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Választás 2022
Egyéni országgyűlési képvise-

lőkre, pártlistákra és a gyermek-
védelmi népszavazás kérdéseire 
voksolhattunk április 3-án. Haj-
dúböszörmény Hajdú-Bihar me-
gye 06-os számú választókerüle-
tének központja, ahová összesen 
10 település tartozik.

A választókerületben, a voksok 
98,8 százalékának összesítése után, 
dr. Tiba István a Fidesz-KDNP je-
löltje szerezte meg a szavazatok 
58,96 százalékát. A második he-
lyen végzett Hegedűs Péter, a DK-
JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-
PÁRBESZÉD jelöltje a voksok 30,28 
százalékát kapta, míg Nagy Zol-
tán, a Mi Hazánk jelöltje 7,87 szá-
zalékot szerzett.

Az EBESZ is ellenőrzött

A szavazás idején EBESZ megfi-
gyelők is jártak városunkban és a 
választókerület több településén is. 
Nemcsak a szavazás napján, hanem 
március 26-án is. Akkor az Országos 
Egyéni Választókerület székhelye-
ként ellenőrizték a Választási Irodát. 

A választókerületben a jogosultak 
64,58 százaléka járult az urnákhoz, 
Hajdúböszörményben a részvételi 
arány 65,52 százalék volt 98,97 szá-
zalékos feldolgozottságnál. Ezek az 
arányok alacsonyabbak az országos-
nál, ahol  69,54 százalék volt a rész-
vétel.

A voksolás napján délelőtt, a sza-
vazókörök mindegyikében sorba 
kellett állni. A 14-es szavazókörben 
ottjártunkkor Nagy László Sándor, 
a szavazókör elnöke tájékoztatott 
bennünket aznapi feladataikról. El-
mondta, hogy napközben arra figyel-
nek, hogy minden rendben menjen 
a szavazóhelyiségben. Hozzátette, a 
délelőtt folyamán folyamatosan ér-
keztek a voksolók, így volt, hogy a fo-
lyosón várakozásra kérték őket, hogy 
egyszerre ne legyenek sokan a helyi-
ségben. Tájékoztatott, hogy a sza-
vazókört 19 órakor zárják, aki még 
19 órakor bent tartózkodik, annak 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
szavazzon. A szavazókör zárása után 
az eljárás rend szerint félreteteszik a 
rontott, illetve fel nem használt sza-
vazólapokat. Ezek után bontják az 
urnákat, először az egyéni ország-
gyűlési képviselők választásáról szóló 

szavazólapokon lévő voksokat össze-
sítik, majd a listás szavazólapok után 
számlálták a gyermekvédelmi nép-
szavazásban leadott szavazatokat. 
Nagy László elmondta, már tizedik 
alkalommal vesz részt szavazóköri 
munkában. 

Magas részvételi arány

A szavazás befejezésével kapcsola-
tosan is jól tippelt, délelőtt úgy szá-
molta, hogy este 11 óra vagy éjfél 
lesz, mire végeznek a számolással, ez 
be is igazolódott. 

A szavazókörben Szabó Imre, aki a 
feleségével együtt érkezett elmond-
ta, mindig élnek szavazati jogukkal. 
Ő viszonylag magas részvételre szá-
mított még 11 óra körül, és vélemé-
nye szerint az idősebb korosztály ak-
tívabb a szavazáskor. 

Tóth András feleségével és 88 éves 
anyósával érkezett. Kiemelték, ők 
mindig elmennek voksolni. Bíztak 
benne, hogy sokan élnek a lehetőség-
gel, hiszen, mint megfogalmazták, 
fontos, hogy meglegyen a választói 
akarat. 

Vezendi Krisztián feleségével ér-
kezett voksolni, míg a gyerekekre a 
nagymama vigyázott. Elmondta, ha 
már elődeink kiharcolták ezt a de-
mokratikus jogot, fontosnak tartja, 
hogy éljen vele. 

Kóródi Lászlóék is családosan, rá-
adásul egy első szavazóval érkeztek. 
Idén egy nemzetiszínű kitűzőt kap-
tak az első alkalommal voksolók.

A megjelentek közül többen is 
hangsúlyozták, a rossz idő még talán 
segítségül is volt, hogy minél többen 
elmenjenek szavazni, hiszen így a föl-
deken lévő munkálatokra aznap nem 
volt lehetőség a havazás és a hideg 
miatt. 

Koláné dr. Markó Judit, a Válasz-
tási Iroda elnöke a szavazás estéjén 
elmondta, hogy Hajdúböszörmény-
ben mind a 27 szavazókör reggel 6 
órakor rendben megnyílt, a szavazat-
számláló bizottságok határozatképes 
számban, végig jelen voltak. Este hét 
órakor minden szavazókör bezárt 
Hajdúböszörményben. A végső ered-
ményt április 9-én, szombaton álla-
pítják meg a külképviseleteken, vagy  
az átjelentkezéssel leadott szavaza-
tok összeszámolása után.

Eredmény-megállapítás

Papp Zsolt, a Választási Bizottság 
elnöke összefoglalta, mi tartozik a fel-
adatkörükbe: a nyilvántartásba vétel, 
szavazólapon történő sorrend sorso-
lással történő megállapítása, a szava-
zólap formális jóváhagyása. A kam-
pány során érkezett kifogásokat is el 
kell bírálnia a Választási Bizottság-
nak. Néhány technikai problémától 
eltekintve szépen haladtak a válasz-
tások, összegezte a vasárnapi esemé-
nyeket. A választás érvényes, de még 
nem jogerős – tette hozzá. A feldolgo-
zottság 98 százalék fölött van, de egy 
szavazókörben még nem számolták 
meg a voksokat, ugyanis oda fognak 
érkezni a hét folyamán a külképvise-
leteken leadott szavazatok, melyeket 
szombaton összesítenek.

A Választási Bizottság eredmény-
megállapító ülése ezt követően lesz a 
délutáni, kora esti órákban, akkor le-
het a megállapított és a jegyzőkönyv-
ben szereplő adatokat véglegesíteni. 
Ez még mindig nem lesz jogerős, 3 
nap áll nyitva arra, hogy a törvény-
sértés pontos megjelölésével bárki 
kifogást nyújtson be. Amennyiben 
ellenvetés érkezik, úgy azt a Nemzeti 
Választási Bizottság bírálja majd el. 
Amennyiben nem érkezik kifogás, 
úgy az eredmények április 12. körül 
jogerőre emelkednek. 

Az országgyűlési választásokkal 
egy időben gyermekvédelmi népsza-
vazást is tartottak, mely nem érte el 
az érvényességi küszöböt.

Sz.Sz.K.

A 6. számú választókörzet eredménye
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:  67 524,  
a szavazókörben megjelent választópolgárok száma:  43 556.
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma: 43 537.
Érvénytelen szavazólapok száma:    535 (1,23%).
Érvényes szavazólapok száma:  43 002 (98,77%).

Dr. Tiba István  FIDESZ- KDNP: 25 355 szavazat, 58,96%.
Hegedüs Péter DK-JOBBIK- MOMENTUM-MSZP- LMP-PÁRBESZÉD: 13 019 
szavazat 30,28%.
Nagy Zoltán Mi Hazánk Mozgalom:   3 384 szavazat   7,87%.
Andorkó László Megoldás Mozgalom:       613 szavazat  1,43%.
Vargáné Fülöp Erzsébet Normális Élet Párt: 455 szavazat  1,06%.
Dobány László Munkáspárt, ISZOMM:       176 szavazat  0,41%.
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A méz az egyik legegészsége-
sebb édesítőszer, azonban sokan 
csak lelkes fogyasztói vagyunk a 
méznek, de nem ismerjük, milyen 
szorgos munkát igényel ez mind 
a méhektől, mind pedig a méhé-
szektől. 

Hazánkban március 10. a Beporzók 
napja, amikor a szakemberek a házi 
méhek és egyéb beporzók fontosságá-
ra hívják fel a figyelmet. Idén az Or-
szágos Magyar Méhészeti Egyesület 
kampányt indított, hogy minél több 
méhbarát kert jöjjön létre, és virág-
magokkal töltött tasakokat oszt szét 
az érdeklődőknek. Áprilisi 30. pedig a 
méhek napja Magyarországon, ebből 
az alkalomból a mézről, a méhek és 
méhészek dolgos munkájáról beszél-
gettem Csóka Imre méhésszel.

– Kezdjük az alapoktól, mire van szük-
ség ahhoz, hogy valaki méhész legyen?

– Az alapvető ismeretek megszer-
zése mindenképp fontos, megismer-
ni a beporzó rovarokat, különösen a 
méheket. Először érdemes elmenni 
valamelyik méhészhez, ott tölteni 
több napot, akár egy teljes méhésze-
ti szezont is. Meg kell nézni,  hogyan 
is működik egy méhészet a gyakor-
latban és megtapasztalni, hogy  bír-
ja-e a leendő méhész  a méhszúrást, 
nem vált-e ki nála allergiás reakciót a 
méhméreg. Fontos, hogy rendelkez-
zen megfelelő méhész végzettséggel 
is, hiszen összetett szakmáról beszé-
lünk, így ismernie kell a méhek visel-
kedését, rendelkezni kell a megfelelő 
méhegészségügyi ismeretekkel is. 

Megjegyzem, ha már több mint 3 
méhcsaláddal bír egy méhész, akkor 
a megfelelő eszközök beszerzése is ki-
emelten fontos, mint például saválló 
tartályok a méz tárolására, pergető és 
a fedelező gép, és természetesen egy 
telephely.

– Hogyan dolgoznak a méhek a méz 
előállításán?

– A méhek legnagyobb feladata, a 
virágban található nektár begyűjté-
se, méhészeti szakszóval, a hordás.  A 
gyűjtési időszakban éjjel-nappal dol-
goznak, nappal virágokból hordják be 
a nektárt a kaptárba, nagy felületen 
terítik szét a lépek sejtjeiben, szár-
nyuk mozgatásával pedig légáram-
latot keltenek, így érlelik mézzé éj-
szakánként. Méhcsaládonként el kell 
érni legalább a 60 ezres egyedszámot, 
hogy elég nektárt tudjanak behordani 
a kaptárba.  A méhcsaládok termelő 
képessége április és május hónapra 
éri el ezt a szintet. A nektárgyűjtés 
szempontjából a külső körülmények 
is fontosak, a napi hőmérséklet 20-
22 C fok legyen, és éjszaka se essen a 
kinti hőmérséklet 14 C fok alá. A vi-
rágzás előtt déli széláramlat és megfe-
lelő mennyiségű eső szükséges ahhoz, 
hogy a növényekben nektár képződ-
jön. 

– Melyek azok a növények, melyek a 
méhészet számára fontosak?

– A virágpor és nektár szempontjá-
ból a kora tavaszi lágyszárúak nyitják 

a szezont, a hóvirág, a krókusz, majd 
megjelenik a piros árvacsalán és a 
pitypang. De nyílnak a gyümölcsfák is, 
a som, a kajszi, a mirabolán, a szilva, a 
cseresznye, a meggy, az alma, legutol-
sóként a birs. A birset jelzőfának tart-
ják a méhészek, ha azok virágzanak, 
tudják, hogy készülni kell az akácvi-
rágzásra. A gabonafélék, a repce is ad-
hatnak komolyabb mennyiségű virág-
port és nektárt is, a repceméz például 
nagyon jó gyomorpanaszokra.

– A méheket szokták költöztetni, hogy 
elegendő, begyűjthető virágport és nek-
tárt találjanak. Hogyan történik mind-
ez?

– Igen, szoktuk a méheket költöz-
tetni, az adott időszakban a nagy 
mennyiségben virágzó kultúrákra, 
mint például a repce, akác, napra-
forgó, annak érdekében, hogy minél 
tisztább fajtamézeket tudjunk per-
getni.  A költöztetés történhet este és 
hajnalban, ilyenkor a méhész lezárja a 
kaptár kijáróit, felrakodja a kaptáro-
kat, és napfelkelte előtt az adott hely-
re megérkezik.  Kinyitja a kijárókat, a 
méhek pár órán belül, de maximum 
fél nap alatt betájolnak, és beindul a 
virágpor és nektár gyűjtése.

– Hogyan lehet a méhcsaládokat kite-
leltetni, hogyan élik túl a téli szezont?

– A kaptárakban bőséges mézet és 
virágport kell a méheknek az őszi idő-
szakban betárolni ahhoz, hogy a tél 
folyamán legyen mit enniük, ha már 
nincs külső virágpor és nektárforrás. 
Húsz-huszonöt kilónyi mézadagot 
hagyunk az utolsó pergetéskor méh-
családokként, amellyel ki tudnak te-
lelni.

– Értesüléseink szerint, az utóbbi 
években egy súlyos atka által okozott be-
tegség is nehezíti a méhcsaládok életét.

– Igen sajnos, 1978 óta ázsiai méh-
atka tizedeli a méheket Magyarorszá-
gon is, azóta sokkal nagyobbak a téli 
veszteségek, a méhcsaládok téli pusz-
tulása. Az ázsiai méhatka által ter-
jesztett vírusfertőzés csak a méhekre 
veszélyes, az emberekre nem, a vírus-
fertőzés miatt a méhek teljesítménye 
csökken, akár el is pusztulhatnak. 
Sajnos, kevés állatgyógyászati szer áll 
rendelkezésre az ilyen vírusos megbe-
tegedések kezelésére, megelőzésére. 

– Milyen szezonra számít?
– Az eredményességet mindig a csa-

padék és a napsütéses órák mennyi-
sége határozza meg, az esős, napsü-
téses időszakok kedveznek a méhek 
munkájának. Sajnos az idén tavasz-

Fűben, fában orvosság
szal is aszályosabb, szárazabb időjá-
rás várható, ahogy az utóbbi években, 
ez hatással lesz a mézhozamokra is. 
Nagyon remélem, hogy idén nem fagy 
el az akác a környékünkön, ahogy 
mostanában. A méhek munkáját a 
lakosság is jobban tudná segíteni, ha 
méhbarát kerteket alakítanak ki, a 
hetente vágott fű, illetve a műpázsit 
helyett. Régebben változatosabbak 
voltak a kertek, mivel a méhek szá-
mára nektárt és virágport biztosító 
növények és virágok is jelen voltak a 
kertekben. Igaz az a mondás „Fűben, 
fában orvosság” amely nem csak ránk, 
az emberekre igaz, hiszen a méhek 
számára is a virágpor tartalmaz olyan 
nyomelemeket, polleneket, amelyek 
jó hatással voltak a méhek immun-
rendszerére.  

V.M.F.

Óvodai beruházás
A Csillagvár Óvoda Hét vezér ut-

cai telephelyének energetikai fel-
újítására és bővítésére irányuló be-
ruházás átadó ünnepségét március 
31-én tartották az intézményben.

Örömteli, régen várt pillanat jött 
el a Csillagvár Óvoda életében, hisz a 
Hét vezér utcai telephely átadásán va-
gyunk – jelentette ki Kiss Attila. Az el-
múlt öt évben két fontosabb fejlesztés 

is sikeresen megvalósult, az első 2016-
2017 között egy csoportszoba-bővítés. 
A beruházásra önkormányzatunk – a 
benyújtott pályázatnak megfelelően 
– 32.416.170 Ft központi költségve-
tési támogatást nyert, mely a teljes 
költség 75%-át jelentette – folytatta 
a polgármester. A beruházási költség 
25 százalékát – 10.805.390 Ft-ot – az 
önkormányzat önerőként biztosította. 
Az új csoportszobához kapcsolódóan a 
kiszolgáló helyiségek, a gyermek öltö-
ző, mosdók, közlekedő folyosó és a jog-
szabályban előírt minimális eszközök 
beszerzése is megtörtént, több mint 3 
millió Ft összegben. A másik pályázat 
az energetikai felújítás keretén belül 
megvalósításra került, a külső falazatok 
utólagos falszigetelése, a régi nyílászá-
rók cseréje, a magastetős épületrészen 
a padlásfödém kiegészítő hőszigetelé-
se, illetve a régi épületen lévő tetőszer-

kezet megerősítése és teljes tetőfedés 
cseréje. Az előzőeken túl tartalmazta 
továbbá a felsorolt munkák szükséges 
kiegészítő munkáit is, mint a bádogo-
zás, járdaépítés vagy -javítás, nyílászá-
rócsere utáni belső festés. A fejlesztés 
megvalósulásával az intézmény fenn-
tartása energiatakarékosabbá, költség-
hatékonyabbá vált. 

– Egy dologban biztosan egyetér-
tünk, hogy mindannyiunknak a leg-

nagyobb kincsünk a gyerek. Teljesen 
mindegy, hogy milyen korú, mindig 
azon vagyunk, hogy ők boldogak le-
gyenek. Szerencsés az a város, szeren-
csés az az ország, ahol a lakosság azzal 
szembesülhet, hogy olyan vezetés van, 
ahol nemcsak a saját gyerekével kapcso-
latban gondolja ezeket, hanem minden 
olyan gyerekkel, aki ebben a városban, 
illetve országban van – hangsúlyozta 
Tiba István országgyűlési képviselő.

A hit, a bizalom és a kitartás vezérelt 
minket eddig is, és a jövőben is ezek 
fognak. Köszönöm az eddigi támoga-
tást, segítséget, munkálatokat. A jövő-
ben már egy szép, korszerű, komfortos 
helyen fogadhatjuk a gyerekeket, ami a 
beruházásoknak köszönhető – mondta 
Leleszné Sveda Klára intézményvezető. 
A megnyitó legvégén az óvodások mű-
sort mutattak be a megjelenteknek.

A.P.
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Előadásokat hallgatnak és 
kirándulnak

A Honismereti Klub 2005 októ-
berében alakult Hajdúböszörmény-
ben. Ekkor Mónus Imre vezetésével 
összegyűlt egy szűk kör. Beszélge-
tésnek indult, majd előadókat hív-
tak meg egy-egy összejövetelre. A 
kör életéről Tamus Elvira jelenlegi 
vezetőt kérdeztük. 

– Kedvet kaptak az emberek ezekhez a 
beszélgetésekhez, előadásokhoz. 2006-
tól számoljuk az igazi alapítást. Ennek 
emlékére két kiállítást is rendeztünk 
a tízéves jubileumunk kapcsán. Egy-
részt Hajdúböszörményben, másrészt 
Debrecenben, a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.  Én meghívással érkeztem 
a klubba, 2019-ben. Korábban már tar-
tottam előadást itt. Szavazással dőlt el, 
hogy én kapom meg ezt a megtisztelő 
feladatot. 

Bárki lehet a kör tagja. Többnyire a 
hatvanas, hetvenes korosztály képvisel-
teti magát a foglalkozásokon. Kettőezer 
forint az éves tagdíj, melyet jelenleg 
hetvenketten fizettek be –  tudtuk meg 
Tamus Elvirától. 

– A létszámunk napról napra változik. 
Kéthetente, csütörtök délutánonként 
szoktunk találkozni a művelődési köz-
pontban. Van érdeklődés. Igyekszem jó 
előadókat meghívni.

A klub azt a célt tűzte ki, hogy a hon- 
és népismeret terén gazdagítsa a tagok 
tudását. Cél még, hazánk szép tájait és 
kulturális örökségét felkeresni. Feladat-

Húsvét a gyerekek körében
A múltunk, a gyökereink, a 

népszokások nagyon fontos ér-
tékek, melyek sajnos, ha nem fi-
gyelünk oda, a múlt ködös homá-
lyába veszhetnek. A tradicionális 
értékek közé tartoznak az ün-
nepek és az ezekhez kapcsolódó 
népszokások. 

Jelentőségüket nem elég csak 
családi körben megemlíteni a gye-
rekeknek, nagyon fontos közösségi 
szinten megmutatni óvodás kortól a 
kicsiknek, és ezt később is erősíteni 
bennük, hiszen ezen értékek így ma-
radhatnak fent generációról generá-
cióra.  A húsvét az egyik legfontosabb 
magyar és keresztény ünnep, hiszen 
mind vallási mind családi szempont-
ból nagy a jelentősége. 

A Biblia szerint nagypénteken Jé-
zus Krisztust keresztre feszítették, 
megváltotta ezzel az emberiséget 
a bűnöktől, húsvétvasárnap pedig 
Krisztus feltámadt, győzelmet aratva 
ezzel a halál felett. Vallási tekintete 
mellett pedig a tavaszvárás ünnepe, 
a tavaszi nap-éj egyenlőség időszaká-
ban a szabadban eltöltött ünneplés-
re ad alkalmat. A húsvéthoz számos 
szimbólum és népszokás kapcso-
lódik, így a húsvéti nyúl, a húsvéti 
tojás, a locsolkodás, a barka, a ka-
lács, a közös ebéd a családdal. Talán 
a tojásfestés az a hagyomány, amit 
elsőként ismernek meg a gyerekek. 
A tojás az újjászületést, az egészben 
főtt tojás pedig az összetartozást 
jelképezi. Felkerestük a hajdúbö-
szörményi Napsugár Óvoda pedagó-
gusait, akiktől megtudtuk, hogy ki-
emelten figyelnek az ünnepkörök 
bemutatására. Nemcsak az épületek 
öltöznek ilyenkor ünnepi díszbe, de 
nagyon sok foglalkozást is tartanak 
a gyerekeknek és locsolóverseket is 
tanítanak. „Modern technikai esz-
közökkel zsúfolt, rohanó világunk-
ban az óvodák vállalják pedagógiai 
programjukban a szép, magyar népi 
hagyományaink ápolását, továbbörö-
kítését az a gyermekeknek. Mindezt 
természetesen a gyermekek befoga-
dóképességének szintjén. A tavaszi 
ünnepkör jeles eseménye a Húsvét, 
amihez mindig is sok színes játékos 
tevékenység kapcsolódott. Külön 
ünnepváró játékokat találtak ki a fi-
úknak, melyeknek egyformán a szó-
rakoztatás, a versengés volt a célja 
(kakasütés, tojásverés, tojásforgatás, 
tojásfa-állítás, szagosvíz-készítés). A 
lányok dolga a nagytakarításba való 

Lapzártánkkal egyidőben kezdődött a Böszörményi Könyvtári Napok rendezvénye, 
melynek második programjaként díjazták a leghűségesebb olvasókat. Majd Bujdosó 
Mária művésztanár nyitotta meg a Kocsis Zoltán helyi alkotó műveiből álló kiállítást.

Hagyományaink nyomában

nak tekintik a kultúra megismerését, 
megemlékeznek a jeles napokról és tör-
ténelmi évfordulókról is, mindig szé-
lesítik a palettát. Mind a kirándulások, 
mind az előadások terén. 

– Az ezévi programunkba huszonnégy 

alkalmat terveztünk be. Hét kirándulást 
és tizenhét előadást. Nálunk egynapo-
sak az utak.  Tizenhat év alatt már sok 
helyen megfordult a társaság. Egyebek 
mellett bejártuk a megye településeit, 
eljutottunk Gyulára, Recskre, Sátoral-
jaújhelyre, Esztergomba, Dobsinára és 
Ópusztaszerre.

A klubnak más kulturális szervezetek-
kel is kapcsolata van. Például a Magyar-
Finn Baráti Társasággal is együtt-
működnek. A Kertész László Városi 
Könyvtár rendezvényein is rendszeresen 
részt vesznek a tagok. 

Szathmáry Sándor Attila régi tagnak 
számít a körben. A 2010-es évek elején 
ismerte meg a klub tevékenységét. Mó-
nus Imre vezető révén került a szerve-
zetbe. 

– Én széles érdeklődési körű ember-
nek tartom magamat, érdekel az iroda-
lom és történelem. De más témákra is 
nyitott vagyok. A klubnak a magja egy 
jó közösség, amely összetartó. Ez is meg-
őriz engem itt. Barátaim közül is többen 
járnak ide, de új ismeretségekre is talál-
tam. 

Az a jó, hogy nagyon-nagyon sokfe-
le jártunk az elmúlt években. A hazai 
kirándulásoktól kezdve, a külföldiekig, 
mindegyiket nagyon szerettem. Min-
denhol volt olyan ismeretanyag, amit 
még nem tudtam. Bennem mély nyomot 
hagyott az ópusztaszeri, az esztergomi 
és budapesti utazásunk. Én mindenhol 
megtalálom azt, ami leköt és érdekel.

A pandémia mindenre rányomta bé-
lyegét. Bízok abban, hogy vége lesz, és 
akkor megint újult erővel tervezhet a 
klub. Hiszen nagyon hasznos, valamint 
lebilincselő kirándulások, és előadások 
szoktak itt lenni. bertalan

segédkezésen, a hagyományos hús-
véti ételek elkészítésén túl, a hímes 
tojások főzése és festése volt. Ehhez 
sokféle természetes anyagot használ-
tak és változatos technikát alkalmaz-
tak. Legelterjedtebb a viaszolás és a 
karcolás, írókázás volt. Óvodánk a 
húsvéthoz kapcsolódó mondókák, lo-
csolóversek, népi játékok megismer-
tetése mellett törekszik arra, hogy 
ezek a szép hagyományok megjelen-
jenek a gyermekek életében, az ün-
nepre való készülődés időszakában. 
Családi délelőtt vagy délután formá-
jában a szülőket is szívesen bevonjuk 
az ünnepváró kézműves tevékenysé-
gekbe, versenyjátékokba, ahol esetleg 
a fiatal szülők is sok régi hagyományt 
ismerhetnek meg” – mondta Vargáné 
Kiss Éva óvodapedagógus. 

A locsolkodás hagyománya írásos 
emlékek szerint Magyarországon a 
17. század óta fellelhető. Kereszté-
nyi vonatkozásban locsolkodással 
akarták elhallgattatni a jeruzsálemi 
asszonyokat, akik Jézus feltáma-
dását hirdették. Ugyanakkor a  víz 
tisztító, termékennyé tevő és tápláló 
erejét eleveníti fel. Az Eötvös-iskola 
tanárait is megkérdeztük, a Húsvé-
ti ünnepkör kapcsán. Lévai Csabá-
né intézményegység vezető és Láda 
Júlia néptáncpedagógus elmondták, 
miként ápolják a húsvéti hagyomá-
nyokat. Az Eötvös-iskola néptáncos 
tanulói a folklórismereti órákon meg-
ismerik az ünnepkör szakaszait és je-
les napjait. Az iskolában az elméleti 
ismertetés mellett a virágvasárnapot 
szokták kiemelni, és a néptáncosok 
vezetésével az iskolai közösség bevo-
násával a kiszehajtást és a villőzést is 
felidézik. A képzőművészeti tanszak 
növendékeinek húsvéti képzőművé-
szeti pályázatot hirdetnek, melyen a 
tanulók szívesen vesznek részt egy 
szép hímes tojással, húsvéti dekorá-
cióval, vagy akár képregénnyel. Az 
elmúlt évben online rendezték a ver-
senyt a pandémia miatt, de a közel 
100  beérkezett alkotás mutatta, hogy 
szeretik ezt a vidám, szokásokkal teli 
ünnepet a tanulók. Természetesen az 
ünnepet családi körben töltik a gye-
rekek: a tojásfestés hagyománya, a 
locsolkodás, pászkaszentelés sok csa-
ládban tovább él – foglalhatjuk össze 
a két pedagógus véleményét.

A családnak is nagyon fontos sze-
repe van a tovább hagyományozás-
ban. A vasárnap a templomba járás és 
a közös családi lakoma napja, hétfőn 
pedig a legények útra kelnek és köl-
nivel locsolják meg a lányokat, illet-
ve a városban ilyenkor szokás volt a 
„vursli”. Régen a hagyományok talán 
gazdagabbak voltak, az ünneplés is 
nagyobb volt, mára sok minden vál-
tozott, elhalványult, ezért is fontos, 
hogy mind a közintézmények, mind 
a szülők és hagyományt őrző közös-
ségeink továbbadják az ünnepekhez 
kapcsolódó ismereteiket.

friderika

Könyvtári napokKönyvtári napok
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Aki mindig adott

Emlékezés M. Tóth Ildikóra

Tótival nem csak osztálytársak voltunk 
az 1. sz. (későbbi Maróthi) általános isko-
lában, de az élet iskoláját is együtt jártuk. 
Tanúsíthatom, hogy csillagos ötöst ka-
pott a záróvizsgán igei vezérfonala men-
tén: „Taníts úgy számlálni napjaimat, 
hogy bölcs szívhez jussak!” (Zsoltárok 
90:12). 

A körülötte élőket is tanította felté-
tel nélküli elfogadásra, mely hitvallásává 
vált. Őt idézem: „Mennyi szeretet kell, 
hogy meggyógyuljunk! Mert abban hi-
szek, hogy csak az kell. Magunk és a má-
sik iránt. De főleg magunk iránt.”

A küzdelem érlelte meg és nem veszte-
gette az idejét. Hamar mélyvízbe került, 
hiszen életpályája 19 évesen kizökkent a 
normál mederből, amikor nyirokcsomó-
daganattal diagnosztizálták. Míg kortár-
sai absztrakt tanulmányokkal igyekeztek 
távlati céljaik felé, Ildi azt a leckét kapta, 
hogy minden napnak megvan a maga 
konkrét feladata és csak azok elvégzése 
esetén van jövő. Rendkívüli lelkierejének 
az volt a titka, hogy elengedte a „mi lett 
volna, ha” kínzó kérdését, és arra irányí-
totta a figyelmét, ami van, abba fektetett 
energiát, amibe lehetett, megbecsülve a 
lehetőségeket, amiket kapott. Amit egyik 
oldalon elvett tőle a sors, azt a másik olda-
lon visszaadta. Hogy ez így történhetett, 
abban nem volt támasz nélkül, hiszen is-
tenhite a kezdetektől a legvégsőkig stabil 
kapaszkodót jelentett neki. Bőkezű aján-
dékai egyike, hogy nekünk is juttatott 
ebből a forrásból. Már kiskamaszként is 
gitározva énekelt nekünk, élete utolsó 
hónapjaiban pedig egy több mint 500 fős 
online imacsoportot hozott létre.Fiata-
lon azzal vigasztalt engem, hogy „lásd, 
mennyien szeretnek.” Szívmelengető 
volt látni, őt mennyien szeretik. Tudom, 
hogy ez neki is vigaszt nyújtott.Az em-
beri szenvedésben való megmerítkezése 
nem volt hiábavaló, hiszen ennek hatá-
sára szociálpedagógiából diplomázott. 
Lábadozása alatt – az ő megfogalmazásá-
val élve – „bebotladozott” a böszörményi 
rádióba, ahol első hírszerkesztői feladatát 
kapta. Innen indulva járta be azt az egyre 
magasabbra ívelő szakmai utat, amelyen 
mikrofon, majd kamera elé került, a Ke-
leti Főcsatorna stúdiója után Miskolcon, 
Nyíregyházán és Debrecenben. A Debre-
cen Televízióban kollégájaként saját sze-
memmel láttam, milyen óriási nyomást 
volt képes rezzenéstelenül kibírni. Teher-
bíró képessége hihetetlen volt, testi ere-
jének korlátai ellenére is, melyet méltó-
sággal vett tudomásul. Inkább szellemét 
edzette eredendően kíváncsi természe-
tével. Nyitottsága tette őt a sajtószakma 
egyik legkiemelkedőbb személyiségévé 
a régióban, melyet hűen tükröz, hogy 

2017-ben Debrecen Város Sajtódíjával 
tüntették ki. Éles esze tudományos karri-
erre is alkalmassá tette volna, és lám, szi-
porkázó intellektusa tényleg akadémikus 
elmék közzé juttatta karrierje csúcsán, a 
Debreceni Egyetemen. Professzorok bölcs 
háziasszonyaként közel 10 éven át közve-
títette mások életművét, olyan felelős-
ségérzettel és szakmai alázattal, amivel 
saját sugárzó személyiségének fényét ké-
pes volt arra a személyre irányítani, akit 
profizmusával a pódiumra állított. Bár 
lényeglátásával ésmagas szintű verbalitá-
sával mások gondolatait csiszolta fényes-
re, tapasztalati bölcsessége önmagában 
is saját közönséget igényelt volna. Hogy 
mennyire értékes ember volt ő, arról csak 
a hozzá közel állók tudtak. Így emlékszik 
rá már felnőtt korában megismert barát-
nője, Dr. Uzonyi Yvette: „A szép szőke 
szélvész, aki mindig intézkedett, szervez-
kedett, kérdezett és figyelt. Volt humora, 
iróniája és öniróniája, néha szarkasztikus 
stílusa, ami javíthatatlanul romantikus 
természettel párosult.Ez az ambivalen-
cia nagyon jellemző volt rá. Igazi „mun-
kakutya” volt - sokszor így nevezte ma-
gát. Szorgalmas „hangya”, aki nagyon jót 
akart csinálni és vágyta, hogy elismerjék. 
De ha megtörtént, akkor csapatának tu-
lajdonította eredményeit. Ugyanakkor ő 
volt a hedonista „tücsök” is, aki nagyon 
szeretett és tudott élni, akivel jó volt 
együtt megélni sok mindent, egy ebédet, 
egy hangulatot, egy koncertet, vagy csak 
úgy beszélgetni a fák alatt.”Ildi életigen-
lésében, örömképességében nem volt 
semmi öncélú, egyszerűen csak tudta, 
mi a fontos. Az évek során megtalálta 
az egészséges egyensúlyt az igényesség 
és a feszítő perfekcionizmus között. Egy 
másik régi barát, Czapp József éteriségét 
ragadta meg Ildihez intézett búcsúszava-
iban: „Kezdem azt hinni, mindig is odaát 
voltál. Mert Te oda tartozol. Csak néha 
engedett a tükör, hogy lássuk milyen 
az élet Veled. Te meg átszökdöstél néha 
napsütésért, fuvallatért, hóesésért. Meg 
néhány ruháért. Hogy angyal lényed min-
dennél észrevehetőbben tündököljön.” 
Mivel túrázni csak módjával tudott (bár a 
füzéri vár megmászására nagyon büszkék 
voltak Yvettel), szárnyaló lelkét férje, At-
tila röptette messzire. Egy ilyen sétarepü-
lés alkalmával Ildi kérésére Böszörmény 
felé vettük az irányt. Lelki szemeimmel 
most is látom magam előtt megindult-
ságát, ahogy magába fogadta az ismerős 
utcák látványát. Ildi „haza” akart repül-
ni. Hát hazatért. Végleg. Tudom: most is 
szeretettel, örök mosolyával néz le ránk. 
Nyugodjon békében.

Végvári Edit
(fotó: www.unideb.hu)

Megelőzés, rehabilitáció, 
együttműködés

A Hajdúböszörményben működő 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
különös figyelmet fordít azokra a 
fiatalokra, akik a városban is egyre 
jobban elterjedő pszichoaktív sze-
rek használatának válnak függői-
vé.

Az egyre népszerűbb dizájner drogok 
használata már általános iskolás gyer-
mekek korcsoportjában is jelen van. 
Kiemelten a hátrányos helyzetű gyer-
mekek vannak veszélyben, vagy azok, 
akik egy adott közösségbe való bekerü-
lés miatt kényszerülnek ezen pszicho-
aktív szerek alkalmi, vagy folyamatos 
használatára. Ezek az eszközök legin-
kább úgynevezett herbáriumok, és ol-
csó áruk miatt különösen népszerűekké 
váltak az elmúlt évek folyamán. Az ösz-
szetételükben folyamatos változtatások 
vannak, így kimutathatóságuk nehéz.

A Kábítószer Egyeztető Fórum az 
önkormányzathoz tartozik. A fórum 
2002-ben alakult, ezt tíz évnyi aktív 
időszak követte, majd egy passzív idő-
szak után, a 2021-es évben indul újra 
útnak, megújult vezetéssel, és szak-
emberekkel. A társadalmi elnöke Sőrés 
István alpolgármester úr, a koordináto-
ra Molnár Fanni, a Debreceni Egyetem 
munkatársa, a szakmai elnöke Szabóné 
Rácz Tímea, a Szociális Szolgáltatási 
Központ szociális munkatársa, akivel 
erről a megújulásról és a rá, és mun-
katársaira háruló feladatokról február 
hónapban interjú is készült, a Hajdúbö-
szörményi Városi Televízióban.

A fórum nemzeti drogellenes straté-
giához igazodik, azok alapján kezeli a 
hozzájuk bekerülő eseteket. Az együtt-
működő szervezetek tevékenységei 
közé tartoznak a Szociális Szolgáltatási 
Központ szolgáltatási elemei, mint az 
említett fiatalok esetében a Család és 
Gyermekjóléti Központ, valamint Csa-
lád- és  Gyermekjóléti Szolgálat, továbbá 
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása. 
Mindezek mellett a hajdúböszörményi 
rendőrség és az önkormányzat között 
szoros és folyamatos együttműködés 
van, a hálózatban a kommunikáció ha-
tékonyan működik. A szervezetek gör-
dülékeny együttműködése kiemelten 
fontos a folyamatos és a megfelelő in-
formációáramlás érdekében. A jelző-
rendszerben kommunikálják egymás 
felé a megjelenő problémákat, az erre 
kialakított szakmai protokoll alapján.

A szervezet maga három alappillérre 
épül. Az első, azaz a legfontosabb pillér 
a prevencióval, megelőzéssel foglalko-

zik. Ehhez a pillérhez tartozik azon te-
vékenységek összegyűjtése, melyekkel 
ezek a gyermekek az idejüket hasznosan 
tölthetik el. Ezért szerveződnek olyan 
programok, mint például egészségmeg-
őrzés, és sport, hogy a kiskorú figyelme 
másra terelődjön, fókusza a hasznos 
időtöltésre, és ezáltal személyiségének 
megfelelő fejlődésére irányulhasson. 
Ezen tevékenységekre való rávilágí-
tás, mind mentális, mind pedig fizikai 
egészségük megőrzésében fontos sze-
repet játszik. A megelőzés kulcsfontos-
ságú. A KEF dolgozói kortárs segítőkkel 
is szándékoznak a prevenciót erősíteni, 
hiszen egy hiteles minta, aki „egy kö-
zülünk” jó példa, és hatással bír ezekre 
a közösségekre. Cselekvési tervükben 
már az idei év vázlatában is, minden hó-
napra jut egy prevenciós program.

Amennyiben a szenvedély már kiala-
kulni látszik, mert a szülő, a hozzátar-
tozó észleli gyermeke, hozzátartozója 
viselkedésének változását, megfelelő 
rehabilitációval, segítségnyújtással ez a 
probléma orvosolható. A KEF szakem-
berei azon dolgoznak, hogy ezek a fia-
talok esélyt kaphassanak, s az újrakez-
déssel boldog, egészséges felnőtt életet 
élhessenek.

Szabóné Rácz Tímea és munkatársai, 
a területen végzett folyamatos kuta-
tómunkájukkal, helyzetfelmérésükkel 
elemzik az aktuális állapotokat a lakos-
ság körében és az érintett területeken, 
hogy a kép kitisztuljon, s ezáltal a meg-
növekedett keresletet visszaszorítsák. 
Céljaik közé tartozik, hogy a szenvedély 

betegségekkel kapcsolatban álló szfé-
rákkal a továbbiakban is szoros kapcso-
latot alakítsanak ki, s együttműködé-
sükkel a problémákat a leghatékonyabb 
módon, időben orvosolják. Hiszen, ha 
a fiatal időben, a megfelelő szakember 
gondoskodásába kerül, rehabilitáció-
jával esélyt kap egy boldog, egészséges 
élet kialakítására.

Amennyiben további információra 
van szükségük, tudnak olyat, aki érin-
tett a témában, vagy bármilyen segít-
ségre szorulnak ezügyben, megkereshe-
tik a Hajdúböszörményi Kábítószerügyi 
Fórumot a Facebook közösségi oldalon, 
vagy személyesen keressék a Szociális 
Szolgáltatási Központban dolgozó szak-
embereket, a II. Rákóczi Ferenc utca 42. 
szám alatt, hiszen kiemelkedő fontos-
sággal bír, hogy az érintett egyén idő-
ben, a megfelelő szakemberhez kerül-
jön, s megkezdődhessen a rehabilitáció.

Kathiné Molnár Ildikó
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Érdemes rendelkezni 
az 1+1%-os adóról

Az adózók közel fele továbbra sem 
rendelkezik adója 1+1 százalékáról, 
pedig sok helyi lehetőség is kínálko-
zik, ahol nagy hasznát vennék az eb-
ből befolyt jövedelemnek. 

Érdemes lenne az adózóknak kihasz-
nálni ezt az esélyt, hiszen ez a kormány 
által nyújtott olyan lehetőség, mellyel 
támogatni tudjuk akár a helyi, de egyéb 
más civilszervezeteket is. „Bárki dönthet 
úgy idén is, hogy az összevont adóalap 
után befizetett személyi jövedelemadójá-
nak 1 százalékát felajánlja egy regisztrált 
civilszervezetnek, további 1 százalékát 
pedig egy technikai számos vallási közös-
ségnek, vagy a kiemelt költségvetési elő-
irányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehet-
ség Program”- olvasható a Nemzeti Adó 
és Vámhivatal weboldalán. Ugyanezen a 
weboldalon található meg a felajánlások-
ra jogosultak listája is, melyen 68 helyi 
civilszervezet is megtalálható. Többek 
között támogathatóak a helyi oktatási-, 
egészségügyi intézmények, sportegyesü-
letek, állatvédelemmel foglalkozó egyle-
tek, tehát a lista elég széleskörű. 

A nyilatkozat elektronikusan, vagy pa-
pír formátumban is benyújtható az adó-
bevallással együtt, vagy külön is. Nyilat-
kozni 2022. május 20-ig van lehetőség. 
A rendelkezés történhet névvel vagy név 
nélkül is. Kedves lakosok, érdemes ren-
delkezniük az adójuk ezen 1+1 százaléká-
val, hiszen annak, aki nem rendelkezik, 
a pénze bent marad az államkasszában. 
Azonban a „sok kicsi sokra megy” elve 
alapján, jótékonyan helyi ügyeket támo-
gathatunk.                                        friderika

BMX- és gördeszkapálya
Lapunk előző számában már 

részletesen tudósítottunk a für-
dőkerti BMX-pálya átadásáról. 

Mint megírtuk, a város közössé-
ge, az extrém sport iránt érdeklődők 
egy európai színvonalú sportpályával 
gazdagodtak. A BMX-pálya kialakítá-
sával kapcsolatban fontosnak tartjuk 
szólni arról is, hogy a fejlesztés össz-
költsége: 44.349.737 Ft volt. Ebből 
kormányzati támogatásként érkezett 
15.000.000 Ft. Az önkormányzatnak 

pedig  összesen 29.349.737 Ft önerőt 
kellett biztosítani a kivitelezéshez.

Az Országos görpark program ke-
retében, Hajdúböszörményben a már 
említett BMX-pálya mellett, sikerült 

VÁSÁROLJON

MÁJUS 1-IG
NETTÓ 700.000 FT/M2

ÁRON,

AZT KÖVETŐEN
NETTÓ 800.000 FT/M2
ÖSSZEGÉRT KÖTHETI LE LAKÁSÁT.

SZÉP HÁZAK – 6. PILLÉR KFT.

iroda@hatodikpiller.hu
     hatodikpiller.hu

Az árak a hatályos jogszabály szerinti ÁFÁT nem tartalmazzák.

MÉG 5 LAKÁS ELÉRHETŐ

4220 Hajdúböszörmény, Debreceni u. 3-5.

Családbarát 
lakópark

megvalósítani egy gördeszkapályát 
is. Ennek létrehozásában is ka-
pott kormányzati támogatást a vá-
ros, amelynek összege 30.000.000 
Ft volt, s ehhez az önkormányzat 
35.249.938 Ft önerőt biztosított. 
Az elkészült gördeszkapálya olyan 
aktívsport létesítmény, mely rendel-
tetése szerint olyan szabadidős vagy 
versenysport pálya, amelyet alapve-
tően gördeszka, görkorcsolya, rol-
ler, streetboard, BMX, vagy görgős 
sporteszköz használatra terveztek. 

A görpark egy szabad formavilágú, 
végtelen variációs lehetőséggel hasz-
nálható létesítmény, mely szerkezete 
egyedi, térvilága az alábbi szerkezeti 
kialakításokból, pályaelemekből ke-

rült összeállításra, mint negyedív, 
döntöttfal, piramis, A-frame, vulkán, 
stb. A pálya szerkezete egybefüggő 
monolit, anyagában simított helyszí-
ni vasbeton kialakítású. Átlagos szer-
kezeti magassága eléri a 100 cm-t a 
pálya attrakcióinak tekintetében. 
Alapterülete 425 négyzetméter kö-
zötti. Pályaszerkezetének 50%-át a 
pálya attrakciói alkotják (pl. rámpák, 
ívek, padkák, stb.).

+36 30 684 0014
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2022. április 25. 19 óra
Sillye Gábor  Művelődési Köz-

pont színházterme

Jegyek elővételben kaphatók 
a művelődési központ 
gazdasági irodájában

 3800 Ft-ért.

További információ:
 +3620-560-4383,

 gazdasagi@hbcom.hu

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.

www.hajduboszormeny.hu 
Ügyvezető igazgató: 

DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő: 

DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA

Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

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

Nyomdai munkák: 
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős kiadó: 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

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

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

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű információk
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                           06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és VÉDŐ-
NŐI szolgálat: Ady tér 10.  (piac I. em.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET.  Április 9-10-
én (reggel 7-től 19 óráig): dr.  Komáromi 
Márton (Tel: 06-20-9-339-458). Az ügyeleti 
ellátásért ügyeleti díj kerül felszámolásra.

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

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  bejelenté-
se: Tel: 36 80/300-300

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-
219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,  pén-
tek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Városi Piac 
felügyeleti irodájában.

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

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) mun-
kaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra 
között nyitva tart. Balogh Gyula gyep-
mester: 06-20-313-4217.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Április 13-
án, szerdán Fórizs László alpolgármester 
tart fogadóórát.

KÁLVIN téri rendelő: 

560-130. www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Gyógyszertári ügyelet

Á
pr

ili
s

8. (péntek) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

9-10. (szo-vas.) Patika Plus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

11. (hétfő) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

12. (kedd) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

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

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

15. (péntek) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

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

Bolba-Szente-Galambos: 

CSOPORTTERÁPIA

a Veres1 Színház vendégjátéka

SILLYE-BÉRLET 2021-2022. évad

Programok:Programok:

12:30  KAPUNYITÁS 
13:00  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
   Erdős Zsuzsával a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan
13:30  KÖZÖS TOJÁSFADÍSZÍTÉS 
   a hajdúböszörményiek által készített tojásokkal
14:00  BOCSKAI NÉPTÁNCEGYÜTTES húsvéti műsora 
   hagyományos húsvéti locsolkodás bemutatása
15:00  ROZKA MESÉI – Sőrés Rozka élőszavas mesemondása  
   kicsiknek és nagyoknak

 Egész délután: 
 •  NÉPI FAJÁTÉKOK játszótere

 •  KEMENCÉS SÜTÉS  A CIVILEK A LAKÓHELYÉRT 
  EGYESÜLET sütőasszonyaival és SÜTEMÉNYKÍNÁLÁS

TAVASZVÁRÓ

 HÚSVÉT DÉLUTÁN
2022. április 16-án (szombaton)

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TÁJHÁZAKBAN

A belépés díjtalan.

Tisztelt Lakosság!
Április 22-én, a Föld napja al-

kalmából a Polgármesteri Hiva-
tal a Városüzemeltetési Intéz-
mény segítségével szemétszedést 
szervez. 

Ennek keretében Hajdúböször-
mény kivezető közútjainak szakaszai 
kerülnek kijelölésre, amelyeket meg 
kell tisztítani az illegálisan lerakott 
hulladéktól.

A szemét szedéséhez szükséges 
eszközöket (szemeteszsák, kesz-
tyű) biztosítjuk. Ugyanakkor kérjük 

a jelentkezőket, hogy alkalomhoz 
megfelelő öltözetben, kényelmes, 
strapabíró cipőben jelenjenek meg. 
Valamint kérjük, hogy a részvéte-
li  szándékukat 2022. április 20-án 
16 óráig írásban jelezzék a barsony.
zsuzsanna@hajduboszormeny.hu 
e-mail címen. Ez azért fontos, hogy a 
szükséges eszközök mennyiségét fel 
tudjuk mérni.

Várjuk csapatok, kisebb közössé-
gek, vagy akár óvodai csoportok, is-
kolás osztályok jelentkezését is!

 FÖLD NAPJA  2022. április 22. 
- Rajzpályázat óvodásoknak és általános iskolásoknak – 

Az önkormányzat a Föld napja alkalmából rajzversenyt hirdet, melynek 
témája:  „Én így védem a környezetemet” 
Pályázatunk keretében olyan rajzokat várunk, amelyek bemutatják, hogy 
városunkban hogyan és milyen környezetben szeretnétek élni. Ti hogyan 
véditek a környezeteteket? Rajzotok érzékeltetheti, hogy a tiszta, egész-
séges város megteremtéséhez milyen dolgokat kell megtennie lakóinak, 
illetve a zöldterületek miért fontosak akár a hétköznapi életben is. 
A fenti témában papíralapú, bármilyen technikával készült, A/4-es méretű 
képeket várunk. Írjátok rá a neveteket, a korotokat, felkészítő tanáraitok 
nevét, telefonszámát, iskolátok nevét és címét. 
Az alkotásokat 2022. április 14. 12.00 óráig várjuk a következő címre: 
Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatala (Hb., Bocskai tér 1.) porta.
A pályázatot különböző kategóriában hirdetjük meg, melyek az alábbiak: 
I. óvodások, II. alsó tagozatosok, III. felső tagozatosok 
Az eredményhirdetés és díjátadás 2022. április 22-én 15 órától lesz a Sillye 
Gábor Művelődési Központban.  A többtagú, szakértő zsűri által legjobb-
nak ítélt munkák 2022. április 22. – április 29. között megtekinthetők 
lesznek a művelődési központ aulájában. 
További információ: Bársony Zsuzsanna (tel.: 06-52-563-210, e-mail: 
barsony.zsuzsanna@hajduboszormeny.hu) 

Kiss Attila polgármester 

A Békéscsabai Tabán Táncegyüttes 
és az Aradi Kamaraszínház 

bemutatja: 

Táncosok: Harmati Patrik, László Richárd, Móricz Bence, 
Varga József

Művészeti asszisztens: Farkas Ágnes | Zeneszerző: Gera Gábor
Látvány: Ioan Horga | Társrendező: Tapasztó Ernő, 

Rendező-koreográfus: Farkas Tamás

Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ
Ideje: 2022. május 15. 18 óra

Jegyek a Bocskai Néptáncegyüttes 
művelődési központbeli irodájában,

2.000 Ft-ért vásárolhatók.

„497” 
 táncszínházi performance

 című műsorát.
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Apróhirdetés
FÜRDŐKÁDAK és zuhany-
tálcák bontás nélküli felújí-
tása, gépi eljárással, gyári 
színekkel, garanciával. Tel.: 
0620-391-4249.

A művelődési központban mű-
ködő csoportok programjai: 

április 11., 17 óra: a Tessedik 
Kertbarát Kör foglalkozása.
április 12., 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása

• 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!

ÁLLATGONDOZÓ 
SERTÉSTELEPRE

Jelentkezni 
KÁROLY JÓZSEFNÉL

 lehet a  
06-20-219-0744 

telefonszámon.

Előfizethető 
és megvásárolható

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja meg az 
ebben az évben először  április 22-én meg-
jelenő  Hajdúsági Tükör  című kulturális 
és közéleti magazint, a művelődési köz-
pont 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 böször-
ményi felmenői. A Latabár sztori
• Szürkemarhák a Hajdúságból az európai 
piacokra. A magyar szürke útja
• Mit műveltek elődeink? 
  A város amatőr színjátszóinak és egyesü-
leteinek története
• Böszörményi pedagógusportrék. Vikár 
Csabáné Gizike néni

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben nem jutott el Önökhöz (ismerősükhöz, rokonukhoz...) a 
Szabadhajdú aktuális száma, kérjük, jelezzék a problémát a terjesztő-
nél a 06-20-911-5006-os telefonszámon.

ÉRTESÍTJÜK 
Hajdúböszörmény lakosságát 

és a jogi személyeket, hogy 
április 18-án (hétfőn) a 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

az ünnepre való tekintettel, 
ELMARAD!

Helyette április 16-án, 
szombaton történik

 a hulladékszállítás.
A megszokott helyre 

az elszállítani kívánt hulladékot 
kérjük, reggel 6 óráig 

helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

TISZTELT   FÖLDHASZNÁLÓK!TISZTELT   FÖLDHASZNÁLÓK!

A Hajdúböszörmény 0230/45 és 
a 0337/80 helyrajzi számok között 

gazdálkodó földhasználóknak a te-

rületileg illetékes vadgazdálkodásra 

jogosult segítséget szeretne nyújtani 

a vadkárok megelőzésében. 

A vadászatra Jogosult megfelelő mennyi-
ségű és minőségű vadriasztó szert bizto-

sít azoknak, akik igényelnek. A vadkár-

megelőzés csak akkor lehet eredményes, 
ha kellő időben, szakszerű technológiával 
kerül kijuttatásra a vadriasztó szer. 

Ezért kérjük a Tisztelt gazdálkodókat, 

idejében adják le igényléseiket. Napra-

forgó esetében már az első sziklevelek 
megjelenésénél ki kell juttatni, majd két 

hét múlva megismételni a szer kijuttatá-

sát. A használathoz szakszerű tanácso-

kat nyújtunk. 

Elérhetőség: 0620/393-1016 telefonszámon.
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Tájékoztató a 2022/2023. nevelési évre történő 
BÖLCSŐDEI FELVÉTELRŐL

A bölcsődei felvételi kérelmet minden év április 01. - május 31., illetve szeptember 
01 - szeptember 30. napja közötti időszakban a gyermek szülője vagy más törvényes 
képviselője kizárólag személyesen, formanyomtatványon terjesztheti elő az intézmény 
vezetőjénél. 

A bölcsődei felvételkérő adatlap, valamint a munkáltatói igazolás nyomtat-
ványok beszerezhetők a Városi Bölcsőde intézményében, illetve letölthető a www.
hajduboszormeny.hu vagy a www.varosibolcsode.hu oldalról. 

A bölcsődei felvételkérő adatlap, valamint a munkáltatói igazolások benyújtásakor a 
szülő/ törvényes képviselő hozza magával a:

– a gyermek anyakönyvi kivonatát
– a gyermek lakcímkártyáját 
– a gyermek TAJ kártyáját bemutatásra, valamint a gyermek bölcsődei ellátási ké-

relmét indokoló (a bölcsődei felvételkérő adatlapon feltüntetett) egyéb dokumentumok 
másolatát.

A bölcsőde iránti igényt a szülő/törvényes képviselő – a felvételi időszakon túl – év 
közben is jelezheti az intézmény vezetőjének, de ebben az esetben a gyermek csak a sza-
bad férőhelyek függvényében kerülhet felvételre.

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki a döntésről május 31-et követő 
30 napon belül határozatban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézményvezető 
döntése ellen az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslatnak van 
helye, melyet a város polgármesterének címezve a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani.

Bölcsődei ellátás keretében elsősorban annak a családban élő gyermeknek a nevelését, 
gondozását kell biztosítani akiről:

 • szülei, törvényes képviselői teljes munkaidős foglalkoztatása miatt, munkaerő-piaci 
részvételt elősegítő programban való részvételük miatt nem tudnak napközben gondos-
kodni, valamint

a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a gyermeket,
o aki védelembe vett.
o akinek szülője, nevelője, tartós betegsége vagy egyéb ok miatt napközben nem tud 

gondoskodni,
o akinek megfelelő testi-szellemi fejlődése biztosítása érdekében a bölcsődei ellátásra 

szüksége van,
o aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
o akinek szülője igazoltan nappali tagozaton tanulmányokat folytat,
o akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel,
o aki három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők gyermeke,
o pszichológiai szakvéleménnyel vagy szakértői bizottság által kiadott szakvélemény-

nyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs céllal felvehető, ha a bölcső-
dei nevelés, gondozás során nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét - ebben 
az esetben a gyermeket próbaidővel lehet felvenni, melynek időtartama három hónap. 

o A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő mellett és annak hozzájárulásával a 
védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a családgondozó, a gyermekjóléti szolgá-
lat, a gyámhatóság is kezdeményezheti.

A bölcsődébe jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a bölcsőde 
vezetőjénél (email: hb.varosibolcsode@gmail.com, tel: 52/227-499, mobil: 06-70/423-
6007.

Koláné Dr. Markó Judit 
Hajdúböszörmény Város jegyzője

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

Kérjük a gyermekeket és felnőtteket, 
hogy készítsék el saját, kézzel festett és díszített 

húsvéti tojásaikat, melyekkel 
2022. április 16-án 

közösen feldíszítjük a tojásfánkat 
Tavaszváró húsvéti rendezvényünkön,

a Hajdúböszörményi Tájházak udvarán.
A tojások elkészítése során bármilyen technika alkalmazható.

Készüljünk együtt a húsvétra Készüljünk együtt a húsvétra 
TOJÁSFADÍSZÍTÉSSEL! 

Az elkészítést és leadást követően 
pedig várunk minden kedves 

Alkotót és Érdeklődőt szeretettel 
2022. április 16-án 12:30-tól 

a Hajdúböszörményi Tájházakban 
egy közös húsvétvárásra.

Kedves 

Hajdúböszörményiek!

Az elkészült díszek
 leadhatóak:

a Sillye Gábor Művelő-
dési Központ és 
Közösségi Ház
 recepcióján 

munkaidőben 
8:00 és 16:00 között
 2022. április 13-ig

F  E  L  H  Í  V  Á  S
óvodai beíratásra a 2022/2023. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) 
pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § 
alapján  Hajdúböszörmény városában az óvodai beíratás

Ideje: 2022. április 27. (szerda )  7.30 – 16.30 óráig
    2022. április 28. (csütörtök)  7.30 – 16.30 óráig
Módja: 

• a körzetileg illetékes vagy választott óvodában személyesen 
• Csillagvár Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.
   (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Hét vezér úti, a 
   Dobó István úti óvodákba kérik a felvételét.)
   Hajdúvidi tagóvoda: 4086 Hajdúvid, Óvoda u. 15.
• Napsugár Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50.
   (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Weszprémy G. utcai 

óvodába kérik a felvételét.)
Bodaszőlői tagóvoda: 4224 Bodaszőlő, Vincellér u. 16.
• Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Esze T. u. 2-4.
• Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 

1-9.
• Jó Pásztor Református Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18.

Kötelező a gyermek beíratása, ha a gyermek 2022. augusztus 31. napjáig 
betölti a 3. életévét. A beíratási kötelezettségének elmulasztása szabálysértési 
eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- az óvodai felvételről szóló határozat
- a szülő/törvényes képviselő lakcímkártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ- és lakcímkártyája
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (GYVK) részesülő gyermek 

esetén, a jogosultságot megállapító határozat
- meglévő szakértői bizottsági vélemény, vagy tartós betegségről szóló szak-

orvosi vélemény.
A szülő 2022. április 15. napjáig kérheti gyermeke felmentését az óvodai 

foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. A felmentést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Haj-
dúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) ad-
hatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 
negyedik életévét betölti.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai be-
iratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban 
értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, 
ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben 
külföldön teljesíti. 

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

A FÖLD NAPJA
2022. április 22.

PROGRAMOK 
7.00-13.00 SZEMÉTSZEDÉS
  Hajdúböszörmény kivezető közútjainak kijelölt szakaszai
  Szervező: Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Intézmény
  Várjuk az önkéntes csoportok jelentkezését is!
8.00-16.00  ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
  Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ előtti parkoló
  Szervező: Polgármesteri Hivatal, HHG Kft.
  Minden olyan berendezést átveszünk, ami elektromos árammal 
  működik (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, 
  elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, 
  fénymásolók, telefon, rádió, video berendezések, 
  elektromos kerti gépek, barkácsgépek, játékkonzolok).
  Minden eszközt bontatlan állapotban, ingyen veszünk át.

15.00-tól RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
  Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ
  Szervező: Polgármesteri Hivatal


