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Elbocsátások a Tungsramnál

döntésről április 26-án tájékoztatta 
a dolgozókat, az üzemi tanácsot és 
a szakszervezeteket. „A 125 éves ma-
gyar exportvállalat csak így tudja meg-
őrizni versenyképességét a világpiacon. 
A tervezett lépések 1500 ember munká-
jának megmentését jelentik" – írták. A 
Tungsram a jövőben három üzletágra 
koncentrál, az energiatakarékos vi-
lágításkorszerűsítésre, az alkatrész- 
és komponensgyártásra, miközben 
korszerű LED-megoldásokat kínál 
kültérre, ipari létesítményekbe és 
alagutakba – közölték. A Tungsram-
nál április 11. és 22. között részleges 
gyárleállások voltak, a dolgozókat 
szabadságra küldték, a cégvezetés 
indoklása szerint azért, hogy a vál-
lalat „áttervezhesse kapacitásait a 
vevői igényekhez képest, és meglévő 
készleteit is eladhassa”. A cég me-
nedzsmentje a kivezető utat a válla-
lat struktúrájának újragondolásában, 
egy kisebb, fenntarthatóbb Tungs-
ram felépítésében látja. A törvényi 
szabályozás alapján az április 26-i 

Sportcsarnok-felújítás
Nettó 128,3 millió forintért a 

hajdúböszörményi TÖMB 2002 
Szolgáltató Kft. végezheti el a 
hajdúböszörményi Városi Sport- 
és Rendezvényközpont felújí-
tását – olvasható az április 26-i 
Közbeszerzési Értesítőben. 

Az épületvillamossági munkák 
25,1 millió, a felújítási és korszerű-
sítési munkálatok pedig 103,2 millió 

forintból készülhetnek el. A Vásár 
téri csarnok felújításának keretében 
az erősáram és a villámvédelem ki-
építése is megvalósul. Emellett tető-
csere, napelemes rendszer kiépítése, 
valamint melegvíz-ellátás korszerű-
sítése is feladata lesz a kivitelezőnek. 
A pályázatot a Hajdúböszörményi 
Torna Egylet írta ki – a szerződéseket 
április 20-án kötötték.

Sz.H.

Korábbi felvétel

ENSZ-ellenőrök Böszörményben

Hajdúböszörménybe látogattak 
április 26-án az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága, az UNHCR munkatár-
sai, akik a Magyar Helsinki Bizottság 
civil jogvédő szervezettel karöltve, 
az ukrajnai menekültválság kezelését 
hivatottak segíteni. A városunkban 
elszállásolt menedékkérők ellátásá-
ról, a befogadási körülményekről, a 
tisztességes menekültügyi eljárások-

hoz való hozzájutásról tájékozódtak. 
Az ENSZ-ellenőrök megelégedettsé-
güket fejezték ki a város lakossága, 
minden egyes befogadó és segítő, jó 
szándékú ember felé. Köszönet és 
hála mindazoknak, akik azon mun-
kálkodnak, hogy a menekültek jogai 
és jóléte ne sérüljön és azoknak, akik 
a kiszolgáltatottak alapvető szükség-
leteit biztosítják.

I.Sz.

A létszámleépítés a cég mind 
az öt gyárát érinti, köztük a haj-
dúböszörményit is. Megszünteti 
a hagyományos világítástechni-
kai termékek gyártását a Tungs-
ram, ezért várhatóan novembe-
rig 1600 dolgozóját elbocsátja 
– közölte a cég vezetése a Magyar 
Távirati Irodával, április 26-án.

Közleményük szerint elkerülhe-
tetlen a technológiai váltás, a to-
vábblépés érdekében tervezett lét-
számleépítés legnagyobbrészt a gyári 
dolgozókat érinti, mind az öt egysé-
gükben. A vállalat menedzsmentje a 

bejelentés után nyolc nappal, a vál-
lalatvezetésnek konzultációt kellett 
kezdeményezni a helyi üzemi tanács-
csal, hogy meghatározzák a csopor-
tos leépítés körülményeit. Milyen 
feltételekkel engedik el a dolgozókat, 
mi alapján történik a kiválasztás, a 
cég milyen segítséget tud nyújtani 
a végkielégítésen felül (például to-
vábbképzési hozzájárulás, álláskeresé-
si segítségnyújtás, vagyis a cég lekéri 
a munkaügyi központból az elérhető 
nyitott állásokat, és a dolgozók rendel-
kezésére bocsátja), hogy a munkavál-
lalók újra el tudjanak helyezkedni. 
Amint a vállalat megállapodik az üze-

mi tanáccsal és a szakszervezetekkel, 
megszülethet a döntés a leépítésről. 
A szakszervezet információi szerint 
a Tungsram 1600 fős leépítése a kö-
vetkező településeken, az alábbiak 
szerint alakulhat. Nagykanizsán 700 
fő, Újpesten 400 fő, Kisvárdán 276 
fő, Hajdúböszörményben 170 fő, Za-
laegerszegen pedig 60 fő csoportos 
leépítés várható. 

Az elbocsátások hírére a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség (HIPA) köz-
leményben reagált. Megfogalmaz-
ták: a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelően mindent megtesznek azért, 
hogy mielőbb befektetőket vigyen a 
Tungsram létszámcsökkentése miatt 
érintett településekre, felhasználva a 
meglévő infrastruktúrát és munka-
erőt. „Ezúttal is azért dolgozunk, hogy 
az érintett munkavállalók mielőbb új 
munkahelyet találjanak, és a helyzetük 
megnyugtató módon rendeződjön"– áll 
az április 28-i közleményükben.

Sz.H. információ
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Megújul a hajdúböszörményi 
Szent István római katolikus 
templom, illetve egy új szárny-
nyal, az Idősek Otthonával bővül.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS

„Bartakovics egri érsek 1858-ban 
templomtelket vásárolt, valamint 
paplak és iskola céljára megvette 
Lévay András és Igaz József házát. 
1861-63. között az érsek Grieger 
István balmazújvárosi építész tervei 
alapján templomot építtetett, s azt 
1863. december 20-án Szent István 
király tiszteletére felszentelték. Az 
egy manuálos, nyolc regiszteres or-
gonát Kobza Ágoston egri mester ké-
szítette 1865-ben. Hajdúböszörmény 
1861 óta önálló plébánia. Első plébá-
nosa Kolmer József volt. A templo-
mot utoljára Szenes József plébános 
idején, 1994-ben renoválták. Ekkor 
megerősítették az alapokat, s felújí-
tották a tornyot. Az új liturgikus tér 
kialakítása 1974-ben volt, Vona Ist-
ván plébános idejében.”– olvasható 
az egyház weboldalán. Ezen adatok-
ból is jól látható, hogy az épület elér-
te azt a kort, hogy fejleszteni kelljen. 
A beruházásokkal kapcsolatban, illet-
ve az épülő idősek otthonáról Fehér 
Zsigmond egyház vezetőségi testület 
elnök  informálta lapunkat.

– Milyen fejlesztések, újítások tör-
ténnek a régi templom épületén?

 – A templomunk külső homlok-
zata tatarozzák, illetve a párkányok 
restauráló javítását végzik a szakem-
berek. Ezen felül pályázati forrásból a 
templomtornyon található tetőlemez 
és a rajta lévő kereszt festését tervez-
zük. Várhatóan május 31-ig befejező-
dik a beruházás.

– Milyen forrásból finanszírozzák, és 
mekkora összeget fordítanak rá?

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ál-
tal hirdetett „Egyházi épített örökség 
védelme és egyéb beruházások támo-
gatása” című pályázat elnyerésével 
adódott lehetőségünk a fejlesztésre, 
ez közel 15 millió forint anyagi támo-
gatást jelent az egyházunk számára. 

A régi templom fejlesztésén kívül 

Ahol Isten szeretete megmutatkozik

egy új szárnnyal, egy idősek ottho-
nával bővül az egyház. Az „1995-ben 
egy 15-20 fős fiatalokból álló imacso-
port, az akkor itt szolgáló plébános, 
Szenes József atya nagyot mert ál-
modni.”

IDŐSEK OTTHONA

Kereste a lehetőségeket a kedvező 
adottságú egyházi terület haszno-
sítására, amely 1863 óta gazdasági 
funkciókkal működött. Az első fel-
vetésekben szereplő óvoda és iskola-
épület létrehozása mellett hangzott 
el az ötlet, hogy érdemesebb lenne 

esetleg idősotthont építeni. Nem el-
vetve az oktatási intézmények létre-
hozását sem. Palánki Ferenc püspök 
atya hét éve áll egyházmegyénk élén. 
Ez idő alatt többször találkozhat-
tunk vele. Vázolhattuk neki régi-új 
tervünket arról, hogyha lehetősé-
get kaphatnánk, mi idősek otthona 
építését szeretnénk megvalósítani. 
Biztosított minket az elképzeléseink 
támogatásáról, viszont türelemre in-
tett, és vázolta az aktuális nehézsége-
ket is. Kérte, imádkozzunk közösen 
terveink megvalósításáért, és várjuk 
meg a kedvező döntést a kormányzat 
részéről is. Az utóbbi három évben 
felgyorsultak az események. Kitartó 
tárgyalássorozatnak lett az a kije-
lentés a vége: ,,Mi keresztények, az 
ember életének utolsó szakaszát iga-

zi felszálló pályának tartjuk, amely 
az örök életben teljesedik ki. Ennek 
az öregek otthonának Hajdúböször-
ményben kell felépülnie, hogy rajta 
keresztül Isten szeretete megmutat-

kozni tudjon!”(Palánki Ferenc püs-
pök atya szavai)

Az idősek otthona megépülése egy 
1,2 milliárd forintos beruházás, mely 
a Debreceni-Nyíregyházi Egyházme-
gye saját költségvetéséből valósul 
meg. Ez egy 50 fős bentlakásos Szoci-
ális Otthon lesz majd, két szinten és 
660 négyzetméteren, saját főzőkony-
hával, egészségügyi ellátással és ápo-
lással nyújt majd segítséget az arra 
rászoruló idősek számára. Bármilyen 
idős ember beadhatja jelentkezését, 
ha a pontosabb adatok nyilvánosak 
lesznek, kiértesítik az érdeklődőket. 
Az otthon várhatóan 35 főnek nyújt 
majd munkalehetőséget. A várható 

befejezés időpontja 2023. szeptem-
ber 1., de fűznek reményeket a ko-
rábbi átadáshoz is – tájékoztatta la-
punkat az elnök.

V-M.F.

Mint arról lapunk előző számá-
ban beszámoltunk, április 26-án 
ünnepélyes keretek között tették 
le a leendő idősek otthonának 
alapkövét. 

Ilyenkor szokás, hogy az alapkőbe 
időkapszulát is helyeznek. A beru-
házók ezúttal a Hajdúböszörményi 
Római Katolikus Egyházközség kö-
zössége.  A jövőnek szóló üzenetek 
között helyeztek el a Fehér Zsigmond 
által megfogalmazott memorandu-
mot is. A kapszulában kapott helyet 
az a csoportkép, amelyet Szenes Jó-

Jövőnknek hagyták örökül
zsef atya aranymiséjén készített a 
közösség. Ugyancsak kép formájá-
ban örökítették meg, s helyezték el a 
Szent Jobbot ábrázoló felvételt, illet-
ve Irgalmas Jézus képét.

Miután a templom védőszentje 
Szent István, a közösség tagjai, az 
egyház, illetve valamennyiünk fontos 
iratát is a kapszulába helyezték. Jele-
sül, Szent István király intelmeit Imre 
fiához. Helyet kapott még a megyei 
napilap aznapi száma, hazánk egyik 
pénzérméje, és a püspökség által ké-
szíttetett eukarisztikus emléklap is.

Sz.H.
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Testületi döntések
A képviselő-testület április 28-

ai ülésén harminc napirend került 
a döntéshozók asztalára.

A lejárt határidejű határozatokról 
szóló szavazással kezdték a gyűlést, 
amit egyhangúan elfogadtak. A na-
pirendre tűzött pontok döntőtöbb-
ségében egyetértés volt. A megje-
lentek azonos állásponton voltak „A 
népkonyha működtetésének tapasz-
talatai" napirendi pont kapcsán, és 
többen megköszönték a résztvevők 
munkáját. Bodnár Margit képviselő, 
bizottsági elnök külön kiemelte, hogy 
másfél éve működik ez a szolgáltatás 
és külön öröm, hogy nagyon ritka az 
ételosztással kapcsolatos szemetelés, 
illetve pazarlás. Nagy Csilla, a nép-
konyha szakmai vezetője ismertette, 
hogy jelenleg nincs olyan hajdúbö-
szörményi lakos, aki ne vehetné igény-
be ezt a szolgáltatást. Említést tett 
arról is, hogy beszerzési hiány alakult 
ki, de ez hamar megoldódott. Mivel a 
Nagykonyha Kft. az egyik fő beszállí-
tó, így a szerződésnek köszönhetően 
december 31-ig akadálytalanul tudtak 
tevékenykedni, hiszen negyven ton-
na rizst, és „kamionszámra” lisztet 
sikerült részükre elkülöníteni. Végül 
hangsúlyozta, hogy semmi akadálya 
sincs egy újabb helyszín kialakításá-
nak (pl.: Esze Tamás utca környékén), 
ha arra megfelelő területet találnak, 
akkor azt ugyanúgy, mint eddig, en-
gedélyeztetjük a hatósági megfelelés-
nek.

„A gépjármű-várakozóhelyek bizto-
sításáról szóló 47/2004. (X.29.) Önk. 
rendelet módosítása" napirendre tű-
zött témával kapcsolatban Bertalan 
János képviselő, bizottsági elnök je-
lezte, a benyújtott határozat áttekint-
hető, és a bizottság az írott rendelet 
elfogadását javasolja. A bizottság egy 

másik részt is megfogalmazott a hatá-
rozatban, és ismételten felhívja a kép-
viselő-testület figyelmét arra, hogy a 
belvárosi parkolás gondjaival kapcso-
latos előterjesztés mind ez idáig nem 
készült el. Javasolta, hogy egy alapos 
előkészítés után, az év második fél-
évében legyen újra napirendre tűzve. 
Kiss Attila polgármester reagálva az 
előzőekre elmondta, tervezik újabb 
parkolóhelyek kialakítását, illetve a 
Tungsram megbízásából, „Okos par-
kolók” kihelyezését. Kovács Attila 
képviselő, bizottsági elnök a jogi és a 
pénzügyi bizottság véleményét közve-
títve, felvetette a debreceni egyetem, 
a volt ötös számú általános iskola te-
rületének megnyitását átmenetileg a 
városlakók felé, mint parkolási lehe-
tőséget. Ezt követően egy örömteli 
hírnek köszönhetően, változás tör-
tént a Kertész László Városi Könyvtár 
vezetésében, hiszen Kőnig-Ferenczik 
Anikó édesanya lett, ezért Bakó Ildikó 
könyvtárost bízták meg az intézmény 
vezetésével. Kiss Attila polgármester, 
illetve a Báthory-teremben jelenlévők 
szívből gratuláltak mindkét hölgynek. 
Kapacitás átcsoportosítás szükséges  
a „Hajdúböszörmény ESZ-V” Non-
profit Kft. járóbeteg szakrendelésén, 
hogy a kardiológiai szakellátás heti 
szinten plusz nyolc órával gyarapod-
jon, illetve az ideggyógyászat rendelé-
si ideje csökkenjen nyolc órával, heti 
szinten. Dr. Erdős András főorvos 
hozzátette, hogy több szakorvossal 
tárgyalnak, illetve több kikérőt már 
ki is küldtek annak érdekében, hogy 
a járóbeteg ellátás még nagyobb haté-
konysággal tudjon működni, melynek 
várt eredménye, a rövidülő várakozási 
idő a szakrendelésen. 

Angalét Péter

Fiúk a hátsó udvarból

„Hátsó füves - barangolás a ma-
gyar futball rejtett tájain" címmel 
fotókiállítás nyílt a művelődési 
központban, április 27-én.

A két hajdúböszörményi alkotó, Mir-
kó István és Szabó Miklós a megnyitót 
megelőzően lapunknak elmondta, an-
nak ellenére, hogy dolgozhattak már 
Európa-bajnokságokon és fotózhattak 
olimpián is, jelenleg erre a kiállításra a 
legbüszkébbek és kifejezetten örülnek 
annak, hogy a vándorkiállítás első ál-
lomása közös szülővárosuk, Hajdúbö-
szörmény.

Kiss Attila polgármester köszöntő 
beszédében régi barátként üdvözöl-
te az alkotókat és örömét fejezte ki, 
hogy ilyen tartalmas kiállítást hoztak 
városunkba. A fő kiállítás, Sátor-
aljaújhelyen található ennek egy 
részét vándorkiállításon láthat-
ják az érdeklődők – ismertette 
Ringer István, a Kazinczy Ferenc 
Múzeum igazgatója. Videóban 
csatlakozott a tárlathoz Herczeg 
András, a DVSC ötszörös bajnok 
mesteredzője, aki rövid beszédé-
ben kitért arra, hogy mennyire 
fontosnak tartja a tíz Nemzeti 
Sport fotós munkáját, hisz meg-
figyelhető a kétezres évek óta, 
hogy a vidéki futball és a ráépülő 
közösségi események eltűnőben 
vannak. Ha az eltűnésüket nem 
is tudják megakadályozni, de az 
utókornak egy részét meg tudják 
menteni a fotóik által.  A maga 
műfajában remekművek – kezdte 
beszédét Máthé András, Csoko-

nai-díjas fotóművész. Ezek a munkák 
nem a szokványos sportfotós képek, 
hisz több műfaj is megjelenik a felvéte-
leken, gondolok itt a dokumentarista, 
portré és zsánerképekre. Szabó Miklós 
idézetével zárta beszédét.

„Nem bravúros akcióképek készíté-
sén van a hangsúly, a cél sokkal inkább 
a közösség, egy falu életének bemuta-
tása, dokumentálása a labdarúgáson 
keresztül" -  A tíz fotóriporter: Balogh 
László, Földi Imre, Korponai Tamás, 
Mirkó István, Móricz-Sabján Simon, 
Reviczky Zsolt, Szabó Miklós, Török 
Attila, Tumbász Hédi, Veres Viktor-ké-
pei május 20-ig tekinthetők meg a Haj-
dúsági Galériában.

   A.P.

Tervezőasztalon a 
Hajdúböszörmény-Debrecen kerékpárút

Eldőlt, hogy a régóta várt beru-
házás tervezését  nettó 27 millió 
forintért, a Célirány Generálter-
vező Kft. készítheti el. 

A Hajdúböszörmény és Debrecen-
Józsa közötti kerékpárút engedé-
lyes terveit; a beruházó Hajdú-Bihar 
megyei Önkormányzat április 21-én 

kötötte meg az erről szóló vállalko-
zási szerződést a fővárosi céggel. A 
projekt során 7320 méternyi önálló 
kerékpárutat és 1000 méternyi ke-
rékpáros nyomot kell megtervezni, 
engedélyeztetni a 35-ös főút mentén 
– olvasható az április 27-i Közbeszer-
zési Értesítőben. Az útszakasz a haj-
dúböszörményi Baltazár Dezső utca 
és Vásár tér csomóponttól kezdődik, 
ahonnan a Külső-Debreceni utcán 
kerékpáros nyom vezethet majd a 
megyeszékhely irányába. A 35-ös 
főút bal oldalán haladhat majd ke-
rékpárút Józsa felé. A zeleméri elága-
zást elhagyva, egy – alföldi viszony-
latban – jelentősebb szintkülönbség 
következik, ahol törekedni kell a mi-
nél kevesebb földmunka elvégzésére. 
Józsánál a kerékpárút egy meglévő 
gyalog- és kerékpárúthoz csatlakoz-
na. A főút melletti fasorokat a lehe-
tőségekhez mérten óvnia szükséges a 
tervezőnek. A beruházás ezen fázisa 
6 hónapot vehet igénybe. 

Sz.H.

ElballagtakElballagtak

A városban működő három középiskolában összesen kétszázhatvanhárom diák 
köszönt el az elmúlt hétvégén. A Széchenyi-iskolából százhuszonhárom, a Veress-
szakgimnáziumból húsz és a Bocskai-gimnáziumból százhúsz végzős kezdte a ma-
gyar érettségi felmérőkkel a hetet.
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A nehéz pillanatokban is 
segítenek

Az egészségügyben dolgozni 
szép hivatás, ugyanakkor, ha a 
lelki vagy a fizikai oldalát nézzük 
elmondható, hogy egyben erőt is 
próbáló hivatás. A koronavírus 
járvány okozta nehézségek pedig 
még inkább megnehezítették az 
egészségügyben dolgozók minden-
napjait.  

A „Nemzetközi ápolók napján”, má-
jus 12-én köszönjük meg a szakma 
dolgozóinak munkáját. Ezen a napon 
született Florence Nightingale brit 
ápolónő, aki szakmáját hivatássá tette. 
„Az ápolónő munkája háromszoros érdek-
lődést kíván: szellemi érdeklődést az eset 
iránt, szívbeli érdeklődést a beteg ember 
iránt, szakmai érdeklődést a gyakorlati 
munka technikája iránt” – fogalmazott 
Florence. Magyarországon az ápoló-
képzés egyik legkiemelkedőbb alakja 
Kossuth Zsuzsanna, aki  hitvallását 
a következőképpen fogalmazta meg: 
„Egy legyen bennünk az akarat, felkeresni 
a szenvedést, s enyhíteni azt.” Az ápolók 
napja alkalmából felkerestünk néhány 
Hajdúböszörményben élő szakmabe-
lit, akik meséltek nekünk arról, miért 
épp ezt a pályát választották, mi az, 
amit mai napig szeretnek hivatásuk-
ban. Molnár Antalné a szeretetszolgá-
lat ápolója elmondta: „Ezt a szakmát 
azért választottam, mert mindig is 
szerettem az idős embertársaimon se-
gíteni. Emberekkel foglalkozunk, még 
nagyobb szükség van az emberségünk-
re, sokan élnek magányosan, özve-
gyen, akik számítanak ránk. Becsület, 
tisztelet, empátia és hivatástudat, ami 
nagyon fontos a szakmánkban. Én már 
12 éve dolgozom a baptista szeretet-
szolgálat házi segítségnyújtás részén”.

Oláh Tibor ápoló és betegszállító a 
szakma szépségeit a következőképpen 
emelte ki: „a szakma legszebb része, 
hogy segíthetünk idős vagy nagyon 
beteg embereken. Sajnos sokan közü-
lük elengedik magukat, ami állapotuk 
további romlásához vezet. Mi pedig 
próbálunk lelket önteni beléjük, ez 
a lelki támogatás pedig sokszor gyó-
gyító erejű. Sok mindent kipróbáltam 
az életben és szerettem volna segíte-
ni azoknak, akiknek csak lehet, ezért 
döntöttem emellett a szakma mellett. 

Pár éve már benne vagyok az egész-
ségügyben, így a betegkísérés mellett 
már a segédápoló feladatokban is volt 
szerepem. Jó érzés segíteni az öregek-
nek vagy az elesetteknek, ami pedig 
nekünk sokat jelent az az, hogy lelket 
öntünk beléjük és gyógyulva távoznak 
tőlünk az osztályról.”

Nagy Ildikó nemcsak beteg gyere-
kekkel foglalkozik a munkahelyén, de 
egy kislány sorsát is szebbé varázsolta, 
akit itt ismert meg, majd örökbe fo-
gadta: „Én egy regényt tudnék mesél-
ni a szakma szépségéről. Úgy érzem, 
én ezért születtem meg, hogy sérült, 
beteg gyerekeket ápoljak.  Olyannyi-
ra szeretem a munkámat, hogy örök-
be fogadtam a munkahelyemről egy 
kislányt, aki egy ritka szindrómában 
szenved: látássérült, csak pár százalé-
kos a látása, illetve mozgássérült, és 
enyhe értelmi sérült. A Dr. Molnár Ist-
ván speciális óvodába jár. Sokan nem 
értik, miért egy beteg gyereket fogad-
tunk örökbe, ezt csak én és most már 
a családom érti. A legcsodálatosabb 
érzés, amikor ápolok és gondozok egy 
gyereket, az a szemük mosolya, és hogy 
olyan hálásak tudnak lenni. Nekem a 
munkahelyem a második otthonom, 
szeretem. És ha újraszületnék tudom 
,akkor is ezt a hivatást választanám.” 

Kovács Szilvia fogászati asszisztens-
ként dolgozik. Ő így összegezte gondo-
latait: „2013-ban kezdtem el dolgozni, 
és azóta is ebben a szakmában végzem 
a munkámat, fogászati asszisztens-
ként. És hogy miért tetszett meg ez a 
szakma? Őszintén szólva, mint beteg 
kezdtem el járni, és akkor éreztem, 
hogy biztos kezekben vagyok, és ezt 
szeretném csinálni én is, hogy mun-
kámmal, bátorítást adjak a betegeknek, 
akik bizalommal, hálával, és mosollyal 
köszönik meg a munkámat. A legszebb 
élményeim közé tartozik, amikor a fé-
lelemtől könnycseppeket ejtő beteg a 
kezelés végén az örömkönnyeit hul-
latja, és ez számomra mindig kedves 
és emlékezetes marad. A nehézségek 
ellenére ez az, ami életben tartja a mai 
egészségügyi dolgozókat, hogy a szak-
mában maradjanak és dolgozzanak, és 
ezt több kolléganő/kolléga nevében is 
írhatom!”

Gruber Anna ápoló pedig a követke-
zőképpen idézi fel számunkra pályája 
történetét: „Nem voltam mindig ápo-
ló, de gyermekkorom óta erről álmod-
tam, sokáig a sors nem erre terelte az 
életem. Az ápolói munka a legszebb 
és a legnehezebb hivatás, hiszen kö-
tődik hozzá a kitartás, empátia, hű-
ség, önzetlenség. Az emlékeimben az 
idősek otthonában azért volt nagyon 
jó dolgozni, mert szinte családtaggá 
váltunk, lelkileg is kötődtünk egymás-
hoz. Mint egy lámpa a sötétségben, 
úgy vittük számukra nap mint nap 
a reményt az élethez. Nagyon nehéz 
szívvel jöttem el. A kórházi élet más, 
nagy kihívás minden nap egy új arc, 
új feladat. Emberi sorsokat látunk, és 
szívvel-lélekkel kell dolgozni, köny-
nyebbé és elviselhetőbbé tenni a min-
dennapokat. Ha szeretettel fordulunk 
a beteghez, és szeretettel hallgatjuk 
meg, az már fél gyógyulást jelent a szá-
mára. A Covid átszabta a mindennapo-

kat, megváltoztatta gyökeresen az éle-
tünket, új kihívás, új gyötrelem úgy a 
munkahelyen, mint a privát életben. A 
legszebb élményem a Covid alatt volt, 
amikor egy nagyon idős néni a saját 
lábán ment tőlünk haza, és azt mond-
ta nekünk, sosem adta fel, mert tudta, 
hogy a legjobb helyen van, és tudta, 
hogy meg fog gyógyulni. Jó volt látni 

a reményt és a szeretetet a szemei-
ben. Számomra ez volt a legnagyobb 
élmény.”  Természetesen több tucat-
nyi egészségügyi ápolót, asszisztenst 
megkérdezhettünk volna, hiszen mi 
minden egészségügyben dolgozónak 
hatalmas hálával tartozunk. Ők azok, 
akik a legnehezebb időszakban társa-
ink, segítőink. 

V-M.F.

Mozgásban a kicsinyek
A sport szeretete sokaknak 

alapvető életeleme, másoknak kell 
egy kis „lökés”, hogy milyen úton 
induljanak el. Egy biztos, érdemes 
minél kisebb korban elkezdeni 
sportolni és több területet kipró-
bálni.

A legkisebb korosztálynak minél 
szélesebb palettát kínálunk, annál ha-
marabb megtalálhatják azt, ami az ő 
világuk, amiben ki tudnak teljesedni, 
amit örömmel végeznek. Hajdúböször-
ményben egészen kicsi kortól lehet 
a gyerekeknek sportolni. A Tekergők 
Sport Egyesülete által tartott „Babóca-
torna”, kimondottan az óvodás- és kis-
iskolás korú gyerekeknek szól. Segíti 
a kicsik egyensúlyérzékének, térben 
való tájékozódásának javítását, kon-
centrációs- és koordinációs készségek-
nek, szem-kéz-láb összehangolásának 
fejlesztését, illetve javítja a testtartást.  
Az egyesület a vízhez szoktatás prog-
ramjával is szintén az óvódás korú gye-
rekeket célozza meg, e program célja a 
gyerekek vízzel való megismertetése 

játékos formában, illetve az úszásne-
mek alapjait sajátíthatják el  a legkiseb-
bek. Sajnos a mai kor kevésbé kénysze-
ríti az embereket mozgásra, márpedig 
az agy serkentéséhez, működéséhez 
mozgásra van szükség – tudtuk meg 
Molnár Róbert egyesületi elnöktől.

– Mennyire jellemző, hogy a szülők 
sportszeretetet próbáljanak mutatni a 
gyerekeknek?

– Tapasztalatom szerint pozitív vál-
tozás figyelhető meg. Az elmúlt 5-6 
évben már a szülők is bekapcsolódnak 
a tömegsport-foglalkozásokba. Léte-
zik szülői példamutatás, de fordítva 
is igaz, a szülők nyitottságának kö-
szönhetően, a sport gyerekekre gya-
korolt hatását látva a szülők is próbát 
tesznek, és sportolni kezdenek. Sokan 
úsznak rendszeresen a szülők is, de 
egyre többen rendelkeznek komoly 
kerékpárokkal, vagy az erdőben vagy a 
rekortánon futnak. Az indíttatás tehát 
lehet, fordítva történik, a gyerek veszi 
rá a szülőt, de utána kölcsönösen jól 
működik a példamutatás.

Ötéves kortól a mozogni vágyó gye-
rekeket játékos tornára várja Pápis-
ta István, a Petőfi utcán. „Rengeteg 
ügyességi, koordinációjavító gyakor-
lattal, az egészséges mozgásfejlődést 
segítve. Játékos feladatok eszközökkel 
színesítve”– olvasható a tornát nép-
szerűsítő reklámanyagon. Kelemen 
Máté edzővel pedig a Fitbody Fitness 
Gym által szervezett foglalkozáson, 
szintén öt éves kortól kipróbálhatják 
magukat a kyokushin karate verseny-
sportban is, ezen edzéssel a testi és 
mentális képességek fokozhatók, illet-
ve erő, rugalmasság, mozgáskoordiná-
ció, önbizalom fejlesztő is. A Hajdúbö-
szörményi Mazsorett Együttes három 
éves kortól várja az érdeklődő lányo-
kat csoportjába. Az óvoda intézményei 
is odafigyelnek, hogy a legkisebbek is 
megismerkedhessenek a sportolás-
sal, így például a Napsugár Óvodában 
szerveznek ovifocit és mókatornát, a 
Jó Pásztor Óvodában a gyereknek le-
hetőségük van ovifocira, néptáncra 
járni, vagy a sakkjátszótér elnevezésű 
tehetség csoportban részt venni. Te-

leki Mária oktatja az óvoda keretein 
belül a néptáncot. Ezen felül a Bocskai 
Néptáncegyütteshez a városban bárki 
jelentkezhet óvodás kortól, a legkisebb 
Bocskai csoportban Ráczné Bársony 
Judit az oktató. „Bárkinek javaslom a 
néptáncot, akiben él a néphagyomány 
szeretete, szívesen csatlakozna egy jó 
közösséghez. A néptánc minden téren 
fejleszti az embert, mind szellemileg, 
mind fizikálisan. Ritmusérzéket, test-
tudatot, mozgáskoordinációt, ugrás-
készséget, tartást komplexen fejleszti. 
Mindemellett a nemzeti értékeinkkel, 
népdalokkal, táncokkal, hagyomá-
nyokkal ismerteti meg, amely a nem-
zeti öntudatot fejleszti.” – nyilatkoz-
ta lapunknak Varga József, a Bocskai 
Néptáncegyüttes vezetője. 

A legkisebb korosztálynak a világ fel-
fedezéséhez a szervezett tömegsportok 
mellett, a játszótéri szabadjáték is na-
gyon fontos, illetve a rollerezés, bicik-
lizés is mind jótékonyan hat egészség-
ügyi állapotukra, mentális fejlődésükre. 

Friderika

Gruber Anna alkotása
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Hajdúböszörmény Város Jegyzője  (Közigaz-
gatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 1.) a közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet jogi ügyintéző mun-
kakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony időtartama: A köz-
szolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat 
hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – 
tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése 
céljából, tartósan távollévő köztisztviselő mun-
kába állásáig – határozott időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 1. Illetmény és juttatások: Illet-
mény megállapítására és az egyéb juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúbö-
szörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoz-

Pályám kedves története

Sokak által ismert pedagógus 
mesélt lapunknak pályája kedves 
történeteiből. Generációkat taní-
tott, így nem egyszer esett meg, 
hogy a szülői értekezleteken ko-
rábbi diákjait is viszontlátta. Mol-
nárné Kövér Ibolya 35 éven át volt 
a Bocskai-gimnázium földrajz és 
történelem szakos tanára.

Pályaválasztása idején erős példaké-
pek álltak előtte: „Voltak nagyon komoly 
tanár példaképeim. Az első az édesapám, 
aki szakoktató volt, vasútijármű-szerelő 
fiatalembereket tanított, 43 évet és 23 
napot volt a pályán. Az utolsó pillanatig 
imádta a munkáját. A másik példaképem 
pedig az én drága, volt történelem taná-
rom, Porcsalmy János, aki 105 évet élt, és 
még 100 éven túl is tartottuk a kapcsola-
tot.”

Az egyetem elvégzését követően Bö-
szörményben kapott álláslehetőséget, 
mely megalapozta későbbi elhivatott-
ságát a szakma iránt. Olvasóinkkal 
megosztotta munkás éveinek kezdeti 
emlékeit: „Az első rendkívül megrázó, 
majd később rendkívül pozitív élményem 
épp ez volt. A pályámat a 3. számú, ma 
Bethlen Gábor-iskolában kezdtem, ahol az 
első évben történelmet, földrajzot, faipari 
gyakorlatot, kertészeti ismereteket taní-
tottam, illetve képesítés nélkül magyart, 
ezt követően még úszást is taníthattam. 
Ha tanárhiány volt, bevetették az új húst. 
Az első tanári élménycsomagomat ebben 
az iskolában kaptam. Így joggal elmond-
ható, hogy a Bethlen utcán tanultam meg 
tanítani.” 

Gyermekei születését követően, 
1987-ben pályáját a gimnáziumban 
folytatta, mely második otthonává vált, 
egészen nyugdíjazásáig ott tanított. 
Második kedves emléke az itteni kez-
deteket eleveníti fel: „Itt a legnagyobb 
élményem, mikor odakerültem feltétellel 
vettek fel, ami az volt, hogy fel kellett vál-
lalnom, hogy az akkori KISZ és diákmoz-
galom munkáját is tanárként segítem. Az 
első diák önkormányzati nap, melynek 
megszervezésében már én is részt vettem, 
számomra a mai napig is felejthetetlen al-
kalom volt. Ebben szerepe van annak is, 
hogy a későbbi kollégáim, akkor még, mint 
diákok, szereplői voltak a történetnek. Az 
önkormányzati fordított napon a diákok 
teleragasztották a várost, a megalakított 
pártjuk plakátjával. Ez egy Teqor nevű 
párt volt, a város főügyésze ezt félreol-
vasta. Délutánra már előállítottak min-
ket, ahol jelen volt Csiháné Erzsike néni, 
a város főkapitánya, a tanácselnök és a 
főügyész úr is. Két mondat maradt meg 
bennem: az egyiket a diákok felé intéz-

te Erzsike néni, felemelt ujjal „maguk itt 
most ne szólaljanak meg!” A másik pedig, 
hogy közölték velem, hogy akár le is tar-
tóztathatnak a gyerekekkel együtt. Ennek 
ellenére fantasztikus napot szerveztünk, 
soha nem voltam még annyira büszke, 
hogy díjat kaptam a gyerekektől a diákna-
pon, mint a legjobb tanár és a legnagyobb 
diktátor tanár. Én mindig fontosnak tar-
tottam, hogy az iskolai életben legyen 
diákönkormányzat, hisz ne csak a tanu-
lásról szóljanak a diákévek, hanem legyen 
buli iskolába járni.”

Emlékezetes történetein kívül Mol-
nárné Kövér Ibolya megosztotta velünk 
azt is, hogy mi volt az, ami számára fon-
tos volt a tanítással töltött évei során, 
azok az impulzusok, melyek miatt ilyen 
hosszú éveken keresztül tudta a diáko-
kat lelkesen tanítani: „Ami még nekem 
az évek alatt pozitív és nagyon fontos volt, 
hogy rengeteg embert tanítottam a város-
ban. Sokszor a diákjaim a későbbi generá-
ciók szülei lettek, erre sokszor a szülőér-
tekezleten jöttem rá. Számomra a munka 
nemcsak elhivatottság, hanem igazándi-
ból élmény. Mindig is szerettem tanítani, 
az önkifejeződésem egyik formája lehetett 
ez. Mindig azt élveztem a legjobban, ha 
olyan diákokkal tudtam foglalkozni, akik a 
„nem kiváló” diákok. Ebből a szempontból, 
amire büszke vagyok, hogy minden olyan 
nagy országos versenyen, amit elértem 
,sok esetben olyan diákokkal értük el, akik 
nem eminensek, nem kitűnők, hanem volt 
közte diszlexiás, diszgráfiás, stb. Ha tud-
tam őket fanatizálni elhitték, hogy ők is 
bármire képesek. A pályámon igazából ez 
volt a legfontosabb, hogy ennyi tehetséges 
diákom volt. Nem tudom teljesen felsorol-
ni az akkori kollégáimat, de nagyon fontos 
volt, hogy egy nagy generáció elfogadott. 
Úgy kezdhettem el a pályámat, hogy Sze-
gedi Laci bácsival, Babika nénivel, Fülöp 
Gizike nénivel, a Csiha házaspárral dol-
gozhattam. Akik az első pillanattól kezdve 
elfogadtak és befogadtak engem, rengete-
get tanultam tőlük.” –zárta gondolatait a 
pedagógus. 

V-M.F.

Segítség a menekülőknek
A hónapok óta tartó orosz-uk-

rán háború menekültjeinek meg-
segítéséből a hajdúböszörményi-
ek is kiveszik részüket. Van, aki 
tartós élelmiszerrel, ruhanemű-
vel, pénzzel, van, aki munkájával, 
vagy akár szálláshely felajánlá-
sával segít a háború elől menekü-
lőknek. 

Először több mint 40 fiatal, után-
pótlás korú focista érkezett a Fürdő-
kerti Szabadidőközpont szálláshelyé-
re, majd 50, szintén labdarúgó fiú a 
munkásszállásra, akiknek alapvető el-
látását a DVSC Labdarúgó Akadémia 

és a DSC finanszírozza. Ők közvetlen 
ostrom alatt álló településekről ér-
keztek, és napjainkban is a városban 
élnek. A fiatal sportolók mellett ér-
keztek menekültek a Budapesti Olim-
piai Központból (BOK csarnokból). 
Egy részük tovább utazott, de vol-
tak, akiket önkormányzati bérlakás-
ban szállásoltak el. A görög katolikus 
egyházközség és a szabad keresztény 
gyülekezet is fogadott be menekülte-
ket, valamint magánszálláshelyek és 
családok is ajánlott fel a férőhelyeket. 
Ezeken tartósan itt tartózkodnak a 
menekültek. Településünk lakossá-
gának, közösségeknek és cégeknek 
köszönhetően az ukrán menekültek 
megsegítésére elkülönített önkor-
mányzati számlaszámon csaknem 2 
millió forint gyűlt össze, két hónap 
alatt. A háború kitörését követő hé-
ten testvértelepülésünk, Beregszász 
megsegítésére indított a város egy 
rakománnyal tele kamiont. A beér-
kezett pénzadományból a határon 
túliak kérésére kompresszort, áram-

fejlesztőt, adó-vevőt, elektromos 
hosszabbítókat küldtünk testvérvá-
rosunknak, közel 1 millió forintért. 
Félmillió forintot fordítottunk a me-
nekültek továbbszállítására, buszok 
bérlésére. Babják Zoltán, Beregszász 
polgármestere a napokban újabb ké-
réssel fordult a testvértelepüléseik-
hez: a háborús cselekmények elől a 
beregszászi kistérségbe érkező mene-
külteknek adnak humanitárius segít-
séget. Háromszázötven ideiglenesen 
áttelepültről tudnak gondoskodni. 
Ez idáig 110 tonna segélyt osztottak 
szét a belső menekültek között, azon-
ban a segélyszállítmányokkal érkezett 

tartós élelmiszerek, tisztítószerek el-
fogytak. Tisztelettel kéri testvértele-
pülésük közösségeit, hogy lehetőség 
szerint adjanak további segítséget. 
Továbbra is várjuk tartós élelmiszer 
és tisztítószer felajánlásaikat gyűjtő-
pontjainkon, így a Szociális Szolgálta-
tási Központ (II. Rákóczi Ferenc utca 
42.) művelődési központ (Bocskai 
tér 4.), Vöröskereszt (II. Rákóczi Fe-
renc utca 22.), Pródi Halom Egyesület 
(Pród, Bagota utca 6.) , Vidi-ÉrVidért 
Egyesület (dúvid, Krúdy Gyula utca 
9), Bodaszőlőért Egyesület, (Közös-
ségi Ház Boda Katalin utca 28.). Aki 
tud, anyagi felajánlást is tehet, me-
lyet elkülönített számlán kezel az ön-
kormányzat: 11738060-15372514-
11060008. A feltüntetett számlaszám 
tulajdonosa Hajdúböszörmény Vá-
ros Önkormányzata, azonban ez az 
alszámla kimondottan a beregszászi-
ak és a háborús menekültek támoga-
tását hivatott segíteni.

I. Sz.

Egy lépésre   a „kótertől”

tatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, 
támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) 
Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböször-
ményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Sza-
bályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: A Képviselő-testület mű-
ködésével összefüggő jogi előkészítő feladatok 
ellátása, rendelettervezetek előkészítése a szak-
referensi rendszer alapján. Az önkormányzat ál-
talános és a vezetéshez kötődő feladatok ellátá-
sának előkészítése törvényességi szempontból.
Pályázati feltételek: • magyar állampolgárság •  
cselekvőképesség • büntetlen előélet • 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontjában 
meghatározott szakképzettség (I. besorolási 
osztályban: felsőoktatásban szerzett jogi, köz-
szolgálati szakképzettség)
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  önkor-
mányzati igazgatásban szerzett szakmai ta-

pasztalat • közigazgatási szakvizsga vagy jogi 
szakvizsga • felhasználói szintű számítógépes 
ismeret • város helyi ismerete
Pályázathoz csatolandó íratok: végzettséget, 
képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző 
által hitelesített másolata • - 90 napnál nem ré-
gebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány 
(büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy 
a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatá-
lya alatt) • - 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. 
§ alapján készített önéletrajz • nyilatkozat arról, 
hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - 
vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn 
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről 
a pályázati eljárásban résztvevők általi megis-
meréséhez •  a pályázatban előnyként megjelölt 
feltételeket igazoló dokumentum.

Pályázat benyújtásának határideje: A pályá-
zatokat 2022. május 18. napjáig lehet benyújtani 
Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Haj-
dúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: H/126/2022., valamint a mun-
kakör megnevezését: jogi ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt. (Haj-
dúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, 
telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: 
A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója 
– Polgármester egyetértésével – 2022. május 
31. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, 
vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályáza-
tot. 
Munkakör betölthetőségének időpontja: A 
munkakör 2022. június 1. napjától tölthető be. 
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A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
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Közérdekű információk
GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Május 7-8. 
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Pucsok Albert 
(Tel: 06-30-953-6510). Az ügyeleti ellá-
tásért ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM  ügyfélszolgálat:                   229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  bejelen-
tése: Tel: 36 80/300-300

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-
219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Városi 
Piac 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. Május 11-
én, szerdán Fórizs László alpolgármester 
tart fogadóórát.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

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

Gyógyszertári ügyelet

M
áj

us
 6

.

6-7. (p-szo-vas.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

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

10. (kedd) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

11. (szerda) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

12. (csütörtök) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

13. (péntek) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

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

KEDVES OLVASÓINK!

Amennyiben nem jutott el Önök-
höz (ismerősükhöz, rokonukhoz...) a 
Szabadhajdú aktuális száma, kér-
jük, jelezzék a problémát a terjesztő-
nél a 06-20-911-5006-os telefon-
számon.

temetésén megjelentek, ravatalára vi-
rágot helyeztek, mélységes bánatunk-
ban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család.

TÓTH SÁNDOR 
(Peku)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
működő csoportok programjai: 
május 10., 14 óra: a Kisnyugdíjasok 
Egyesületének foglalkozása.
május 10., 15 óra: a Dóry József Nó-
taklub foglalkozása.

Apróhirdetés
Eladó Csepel női és férfi kerékpár, 1 
beton kútgyűrű, egy asztalkonyha 
(sparhelt). Tel: 06-31-330-8743.

temetésén megjelentek, ravatalára vi-
rágot helyeztek, mélységes bánatunk-
ban részvéttel osztoztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában. 
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, 
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
 De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott. 
Számukra Te soha sem leszel halott, 
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

A gyászoló család.

ERDŐS SÁNDOR

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

A Békéscsabai Tabán Táncegyüttes és 
az Aradi Kamaraszínház bemutatja:

„497” 

táncszínházi performance című 

műsorát.
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.

temetésén megjelentek, ravatalára vi-
rágot helyeztek, mélységes bánatunk-
ban részvéttel osztoztak.
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet. 
De a kegyetlen valóság mindent összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban. 
De legalább a csodában
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél. 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.

A gyászoló család.

BAKÓ  ISTVÁN

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Jegyzője 

(Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúbö-
szörményi Polgármesteri Hivatal 

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

vagyongazdálkodási és 
közbeszerzési referens

 munkakör betöltésére

Közszolgálati jogviszony időtartama: A köz-
szolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat 
hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – 
határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapí-
tására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köz-
tisztviselőket megillető juttatásokról, támoga-
tásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. 
számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályza-
tának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: A közbeszerzési eljá-
rásokból adódó feladatok, valamint Hajdú-
böszörmény Város Önkormányzatának köz-
beszerzési szabályzatában meghatározott 
feladatok előkészítése, végrehajtása. Vagyon-
gazdálkodással, vagyonhasznosítással kapcso-
latos feladatok. Haszonbérbeadással kapcsola-
tos feladatok.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság • 
cselekvőképesség • büntetlen előélet • kineve-
zést megelőzően vagyonnyilatkozat tételi eljá-
rás lefolytatása • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
1. melléklet 20. pontjában meghatározott szak-
képzettség: Gazdasági és üzemeltetési feladat-
kör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban 
szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, 
gazdaságtudományi szakképzettség. 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett szak-
mai tapasztalat
- közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- város helyi ismerete
Pályázathoz csatolandó íratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy 
annak közjegyző által hitelesített másolata
- 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági 
erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve 
annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglal-
koztatástól eltiltás hatálya alatt)
- 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján 
készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – 
Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összefér-
hetetlenség nem áll fenn
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részé-
ről a pályázati eljárásban résztvevők általi meg-
ismeréséhez
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén telje-
síti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alap-
ján – vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
- a pályázatban előnyként megjelölt feltétele-
ket igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályá-
zatokat 2022. május 18. napjáig lehet benyújta-
ni Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: H/127/2022., valamint 
a munkakör megnevezését: vagyongazdálko-
dási és közbeszerzési referens.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt. 
(Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. 
szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: 
A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – 
Polgármester egyetértésével – 2022. május 31. 
napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, 
vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályáza-
tot. 
Munkakör betölthetőségének időpontja: A 
munkakör 2022. június 1. napjától tölthető be. 
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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 nyomtatványok 
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 szü-
lő/ törvényes képviselő hozza magával a:

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

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 szabad férőhe-
lyek függvényében kerülhet felvételre.

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki a döntésről május 31-et követő 30 na-
pon 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 gondoskod-
ni, 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 gon-

doskodni,
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 szakvéleménnyel 

rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs céllal felvehető, ha a bölcsődei neve-
lés, 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 szolgálat, a 
gyámhatóság is kezdeményezheti.

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

Koláné dr. Markó Judit 
Hajdúböszörmény Város jegyzője
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SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT és

 KÖZÖSSÉGI HÁZ SZÍNHÁZTERME
Jegyek elővételben MÁJUS 2–től kaphatók 3800 Ft-os áron a Sillye Gábor Mű-

velődési Központ és Közösségi Ház gazdasági irodájában. 

„SÓSKA, 
SÜLTKRUMPLI”

Szereposztás: Szereposztás: 
BOZSÓ PÉTERBOZSÓ PÉTER
NEMCSÁK KÁROLYNEMCSÁK KÁROLY
KARÁCSONYI ZOLTÁNKARÁCSONYI ZOLTÁN

MÁJ. 16.
HÉTFŐ,19 óra

komédia 2 részben | a József Attila Színház vendégjátéka

SZÍNHÁZI ÉVAD
2021/2022 • HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

                BOCSKAI TÉR 4.
         SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Sillye-bérlet 5. Sillye-bérlet 5. utolsóutolsó előadása előadása

Kérjük a fényképes önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével
2022. május 25. napjáig az allas@dryvitprofi.hu címre küldeni.

www.dryvitprofi.hu

Dinamikusan növekvő csapatunkba
KÖNYVELŐ

munkatársakat keresünk.

A Dryvit Profi Kft. 2005-ben alakult, teljes egészében 
magyar tulajdonú vállalkozásként. 2015-ben és 2017-ben 

pedig építőipari mesterdíjjal tüntettek ki minket 
Hajdú-Bihar Megyében. 2017-ben közönség szavazás 

révén az Év gazdasági szereplője lettünk Debrecenben.

Elvárások: 
� Mérlegképes könyvelői végzettség (vállalkozási szak + aktív regisztráció) 
� Minimum 3-5 éves teljeskörű könyvelői gyakorlat  
� Lojalitás, csapatszellemiség 
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (excel, word) 
� Pontos, precíz, munkájára igényes munkavégzés

Előny:
• Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
• Építőiparban-és kereskedelmi tevékenységben szerzett tapasztalat
� Bérszámfejtésben és Tb ügyintézésben szerzett tapasztalat 
� Adótanácsadói szakképesítés
� Revolution Software és a Vectory program ismerete  

Feladatok: 
• Cégcsoporti gazdasági társaságok teljes körű könyvelése 
• Zárásokban (beszámoló) való aktív részvétel 
� Kontrolling, adatszolgáltatások készítése 
� Bevallások készítése

Amit kínálunk: 
� Stabil vállalati háttér, hosszú távú perspektíva, 
• Határozatlan idejű munkaszerződés 3 hónapos próbaidővel 
� Versenyképes jövedelem
� Fejlődési lehetőség 
� Érdekes, kihívásokkal teli feladatok szervezett munkafolyamatokban
� Fiatal, dinamikus csapat
� Családbarát munkahely


