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Sport

Extrém sportpályák átadója
Egyedülálló sportlétesítményeket adtak át városunkban, az ünnepélyes pillanatokat követően már
használható a Vásár téren lévő BMX
Freestyle pálya és a Görpark.
Az átadó ünnepségen még bemutatót is láthattak a jelenlévők március 30án. Dr. Tiba István, Hajdú-Bihar megye
6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője többek között szólt
arról, hogy a különleges beruházás 50
százalékos önkormányzati önerővel és
kormányzati támogatással valósult meg.
Mint elmondta, bíznak benne, hogy a két
pályát sok fiatal használja majd. Kiemelte, fontos, hogy az itt felnövők, a munka-

A Hajdúkerület utca és az Újvárosi utca belvárosi szakasz
komplex felújítási munkálatainak átadó ünnepségét rendezték
március 28-án, a művelődési központ mellett.
Az avatón elsőként Pajna Zoltán,
a megyei közgyűlés elnöke mondott
köszöntőt, aki egyebek mellett kiemelte a zöldfelület megújításának
fontosságát, amely részét képezte a
projektnek. Energia van Hajdúböszörményben. Ha visszanézünk a
2014-20-as TOP-os pályázatokra, az
derül ki, hogy a város nagyon jól gazdálkodott és pályázott – mondotta az
elnök. Több mint 5,7 milliárd forint
értékben tudott fejlesztési forrásokat lehívni, sok állami támogatást
sikerült elnyernie. Hozzátette, már
most is olyan elképzelések találhatók
a megyei önkormányzat asztalán, illetve a kormányzat előtt, amelyek
biztosítják, hogy a város fejlődése
változatlanul töretlen maradjon. Ezt
követően Tiba István országgyűlési
képviselő elmondta, az, hogy Hajdúböszörmény ilyen szépen fejlődik,
köszönhető a település vezetőinek, a
képviselő-testületnek, az itt élőknek,
valamint a megyei önkormányzattal,
a kormányzattal, és a képviselővel
történő közös együttgondolkodásnak. Már most, hogy a TOP Pluszos
keretek megnyíltak, 4 milliárd forint
értékű pályázatot nyújtott be Hajdúböszörmény. De ez még messze nem
az, amiről már döntött a képviselőtestület. A továbbiakban Kiss Attila
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polgármester szólt a megjelentekhez,
aki a városlakók nevében örömmel
vette át a beruházást. Szép és összetett projektről volt szó, nem csupán
egy útépítésről. Az útszakasz mellett
parkoló- és zöldfelület szépült meg,
illetve valamennyi közmű megújult.
Összesen 750 méter hosszan korszerűsödött az utca. Számunkra nagyon
fontos a környezet, és ennek megújítása is hozzátartozik egy-egy fejlesztéshez – tette hozzá a polgármester.
Kiss Attila kiemelte Fórizs László és
Sőrés István alpolgármesterek munkáját, mivel az összetett beruházás
bonyolult összehangolást igényelt.
A résztvevők a nemzeti színű szalag lehetőség mellett, a szabadidő eltöltésére
átvágásával hivatalosan is átvették a is olyan lehetőségekkel élhessenek, ami
hozzájárul helyben maradásukhoz.
fejlesztést.
A két beruházást Révész Máriusz aktív
bertalan

Magyarországért felelős kormánybiztos
adta át. Kiemelte, hogy a legfontosabb
feladatuk, a megfelelő életkörülmények
megteremtése. Ahhoz, hogy minél egészségesebben élhessünk Magyarországon,
fontos a mozgás megfelelő lehetőségeinek megteremtése. Hozzátette, számtalan olyan programot támogatnak, amely
az egészséges életmód fenntartásához
kapcsolódik, illetve az Aktív Magyarország programban támogatták az olyan létesítményeket, amelyek lehetővé teszik,
hogy mindenki ki tudja használni a lehetőségeket. Kiemelte, Hajdúböszörmény
Város Önkormányzata az elsők között
csatlakozott ezekhez a kezdeményezésekhez, így valósulhatott meg a Fürdőkertben 28,5 millió forintos támogatással
a futókör megépítése, melyhez komoly
önkormányzati együttműködés kellett.
A görkorcsolya sport olimpiai sportág
lett, ezért is nagy jelentőségű a Görpark

megépítése, melyhez 30 millió forinttal
járult hozzá az állam. Magyarországon
összesen 12 ilyen pályát építettek, azzal a
szándékkal, hogy időt állóan feleljen meg
a sportág kihívásainak és lehetőséget biztosítson a sportolók megfelelő felkészüléséhez. A BMX Freestyle pálya 15 milliós
kormányzati támogatással és ugyanenynyi önkormányzati hozzájárulással épült.
Így számítások szerint a városi sportolási
lehetőségek bővülésével, az ajánlott mozgásmennyiség kihasználásával ez Hajdúböszörmény számára 840 egészségben
eltöltött évet jelent.
Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere vette át a beruházásokat, aki
megköszönte a kormánybiztosság támo-

gatását. Kiemelte, hogy fontos az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtése. Mint megfogalmazta, bízik benne,
hogy a vonzó sportlétesítmények sok kikapcsolódni vágyót, sportolót vonzanak
majd erre a helyszínre. Kiss Attila polgármester köszönetet mondott mindenkinek, akik a megvalósításban részt vettek,
tervezőknek és kivitelezőknek. Megköszönte a kivitelezést Szepesi Tibor vállalkozónak és fiának, Szepesi Tibornak,
aki a magyar BMX sport magyar bajnoka, valamint a segítséget Tóth Dénesnek.
A megjelentekhez Takács Kiss Márta, a
Görkorcsolya Szövetség elnökségi tagja
is szólt, kiemelve, hogy a szövetség a versenysportra is kiemelt figyelmet szán.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően a két új pályát Bodogán László
görögkatolikus parochus áldotta meg,
majd a fiatalok birtokba is vették, hogy
tudásukat már most megmutathassák a
jelenlévőknek.
Sz-Sz. K.
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Kocsis Gáborné

A Város napja alkalmából „Polgármesteri Elismerő Oklevelet”
vett át Kocsis Gáborné, a Civilek
a Lakóhelyért Egyesület minősített sütőasszonya, aktív közéleti
munkájáért és a hagyományos,
tájjellegű tésztafélék elkészítéséért, népszerűsítéséért.
– Milyen érzésekkel vette át az elismerést?
– Nagyon örültem az elismerésnek. Nem is gondoltam, hogy ilyen
díjat fogok kapni. Meglepett.
– Mennyire fontos az Ön életében ez
a díj?
– Az életemben ez az első elismerés, ezért is fontos számomra.
– A Civilek a Lakóhelyért Egyesület
tagjaként kapta az elismerést. Hogyan
került kapcsolatba a szervezettel?
– Nyugdíjba vonulásomkor, 2007ben már tagja voltam a háziasszonyok klubjának. Ott tevékenykedett
Kovács Jucika néni. Ő ajánlott az
egyesületbe.
– Mennyire találta meg helyét az
egyesületben?
– Szeretek ide járni. Kedvelem az
embereket, a kollégákat, és amit tevékenykedünk, a szívemhez közel áll.
– Milyen ez a közösség?
– Nagyon jó, nincs vita egymás
között. Szinte barátként vagyunk
együtt, szeretünk közösen sütni.
– Egy-egy foglalkozásuk, hogyan zajlik?
– Szerteágazó munkát végzünk.
Többek között felkészülünk a sütésre, és elkészítjük a süteményeket. A
rendrakás és az elpakolás is a mi feladatunk. Mindezeket én örömmel
végzem. Jó, hogy ebbe a közösségbe
tartozom.
– Hagyományos, tájjellegű tésztaféléket készítenek el. Ön kitől tanulta el a
sütés fortélyait?
– Szabó Gábornétól és Kovács Jucika nénitől tanultam meg az alapokat.
Nekik köszönhető, hogy megszerettem a sütést. De a legtöbbet a Civilek
a Lakóhelyért Egyesület tagjaként
sajátítottam el. Itt kedveltem meg
igazán ezt a tevékenységet. Nagy
Imrének, a vezetőnknek is sokat köszönhetek.
– Kislány korában mi érdekelte leginkább a sütésben?
– Én ekkor nem sütöttem, nem tanított senki. Később készítettem például almástésztát és púderes kiflit.
Ezek nagyon jól sikerültek. Élmény
volt feltálalni. De igazán nyugdíjas
korom óta végzem ezt a tevékenységet. A munka mellett nem volt időm
rá.
– Nehéz mesterség a sütés?
– Sok tapasztalat kell hozzá. Bizony van, amikor nem úgy sikerül,
ahogyan szeretném. Ebben az esetben többször is megsütöm az adott
süteményt. A civilekkel például rengeteg próbasütést szoktunk végezni.
Most már nagyon sok minden sikerül. Ez nagy örömmel tölt el.
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– A főzés egyszerűbb dolog?
– Főzni is nagyon szeretek otthon.
Azért az egyesületben is szóba szokott ez kerülni az asszonyok között.
Megbeszéljük, hogy ki mit főz. Én
mind a kettőt kedvelem.
– Mi kell ahhoz, hogy valaki jó sütőasszony legyen?
– Mindenképpen kell hozzá a kitartás és gyakorlat, valamint precízség.
Ha valami nem úgy sikerül, ahogyan
szeretnénk, mindig újra és újra el kell
készíteni. Néha nem is mérem ki a
hozzávalókat, hanem érzésből sütök.
Ez már a tapasztalaton múlik.
– Az egyesületben milyen süteményeket készítenek el?
– Nagyon sok süteményünk van,
amely már HÍR Védjegyes. Régi receptek alapján, sok mindent kipróbálunk. Most is például köles bélest készítettünk. Többször végeztünk már
ezzel kapcsolatban is próbasütést.
– Önnek is tudtak már újat mondani?
– Persze. Sok mindent kell még
tanulnom. Egy-egy új sütemény kipróbálása során tudnak számomra is
újat mutatni.
– Gyakran tartanak kóstolókat a város rendezvényein. Milyen a fogadtatása a süteményeiknek?
– Nagy örömmel veszünk részt
ezeken a rendezvényeken. Külön boldogság számomra, hogy ilyenkor a
fiatalok is megkóstolják az általunk
készített süteményeket. Mindig pozitív visszajelzést kapunk. Mind egy
szemig elfogyasztják a süteményeinket ilyenkor az érdeklődők. Minden
korosztály kedveli a hagyományos
ízeket.
– Önnek melyik a kedvenc süteménye
és miért?
– Én mindent szeretek. Nagyon
kedvelem a káposztás pogácsát. Ezt
is itt tanultam meg a civileknél. Kapros bélest sütöttem már fiatalabb koromban. Azt is szívesen megeszem.
– Őriz-e régi recepteket, amelyeket
napjainkban is megsüt?
– Van nekem is pár régi receptem.
Már szegénykék lapjai kicsit besárgultak. De ezeket is szívesen megsütöm.
Amit a munkatársaimtól hallottam,
leírtam. Ezért is őrzöm örömmel ezeket. Van, amelyik ötven éve van meg.

– Van saját kis receptfüzete?
– Van több is. Ha az újságban valami újdonság jelenik meg, azt le
szoktam írni egy kockás füzetbe.
Az egyesületnek két receptkönyve
is megjelent, ezeket is szívesen for-

gatom, sütök meg belőlük süteményeket. A kiadványokban több olyan
recept is van, amit Mirkóné Judittal
próbáltunk ki. Volt olyan nap, hogy
három-négyféle tésztát is megsütöttünk.
– A családja, hogyan fogadja, hogy
ilyen jól süt?
– Én rendszeresen sütök a családnak. Ha ezt nem teszem, már elvonási tüneteim vannak. Nekem az a nagy
öröm az egészben, hogy a kisunokám,
aki tizenhárom éves, már szívesen
készít süteményeket és főz is. Mikor
kisebbek voltak, együtt készítettük
például a pogácsát. Hagytam őket
gyúrni meg kenni.
– A mai háziasszonyoknak mit tanácsol, miért érdemes otthon sütni?
– Azt javaslom, hogy szakítsanak
rá időt mindenképpen. Annyira finom, amit saját magunk készítünk
el, hogy az elmondhatatlan.
Bertalan Erzsébet

Alapellátási centrum épül
A Petőfi utcán most épülő háromszintes, multifunkcionális
szolgáltató épület területén tartottak sajtónyilvános bejárást a
város vezetői és Tiba István országgyűlési képviselő, március
23-án.

a létesítmény homlokzatán. Tiba István országgyűlési képviselő, aki korábban fogorvosként praktizált, hozzátette, hogy sok beruházás valósul
meg Hajdúböszörményben, amihez
a város is biztosít forrást. Megfogalmazta azt is, az emberek egészsége,
valamint az, hogy milyen körülméKiss Attila polgármester elmondta, nyek között látják el a helyieket,
hogy a korábbi épület korszerűtlen legalább olyan fontos, mint a város
volt, ezért le kellett bontani. Így egy infrastruktúrájának fejlesztése. Az

vadonatúj egészségügyi alapellátási
komplexum készül el a régi helyén.
Itt rendelnek majd a fogorvosok, és
háziorvosi rendelőket is kialakítanak
az első emeleten. A földszinten pedig
olyan vállalkozások és szolgáltatások
működnek majd a jövőben, amelyek
az egészségügyhöz kapcsolódnak. A
beruházás 620 millió forint értékű,
több pályázati forrásból valósul meg.
Ebből az önrész 215 millió forint. A
polgármester az épület tervezéséről
is szólt. Kiemelte, hogy ez egy nemzetközileg elismert tervezőcsapat
munkája, akik világhírűek. Ferencz
Marcel Ybl-díjas építész álmodta meg
az épületet a Petőfi utcán. Ő nagyon
szereti Böszörményt, különösen a településszerkezetét. Ez meg is jelenik

országgyűlési képviselő hozzáfűzte,
hogy a legfelső szinten lakásokat is
kialakítanak, egészségügyi dolgozók
részére. Ezen túl a projekt fogorvosi
berendezések beszerzését is tartalmazza. Ezt követően Fórizs László
alpolgármester többek között kiemelte, azzal, hogy az alapellátásban
komoly fejlesztést valósítanak meg,
azt jelenti, hogy a Kálvin téri rendelőben, a megüresedett helyeken több
új szakrendelést tudnak majd indítani. Ilyen például az egynapos sebészet. A tervek szerint néhány hónap
múlva befejezik a munkálatokat a
szakemberek, és idén őszre teljesen
elkészül az új multifunkcionális szolgáltatóház.
bertalan
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„Gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan!”
Sajtótájékoztatót tartott Tiba
István országgyűlési képviselő,
Fórizs László alpolgármester és
Máté Sándor vezető tervező az
Arad utcai csapadékvíz-elvezetés és kerékpárosbarát úthálózat
terveiről a polgármester hivatalban, március 25-én.
A sikeres, kerékpárúttal kapcsolatos pályázatnak nélkülözhetetlen
előfeltétele, hogy az utca csapadékvíz
elvezetésének fejlesztése, a meglévő
nyílt csapadékvízelvezető-árok lefedése, zárt csatorna építése megvalósuljon – hangzott el a tájékoztatón. A
zárt csatorna felett helyezkedik el a
jövőbeli kerékpárút, a tervek szerint.
Ennek köszönhetően két különböző pályázat egyidejű kivitelezésére
nyílik lehetőség. Emellett, a pályázat
lehetőségeinek köszönhetően a Kassa utcán csatornázási munkálatokra,
illetve útburkolat javítására is lehetőség lesz. A globális felmelegedés miatt fontos tényező lett a csapadékvíz
és az azzal való gazdálkodás. Reméljük, hogy nagy örömmel tudjuk átadni, és a városlakók is nagy örömmel
fogadják majd a 430 milliós beruházást – mondta Fórizs László. A közbeszerzésnél majd kiderül, hogy az
alapanyagárak függvényében kell-e
többlettámogatás, vagy esetleg önkormányzati hozzájárulás – hangsú-

lyozta Tiba István. Az Arad utcai rész
a Polgár utcai szakaszból ágazik el,
és a végpontja a Bocskai gyógyfürdő
mellett lesz, ami azért is fontos, mert
a gyógyfürdőből kiengedett sós vizet
tudja a csapadékvíz hígítani és pihentetni – tette hozzá Harangi Sándor
osztályvezető. Az akció a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
elv mentén, elsősorban azon információk átadására fókuszál, amelyek
egy vidéki kistelepülésen elősegítik
a helyi gazdálkodásban, háztartásban felmerülő vízigény kielégítését,
és a víznek, mint erőforrásnak a takarékos használatát. Felújítanak egy
kerékpárútszakaszt a 35-ös számú
főút mentén, a Bartók Béla és a Vajda
János utca között, ami úrburkolati
cserét, illetve szélesítést jelent a jelenlegi szabvány szerint, és útfestési
munkálatok is szükségesek, megvilágítási eszközökkel, táblákkal. Összhangba került a tervezés a jövőbeli
körforgalom terveivel is.
A meglévő kerékpárutak hálózatára fog rákapcsolódni az Arad utcai
beruházás, ami a vasútállomástól a
fürdőig megoldja a kerékpáros közlekedést. A Bocskai teret átölelő szakaszra kerül egy okos pad, ami WI-FIhálózattal, napelemmel lesz ellátva
– ismertették a szakemberek.
– angalét –

Terápiás bővítés
A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő tartalmazza. Egy másik projekt kapfejlesztéseit tekintették meg a vá- csán pedig szeretnénk látványos eleros vezetői és Tiba István ország- mekkel bővíteni a komplexumot.
Tiba István országgyűlési képvisegyűlési képviselő, március 29-én.
lő kiemelte, hogy Hajdúböszörmény
A bejáráson, kérdésünkre Kiss Attila szempontjából nagyon fontos a fejleszpolgármester elmondta, hogy a ROHU tés. Döntő, hogy a helyben élő emberek
programban háromszázezer eurós for- megfelelő szolgáltatást kapjanak. Ez a
rásból a gyógyfürdőt és a Petőfi utcai projekt többek között azért is jelentős,
leendő rendelőt, az alapellátást fogják mert újabb terápiás lehetőségekkel bőfejleszteni. A fürdőben nagyjából már vült a gyógyászati rész.
Erdős András, az ESZ-V Kft. ügyveminden beruházás megvalósult. Többek között az öltöző teljes rekonstruk- zetője megerősítette, hogy az újdonciója, új diagnosztikai és kisegítő esz- ságokra igény van a lakosok körében,
melyeket több kezelőhellyel tudnak elközök beszerzése történt meg.
– A következő pályázat, melyet még látni. Ezt követően Fórizs László alpolmost nyújtottunk be, az elbírálás idő- gármester bejelentette, hogy várják a
szakában van. Ez háromszázmillió fo- gyógyhellyé nyilvánítás folyamatának
rint keretösszegű. Elsősorban a fürdő végét.
gépészeti berendezéseinek a felújítását
bertalan
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Bejárás a levéltárban
Páratlan történelmi dokumentumokat, megyei iratokat őriz a
Magyar Nemzeti Levéltár HajdúBihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára, derült ki
azon a bejáráson, amelyet Hajdúböszörmény vezetői és Tiba István
országgyűlési képviselő tartottak
a felújított épületben.
A látogatás alkalmával megtekinthették az 1609-es Báthory Gábor által
kiadott cserelevelet is. Sőt azt a céhlevelet is, amelyet I. Ferenc császár adott
ki a böszörményi gubás céh számára.
Varjasi Imre, az intézmény vezetője

egyik helyiség például bálterem volt
az 1920-as években, de fegyverraktár
is kapott helyet az épületben 1957-től.
A dokumentumoknak meghatározott
őrzési idejük van. Mint megtudtuk a
látogatáson, a hajdúböszörményi polgármesteri hivatal iratait is itt őrzik a
2000-es évekig. Csakúgy, mint a többi
gyűjtőkörbe tartozó település iratai is
a levéltárban szolgálják az érdeklődőket. A fióklevéltár, amely a Magyar
Nemzeti Levéltárhoz tartozik, jelentős
ügyfélforgalmat bonyolít. A kutatók
segítésén túl, hadigondozással kapcsolatos feladatokat látnak el, iskolai bizonyítványok másolatát adják ki. Egy

elmondta, hogy az általuk őrzött és
gondozott iratok mennyisége meghaladja az 1600 iratfolyómétert. Többek
között itt található Hajdú-Bihar megye összes anyakönyvi másodpéldánya, vagy a Hajdúkerület iratanyaga.
A közelmúltban lezajlott pályázatok
által támogatott beruházásoknak köszönhetően az épület külseje, tetőszerkezete újult meg, de a villanyvezetékek és a világítás korszerűsítése,
az épület belső festése is megtörtént,
így az iratok tárolására használt temperált helyiségben ez nagy segítséget
jelent. További fejlesztésként, a kutatóteremben interaktív tábla is segíti
a munkát. Évente több száz fiatalnak
tartanak itt levéltári foglalkozásokat
Ide is benéztek a látogatók, ami a kutatni vágyók számára is nyitva áll. Az
épület falai nemcsak őrzik, magukban
is hordozzák a történelmi múltat. Az

különleges történelmi kiállítás 2016
óta látogatható az épület kertjében, az
1956-os forradalom és szabadságharcnak emléket állítva. Ahol a történelmi
események nemcsak szövegben, látványban is megelevenednek. Az épület
sok eredeti eleme áll még, a különleges
szépségű, üvegbetétes belső ajtó, vagy
a külső lépcső is ilyen. A közeljövőt tekintve, reménykednek a levéltár belső
teraszának felújításában, amelynek a
megvalósítására a képviselőtestület
már elkötelezte magát. Ez utóbbi helyreállítása az elkövetkezendő feladatok
között van, mondta el Varjasi Imre
fióklevéltár vezető, akinek hivatástudata olyan, mint a történelem, az ellátandó feladatokat nem hagyja befejezetlenül, forrása pedig folyamatosan
kiapadhatatlan.
Sz.Sz.K.

Népszavazás

nek joga tizennyolc éves korig, kizárólag a szülőké. Kiss Attila polgármester
megfogalmazta, hogy a népszavazás
a gyermekeink jövőjéről szól. Minden
magyar ember döntését tiszteletben
tartják azzal kapcsolatban, hogy felnőttként, hogyan éli az életét. Mint
mondotta, nem a nemiségről másként
gondolkodó emberekkel van bajuk. Mi
egy dolgot kérünk – tette hozzá, hogy
a családok fogalmazzák meg véleményüket részvételükkel ebben a kérdésben. A sajtótájékoztatón Bodnár
Margit képviselő megerősítette, hogy
mindenki éljen április 3-án a szavazati
jogával, és ne dőljön be annak az ellenzéki propagandának, ami arra buzdítja
a polgárokat, hogy tegyék érvénytelenné a szavazólapot.
bertalan

Az április 3-ai gyermekvédelmi
népszavazás volt a témája annak a
sajtótájékoztatónak, melyet a Fidesz irodában tartottak, március
29-én.
Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, ma, amikor háború dúl
a szomszédunkban, a legfontosabb
kérdés, hogy Magyarország belekeveredik-e ebbe, vagy kimarad belőle.
Ez foglalkoztatja a magyar emberek
többségét. Ugyanakkor kevesebb szó
esik arról a népszavazásról, aminek
a célja, az országgyűlés által már elfogadott törvénynek a megerősítése.
Tiba István hozzátette, úgy gondolják,
hogy a gyermekek szexuális nevelésé-
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Önkormányzati krónika
A képviselő-testület március
24-ei ülésén húsz téma szerepelt a
döntéshozók asztalán. Elsőként a
közbeszerzési tervet fogadták el a
grémium tagjai, köszönetet mondva a Közbeszerzési Bizottság tagjainak munkájukért.
Ezt követően elfogadták, hogy a
2022/23-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontját április 27-re és 28-ra
írják ki, 7,30 és 16,30 óra között. Erről
hirdetményt tesznek közzé. A fatelepítések tapasztalatai az eladott telkek
után, az elmúlt öt évre vonatkozóan elhangzott a tanácskozáson, hogy az említett időszakban az érintettek 650 fát
valamint sövényeket ültettek el a város
területén. A tájékoztatóra igent mondtak a képviselők, majd az ingatlanok
előtti és melletti növények telepítésének lehetőségei és kezelése került napirendre. Bizottsági vélemények között
elhangzott, hogy a hivatal szerezzen
érvényt az árkok, átereszek tisztítására
is. Ennek ellenőrzése legyen folyamatos.
Sőrés István alpolgármester felhívta a
figyelmet, hogy a városban csak engedéllyel lehet fákat ültetni az ingatlanok
előtti és melletti zöldsávba. Nagy Imre
képviselő korrektnek és fontosnak ítélte
meg az előterjesztést. Mint mondotta,
ha a problémákra felhívják a figyelmet,
javulhat a lakosság komfortérzete. Cél,
hogy a közlekedés legyen biztonságos.
Kiemelte, hogy a szabályzók szerint
,nem lehet új gyümölcsfákat ültetni az
utcákon. Megerősítette, hogy az árkok
tisztítása a tulajdonosnak a kötelessége.
Nagy Zoltán képviselő azon véleményét
hangoztatta, hogy nem lehet minden
felelősséget a lakosságra hárítani. A témát közlekedésbiztonsági szempontból
közelítette meg. Kiss Attila polgármester kiemelte, hogy korábban ezekbe a
lakossági feladatokba a közmunkások
is besegítettek. Mivel számuk lecsökkent, már nincs elég ember erre a célra.
Ezért mindenkinek saját magának kell
elvégeznie a tevékenységet. A polgármester arról is szólt, hogy Böszörmény
egyes területei felülről nézve olyanok,
mintha erdők lennének. Nem panaszkodhatunk a zöld felületek meglétére
– tette hozzá. Bodnár Margit képviselő
hangsúlyozta, hogy a közterület-felügyelet legalább háromszor tesz közé
felhívást évente az átereszek tisztítására, és a benyúló fák rendbetételére. Az
ezzel kapcsolatos rendeletben foglaltaknak érvényt kell szerezni. Leleszné
Sveda Klára képviselő kiemelte, hogy

a város a rá vonatkozó területeken a jó
gazda gondosságával kezeli a fákat és az
árkokat. Takács Lászlóné képviselő javasolta, hogy ősszel hetente történjen a
lombhulladék elszállítása. Molnár Imre
képviselő az átereszek lakossági kiépítésének anomáliára hívta fel a figyelmet.
Végül a testület tagjai a vita során elhangzott kiegészítésekkel elfogadták az
előterjesztést. Ennek értelmében a közterület-felügyelet minden év tavaszán
részletesen tájékoztassa a lakosságot a
közterületek használatának a szabályairól, valamint szólítson fel az úttestre és
járdára belógó gallyak eltávolításának
kötelezettségére. Ezen túl felkérték a
közterület-felügyelőket, hogy tavasszal
és ősszel kéthetes ellenőrzést tartsanak,
a közterületen lévő zöldfelületek ellenőrzése céljából.
Ezt követően a játszóterek helyzete
került terítékre. Kiss Attila polgármester ennek kapcsán elmondta, hogy az elmúlt években öt új játszótéret adtak át,
kettőt pedig felújítottak. Ezen célokra
hatvanmillió forintot fordítottak. A vita
során egyebek mellett elhangzott, hogy
a játszóterek fejlesztésére igény van a
városban. Arról is szó esett, hogy rendeltetésszerűen kell használni ezeket a
helyeket.
A tájékoztató elfogadását követően
többek között a piac működéséről, a
tavalyi költségvetési rendelet módosításáról és a Városüzemeltetési Intézmény alapító okiratának változtatásáról
készült szakmai anyagra mondtak igent
a testület tagjai. A továbbiakban mások
mellett a „Hajdúkerületi-Hús” Nonprofit Kft. likvid tervét fogadták el, illetve
a város szerkezeti és szabályozási tervének változtatása során, kiegészítésként
szintén igent mondtak arra a grémium
tagjai, hogy az illetékes osztály készítsen
előterjesztést a böszörményi parkolási
lehetőségekről. Majd egyebek mellett
felhatalmazták Kiss Attila polgármestert, hogy az Ady tér vonatkozásában
folytasson egyeztető tárgyalásokat a
Magyar Közút Nonprofit Kft. megyei
szervezetével, a várhatóan 2023-ban
kezdődő, Hadházi út felújításához kapcsolódó, forgalomtechnikai eszközök és
gyalogátkelőhely kialakítása érdekében,
a biztonságosabb közlekedési helyzet
kialakításáért. Ezután, a pródi régi iskolaépület felújításához 5 millió forintot
biztosítottak a képviselők, akik végül
elfogadták a folyamatban lévő nagyobb
beruházásokról és pályázati lehetőségekről szóló jelentést is.
bertalan
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Minőségi programok, ízes borokkal

„Ha nyílik a természet, akkor
nyílik a főtér Hajdúböszörményben! A tavasz kezdete azt is jelenti, hogy a rendezvények hada
elkezdődik, és az ősz végéig tartani is fog” – mondta Kiss Attila
polgármester a jazz és bor nap
megnyitóján, március 26-án a
Bocskai téren.

szemeiket” az érdeklődőknek. Gyerekektől a nyugdíjasokig csillogó szemekkel nézték a járműveket, ki azért,
mert sose látott még ilyet, ki azért,
mert a bizonyos darab egykor élete
része volt. A Zöld Kör is programokkal várta az érdeklődőket. Többek
között a gyerekek figyelmét keltették
fel a szelektív szemétgyűjtéssel, és
az ehhez kapcsolódó gondolkodással
A rendezvényt Tiba István ország- kapcsolatban. Két különböző játékgyűlési képviselő nyitotta meg. A kal tanították, hogy melyik hulladékprogramon jelen volt Angyal László, nak hol a helye.
Angalét Péter
a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója, s mint megtudtuk,
a Petőfi évhez kapcsolódóan március
26-án a Petőfi Klub ünnepélyesen is
megalakult Hajdúböszörményben.
Ennek jelképeként Tiba István adott
át Kiss Attila polgármesternek egy
Petőfi kötetekből álló csomagot. A
megnyitó beszédek után a látogatókat több fellépő is szórakoztatta,
finom borokat is fogyaszthattak, illetve a Bocskai téren felsorakoztak
a veterán autók és motorok, ahol a
gyűjtők mutatták be saját „gyöngy-

Könyv utca 2.

Utcafórum
Március 26-án Hajdúböszörménybe látogatott Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely. Az érdeklődők a Kálvin
téren találkozhattak vele és Hegedüs Péterrel Balmazújváros
polgármesterével, illetve országgyűlési képviselő jelölttel.
Karácsony Gergely 2019-ben megmutatta az országnak és Budapestnek, hogy ha az ellenzék összefog,
akkor annak az eredménye a siker.hangzott el. Hegedüs Péter ugyanezt

bemutatta Balmazújvároson, ahol
együttműködött az ellenzék összes
pártja, és azóta Balmazújváros is
egy szabad város lett – hangsúlyozta
Csige Tamás. Hiszek a változásban,
hiszek egy szebb, élhetőbb jövőben.
Teljes vállszélességgel támogatom
Hegedüs Pétert, a körzet ellenzéki
képviselőjelöltjét – mondta Karácsony Gergely. Hangsúlyozta, hogy
mindenki éljen a demokrácia általi
jogával, és hozzon felelős döntést.
A.P.

A városi könyvtár új részleggel
bővült a közelmúltban, amelynek
célközönsége: a közeljövő felnőttjei.
A felnőtt könyvtár „előszobája" a
Könyv utca 2, amely tárt karokkal
várja a 14-18 év közötti fiatalokat.
A könyvpiacon is egyre gyakrabban készülnek alkotások ennek a
korosztálynak, illetve az olvasás népszerűsítése is a cél, ezzel a kezdeményezéssel. Illetve a könyvtár, mint

közösségi tér funkciójának erősítése. Tavaly kezdődött a munka ezzel
kapcsolatban, amiben segített az önkormányzat is. A lehetőségekhez és
a kívánt kuckós hatás eléréséhez választottak bútorokat, könyveket csoportosítottak át az új részleghez. Új
könyveket vásároltak, amit közvélemény-kutatás előzött meg. A jövőben
folyamatosan bővül a paletta, amivel
az olvasók vágyait teljesítik.
A.P.

2022. ÁPRILIS 1.

VÁROSI HETILAP

5

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

2022. évi országgyűlési választások és az országos népszavazás
szavazókörei és utcajegyzéke
001. szavazókör:
Tizenhárom vértanú utca 1.
(Bethlen Gábor Általános Iskola)
- Bethlen Gábor utca
- Cserna utca
- Dorogi utca
- Győrössy-kert
- Király Jenő tér
002. szavazókör:
Tizenhárom vértanú utca 1.
(Bethlen Gábor Általános Iskola)
- Csokonai Vitéz Mihály utca
- Madách Imre utca
- Szabad hajdú utca
- Tizenhárom vértanú utca
003. szavazókör:
Krúdy Gyula utca 11-15.
(Hajdúvidi iskola)
- Gábor Áron utca
- Krúdy Gyula utca
- Nap utca
- Óvoda utca
- Pacsirta utca
- Tanya Hajdúvid
- Tanya 001057
- Tanya 001330/14
- Útőrház
- Váci Mihály utca
- Vasút utca
- Veres Péter utca
- Vidtelke utca
- Víg utca
004. szavazókör:
Weszprémy Gáspár utca 5.
(Napsugár Óvoda)
- Deák Ferenc utca
- Fazekas Gábor körút
- Kisfaludy Sándor utca
- Komárom utca
- Kuruc utca
- Petőfi Sándor utca
- Szabolcs utca
- Szénássy Mátyás utca
- Szondi György utca
- Tátra utca
- Újfehértói utca
- Vitéz utca
- Weszprémy Gáspár utca
005. szavazókör:
Kölcsey Ferenc utca 1. sz.
(Csillagvár Óvoda)
- Áchim András utca
- Ady Endre tér
- Hadházi utca
- Királyhágó utca
- Kossuth szőlő kert
- Kölcsey Ferenc utca
- Mátyás király körút
- Radnóti Miklós utca
- Szilágyi Erzsébet körút
- Tanya 000002-0000051/0001
- Tanya 000083/0001
- Tanya 001142/0266
- Téglási utca
- Thököly Imre utca
- Városkert utca
006. szavazókör: Dobó István u. 70.
(Csillagvár Óvoda)
- Apafi Mihály utca
- Dobó István utca
- Elek János utca
- Kinizsi Pál utca
- Kovács Albert utca
- Kövi Miklós utca
- Külső-Fehértói út
- Külső-Nadrágos kert
- Perczel Mór utca
- Tanya 010310-1028
- Zrínyi szőlő
007. szavazókör: Dobó István u. 70.
(Csillagvár Óvoda)
- Báthory szőlő kert
- Batthyány szőlő kert
- Bethlen kert
- Hargita utca
- Homok-kert szőlő
- Hunyadi szőlő
- Ipartelep utca
- Kenyérmező utca
- Kis-Bocskai szőlő
- Nagy-Bocskai szőlő 0. dűlő

- Nagy-Bocskai szőlő 1. dűlő
- Nagy-Bocskai szőlő 2. dűlő
- Nagy-Bocskai szőlő 3. dűlő
- Nagy-Bocskai szőlő 4. dűlő
- Nagy-Bocskai szőlő
- Petőfi szőlő kert
- Szőlőskert
- Tanya 000086/2
- Tanya 001036/0004-001038
- Tanya 001044-001049
- Tanya 001058-001067/0007

- Rhédey Ferenc utca
- Somossy Béla utca
- Szente Bálint utca
- Tanya 000087/0034
- Tanya 001023-001023/0001
- Tatár István utca
- Vásár tér
- Zsemberi utca

008. szavazókör:
Rókahát utca 6. (Pródi Iskola)
- Bagota utca
- Bakóhát tanya
- Dobó Sándor utca
- Halom utca
- Hatöles utca
- Keleti-főcsatorna
- Nagypród tanya
- Oláh Jakab utca
- Pallai Pál utca
- Rókahát utca
- Tanya Pród

- Attila utca
- Benedek János utca
- Bocskai István tér
- Diószegi Sámuel utca
- Gönczy Pál utca
- Iskola utca
- Káplár Miklós utca
- Kassa utca
- Keresztesi József utca
- Lévay Márton utca
- Nagysándor József utca
- Péchi Simon utca
- Polgári utca
- Vörösmarty Mihály utca

009. szavazókör: Erdély utca 37.
(Középkerti Általános Iskola)
- Avar utca
- Beke Antal utca
- Besenyő utca
- Csaba királyfi utca
- Csángó utca
- Géza fejedelem utca
- Jászkun utca
- Koppány utca
- Külső-Hadházi utca
- Nimród utca
- Orbán Balázs utca
- Pusztaszer utca
- Rác utca
- Székely utca
- Szittya utca
- Táltos utca
- Tanya 001013
- Tanya 001025
- Tanya 001070-001072/0002
- Turán utca
010. szavazókör: Erdély utca 37.
(Középkerti Általános Iskola)
- Csiha Antal utca
- Dr. Molnár István utca
- Erdély utca
- H. Fekete Péter utca
- Hét vezér utca
- Péli Gábor utca
- Stromfeld Aurél utca
- Tanya 001039
- Tanya 001050/0002-001051/0001
- Tanya 001075
011. szavazókör: Erdély utca 37.
(Középkerti Általános Iskola)
- Budai Nagy Antal utca
- Középkert utca
- Nefelejcs utca
- Pálnagy Zsigmond utca
012. szavazókör: Kálvin tér 7-9.
(„ESZ-V” Nonprofit Kft.)
- Baross Gábor tér
- Bercsényi Miklós utca
- Bíró Ferenc utca
- Bíró Péter utca
- Corvin János körút
- Debreceni utca
- Gombos András utca
- II. Rákóczi Ferenc utca
- Maghy Zoltán utca
- Március 15. utca
- MÁV állomás
- Nagy István utca
- Sillye Gábor utca
- Zombor utca
013. szavazókör: Erdély utca 37.
(Középkerti Általános Iskola)
- Botond utca
- Egyház utca
- Erdő utca
- Huszár utca
- Kálmán Ferenc utca
- Károlyi Gáspár utca
- Lippai Balázs utca
- Messzilátó utca
- Nagyatádi Szabó István utca

014. szavazókör:
Benedek János utca felől
(Bocskai I. Általános Iskola telephelye)

015. szavazókör:
Csomaközy A. u. 3.
(Munkaügyi Központ)
- Arany János utca
- Baltazár Dezső utca
- Csomaközy András utca
- Hajdúkerület utca
- Jókai Mór utca
- Kálvin tér
- Korpona utca
- Kossuth utca
- Méliusz Péter utca
016. szavazókör: Toldi Miklós utca
(Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda)

- Árpád utca
- Honvéd utca
- Karap Ferenc utca
- Mester utca

017. szavazókör:
Enyingi Török Bálint u. 5/A.
(Veress Ferenc Szakképző Iskola)
- Csanády Sámuel utca
- Damjanich János utca
- Domb utca
- Enyingi Török Bálint utca
- Hunyadi János körút
- Kálvineum utca
- Külső-Nánási utca
- Luther Márton utca
- Nánási utca
- Petneházy Dávid utca
- Uzsok tér
- Vár utca
018 .szavazókör:
Enyingi Török Bálint u. 5/A.
(Veress Ferenc Szakképző Iskola)
- Arad utca
- Bulcsú utca
- Dózsa György körút
- Hortobágy utca
- Muraköz tér
- Ungvár utca
- Vasvári Pál utca
019. szavazókör: Kert utca 24. sz.
(Tavaszkert Közösségi Ház)
- Ág utca
- Alföld utca
- Elfenbein Bertalan utca
- Fürdő utca
- Győrffy István utca
- Harmat utca
- Kert utca
- Külső-Dorogi utca
- Lucernás utca
- Nagy András utca
- Nemzetőr utca
- Nyár utca
- Olajütő utca
- Pásztor utca
- Poór Antal utca
- Számadó utca
- Szárazmalom utca
- Tanya 000052-000075
- Tanya 000101/0002-000148
- Tanya 000187-000187/0001
- Tanya 001129/5

- Tavasz utca
- Téglagyár utca
- Vidi-Zug
020. szavazókör: Polgári u. 48-50.
(Napsugár Óvoda)
- Báthory Gábor körút
- Lorántffy Zsuzsanna utca
- Szilassy János utca
- Temető tér
- Újvárosi u.
021. szavazókör: Eötvös J. u. 10.
(Eötvös J. Ált. Isk. és AMI tepehelye)

- Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
- Bem József utca
- Désány István utca
- Eötvös József utca
- Hősök utca
- Kemény János körút
- Klapka György utca
- Kolozsvár utca
- Maros utca
- Salgótarján utca
022. szavazókör:
Désány I. u. 1-9. sz. (DE Gyermeknevelési és Gyógyped.Kar)
- Batthyány Lajos utca
- Gyöngyvirág utca
- József Attila utca
- Munkácsy Mihály utca
- Szent István tér
- Szoboszlói utca
- Táncsics Mihály körút
- Toldi Miklós utca
023. szavazókör: Kórház tér 1. sz.
(TOP-Holding Zrt.)
- Bakóczy Endre utca
- Bél Mátyás utca
- Bottyán János utca
- Erkel Ferenc utca
- Fazekas Mihály utca
- Horváth Mihály utca
- Katona József utca
- Kórház tér
- Külső-Szoboszlói út
- Külső-Újvárosi utca
- Laborfalvi Róza utca
- Megyeri Károly utca
- Mészáros Lőrinc utca
- Mikszáth Kálmán utca
- Móra Ferenc utca
- Porcsalmy Gyula utca
- Semmelweis Ignác utca
- Szabó Antal utca
- Tanya 00065-000872
- Tanya 000915/0002-000916/0001
024. szavazókör: Esze Tamás u. 2-4.

(Kincskereső Óvoda)
- Almássy Márton utca
- Bíró Lajos utca
- Bolyai János utca
- Esze Tamás utca
- Görgey Artúr utca
- Kandó Kálmán utca
- Kertész László utca
- Kőrösi Csoma Sándor utca
- Liszt Ferenc utca
- Madarász Viktor utca
- Martinovics Ignác utca
- Móricz Zsigmond utca
- Nagy Imre utca
- Puskás Tivadar utca
- Tessedik Sámuel utca
025. szavazókör: Vásár tér 27.
(Városi Sportszolgáltató Kft.)
- Apponyi Albert utca
- Balassi Bálint utca
- Bánság tér
- Bartók Béla utca
- Ifj. Major Gyula utca
- Juhász Gyula utca
- Kampler Kálmán utca
- Kazinczy Ferenc utca
- Kisböszörmény utca
- Kodály Zoltán utca
- Korányi Frigyes utca
- Kövér György utca
- Külső-Debreceni utca
- Külterület
- Lehel utca
- Losonczy István utca
- Oláh Ferenc utca

- Széchenyi István utca
- Tanya 000174/23-000183/19
- Tanya 000187/99-000322/9
- Tanya 000911/0001
- Tanya 000927/0003-000934
- Tanya 000940
- Tanya 001026-001027/0001
- Tanya 001055-001056/2000
- Teleki László utca
- Tóth Árpád utca
- Vajda János utca
- Veress Géza utca
- Zrínyi Miklós utca
026. szavazókör: Vákáncsos u. 43.
(Zeleméry László Általános Iskola)

- Boda Katalin utca
- Csonkatorony utca
- Guhér utca
- Hegyes utca
- Lorántffy kert
- Rákóczi erdő – erdészház
- Rákóczi szőlő
027. szavazókör: Vákáncsos u. 43.
(Zeleméry László Általános Iskola)

- Tanya Bodaszőlő
- Vákáncsos utca
- Vasútiőrház
- Vincellér utca
- Zelemér tanya
- Zelemér utca
- Zelemér-zártkert

Tisztelt
Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy a 006.
és 007. számú szavazókörök
esetében a szavazás a Csillagvár Óvodában (Dobó I. u.
70. szám) történik.
Tájékoztatom
továbbá,
hogy az Attila utcában
lakóhellyel
rendelkező
választópolgárok 014. számú szavazókörben, a Hajdúböszörményi Bocskai I.
Általános Iskola telephelyén
(Káplár Miklós u. 5. szám),
mely szavazókör a Benedek
János utca felől közelíthető
meg, adhatják le szavazataikat. A Kossuth Lajos utcán
lakóhellyel
rendelkező
választópolgárok a 015. szavazókörben, a Csomaközy
András u. 3. szám alatt, a
Munkaügyi Központban adhatják le szavazataikat.
Hajdúböszörmény Város
szavazóköreinek címei, és
a szavazókörökhöz tartozó utcák listája megtekinthető a Hajdúböszörmény
Város honlapján (www.
hajduboszormeny.hu oldalon a Választás 2022 menüpont alatt).
Hajdúböszörmény,
2022. március 28.
Koláné Dr. Markó Judit s.k.
Helyi Választási Iroda
Vezető
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VÁROSI HETILAP

Pályázati felhívások

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

XXXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Ignáth Szilvia ügyintéző ad (+36
52/563-259).
III. Diáksport területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Népjóléti, Ifjúsági És Sport
Bizottsága folyamatos pályázatot hirdet a város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező diáksport
egyesületek részére
Felhasználható keretösszeg: 1.000.000 Ft
A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximum 300.000 Ft lehet.
A pályázat célja:Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző nevelési, oktatási intézmények diáksport programjainak megvalósításához kiegészítő támogatás nyújtása, valamint pályázati önerő képzéséhez.
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos, minden hónap 05éig
A pályázatokat kizárólag papír alapon, „Diáksport pályázat” megjelöléssel,
zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.)
vagy a Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságán (I. emelet 59-es iroda)
lehet benyújtani.
A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással együtt kell benyújtani.
Támogatási szerződés megkötésére csak azon szervezettel kerülhet sor,
amely a támogatás megítélését követően igazolja, hogy semminemű államháztartási vagy annak alrendszereibe való köztartozása nincs.
Pályázatot nem nyújthat be, aki az önkormányzattól kapott 2021. évi
támogatásával határidőre nem számolt el.
Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságán (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám – 59-es iroda), illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Ignáth Szilvia ügyintéző ad (+36
52/563-259).
A pályázat nem kerül nyilvános kihirdetésre. A pályázati felhívásról értesítünk valamennyi intézményt.

I. A sport területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Népjóléti, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező sport területen
működő egyesületek számára. Óvodai, iskolai alapítványok, természetvédelmi,
illetve diáksport egyesületek, a Városi Sportszolgáltató Kft. által működtetett
sportegyesületek nem pályázhatnak.
2022. évben felhasználható keretösszeg: 3.000.000 Ft
A pályázat célja:
Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző, önálló jogi személyiségű sportszervezetek működési feltételeinek kiegészítéséhez, programjaik megvalósításához támogatás nyújtása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 14.
A pályázatokat kizárólag papír alapon,„Sportpályázat” megjelöléssel, zárt
borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a
Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságán (I. emelet 59-es iroda) lehet
benyújtani.
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.
A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással, a Pályázati Szabályzatban meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) 30 napnál nem régebbi Törvényszék igazolását arról, hogy a pályázó működő szervezet, valamint az aláírásra jogosult képviselőtől hitelesített aláírási
címpéldány vagy hitelesített banki aláírási címpéldány,
b) nyilatkozat arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb,
a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) igazolás, vagy nyilatkozat a saját forrás, vagy egyéb forrás nagyságáról
és rendelkezésre állásáról.
A Pályázati Szabályzat szerint, amennyiben a program megvalósításához saját erő is szükséges, annak meglétét igazolni kell, illetve el kell vele számolni.
Pályázatot nem nyújthat be, aki az önkormányzattól kapott 2021. évi
támogatásával határidőre nem számolt el.
Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárF E L H Í V Á S
ságán (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám – 59-es iroda), illetve leóvodai beíratásra a 2022/2023. nevelési évre
tölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b)
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Ignáth Szilvia ügyintéző ad (+36 pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési in52/563-259).
tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.
alapján Hajdúböszörmény városában az óvodai beíratás
Ideje: 2022. április 27. (szerda )
7.30 – 16.30 óráig
II. Az ifjúság területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:
2022. április 28. (csütörtök)
7.30 – 16.30 óráig
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Népjóléti, Ifjúsági és
Módja:
Sport Bizottsága folyamatos pályázatot hirdet a város közigazgatási terü- • a körzetileg illetékes vagy választott óvodában személyesen
letén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező if- • Csillagvár Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.
júság területen működő egyesületek számára. Természetvédelmi, illetve sport(Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Hét vezér úti, a
egyesületek, diáksport egyesületek nem pályázhatnak.
Dobó István úti óvodákba kérik a felvételét.)
2022. évben felhasználható keretösszeg: 2.000.000 Ft
Hajdúvidi tagóvoda: 4086 Hajdúvid, Óvoda u. 15.
A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximum 250.000 Ft le- • Napsugár Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50.
het.
(Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Weszprémy G. utcai
A pályázat célja:
Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos te- óvodába kérik a felvételét.)
vékenységet végző, önálló jogi személyiségű ifjúsági szervezetek programjaik Bodaszőlői tagóvoda: 4224 Bodaszőlő, Vincellér u. 16.
megvalósításához kiegészítő támogatás nyújtása, valamint pályázati önerő kép- • Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Esze T. u. 2-4.
zéséhez.
• Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u.
A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos, minden hónap 05- 1-9.
éig
• Jó Pásztor Református Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18.
A pályázat elbírálása: folyamatos, a keretösszeg erejéig.
Kötelező a gyermek beíratása, ha a gyermek 2022. augusztus 31. napjáig
A pályázatokat kizárólag papír alapon, „Ifjúsági pályázat” megjelöléssel, zárt betölti a 3. életévét. A beíratási kötelezettségének elmulasztása szabálysértési
borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a eljárást von maga után.
Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságára (I. emelet 59-es iroda) lehet
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
benyújtani.
- az óvodai felvételről szóló határozat
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.
- a szülő/törvényes képviselő lakcímkártyája
A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással, a Pályázati Szabály- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ- és lakcímkártyája
zatban meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani.
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (GYVK) részesülő gyermek
A pályázatnak tartalmaznia kell:
esetén, a jogosultságot megállapító határozat
a) 30 napnál nem régebbi Törvényszék igazolását arról, hogy a pályázó mű- meglévő szakértői bizottsági vélemény, vagy tartós betegségről szóló szakködő szervezet, valamint az aláírásra jogosult képviselőtől hitelesített aláírási orvosi vélemény.
címpéldány vagy hitelesített banki aláírási címpéldány,
A szülő 2022. április 15. napjáig kérheti gyermeke felmentését az óvodai
b) nyilatkozat arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámo- foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos
lás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, helyzete indokolja. A felmentést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Haja megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folya- dúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) admatban,
hatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a
c) igazolás, vagy nyilatkozat a saját forrás, vagy egyéb forrás nagyságáról negyedik életévét betölti.
és rendelkezésre állásáról.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az
A Pályázati Szabályzat szerint, amennyiben a program megvalósításához sa- óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beját erő is szükséges, annak meglétét igazolni kell.
iratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban
Pályázatot nem nyújthat be, aki az önkormányzattól kapott 2021. évi értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli,
támogatásával határidőre nem számolt el.
ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben
Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkár- külföldön teljesíti.
ságán (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám – 59-es iroda), illetve leKoláné Dr. Markó Judit jegyző
tölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.
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Pályám kedves története
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Így főzünk mi

Három évig nem talált legyőzőre Leginkább érzék kell a főzéshez
Papp László háromszoros olimpiai bajnok magyar ökölvívó,
edző, sportvezető mondta, hogy
„a boksz az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik”. Ennek
ellenére Bereczki Gábor egykori ökölvívó és jelenleg is edző,
imádja ezt a mozgásformát. A
sikeres pályafutással rendelkező
sportember igazi példakép a növendékei számára.

sége mindig támogatta ebben. Mind
a két fia járt hozzá edzésre. Bereczki
Gábor, ha nem bokszol, rejtvényt fejt
és a Keleti partján lévő házában szorgoskodik. Kedves történetei közül a
következőkre emlékezett vissza.
– Vagy negyven éve elmentünk
Pestre, az Énekes István ifjúsági
ökölvívó emlékversenyre. Három
gyereket vittem magammal. Mikor
megérkeztünk, lekicsinylően szóltak

Bereczki Gábor ökölvívóedző elmondása szerint hatan voltak testvérek. Mint második gyermek, a
fiúk közül ő volt a legidősebb. Sokat
vigyázott a többiekre. 1962 márciusában kezdett el sportolni, rgtön
a küzdősportot választotta. Ekkor
ment le először edzésre egy barátja
unszolására. Ennek már hatvan éve.
Első mestere Zolnai Imre volt. Véleménye szerint a boksz ad egy tartást
az embernek. Itt nem lehet lezsernek
lenni, és ésszel is oda kell figyelni. A
testi és lelki felkészülés sem egy utolsó szempont. Ezek, amik megtartották több mint hat évtizede ennél
a sportnál. Háromszor volt vidéki
magyar bajnok, az első osztályban.
Három esztendeig öklözött ezen a
szinten. Erre nagyon büszke. Ez a
hetvenes években nagy dolog volt,
például még kondi pénzt is kapott.
Sportolói pályafutása során minden
súlycsoportban bemutatkozott. Mint
aktív versenyző, 1972-ben elvégezte
az edzői képzést. Ezt trénere, Bartha
Frici bácsi tanácsára tette. Edzőként
szigorú és következetes, de közben
engedékeny is. Nagyon szereti és
tiszteli a növendékeit. 1975 óta látja
el ezt a feladatot. Tanítványai közül
van, hogy a nagyapát, az apát és az
unokát is tréningezte. Az elmúlt öt
évtizedben több ezer fiatal fordult
meg az edzésein. A legidősebbeket
megismeri még most is, amikor találkoznak az utcán. Sikerként könyveli
el, hogy 1996-ban megkapta a legjobb
utánpótlás-nevelő díjat a szövetségtől, és a város is kétszer tüntette ki.
A szakosztályuk volt, amikor hetedik
volt az országban. Ezt magyar bajnokok sorával vívták ki. A privát életben
géplakatosként dolgozott. A munkát
a sporttal, a családjának köszönhetően tudta összeegyeztetni. A fele-

arról, hogy Hajdúböszörményiek vagyunk. A sportolóimból kettő döntős, egy pedig harmadik lett. Deák
Sándor meg is nyerte a megmérettetést. A kételkedők örökre megtanulták a város nevét. A másik történet
saját pályafutásához tartozott. – Ami
különleges volt még számomra, az
a legelső magyar bajnokságom volt
1963-ban – mondja a sportember.
Szolnokon volt a verseny. Életemben
akkor voltam először szállodában.
Egy böszörményi fiatalnak az, akkor
még nagy dolog volt. Megkaptam
az első felszerelésemet is. Melegítő,
táska cipő, minden volt abban. Ez
az egyik legfontosabb gyermekkori
emlékem. 1969-től, három évig soha
nem kaptam ki, nem találtam legyőzőre. Ez is emlékezetes számomra.
Akkor még voltak csapatversenyek.
Indultam középsúlyban, majd félnehézben, végül nehézsúlyban. Egyik
héten voltam 75 kiló, a másik héten
81 kilogramm. Nagy erőfeszítés volt
benne lenni a súlyban. De visszatekintve, megérte.
bertalan

A legutóbbi városi disznótoron
– Ön egyébként szereti ezt az étket?
a legpikánsabb kolbászt a BE-BO
– Igen, nagyon szeretem. Sokat fo2002. Kft. csapat készítette. A kö- gyasztok belőle. A saját terméket meg
zösség egyik tagját, Bodnár Imrét is kell, hogy kóstoljam. De a gyerekeim
kérdeztük, többek között e finom- is nagyon imádják.
ság készítésének fortélyairól.
– Ön személy szerint mióta van barátságban a főzéssel?
– Hogyan állt össze a főzőcsapatuk?
– Gyerekkorom óta, mindig ott sür– Baráti társaságként régóta együtt gölődtem, forgolódtam a konyhában.
járunk versenyezni. Mindig meghívok Minden disznótoron keltem a szülenegyven-ötven főt ezekre a megméret- immel. Összejött az egész család. Aktetésekre. A barátaim nagyon szeretnek kor még nem volt fagyasztó, fel kellett
mindenhova velem jönni, mert a ren- teljesen dolgozni a sertést. Az orjaleves
dezvényeken jókat tudunk eszegetni. készítésétől a káposztás húsig, minSzeretik a táncos mulatságokat és a kö- dent megtanultunk. De már ekkor tudzös beszélgetéseket. Legtöbbször a „Bö- tam a pörköltök készítését is. Ezekhez
szörményi sógorok” néven indulunk.
is jól kell ismerni a fűszereket. Ezek
– Miket készítettek el a disznótoron?
közül én a fokhagymát szeretem a leg– Hagymásvérrel kezdtünk, ezt kö- jobban.
vette az apró tepertőt készítettünk,
– A főzés alapjait meg lehet tanulni,
káposztáshúst és kolbászt, valamint vagy érzék kell inkább hozzá?
– Meg lehet tanulni, de érzék kell
háromféle hurkát sütöttünk ki. Ha lett
volna kóstolójegy, többet is feltálal- leginkább hozzá. Fontos, hogy érdetunk volna.
kelje is az embert. A technológiát végig
– A kolbászra hogyan esett a választá- lehet vinni, de ismerni kell a húst és a
suk?
fűszereket. Ezek mindig másak. Hiszen
– Úgy gondoltuk, hogy ez különle- például a húsoknál a kor is meghatárogesség. A feleségem készítette el a pi- zó.
káns kolbászt.
– Szabadtűzön szokott főzni, vagy a
– A kolbász elkészítésénél mennyire gáztűzhely mellé is odaáll?
vették figyelembe a böszörményi hagyo– A szabadtűzön való főzés az igazi.
mányokat?
Hiszen a fának van egy illata, ami bele– Többfajta kolbászt készítünk. A csí- fő az ételbe. Ez a füstölt kolbászban is
pőst, a köményest, és az utóbbi nélkü- benne található.
lit. A versenyre azért adtunk be kömé– Szokott-e visszajelzéseket kapni a
nyes kolbászt, mert nagyon szeretjük. főztjét illetően?
Én sok ételben szeretem ezt a fűszert.
– A legpozitívabb visszajelzést Boros

Anyukámék csak sót, borsot, fokhagymát és paprikát tettek bele. A régifajta
házikolbásznak a legnagyobb a keletje
manapság is.

A gyerekek biztonságáért
Hajdúböszörmény adott otthont március 28. és április 1. között a „RoadSafety – a biztonság
az első” néven indított országjáró közlekedésbiztonsági oktatási programnak.
A projektet óvodásoknak és alsó
tagozatos általános iskolás tanulóknak szervezte a HUMDA Magyar
Autó-Motorsport és Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt.
A főtéren a „Mini City” közleke-

dési parkban, az elméleti és gyakorlati sátrakban egy rövid oktatást
követően, játékos gyakorlati képzés
vette kezdetét. Kiépített KRESZ-pályán az összes forgalmi szituációval
megismerkedhettek a kicsik, melyeket később alkalmazhattak is. A hét
második felében a hajdúböszörményi
rendőrkapitányság is részt vett saját
programjaival a rendezvényen, melynek keretében több korosztályt szólítottak meg a megelőzés terén.
b

Laci bácsi mesterszakácstól kaptam
a Bezermeni napon, ahol egy régi hagyománnyal készültünk, mégpedig a
rántott körömmel. Kifőztünk rengeteg körmöt, kihűtöttük, lecsontoztuk,
bepaníroztuk és kisütöttük. Laci bácsi
kétszer kóstolt belőle. Különdíjjal jutalmazta ezt az étket.
– Elmondaná a legpikánsabb kolbász
receptjét?
– 10 kilogramm húshoz télen kevesebb só kell. Ha ezt az időszakot veszszük, akkor én 22 dekagramm sót teszek bele. Frissen őrölt borsból 3 dekát
használunk, ehhez jön két deka őrölt
kömény, 1 deka szemes kömény, a csípős porpaprikából szoktunk bele rakni
2 dekát. Ha pikánsabbnak akarjuk, akkor 3-4 dekát is elbír. A tíz kilóhoz 5
dekagramm fokhagymát rakunk, amit
ősszel sóban tettünk el.
bertalan
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

SZABÓ GÁBOR

KÁLMÁN ANTAL

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Jézus ekkor ezt mondta neki:
Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
Jn 11,25

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”
A gyászoló család.

A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk
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KEDVES OLVASÓINK!

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

NAGY PÉTERNÉ
(született Vámpli Margit)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban 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!”

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

id. OLÁH ISTVÁN
(a volt Csillag Tsz. juhászati brigádvezetője)

halálának 1. évfordulójára.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.”
Családja.

RÁCZ JÁNOS
halálának
11. évfordulójára.

KOPCSA ANTALNÉ
(született Kiss Róza)

RÁCZ JÁNOSNÉ
(Félegyházi Mária)

halálának
1. évfordulójára.

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Szomorú szívvel emlékeznek rátok:
gyermekeitek családjukkal.

Apróhirdetés
FÜRDŐKÁDAK és zuhanytálcák bontás
nélküli felújítása, gépi eljárással, gyári színekkel, garanciával. Tel.: 0620-391-4249.

„Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget,
legyen enyém az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem,
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni,
odafent már nem fáj semmi.”

JAKAB SÁNDOR
fényképész mester
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család.

„Fényes csillagként ragyogtál felettünk,
Most szomorúság, bánat járja át szívünk.
Nem tudjuk mit hoz a jövő, s a holnapok,
Emléked szívünkben mindig élni fog.”
A gyászoló család.

Közérdekű információk
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:
303

107
104/112
105
112
563-200
0652/506-

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra
között nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 06-20-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Április
6-án, szerdán dr. Vincze-Miqdadi Edit aljegyző tart fogadóórát.
KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.eszv.
hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:

16.00–08.00 óráig

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

8.00–8.00

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

MALYA JÁNOS
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban 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.

Köszönetnyilvánítás
ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Április 2-3-án
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Joó Sándor (Tel:
06-70-363-6515). Az ügyeleti ellátásért
ügyeleti díj kerül felszámolásra.
HBCOM ügyfélszolgálat:
229190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac
felügyeleti irodájában.

FORGÁCS GYULA
(kőműves)

Gyógyszertári ügyelet

Április

Megjelenik: 12 000 pédányban.
www.hajduboszormeny.hu
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS
Szerkesztőség:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Nyomdai munkák:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős kiadó:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
ISSN 0866-6660
Szabadhajdú online: news.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

A művelődési központban működő
csoportok programjai: április 6., 15
óra: az Aranykor Nyugdíjas Klub foglalkozása.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

Köszönetnyilvánítás

01. (péntek)

Patika plus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 0620/3434800

2-3. (szo-vas.)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

4. (hétfő)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

5. (kedd)

Arany sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

6. (szerda)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

7. (csütörtök)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

8. (péntek)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

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

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Köszönés nélkül csöndesen,
lopta ki magát e világból.
Úgy szerette ezt az életet,
s nem menekült most a haláltól.”
A gyászoló család.

2022. ÁPRILIS 1.

VÁROSI HETILAP

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI
BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT.
az alábbi munkakörökbe keres kollégát:
• ÁLLATGONDOZÓ
és • GÉPI FEJŐS
tejelő szarvasmarha telepre

ÁLLATGONDOZÓ
SERTÉSTELEPRE

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL
lehet az alábbi
telefonszámokon:

Jelentkezni
KÁROLY JÓZSEFNÉL
lehet a

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

06-20-219-0744
telefonszámon.

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Születésnapi köszöntő
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Előfizethető
és megvásárolható

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

NYÍRI MARGIT
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”
A gyászoló család.

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja meg az
ebben az évben először április 22-én megjelenő Hajdúsági Tükör című kulturális
és közéleti magazint, a művelődési központ gazdasági irodájában.
Néhány cím a tartalomból:
• Nemzeti Rehabilitációs Központ épül a
csónakázó tónál
• Hol hagyott csapot-papot Csokonai Vitéz
Mihály? Egy mondás és ami mögötte van
• A színészóriás, Latabár Kálmán böszörményi felmenői. A Latabár sztori
• Szürkemarhák a Hajdúságból az európai
piacokra. A magyar szürke útja
• Mit műveltek elődeink?
A város amatőr színjátszóinak és egyesületeinek története
• Böszörményi pedagógusportrék. Vikár
Csabáné Gizike néni

91. születésnapját

SILLYE-BÉRLET 2021-2022. évad

ünnepelte március 25-én

Bolba-Szente-Galambos:

KOVÁCS ANTALNÉ
(szül. Sőrés Mária)

CSOPORTTERÁPIA

szerető családja körében.
Reméljük, hogy még sokáig
velünk leszel!
Isten éltessen!

a Veres1 Színház vendégjátéka

2022. április 25. 19 óra
Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme
Jegyek elővételben kaphatók
a művelődési központ gazdasági irodájában 3800 Ft-ért.
További információ: +3620-560-4383, gazdasagi@hbcom.hu

Fizetett politikai hirdetés
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Kézilabda

A Bocskai Kupán négy csapat részvételével tartották meg
a 2011/12-es születésű gyerekek
kézilabdabajnokságát Hajdúböszörményben. A Bocskai István Általános
Iskola tornacsarnokában, szombat
délelőtt rendezték a megmérettetést.
Nagy hagyománya van ennek a kupának az iskolában, mondta el Görögh
István szervező. Majdnem negyven éve,
minden évben megrendezik. Ezen a pályán járt már Győr és Veszprém csapata.
Itt kezdte a pályafutását például a válogatottban játszó Nagy Kornél is. Görögh
István kiemelte, nagy öröm, hogy ilyen
fiatalok vannak, akik eljönnek, hogy megmérettessék magukat. A kézilabdában különösen nagy kitartás kell, hogy olyanok
sportolók legyenek, mint akiket a tv-ben
látnak, mert nagyon sok gyerek olyan lesz,
de ahhoz kitartónak kell lenni.
A hagyományokról elmondta a szervező, hogy Tini kupa néven több mint
15 bajnokságot rendeztek már az elmúlt
években. Az ilyen eseményeken az iskolában működő korosztályhoz hívnak hasonló felkészültségű csapatokat.
Megfigyelhető, hogy a kézilabdázó gye-
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rekek jó közösséget alkotnak, ezt kapják
többek között ettől a sporttól.
Bár a Bocskai-iskolában nem szakosztályban dolgoznak, sok élsportoló nevelkedett már ki Hajdúböszörményben. Heti
két alkalommal edzenek, a mostani csapat
3. 4. osztályosokból áll össze.
A Bocskai Kupát Takácsné Bíró Zsuzsa,
az iskola igazgatója nyitotta meg.
Ő is kiemelte, hogy az intézményben mindig magas színvonalon folyt a
kézilabdaoktatás, sok sportoló, edző, bíró
itt kezdte pályafutását.
Elmondta, hogy az iskola kézilabdacsapata számos sikert tudhat magáénak, hat
alkalommal jutottak be az ország legjobb
8 csapata közé, egyszer országos diákolimpiai bajnokok lettek. Sokszor járhattak
külföldön is.
A Bocskai Kupára a KSE csapata érkezett
a legmesszebbről, Budapestről, és nemcsak azért indultak korán, hogy ideérjenek, hanem annyira várták a bajnokságot,
hogy már nem tudtak aludni. A csapat vezetője, edzője, dr. Kőnig-Görögh Dóra, aki
szintén hajdúböszörményi, Görögh István
lánya nemcsak ebben a sportban nőtt fel,
hanem a kézilabdának szentelte a szakmai
pályafutását is. Ebből írta a doktori dolgozatát, egyetemi oktatóként is dolgozik. Ez
a kupa külön élmény volt, hiszen édesapjával állhatott a pályán, a játékosai mellett,
akik közt két kisfia is ott volt és kiemelkedően teljesítettek. Egy sajátos világ, hogy
az édesapja volt az edzője, és most egymás
ellen játszó csapatok edzői, de ez annyira
jó érzés, hogy nem cserélné el semmire.
Mint kiemelte, a kézilabda nagyon jó csapatépítő, a gyerekek megtanulnak egymás
góljának, egymás sikerének örülni.
A 2022-es Bocskai Kupa győztese a budapesti KSE lett, második helyen a DEAC
végzett, a bronzkupa Hajdúböszörményben maradt a Bocskai-iskolánál, és a Téglásról érkezett csapat is helytállt a tornán.
A kupán az első három helyezett csapatot díjazták, de a legjobb játékosok, a
legtöbb gólt lövő, a legjobb kapus is elismerést kapott.
Sz.Sz.K.

