– Ha nem röplabdázol, és nem tanulsz, 
mivel szeretsz még foglalkozni?

– Mostanában sokat olvasok.
– Mit kívánhatunk most neked?
– Minden jókívánságnak örülök. Most 

talán a gyors és teljes felépülés lenne a 
legfontosabb!

bertalan

ról), az Amerikai Egyesült Államok-
ból (Berkley, Cleveland), Angliából 
(Carlisle), Kanadából (Torontó: a 
Független Magyar Rádió munkatár-
sai) ezen a februári, kedd reggeli na-
pon mindenhol hallhatók voltak Ne-

Hét országban 38 733-an olvastuk 
fel idén Nemes Nagy Ágnes költemé-
nyeit február 25-én.  

Romániában 33 425 felolvasó 
volt, míg Magyarországon 3 266-an 
olvastuk fel a verseket. Romániá-
ból, Magyarországról, Szlovákiából 
(Felvidék), Ukrajnából (Kárpátaljá-

mes Nagy Ágnes versei. Romániában 
ettől az évtől hivatalosan is február 
15. az olvasás napja lett.

A Bethlen-iskolában a Debreceni 
Dózsa György-iskolával együtt, 250 
diák olvasott verset. 

Kovács Anikó Csilla

KÁLVIN TÉRI

 ruhajavító

KÁLVIN TÉR 10.
(KÖRFORGALOM, SARKI ÜZLETHÁZ)

ÉRTESÍTJÜK 
Hajdúböszörmény lakosságát 

és a jogi személyeket, hogy 
március 15-én (kedden) a 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
az ünnepre való tekintettel, 

ELMARAD!
Helyette mácius 12-én, 

szombaton történik
 a hulladékszállítás.

A megszokott helyre 
az elszállítani kívánt hulladékot 

kérjük, reggel 6 óráig 
helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


