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A hét arca            2. oldal    Sport         8. oldal 

Állásbörze

A Hajdú-Bihar Megyei Fej-
lesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. állásbörzét rendezett Haj-
dúböszörményben, a művelődé-
si központban, március 3-án. A 
programon harminchét kiállító 
kínálatával találkozhattak az 
érdeklődők. 

A rendezvény célja, hogy a térség 
munkavállalói, valamint az őket al-
kalmazni kívánó munkaadók részére 
lehetőséget teremtsenek a találko-
zásra és a kapcsolatfelvételre. Tiba 
István országgyűlési képviselő kér-
désünkre elmondta, a térség szem-
pontjából fontos, hogy itt is tartanak 
állásbörzét. 

– Hajdúböszörmény erős vállalko-
zói réteggel és komoly munkavállalói 
kínálattal rendelkezik. Tehát ilyen 
helyen mindenképpen létjogosultsá-
ga van annak, hogy közvetlenül el-
hozzuk a lehetőségeket az emberek 
számára. A vállalkozásoknak is jó, 
mert így nem kell önállóan szervez-
niük a hasonló alkalmakat.  

Sőrés István alpolgármester a ren-
dezvényen beszélt arról, hogy Haj-
dúböszörményben majd húszezer az 
aktív munkavállalók száma. Óriási 
az igény a munkáltatók részéről a jó 
munkaerő iránt. 

– Ez az állásbörze tulajdonképpen 
arra kínál lehetőséget, hogy a helyi, 
illetve a megyei vállalkozások bemu-
tathassák a kínálataikat. Itt minden 
kötöttség nélkül el lehet beszélget-
ni az ajánlatokról. A város igyekszik 
mindent megtenni azért, hogy az itt 

élő emberek megtalálják helyben a 
számításaikat. Nemrég fejeződött be 
a több mint nyolc hektáros Nyugati 
Ipari Park fejlesztése. Itt minden hely 
elkelt. Most már azon kell gondol-
kodnunk, hogyan tudjuk ezt bővíteni 
– mondta az alpolgármester.

Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés 
elnöke köszöntőjében többek között 
azt fogalmazta meg, hogy azok a 
munkahelyek, melyek most bemutat-
koznak, a következő évtizedek meg-
határozó ágazatait képviselik. Külön 
szólt a települések közötti együtt-
működés fontosságáról. Korbeák 
György, a HBMFÜ ügyvezetője hoz-
zászólásában arról beszélt, hogy ez 
az alkalom a megyében a harmadik. 
Maga a projekt, melynek keretében 
megvalósult a program, több évet 
ölelt fel. A Kőröstej Kft. részéről Vas 
Erika HR-vezető egyebek mellett a 
következőket mondta el kérdésünk-
re. 

– Nagyon fontos az, hogy a környe-
zetünk megismerje cégünket. Sokat 
újultunk és változtunk. Több új ter-
méket készítünk.  Stabil vállalati hát-
teret tudunk biztosítani a jelentke-
zőknek. Minden korosztályt nagyon 
szívesen fogadunk. Hosszútávon sze-
retnénk mindenkit alkalmazni. Szá-
munkra nagyon fontos a betanulás 
és a betanítás, a családias légkör. 

Varga Zsolt kiállítóként a KEVIÉP 
Kft.-t képviselte. – Engem bízott meg 
a cég, hogy próbáljak olyan szakkép-
zett munkatársakat keresni, akik a 
vállalkozásunk fejlődéséhez hozzá 
tudnának járulni. Mindenképpen 

jónak tartom a rendezvényt, mert a 
személyes kontaktustól nincsen jobb 
ebben a mai világban. 

Azt tapasztalom, hogy egyre 
nehezebb szakképzett munkaerőt 
találni. Bízom benne, hogy akikkel 
most felvettük a kapcsolatot, ké-
sőbb keresni fognak bennünket. 

Kulcsár Mária a standok között tá-

jékozódott, amikor megszólítottuk. 
– Tájékozódok, kíváncsi vagyok, 

hogy milyen lehetőségek vannak a 
számomra. Bízom benne, hogy talá-
lok magamnak valót. Jó, hogy állás-
börzét rendeznek a városban, így kö-
zelebb jönnek hozzánk a munkaadók. 

bertalan

Bejelentés a miniszter 
hajdúböszörményi látogatásán

Dr. Palkovics László innováci-
ós és technológiai miniszter, Dr. 
Tiba István miniszteri biztos, 
országgyűlési képviselő és Prof. 
Dr. habil Bács Zoltán, a Debrece-
ni Egyetem kancellárja tartottak 
sajtótájékoztatót a hajdúböször-
ményi Városházán. 

Palkovics László miniszter hajdú-
böszörményi látogatásán bejelentet-
ték, hogy a Debreceni Egyetemmel 
közösen elindulnak a Nemzeti Reha-
bilitációs Központ tervezési munká-
latai.

Az eseményen jelen volt Kiss Attila 
polgármester mellett Pajna Zoltán, a 
megyei közgyűlés elnöke, valamint 
több környező település városveze-
tője is részt vett a sajtótájékoztatón, 
illetve az azt megelőző egyeztetésen.

A sajtótájékoztatón Palkovics Lász-
ló miniszter a térség kedvező jövőbeli 
helyzetére tért ki azzal, hogy Hajdú-
böszörményben épül meg a Nemzeti 
Rehabilitációs Központ, így új mun-
kalehetőségek jönnek létre, amely 
kedvező hatással lesz az Északkelet-

Magyarországi Régióra is.
A Nemzeti Rehabilitációs Központ 

tervezése Hajdúböszörmény város-
ának és a Debreceni Egyetem együtt-
működésének egy kiemelkedő példá-
ja, Kiss Attila polgármester és Bács 
Zoltán kancellár közös gondolkodá-
sának egyik eredménye – mondta 
Tiba István. Nemcsak Hajdúböször-
mény számára fontos beruházás ez, 
hanem a régió, illetve egész Magyar-
ország számára is. Most elkezdődhet 
a tervek előkészítése, amit majd a 
közbeszerzés követ a több 10 milliár-
dos beruházás folyamatában.

Hozzátette, hogy az egészségügyi 
fejlesztésen túl, a közelben tervezett 
MotoGP pálya szintén fejlődési lehe-
tőséggel bír, és páratlan előnyökkel 
jár, amire büszkék lehetünk.

Külön kiemelte Bács Zoltán, hogy 
a Nemzeti Rehabilitációs Központ 
koncepciója egy fontos mérföldkő.

Minden megszólaló úgy véleke-
dett, hogy komoly szerepe van a pro-
jektnek és hisznek abban, hogy ezek 
a hatalmas beruházások hosszútávon 
a város érdekeit fogják szolgálni.
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Fél éve igazgatja a Bethlen-
iskola közösségének munkáját 
Menyhárt Zoltán. A szakember 
számára a tanítás azt jelenti, 
hogy segíti a másikat a felfede-
zésben. Elmondása szerint jó 
másnak adni. 

– Mi a feladata egy iskolaigazgató-
nak?

– Nagyon sokrétű a feladatom. Órá-
kat tartok, a kollégák jelzéseire is re-
agálok, irányítom a szakmai munkát, 
és a gyerekekre különösen odafigye-
lek. Tevékenységi körömbe tartozik 
még az iskola népszerűsítése. Nem 
mindegy, hogy milyen kép alakul ki a 
városban az intézményünkről. 

– Amikor kezdte a pályát, gondolta-e, 
hogy egy ilyen nagy intézményt fog ve-
zetni, mint a Bethlen-iskola?

– Nem gondoltam akkor még erre, 
amikor kezdtem. De az évek során 
egyre kíváncsibb lettem. Érdekelt, 
hogy milyen feladatai vannak egy 
ilyen pozíciónak. Szerettem volna 
magamat kipróbálni ezen a területen 
is. Összegyűjtöttem a tapasztalato-
kat, így beleláttam ebbe a tevékeny-
ségbe is. 

– Annak idején hogyan választotta a 
pedagógushivatást?

– Katonaság után, amikor lesze-
reltem, Álmosdra hívtak képesítés 
nélküli napközis nevelőnek.  Ekkor 
annyira megszerettem ezt a hivatást, 
hogy utána már tudatosan jelentkez-
tem a tanítóképző főiskolára. A dip-
lomám megszerzése után rögtön a 
pályára léptem.

– A családjukban volt pedagógus?
– Nem volt. Én vagyok az első pe-

dagógus a családban. Nagyon támo-
gattak és a szüleim büszkék voltak 
arra, hogy a testvérem után, én is 
diplomás ember lettem. Édesapám 
a termelőszövetkezetben dolgozott, 
édesanyám pedig az iskolai konyhán. 

– A tanáraitól mit kapott a pályája 
indításához?

– Nagy szerencsém volt, mert a 
főiskolán is nagyszerű tanárok taní-
tottak. Azokban az intézményekben, 
ahol a gyakorlataimat töltöttem, 
olyan pedagógusok keze alatt sze-
rezhettem jártasságot, akik rengeteg 
motivációt, biztatást, és iránymuta-
tást adtak számomra ehhez a hiva-
táshoz. 

– Soha nem bánta meg, hogy ezt a pá-
lyát választotta?

– Nem. Jó másnak adni. Ez az 
egyik hitvallásom. A másik az, hogy 
minden gyermekben meg kell találni 
a jót.

– Hogyan választott szakot?
– A tanítói szakot matematika 

műveltségterülettel végeztem. A 
diploma megszerzése után, Hajdú-
sámsonban kezdtem a pályámat. 
Nekem nagyon tetszett az alsós kor-
osztály tanítása. Hiszen egy óvodá-
ból „becsöppent” gyereket eljuttatni 
negyedik osztályban arra a szintre, 
hogy már biztosan tud írni, olvasni 

és számolni, felejthetetlen élmény. 
Mivel mindig kevés volt a matema-
tika tanár, ezért gyakran tanítottam 
számtant a felső tagozatban is. Most 
is ötödik osztályban oktatom erre 
a tantárgyra a tanulókat, bár soha-
sem szűntem meg tanító bácsi lenni. 
Mindegy, mit kell tennem, én száz 
százalékosan végzem a feladataimat. 

– Hálás feladat manapság matemati-
kát tanítani?

– Általában nem ez a kedvenc 
tantárgya a gyerekeknek. Ennek el-
lenére hálás feladat tanítani. Azt 
szoktam mondani, hogy ez a tárgy 
egyértelműbb, mint a rajz vagy ma-
gyar.

A számok önmagukért beszélnek. 
Egy matematikai feladat megoldása 
nem lehet szubjektív.

– Mi volt az első benyomása a Beth-
len-iskoláról?

– Természetesen hallottam már 
a Bethlen-iskoláról. Engem az első 
munkahelyemre emlékeztetett, 
amely szintén nagyon jó tantes-
tülettel rendelkezett. Szeptember 
óta egyre inkább megerősödik ben-
nem, hogy jól választottam. Remek 
iskola, csodálatos és tehetséges 
gyerekkel és nagyszerű tanárokkal. 
Kiválóan érzem itt magam. 

– Mi a pedagógusi és vezetői ars po-
eticája? 

– Segíteni másokon, illetve a kö-
vetkezetesség. Akár tanítási órákon, 
akár intézményvezetőként, ezt min-
dig szem előtt tartom. Úgy vélem, 
hogy a mai online világban is fontos a 
személyes kapcsolat. Szerintem min-
den megoldható ilyen kontaktusban.  
Szívesen beszélgetek bárkivel. Az én 
igazgatói ajtóm és a helyetteseimé 
mindig nyitva áll. Bárki, bármikor be-
jöhet, nem kell időpontot kérni. 

– Mennyire tartja fontosnak, hogy a 
diákok felé mindig szeretettel és tiszte-
lettel forduljon?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy 
a szeretetet és tiszteletet meg kell 
egymásnak adni.  Vallom, amilyen a 
mosdó, olyan a törölköző. 

– Mit tart munkája legnagyobb sike-
rének?

– A legnagyobb sikerek között tar-
tom nyilván, amikor egy régi tanítvá-
nyom visszajelez számomra. Például 
meghív a diplomaosztójára, vagy 

bárhol találkozunk beszédbe elegye-
dik velem.  A hivatásomban az igazán 
nagy eredmények, lehet, hogy csak 
később érnek be. Ezért is figyelemmel 
kísérem diákjaim későbbi sorsát. Van 
egy hobbim. Szívesen vőfélykedem. 
Nagyon sok tanítványomnak voltam 
az esküvőjén ceremóniamester. 

Menyhárt ZoltánA hét arca

– Szakmailag minden vágya teljesült 
ezidáig?

– Úgy érzem, hogy igen. Jó helyen 
dolgozom, nagyszerű gyerekekkel és 
kiváló kollégákkal. Egymást segítve 
haladunk előre, egy célért. Most a he-
lyemen vagyok. 

– Amikor nem a hivatását gyakorolja, 
mivel foglalkozik?

– Szeretek sportolni és olvasni. A 
népzenét nagyon kedvelem. Citerán 
játszom is. De gyakran túrázok, ke-
rékpározok és focizok. Ezek mellett 
tartalékos katona vagyok. Ahogyan a 
munkám engedi, és hívnak, szolgála-
tot szoktam teljesíteni. 

– Mit javasol azoknak, akik most kez-
dik a pályát?

– Kitartást kívánok a pályakezdők-
nek. Ez egy szép hivatás. Az benne a 
jó, hogy olyat mutatunk meg a gyere-
keknek, amit ők nem tudnak. A vilá-
gon a legszebb adni, adni és adni. Ez 
a munkánk titka.

bertalan

A lakosok által gyűjtött adomá-
nyok március 4-én megérkeztek 
a tiszabecsi általános iskolába. 

Az ukrajnai háború elől menekü-
lők megsegítésére gyűjtött tartós 
élelmiszerek, tisztálkodási eszközök 
a Manna Lángos családi vállalkozás 
segítségével jutottak el a szabolcsi 

Célba ért az adomány
településre. A kis csapat a szállításon 
túl azt is vállalta, hogy három napon 
át frissen sütött lángossal segíti a 
Tiszabecsen elszállásoltakat. A szál-
lítmányt Kiss Attila polgármester is 
elkísérte. Külön öröm, hogy az ado-
mányok egy részét sikerült kifeje-
zetten Beregszász testvérvárosunk 
részére továbbküldeni.
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Bűnmegelőzés
A bűncselekmények áldoza-

tainak napja alkalmából két 
előadásból álló találkozót szer-
vezett a Hajdúböszörményi Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF). Az eseményen, a Debre-
ceni Egyetem GYGYK dísztermé-
ben jelen volt Szabóné Rácz Tí-
mea, a KEF szakmai elnöke. 

A megjelenteket Sőrés István alpol-
gármester, a KEF társadalmi elnöke 
köszöntötte. Kiemelte, hogy a Hajdú-
böszörményi KEF 2021-ben újjászer-
veződött, és újult erővel, hatalmas 
motivációval, új stratégiával kezdték 
a munkát.

A köszöntő után Tullner Gabri-

ella szakpszichológus tartotta meg 
előadását „Kötődési traumatizáció 
hatása az áldozattá válás tükrében” 
címmel.

Kiemelte, hogy ez rendkívül bo-
nyolult, szerteágazó, komplex téma, 
hiszen számtalan sérülés érheti az 
ember lelkét, ami a további generáci-
ókra is kihathat. A lelki sérelmek és 
azok kezelése (vagy esetleg szőnyeg 
alá seprése), óriási szerepet tölt be a 
személyiségünk fejlődésében – fogal-
mazta meg.

A családon belüli gyerekbántalma-
zás két jelentősebb esete az érzelmi 
bántalmazás (ijesztgetés, hibáztatás, 
elutasítás) és az elhanyagolás (mu-
lasztás). Következményei, hogy az 
áldozatokra jellemző lesz: koncent-
ráció hiánya, érzelemszabályozási 
nehézségek, figyelemzavar, hatalmas 
kockázatvállalás, melyek a felnőtt 
korban alvászavarhoz, depresszió-
hoz, egészségük romlásához, legális 

és illegális szerek használatához ve-
zetnek.

Kiss Imre, a Hajdúböszörményi 
Rendőrkapitányság munkatársa ki-
emelte, hogy minden esetben segít-
séget kell kérnünk, legyen akár is-
kolán belüli bántalmazás, zsarolás, 
lopás. Fontos, hogy a  gyerekek jelez-
zék a tanárok, nevelők irányába, ha 
bármiféle sérelem éri őket. 

Illetve kitért a családon belüli ese-
tekre, melyekről a külvilág gyakran 
nem szerez tudomást és nehezen bi-
zonyíthatóak.

Hangsúlyozta, hogyha a segítség-
kérést elmulasztjuk, akkor annak kö-
vetkezményei között szerepelhet a a 

személyiség roncsolódása, áldozatból 
elkövető lehet, és a legrosszabb for-
gatókönyvként említette az öngyil-
kosságot!

Előadása másik témája a kábító-
szer prevenció volt, ahol leginkább 
a dizájner drogokról beszélt, mert 
elmondása szerint ez az egyik leg-
nagyobb rizikófaktor, hisz olcsó és 
könnyen beszerezhető, viszont külö-
nösen veszélyes, mert mérgező anya-
gokat is tartalmazhat. Az ismeretlen 
hatóanyag ismeretlen hatást válthat 
ki. Függőség mellett, az egészségügyi 
leépülést és a megszerzés miatti bűn-
cselekményt is említette, mint követ-
kezményeket.

Az előadások után Sőrés István 
hozzátette, hogy évről évre egyre 
jobb a közbiztonság, ami, mint meg-
fogalmazta: közös érdemünk!

A.P. Utcafórum
Utcafórumot tartott a főtéren 

az Egységben Magyarországért vá-
lasztási szövetség, március 5-én.

 Elsőként Tömöri Zsolt elmondta, 
hogy két lehetséges irány közül lehet 
választani. Az egyik felfelé, a másik 
pedig az, hogy előre. Majd sorolta az 
előre kifejezést képviselő kormány-
zati tevékenység, általa vélt hibái-
nak kritikáját. Ezt követően Donáth 
Anna a közösség, a közös cselekvés 
erejét hangsúlyozva, többek között 
elmondta, hogy Hegedüs Péter kép-
viselőjelölt embersége, tisztessége és 
becsületessége nemcsak a környéken, 
hanem Budapesten is ismert. A to-
vábbiakban Hegedüs Péter, a 6. számú 
választókerület jelöltje elmondta, sze-
rinte április 3-án kormányt váltanak. 

Építsünk 2022 után is! – mondotta. 
De stadionok helyett a kórházakat kel-
lene helyrehozni. A jelölt véleménye 
szerint, ugyancsak rendbe kéne hozni 
a bölcsődéket, az óvodákat, iskolákat, 
az utakat, a járdákat. Márki-Zay Péter 
a fórumon egyebek mellett elmond-
ta azon véleményét, hogy soha ilyen 
korrupt kormánya Magyarországnak 
még nem volt, amelyet le kell váltani-
uk. Márki-Zay beszélt a minimálbérek 
adómentessé tételéről, a nyugdíjak 
svájci indexálásáról, a rugalmas nyug-
díj bevezetéséről a még dolgozóknak, a 
helyi gazdálkodóknak visszajuttatan-
dó földekről, a vállalkozóknak adandó 
uniós támogatásokról, a kötelező ka-
marai tagság eltörléséről, a minimál-
bér uniós számításáról.  

bertalan

Gyermekvédelmi tanácskozás
Online keretek között rendez-

ték meg február 22-én a Szociális 
Szolgáltatási Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatának 14. 
Gyermekvédelmi tanácskozását 
Hajdúböszörményben.

A tanácskozáson Töviskes Mária 
Magdolna intézményvezető elmond-
ta, hogy városi szinten a szociális jel-
zőrendszer hatékony működtetésével, 
a szakemberek együttműködésével a 
gyermekek veszélyeztetettsége meg-
előzhető. 

Ezután Széll Csilla szolgálatvezető a 
tanácskozás első részében a jelzőrend-
szeri tagok beszámolói alapján, az in-
tézményekben folyó gyermekvédelmi 
tevékenységeket mutatta be. Az online 
oktatás zavartalan működéséhez az in-
tézmények szorosan együttműködtek 
az iskolai segítőkkel, családsegítőkkel, 
esetmenedzserekkel. Családlátogatá-
sokkal, laptop biztosításával az iskolai 
lemorzsolódás megelőzése volt a cél. 
2021-ben a szolgálathoz a probléma-
jelzések leginkább a nevelési-oktatási 
intézményekből érkeztek, ezen kívül a 
védőnők, a rendőrség, ügyészség, csa-
lád- és gyermekjóléti központ élt jelzé-
si kötelezettségével. Az alapellátásban 
gondozott gyermekek, családok eseté-
ben nevelési elhanyagolással, életviteli, 
lakhatási, anyagi problémákkal talál-
kozunk leginkább. Ezen kívül válási és 
kapcsolattartási problémák is gyakran 
előfordulnak a gondozottaknál. Krízis-

helyzetben lévő felnőttekkel kapcso-
latos azonnali ügyintézésre több alka-
lommal is sor került.  

Keresztény Rita központvezető is-
mertette a hatósági intézkedéssel érin-
tett gyermekek helyzetét. A városban 
élő veszélyeztetett helyzetű gyermekek 
száma az elmúlt évekhez képest jelen-
tősen nem növekedett, melyet a véde-
lembe és nevelésbe vett, valamint az 
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerme-
kek számának alakulása is alátámaszt. 

A központ speciális szolgáltatásai 
közül a jogi és pszichológiai tanács-
adást, valamint az óvodai – és iskolai 
szociális segítő tevékenységet veszik 
leggyakrabban igénybe a város lako-
sai.  

Az előadásában kitért arra is, hogy a 
szakemberek együttműködése és a köl-
csönös kommunikáció kiemelkedően 
fontos a szociális területen. 

A rendezvény utolsó részében a 
Bodai Nóra egészségpszichológus ál-
tal tartott előadásból, a résztvevők 
erőszakprevenciós technikákkal ismer-
kedhettek meg. Az intézmények a gyer-
mekközösségekben kialakult erőszak 
kezeléséhez kaptak segítséget. A szak-
ember megfogalmazta, egy-egy ilyen 
szituáció kezelése hosszabb folyamat is 
lehet, ha szükséges, érdemes pszicholó-
gus segítségét kérni. Zárszóként pedig 
megfogalmazódott az együttműködés 
és a jelzési kötelezettség fontossága.

Széll Csilla szolgálatvezető
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– Oszlopos tagja a Káposztáshús 
Nonprofit Kft-nek. Mi ennek a csapat-
nak a története?

– Ez a gárda egy baráti társaságból 
alakult. Más néven és összetételben 
már több versenyen is elindultunk. 
Ezt sem akartuk kihagyni, hiszen jó 
dolog. Maga a helyszín ugyancsak 
vonzó volt a számunkra. A nevet pe-
dig közösen választottuk. 

– Miért éppen a toroskáposzta került 
a terítékükre?

– Ezt is közösen döntöttük el. Min-
denki szereti, ráadásul könnyen elké-
szíthető nagy mennyiségben. Erre 
már egy nappal a rendezvény előtt 
fel tudtunk készülni. Nem igazán a 
verseny volt a lényeges. Nekünk az a 
célunk, hogy finom ételt készítsünk. 
Azt, hogy milyen helyezést érünk el, 
az mellékes. Persze mi is örülünk an-
nak, ha jól szerepelünk. 

– Egy-egy ilyen alkalomkor nagy 
mennyiséget főz. Az ilyen tételben fő-
zött étkek is lehetnek minőségiek?

– Mindenképpen. Pörköltöket, 
gulyást vagy akár slambucot, és ká-
posztáshúst is jobb nagyobb tételben 
főzni. 

– Hogyan szervezi a munkát az üst 
mellett?

– Ketten-hárman az előkészület-
ben szoktak részt venni. Ők vásárol-
ják meg a húst és a többi hozzávalót. 
Van, aki a fát vágja, majd kezdődik a 
főzés. A tálalás is külön feladat. A si-
ker többünk együttműködéséből jön 
létre.

– Mi a jó káposztáshús titka?
– Nyilván a jó alapanyag. Mi pél-

dául nem gázzsámolyon főzünk, ha-
nem tűzön. Így belekerül az ételbe 
a fa füstje és pernyéje, ami igazán jó 
ízt ad az ennivalónak. Attól is jó a ká-

– Egy kis zsírt megmelegítek, vagy 
szalonnát sütök. Akkor a hasalja 
szalonnát felkockázom és kisütöm. 
Mikor ez megtörtént, kiszedjük. Ez 
tepertőszerű lesz. A nagyobb dara-
bokra vágott húsokat beletesszük az 
üstbe. Ezt is átsütjük a zsírban, majd 
sózzuk és borsozzuk. Belekerül egy 
kis pirospaprika, fokhagyma és ba-
bérlevél. Amikor a hús félfővésben 
van, akkor teszem bele a káposztát. 
A kicsavart káposzta vizet engedhet. 
Fontos, hogy ez eltűnjön. Ezért zsír-
jára főzzük a húst. Esetleg még ilyen-
kor is lehet ízesíteni. Én teszek bele 
csípős paprikát is. 

– Mit szokott még szívesen főzni?
– A hagyományos, helyi ételeket 

főzöm a legszívesebben. Káposztás-
húst, gulyást, pörköltöket és a mezít-
lábas slambucot. 

– Hol kezdődött a főzés iránti érdek-
lődése?

– Én sovány gyerek voltam min-
dig, nem érdekelt a főzés. Fiatal fel-
nőttkoromban volt egy baráti társa-
ságom. Sokat főztünk szabadtűzön. 
Az ízviláguk nekem nagyon tetszett. 
Először csak besegítettem, majd már 
önállóan is megpróbálkoztam az éte-
lek elkészítésével. A feleségemtől is 
sok fortélyt ellestem. Ő teljesen az én 
szám íze szerint főz. 

– Szereti, ha visszajelzést kap a főzt-
jét illetően?

– Persze, hogy szeretem, de a kriti-
kát is el tudom fogadni. Igazából én 
egy kicsit sótlanul főzök. Ezt a bará-
taim mindig szóvá teszik. Ezért ha 
nekik készítem az ételt, jobban odafi-
gyelek az ízesítésre. Egyébként a leg-
jobb visszajelzés az üres tányér és az 
elfogyott étek.

Zsike

Kicsit össze kell füstölődni
A Hajdúsági Hagyományőrző 

Disznótor forgatagában egy jó-
kedvű társaságra lettem figyel-
mes. Ők voltak a Káposztáshús 
Nonprofit Kft. tagjai. Standjuk 
előtt több barát, ismerős és ér-
deklődő is megállt. Üstjükben Vi-
rág Albert főzte a hamisítatlan, 
jóízű böszörményi toroskáposz-
tát. A főszakács mostani beszél-
getésünkben ennek titkát is el-
árulta. 

posztáshús, ha nagy mennyiségben 
főzzük. 

– Hogyan kell küllemében kinéznie 
egy jó káposztáshúsnak?

– Legyen például szép a színe. Mi 
szoktunk beletenni pirospaprikát 
is. Ezzel azért óvatosan kell bánni, 
mert nem pörköltöt főzünk káposz-
tával, hanem toroskáposztát. Arra 
is oda kell figyelni, hogy ne legyen 
túlzottan zsíros az étel. 

– Elmondaná a receptjét?

Így főzünk miPályám kedves története

 „Egy mindenkiért, mindenki egyért!”
Töviskes Mária Magdolna Hajdú-

böszörményben született, nőtt fel, 
járt általános- és középiskolába, 
ami megalapozta felnőtt korát. Itt 
szerezte első főiskolai diplomáját, 
azóta is itt él és dolgozik. 

Bátyjával már gyermekkoruk óta 
örömmel segítettek szüleiknek, akik 
mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 
foglalkoztak, amiben édesanyja a mai 
napig aktívan tevékenykedik. A gyerekek 
mintát kaptak a munka szeretetében, a 
tisztesség és becsületesség érték volt szá-
mukra. A család és az emberek szerete-
te, tisztelete, valamint a segítségnyújtás 
máig a legfontosabb Magdolna számára.  
Ez a mentalitás érezhető a pályaválasztá-
sában is, mivel fiatalkora óta olyan terüle-
ten dolgozik, ahol kamatoztathatja ilyen 
irányú képességeit. Nagyon szereti szü-
lővárosát, mindig itt élt és nem is vágyik 
máshol letelepedni. Ez is meghatározó 
volt, hogy a helyi Óvónőképző Intézetben 
tanult tovább. A főiskolán egyik tanára, 
D. Tóth László, aki az akkori Hajdú-Bihar 
megyei Gyermekvédő Intézet igazgatója 
volt, nagy szerepet játszott a pályaorien-
tációjában, ugyanis az ő hatására speciális 
kollégiumként család-, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi órákat látogatott. Óvónőként 
kezdte munkáját Hajdúböszörményben, 
helyettesítőként több intézményben is 
dolgozott, majd a sors úgy hozta, 1989-
ben szakmát váltott. Abban az évben a 
Családsegítő Központ munkatársa, egyik 
alapítótagja lett.  A városban hárman 
kezdték ezt az újfajta szociális szakmát, 
úttörő szerepet vállalva embertársaink 
segítésében. A szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény a 
sorozatos átalakulásoknak, szolgáltatás 
bővülésének köszönhetően, ma már ti-
zenkét területen állnak a lakosság szolgá-
latában, több mint hatvan munkatárssal.  
A ranglétrát végigjárva, volt családgon-
dozó, a gyermekjóléti szolgálat vezetője, 
és jelenleg a Szociális Szolgáltatási Köz-
pont intézményvezetője, immár 20 éve. 
Szakmai munkájának elismerése jeléül 
2011-ben az önkormányzat által adomá-
nyozott „Fazekas Gábor Díj”-ban része-
sült. Az életpályája máig őt igazolja, hogy 
jó hivatást választott. Elmondása szerint 
munkájukban nagyon fontos, hogy a sze-
mélyiségükkel dolgozzanak, ne legyenek 
előítéletesek, mert a bizalom kialakítása, 
az emberekkel való együttműködés, így 
a segítés alapja is. A humánusság, a tole-
rancia, az emberek tisztelete és szeretete 
a fő szempontja hivatásának. Véleménye 
szerint vezetőnek lenni nagy felelős-
ség, de szép és változatos is a munkája, 

hisz nap mint nap új kihívásoknak kell 
megfelelni. Vallja, hogy szakmailag is 
magasszintű szaktudással kell rendelkez-
nie egy vezetőnek, alkalmazkodni kell a 
változásokhoz, ezért folyamatosan tanul, 
képezi magát, tízévente megújítja a tudá-
sát. Ez mind diplomaszerzéshez kapcsol-
ható, ugyanis általános szociális munkás, 
szociálpolitikus és szociális menedzser 
végzettséggel is rendelkezik. Vezetőként 
szociális szakvizsgát tett és vezetőképzé-
seken is részt vett. Nagyon szeret utazni, 
szereti Magyarországot, de mindig haza-
húzza a szíve. Az emlékei, a gyermekkora, 
a munkája, a családja, a barátai mind Haj-
dúböszörményhez kötik. Összegzésként 
a vezetői munkája lényegét és szépségét, 
melyet vezetőként folyamatosan szem 
előtt tart, az alábbiakban fogalmazta 
meg. „A vezetés elsősorban az emberek 
megértéséről szól, valamint, hogy ráve-
gyük őket arra, hogy egységesen a közös 
cél irányába lépjenek. A vezető szerepe, 
hogy inspiráljon az energizáltság és elkö-
telezettség érdekében, és biztosítsa, hogy 
a megvalósítás kiváló legyen. A vezetés 
nagyrészt az embereinkre való odafigye-
lésről szól és arról, hogy mennyire tudunk 
valódi kapcsolatokat kiépíteni velük. Ez 
egy folyamat.” 

Töviskes Mária Magdolna kedves tör-
téneteként egy munkahelyi kirándulás 
emlékeit idézte fel. 

– Gyakran szervezünk csapatépítő 
programokat. Az egyik kirándulásunk 
úticélja Erdély volt. Utunk során egy 
barlangba is szerettünk volna látogatást 
tenni. „Vakon” mentünk, mert a térképen 
nem jelölték megfelelően ezt a helyet és 
GPS sem állt akkor még rendelkezésünk-
re. Akik már jártak a barlangban, próbál-
tak útba irányítani minket. Egy pihenő-
helyen véletlenül éppen a barlang egyik 
túravezetőjétől kértünk segítséget, aki 
megmutatta a helyes irányt. Földúton, 
néhányszáz méter után eljutottunk a cé-
lunkhoz. Tudjuk jól, hogy Magyarorszá-
gon biztonságosak, kiépítettek, kivilágí-
tottak ezek a területek. Kiderült, hogy 
ebben a barlangban,  ezekből szinte sem-
mi sincs. Kaptunk fejlámpákat, de nem 
mindenkinek jutott. Néhány folyosón 
nagy sötétben mentünk. Többeknek be-
zártság érzése volt, féltek. Én bíztam ab-
ban, hogy mindenki épségben kiér. Bárki 
megcsúszhatott volna a köves, egyenet-
len talajon, nem volt biztonságos a terep. 
Néhány kollégámnak bátorításra, buzdí-
tásra volt szüksége, hogy teljesíthessük 
ezt az önkéntesen vállalt kihívást. 

Amikor megláttuk a kijárat fényeit, 
mindenki megkönnyebbülten felléleg-
zett. Utólag mégis mindenki azt mond-
ta, hogy kár lett volna kihagyni ezt az 
élményt, mert gyönyörű barlangrend-
szert láttunk, és jólesett néha megfogni 
egymás segítő kezét. 

Akkor még négy telephelyen üzemel-
tünk, így nehezebb volt a közösséget ösz-
szekovácsolni a hétköznapokban. Ez egy 
nagyon jó példa volt arra, hogy nem szá-
mított az, ki hol dolgozik. Ott a barlang-
ban az emberek úgy segítették egymást, 
hogy a veszélyhelyzetben összefogtak. 
Buzdították, húzták, tolták egymást. Lel-
kileg is támogatták a másikat. Ez a szitu-
áció olyan erőt adott a közösségnek, ami 
megható volt és emlékezetes maradt min-
denki számára.

Képesek voltunk, és azóta is képesek 
vagyunk összefogással bármit legyőzni. 

Zsike
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Gyógyászat, pihenés, feltöltődés
A Bocskai Strand- és Gyógy-

fürdő fedett részére 2007. ja-
nuárjától áll a vendégek rendel-
kezésére, s mintegy 1000 m2-en 
várja a pihenni és gyógyulni vá-
gyókat. 

ismét erős a forgalom, főleg vasárna-
ponként.

– Honnan érkeznek a vendégek? 
Mennyi látogatója volt az elmúlt év-
ben?

– Hétvégén többségében más vá-

A gyógyvíz jodidos, bromidos, flu-
oridos, nátrium kloridos összetétele 
kiválóan alkalmas mozgásszervi, reu-
matikus, ízületi bántalmak, nőgyógy-
ászati és pajzsmirigy problémák ke-
zelésére. A fürdő vezetői, Bertalan 
Péter és Sánta Szabolcs válaszoltak a 
kérdéseinkre.

– Mit tartanak jelenleg a hajdúbö-
szörményi fürdő erősségének?

– A fedett gyógyfürdőt, a kül- és 
beltéri medencékkel, valamint a ter-
mál belépőt, amelynek ára szauna, 
gőz-, infraszauna, és uszodahaszná-
latot is tartalmaz. 

– Milyen fejlesztések valósultak meg 
az utóbbi időben?

– Koedukált öltözők kerültek kiala-
kításra, pályázati forrásból medence 
porszívó, defibrillátor, valamint 13 
gyógyászati segédeszköz beszerzése 
valósult meg. Megújult a büfé, folya-
matban van a koedukált öltözőkben 
az órával működő beléptető rendszer 
kialakítása, az öltözőszekrényeket is 
órával lehet majd kezelni, valamint 
egy GPS vevős LED órapark beszerzé-
se, mely 22 órát tartalmaz. Az apart-
manok klimatizálása is megvalósult, 
illetve játszótér került kialakításra.

– Melyek azok a területek, ahol fej-
lesztés szükséges?

– Szálláshelybővítésben, valamint 
a félpanziós ellátás kialakításában 
léphetünk előre. A strand területén 
szeretnénk új élménymedencét, több 
csúszdát kialakítani, melyekre lenne 
igény. A gyógyfürdő energetikai kor-
szerűsítése is megvalósulhat pályáza-
ti program segítségével. Az épületben 
légkezelőgépek cseréje, légcsatorna-
hálózat cseréje, medencetakarás, ter-
málvíz és elfolyó víz hő hasznosítása, 
gázmérő méretcsökkentése, épület-
szerkezetek hőtechnikai korszerűsí-
tése valósulhat meg sikeres pályázat 
esetén. Nettó 300M Ft az igényelt tá-
mogatási összeg.

– Mennyire viselte meg a koronavírus 
járvány a gyógyfürdőt?

– Gazdaságilag a túlélés elég ke-
mény, de az elvártnál jobb lett, jó 
strandszezont zártunk. Némi visz-
szaesést tapasztalhatunk ősszel, de 

rosokból érkeznek, Debrecenből, 
Hajdúnánásról, Hajdúdorogról, Haj-
dúhadházról, hétköznap inkább a 
helyi lakosok veszik igénybe a szol-
gáltatásokat. Akik a kisebb, családias 
fürdőt szeretik, azok a vendégek hoz-
zánk látogatnak. Nincs belül gyerek 
részleg így csendes, nyugodt. Múlt 
évben májustól decemberig, közel 
40.000 látogatója volt a fürdőnek.

– Milyen szolgáltatásokat nyújta-
nak? 

– Fürdő, szállás, gyógyászati köz-
pont, úszásoktatás, fitnesz- és kon-
diterem, közösségi tér, filagóriák vár-
ják a hozzánk érkezőket.

– A város lakói mennyire használják a 
fürdő kínálta lehetőségeket?

– A gyógyászatnál visszaesés érez-
hető a koronavírus járvány miatt, 
de nagy százalékban hajdúböször-
ményiek látogatják. A kezelések egy 
részét a társadalombiztosító támo-
gatja, de orvosi rendelvény nélkül 
is igénybe vehetőek, teljes térítési 
díj ellenében. Napközben a diákok 
a mindennapi testnevelés óra kere-
tében úszni járnak hozzánk. Egyéb-
ként pedig a városkártyával minden 
hajdúböszörményi lakosnak kedvez-
ményt biztosítunk.

– Milyen programokkal várják az ide-
látogatókat?

– Szauna programokat tartunk 
kéthetente, melyekre egyre nagyobb 
az igény. Egy akciónkkal a személyi 
igazolvány felmutatásával, ingyen 
fogadjuk a születésnapját ünneplő 
látogatót, ajándékutalványaink is 
elérhetőek a vendégeknek. Miku-
lás, karácsony, Valentin nap, nőnapi 
programjainkon mindig túljelentke-
zést tapasztalunk. Facebook olda-
lunkon többször nyereményjátékot 
hirdetünk. Nyáron strandröplabda, 
strandfoci versenyek és fürdőbál szí-
nesítik a programokat.

B.Edina

„Ősök parkja”
Turisztikai célú pihenőhely ki-

alakítása valósult meg a Messze-
látó-halmon, amelyet január óta 
használhatnak is a lakosok.

A Messzelátó-halom, hivatalos 
nevén Széchenyi-halom a maga 164 
méteres tengerszint feletti magas-
ságával jelentős tájképi, természeti 
és régészeti értékkel rendelkezik, 
területe természetvédelmi oltalom 
alatt áll. A kunhalmok, kurgánok 
egymásra rétegződő történeti emlé-
keket hordoznak, a rézkorban emelt 
mesterséges sírhalmokat a későbbi 
korokban is hasznosították, a közép-
korban például templomot építettek 
rájuk, vagy éppenséggel határ halom-
ként, őr halomként hasznosították.

Ezen a helyszínen – a hatóságokkal 
egyeztetve a felszín bolygatása nélkül 
– aVP6-19-.2.1-40-2-17 kódszámú, 
LEADER- Környezeti adottságokra 
épülő turizmusfejlesztés tárgyú pá-
lyázat segítségével az önkormányzat 
egy olyan közösségi teret alakított 
ki, amely alkalmas családok, baráti 

társaságok nyugodt pihenésére, va-
lamint különböző hagyományőrző 
rendezvények lebonyolítására is. Az 
elnyert támogatás összege 7,8 mil-
lió Ft volt, amelyet a város 1,6 millió 
Ft önerővel egészített ki. A projekt 
egyik részében maga a pihenőhely 
kialakítása valósult meg. Padok, in-
formációs táblák, szemétgyűjtők, 
játszótéri elemek (kétszemélyes hin-
ta, mérleghinta), kerti pavilonok ke-
rültek telepítésre. Kiépítésre került 
parkolóhely, valamint egy bográcso-
zásra és szalonnasütésre is alkalmas 
tűzrakóhely. A projekt másik része-
ként, 10 db kerékpár és tartozékaik 
(gyermekülés, fejvédő sisak, látha-
tósági mellény, pumpa), valamint 
3D-s, nyilazható állatfigurák, íjak, 

nyílvesszők beszerzése valósult meg. 
A pályázat benyújtásának, a pihenő-
hely kialakításának fő célja a halom 
értékeinek megőrzése és bemutatása 
volt, ez év január elején elkészült, és 
már birtokba is vehető. Látogassanak 
ki családjukkal, barátaikkal, és tölt-
sék kellemesen szabadidejüket!

Kiállítások

A „Vérzettek és elhulltak ők…” 
– Az első nagy világégés és annak 
emlékezete című tárlaton a látogató 
megismerheti Hajdúböszörmény I. vi-
lágháborús szerepvállalásának törté-
netét. A tárlat a „Boldog békeidőktől” 
kezdődően mutatja be ezt az idősza-
kot, kiemelve a polgári fejlődésnek egy 
sajátos arcát, amely a hagyományaihoz 
ragaszkodó hajdú közösség berkein be-
lül formálódott. A kiállítás a hajdúsági 
bakák előtt tiszteleg.

Az elmúlt időszakban több tár-
lat is nyílt a városban. A Hajdúsági 
Múzeum állandó kiállítását az in-
tézmény nyitvatartási ideje alatt 
tekinthetik meg.

A Maghy Házban tekinthető meg a 
„Nyavalya törjön, guta üssön – Ret-
tegett betegségek egykoron”  című 
időszaki kiállítás, amely dokumentumok-
kal, tárgyakkal mutatja be, hogyan véde-
keztek, és mi módon gyógyították régen a 
kolerát, a pestist, s a különböző betegsé-
geket.

„Színes világ” címmel Debrecen-
ben, az Agráregyetem A. épület aulá-
jában (Böszörményi u. 138.) tekint-
hető meg Gajdán Zsuzsa festőművész 
kiállítása. A tárlat 2022. március 30-
ig várja a látogatókat.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy lapunk következő száma 
2022. március 25-én jelenik 
meg. Fotó: Facebook
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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 12-13. 
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Tacsi Sándor (Tel: 
06-30-464-8667), március 14-15. dr. Angyal 
Eszter (Tel: 06-20-380-8180). Az ügyeleti ellá-
tásért 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 16-
án, szerdán  Fórizs László alpolgármester 
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

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

12-13. (szo-vas.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

14. (hétfő) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

15. (kedd) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

16. (szerda) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434800

17. (csütörtök) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

18. (péntek) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

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

A művelődési központban 
működő közösségek prog-
ramjai:
Március 16, 15 óra: a Dóry Jó-
zsef Nótaklub foglalkozása.

Köszönetnyilvánítás

búcsúztatásán megjelentek, ravatalára ko-
szorút, virágot helyeztek és mélységes bá-
natunkban 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.

OLÁH  LÁSZLÓ  IMRE

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Apróhirdetés
HÁZ ELADÓ Hb. Csokonai u. 20. 
szám alatt. Irányár: 25 millió fo-
rint. Érd az alábbi telefonokon: 
+3620962-4466, +3670387-9966, 
+3630873-1780.

FÜRDŐKÁDAK és zuhanytálcák 
bontás nélküli felújítása, gépi eljá-
rással, gyári színekkel, garanciá-
val. Tel.: 0620-391-4249.

• 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!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága Édesanyánk,

temetésén megjelentek, ravatalára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély fáj-
dalmunkban részvéttel osztoztak. 
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

 A gyászoló család.

CS.TÓTH GÁBORNÉ
(született: Nagy Mária)

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak. 
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

 A gyászoló család.

 KATHI  FERENC

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

BODNÁR ANDRÁSNÉ
(született Kövér Sára)

halálának 3. évfordulóján

„Ha eljön az este, csillagokra nézek,
sok régi emléket sorra felidézek,
és amikor végre rám talál az álom,
az édesanyámat benne megtalálom.” 

(Aranyosi Ervin: Odafentről vigyáz!)

Szerető lánya, veje, unokái, ismerősei.

Megemlékezés

Fájó szívvel, de el nem múló 
szeretettel emlékezünk

„A szeretetben nincs felejtés.” 
(Müller Péter)

 Szeretettel meghívjuk a 
hajdúböszörményi görögkatolikus templom 

harangjának szentelésére. 
A szentelés időpontja: 

2022. március 13. vasárnap 9 óra

A harangot szenteli: 

Kocsis Fülöp érsek-metropolita. 
 

A harangot egy hétig még nem helyezik el 
a harangtoronyban, hogy minden érdeklődő

 megtekinthesse.

Meghívó

Ukrajna békéjéért, 
a háború befejezéséért 

VIRRASZTÁST 
szervezünk  a 

GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBAN, 

2022. március 12-én 18 órakor. 

Vecsernyére és Taize-i imaórára
minden imádkozni vágyót
szeretettel várunk.

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben nem jutott el 
Önökhöz (ismerősükhöz, roko-
nukhoz...) a Szabadhajdú ak-
tuális száma, kérjük, jelezzék a 
problémát a terjesztőnél a 06-
20-911-5006-os telefonszámon.

A covid elleni védőoltás felvételére 
a továbbiakban a kórházi oltó-
pontokon van lehetőség. A továb-
biakról kérjük egyeztessenek házi-
orvosukkal.

Oltópont

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál) 
Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra

ebédidő:           12-13 óra

szombat:                 zárva

vasárnap:                zárva

 0652/220-159 

     0620-9708-032

 varjasine@vipmail.hu
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Emlékezés Mónus Imrére
Tanító, tanár, népművelő, levél-

táros. Külön- külön is életre szóló 
hivatás mindegyik pálya, a február 
utolsó napjaiban, életének 83. évé-
ben elhunyt Mónus Imre azonban 
mindegyik területen teljes életutat 
futott be, és elérte azt, ami talán még 
a szakmai sikereknél is fontosabb: 
egykori diákjai, pályatársai és kollé-
gái mindenhol szeretettel emlékez-
nek rá.

Mónus Imre 1939. február 7-én 
született Hajdúnánáson, Mónus 
Antal és Ádám Zsuzsanna gyer-
mekeként. Tanulmányait helyben, 
majd a Hajdúböszörményi Tanító-
képzőben végezte, ahol az utolsó 
évfolyammal,1957-ben végzett taní-
tóként. Első aktív éveiben a hajdúná-
nási tanyasi iskolákban tanított, majd 
a városi 3. sz. Általános Iskolában 
kezdett dolgozni. 1972-ben a Nyír-
egyházi Tanárképző Főiskolán törté-
nelemtanári oklevelet szerzett, majd 
1982-ben a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Felnőttnevelési 
Tanszékén, népművelő diplomát ka-
pott. Már tanyasi tanítóként is szer-
vezett kultúrcsoportokat a diákok 
körében, és később is szívügye volt 
a fiatalok szabadidős tevékenységé-
nek szervezése. 1960-tól részt vett 
a helyi ifjúsági ház vezetésében is, 
majd 1976-tól a hajdúnánási Műve-
lődési Ház igazgatója lett, 1980-ban 
pedig, amikor Hajdúböszörményben, 
a Petőfi házban kínáltak neki állást, 
a „hajdúk fővárosában” folytatta éle-
tét, ahol 1991-ig a Sillye Gábor Mű-
velődési Központ igazgatója volt. Az 
intézményen kívüli népművelésben 
is hosszú időn át fontos pozíciót töl-
tött be, 1976-tól nyugdíjba vonulásá-
ig TIT-titkár volt, először Nánáson, 
majd 1980-tól Hajdúböszörmény-
ben. A pedagógusi pályától is későn 
szakadt el végleg, 1993-ig a hajdú-
böszörményi 3. sz. Általános Isko-
lában még tanított. Majd aktív élete 
utolsó szakaszához érve, a Hajdú-Bi-
har Megyei Levéltár Hajdúböszörmé-

nyi Fióklevéltárának igazgatója lett 
2005-ös nyugdíjba vonulásáig, ahol 
forráskiadványok készítése, és fő-
ként intézménytörténeti publikációk 
jelentettek új önmegvalósítási terü-
letet az életében. Utolsó éveiben sem 
ismerte a tétlenség fogalmát. Létele-
me volt a szervezőmunka, a közös-
ségi aktivitás. Diákszínjátszó körtől 
festőművészeti alkotótáboron át, le-
véltári konferenciákig egész életében 
szorgalommal és lelkesedéssel szer-
vezte azokat a rendezvényeket, ame-
lyek mind a kultúra terjesztésének 
adtak fórumot. Ezt a tevékenységét 
nyugdíjba vonulása után is folytatta, 
másfél évtizedig volt a Honismereti 
Klub vezetője, ahol országjáró kirán-
dulásokat szervezett fáradhatatlanul 
az érdeklődőknek. Egész életét végig-
kísérő társadalmi aktivitásához erős 
támaszt kapott feleségétől, Balku 
Piroska tanítótól, aki mindenben se-
gítette, támogatta, és erősítette őt. 
Kettejük szoros kapcsolatát, össze-
tartozását jelzi a tény, hogy Mónus 
Imre fáradhatatlan munkabírása, 
tevékeny aktivitása felesége halála 
után tört meg. Mónus Imre minden 
munkahelyén elsősorban népműve-
lő volt, a tudományt, a kultúrát, a 
honismeretet, a művelődést ezerféle 
formában terjeszteni kívánó, a szó 
legszorosabb értelmében vett nép-
művelő, a közösségért tevékenykedő, 
a közösséget szervező, a helyi társa-
dalom által ismert és elismert kisvá-
rosi értelmiségi klasszikus példája.

Emlékét tisztelettel megőrizzük!
Husvéth András főlevéltáros

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.)

Az ukrajnai háborús helyze-
tet aggódva figyelő Hajdúbö-
szörmény közössége is igyek-
szik segítséget nyújtani a bajba 
jutottaknak, és természetesen 
testvérvárosunknak, Bereg-
szásznak.

Ezért gyűjtőpontokon várják a 
segíteni szándékozók felajánlásait, 
hogy az önkormányzat eljuttassa a 
segítségre szorulóknak az adomá-
nyokat.

Amire nagy szükség van a ha-
tárátkelőkön:  tartós élelmiszerek, 
konzervek;   tisztálkodási szerek 
(különösen figyelve a gyerekekre: pe-
lenkák, popsitörlő); takarók, plédek, 
cumisüvegek.

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 
Vidért Egyesület (Kopcsáné Kocsis 
Edit +36-20-536-9674 és Molnár At-
tila +36-30-253-4499).

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

Aki tud, pénzbeli felajánlást is te-
het, melyet elkülönített számlán 
kezel az önkormányzat: 11738060-
15372514-11060008. Több magán-
ember, vállalkozó ajánlotta már fel 
azonnal a segítségét, akiknek ezúton 
is köszönjük!

Gyűjtőpont

Új műsorral,
új állattal és

rengeteg 
világszámmal 

érkezik!
Magyarország egyetlen 
legfiatalabb kétszeres 
aranydíjas artistája,  RIKO 
VARGAS csak itt látható 
kitüntetett zsonglőrszá-
mával!
Magyarországon először 
látható egy új arc, JONA-
THAN ADAMS, a humor 
és a tréfa nagymestere.
Műsorunk egyik atrakciója 
a filmből ismert világsztár, 
a gyerekek kedvence, a 
PÓKEMBER.
Magyarország legfiatalabb 
drótkötél-egyensúlyozója, 
RENATO VARGAS is be-
mutatja produkcióját.
Sztárvendégünk, a francia 
cirkuszfesztivál közönség-
díjasa, DÉVID bemutatja a 
kézegyensúlyozó produk-
cióját a párizsi Eiffel-to-
rony tetején. 
A 11 éves VANESSA be-
mutatja extra dinamikus 
hulahoppkarika-produkci-
óját.
A Picard-dinasztia leszár-
mazottja, PICARD LILY 
lenyűgözi Önöket levegő-
számával.
Exotikus állatok a poron-
don: púpos tevék, lámák, 
dromedárok, tibeti jak, in-
diai zebu.
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Rozs András, a Bethlen-iskola 
8. c osztályos tanulója, a Teker-
gők SE versenyzője sikeres úszó. 
Legutóbb a megyei diákolimpián 
korcsoportjában, a 100 méteres 
hátúszásban elsőként csapott 
a célba, míg 100 méteres gyors-
úszásban második helyezést ért 
el. 

– Hogyan készültél fel a megmérette-
tésre? 

– Hetente ötször úszóedzésre já-
rok, mely úgy gondolom, hogy ele-
gendő volt a felkészülés szempont-
jából, mellette erősítő edzések is 
segítették a jó eredményeimet, ame-
lyeket edzőm, Molnár Róbert irányít. 

– Milyen reményekkel vágtál neki a 
megyei versenynek?

– Minél jobb eredményt szerettem 
volna elérni. Jó lett volna a gyors-
úszásban is elsőnek lenni, de a hát-
úszásban elért első helyem tovább 
inspirál. Megerősített abban, hogy 
érdemes sportolnom. 

– Az országos versenyen mivel lennél 
elégedett?

– Ha az első tízben benne leszek, 
akkor minden álmom teljesül. 

– Mióta sportolsz, milyen indíttatás-
ból kezdtél el mozogni?

– Szüleim szerint, már egész kicsi 

korom óta szeretek mozogni. Első 
osztály előtt elkezdtem úszni, majd 
az edzőm javasolta, hogy váltsak át a 
triatlonra. Így kezdődött a sportolói 
pályafutásom. 

– Mi a szép a triatlonban?
– Az, hogy nem egy, hanem három 

sportágat űzök egyszerre. Így nem 
egysíkú, amit végzek. Továbbra is az 
úszás a szívem csücske, azt szeretem 
a legjobban. Ebben ér a legtöbb siker-
élmény. 

– Mit lehet tudni a csapatodról?
– A Tekergők SE versenyzője va-

gyok, összetartó, jó közösség a mi-

Kitartás, szorgalom, siker

Tehetségeink

Labdarúgás
Kabai Meteorit SE–Hajdúbö-

szörményi TE 5–0 (4–0).
 100 néző. Vezette: Puskás Z. (Sápi 

Cs., Muszka Z.).
HTE: Tóth Cs., Borbély M., Ignáth 

T., Forgó P., Horváth L., Hutka D. 
(Reszler Zs.), Gyarmati Z. (Szanyi 
D.), Pásztor D., Bányász A., Somogyi 
M. (Papp N.), Kocsis L. (Hajdu Á.). 
Edző: Kaszás János.

Ifjúsági: Kabai SE–HTE: 1–2.

enk. Kölcsönösen segítjük egymást. 
Az edzőim pedig mindenben támo-
gatnak bennünket, kiváló a szakmai 
irányításunk. 

– Mely eredményeitekre vagy a leg-
büszkébb?

– Nagyon büszke vagyok a most 
elért eredményeimre az úszásban. A 
triatlonban inkább az országos csa-
pateredményeket emelném ki. Több-
ször álltunk a dobogó különböző fo-
kán.  Ezek a sikerek nagy örömömre 
szolgálnak. A családom is együtt 
drukkol ezekért. A jó eredményeket 
mindig egyszerűbb feldolgozni. Per-
sze sokat lehet tanulni is belőlük. 
Van, amikor egy-egy verseny vagy 
edzés nem sikerül jól. Ezt kudarcként 
élem meg. Nehezebben dolgozom fel, 
de mindig előre nézek, és nem rágó-
dok hosszú ideig a régi dolgokon.

- Szerinted mikor érdemes elkezdeni 
a triatlonozni?

– Minél hamarabb érdemes elkez-
deni. Már óvodás vagy kisiskolás kor-
ban is ki lehet ezt a sportágat próbál-
ni. 

– Mit szeretnél elérni ebben a sport-
ágban?

– Már elkezdtük a következő sze-
zonra való felkészülést. Szeretnék 
országos bajnokságokon egyéni ered-
ményeket is elérni. 

– Jó tanuló, jó sportoló vagy. Hogyan 
tudod a két tevékenységet összeegyez-
tetni?

– Van, amikor választani kell a ket-
tő között. Ez nagyon nehéz döntés. 
Volt már rá példa, hogy kicsit később 
feküdtem le, vagy korábban keltem 
fel a tanulás miatt. De össze tudom 
egyeztetni a két tevékenységet.

– Ha marad egy kis időd, mivel fog-
lalkozol?

– A barátaimmal a kondiparkba 
szoktunk eljárni. Emellett sokat foci-
zunk. Tehát a szabadidőm nagy része 
is sporttal telik el.

bertalan

Megállapodás
A múlt héten ünnepélyes kere-

tek között írták alá azt a partner-
egyesületi megállapodást, mely a 
Hajdúböszörményi Torna Egylet 
és a DVSC Labdarúgó Akadémia 
között már régóta fennálló szak-
mai kapcsolatot helyezi formális 
keretek közé. 

A megállapodást Komáromi Imre, 
a HTE elnöke, Fórizs László alpolgár-

mester, míg a DVSC részéről Herczeg 
András elnök és Hegedűs Tamás ope-
ratív igazgató írták alá a HTE oktató-
termében. 

Az együttműködés célja a regioná-
lis tehetséggondozás, a határmenti és 
a határon átnyúló ifjúsági közösségek 
megerősítése, a szakmai együttműkö-

dés és a hatékony utánpótlásnevelés.  
Bertalan Imre

Télbúcsúztató
Télűző farsangi mulatságra és 

jelmezes futásra várták az érdek-
lődőket március 4-én, a Bocskai 
téren. 

A mintegy harminc résztvevő kéz-
műves foglalkozáson maszkokat al-

kotott, majd végigfutották a kijelölt 
távot. A legtöbb gyerek állatokat 
ábrázoló álarcokat készített. A futás 
után a Tick-Tack Bábszínház, „Fizi 
Miska a világűrben” című darabot 
mutatta be a résztvevőknek a műve-
lődési központban.


