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Átképzés a Tungsramnál, 
az elbocsátott dolgozóknak

A kormány célja, hogy megőriz-
ze a munkaalapú társadalmat 
és megvédje a munkahelyeket, 
ezért mind a három érintett me-
gyében és a fővárosban támoga-
tott képzésben vehetnek részt a 
Tungsram csoportos létszámle-
építésben érintett dolgozói – tud-
tuk meg a szaktárca tájékoztatá-
sából.

A programban személyre szabot-
tan, álláskeresést ösztönző juttatás-
sal valósul meg a képzésük, átképzé-
sük, így, akinek eddig nem sikerült 
másik munkahelyen elhelyezkednie, 
ennek segítségével könnyebben tér-
het vissza a nyílt munkaerőpiacra 
– jelentette be Kutnyánszky Zsolt, 
iparért és munkaerőpiacért felelős 
államtitkár a Technológiai és Ipari 
Minisztérium augusztus 1-i közlemé-
nyében. A minisztérium az év végéig 
elbocsátani tervezett foglalkoztatot-
tak mielőbbi újra munkába állását, 
a „Munkaerőpiaci alkalmazkodás 
támogatása" elnevezésű munkaerő-
piaci programmal segíti Zala, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar 
megyékben, valamint a fővárosban. 
Ennek keretében a hajdúböszörmé-
nyi elbocsátott dolgozók is élhetnek 
a lehetőséggel.  A kormányhivata-
lok segítségével, megyénként olyan 
szakmai képzésekhez csatlakozhat-
nak, amelyek a helyi munkaerő-piaci 
kereslethez igazodnak, így a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat célzott se-

Az ország kenyere

gítséget nyújt az érintetteknek. A 
mintegy félmilliárd forintból meg-
valósuló program országszerte több 
mint 30 szakma elsajátításához nyújt 
támogatást, a csoportos leépítés fo-
lyamata szerinti ütemezésben. A kép-
zési támogatás összege, havi bruttó 
250 ezer forint fejenként, amiből a 
résztvevők – mivel az álláskeresői 
támogatásokat csak személyi jöve-
delemadó és nyugdíjjárulék levonása 
terheli – 187 500 forintot kaphatnak 
kézhez a képzés ideje alatt, maxi-
mum 12 hónapon keresztül. Érdem-
ben megkönnyítheti, felgyorsíthatja 
a dolgozók újbóli munkába állását 
az is, hogy a vállalat telephelyeinek 
otthont adó városokban, a csoportos 
leépítésben érintett létszámnál több 
üres álláshelyet tartanak nyilván. Az 
érintett munkavállalók így nagyobb 
eséllyel tudnak akár önállóan, vagy 
államilag támogatott képzéssel el-
helyezkedni a munkaerőpiacon. Az 
elmúlt hetekben több állásbörzére is 
sor került, és a kormányhivatalok fo-
lyamatos kapcsolatot tartanak a vál-
lalat képviselőivel, a munkavállalók 
foglalkoztatási helyzetének megol-
dása érdekében – közölte a szaktárca 
tájékoztatójában. A programban való 
részvételre az elbocsátott dolgozók a 
területileg illetékes kormányhivatal 
járási foglalkoztatási osztályain je-
lentkezhetnek. További információ 
az nfsz.munka.hu oldalon található 
– áll a közleményben.

SZH -MTI

A Balmaz-Sütöde terméke nyer-
te az ország kenyere címet, három 
éven belül immár másodjára. Az 
újabb sikerről Fülep Zsoltot, a cég 
ügyvezetőjét kérdeztük. 

– A Magyar Pékszövetség tizenegye-
dik alkalommal hirdette meg a Szent 
István napi kenyérversenyt. Amikor 
eldöntöttük, hogy szeretnénk nevezni 
a megmérettetésre, ki kellett válasz-
tanunk egy olyan hajdúsági témát, 
amelyhez kenyeret tudunk fejleszteni. 
Mivel a Hortobágy mellett vagyunk, 
kínálta magát, hogy a gulyás életfor-
mát tanulmányozzuk át. Kiderült, 
hogy hét, illetve 14 naponta ment a 

család, és vitte a következő időszak el-
látmányát a puszta emberének. Addig 
ezeknek a termékeknek meg kellett 
őrizniük a szavatosságukat, az adott 
körülmények között. Úgy döntöttünk, 
hogy olyan terméket kell kifejleszte-
nünk, amely 10-14 napig megőrzi a 
minőségét. Négyféle lisztből készítet-
tünk egy hosszúérésű kovászt. Utána 
pedig egy nagyon hosszú dagasztással 
értük el azt az állapotot, térfogatot, 
ami a termékben megjelenik. Ehhez 
kellett pászítanunk azt a speciális sü-
tést, amit régen a nagymamáink készí-
tettek. Ők száraz búbos kemencében 
sütöttek, a megégett kenyérhéjat pedig 
leverték. Innen a vertkenyér elnevezés 
Böszörményben. Ötvenkettő minta 
közül kezdődött az elsőkörös kiválasz-
tás. Tizenhárom maradt versenyben, 
melyeket elküldtük élelmiszeripari 
vizsgálatra. Ezt követte a második sza-
kasz. Itt heten zsűriztek. A második 

alkalomkor éreztük, hogy jól sikerült a 
termékünk. Természetesen nagy öröm 
volt számunkra, amikor tudatta a Ma-
gyar Pékszövetség, hogy első helyezést 
értünk el.  Ez az eredmény nekünk na-
gyon fontos, hiszen visszaigazolja az 
elmúlt évek fejlesztési munkáját, illet-
ve a jól kiválasztott irányt, amit a cé-
günk képvisel. Az elmúlt harmincegy 
évben mindent a minőség alá rendel-
tünk. Számomra, mint cégvezetőnek 
is visszajelzés, hogy olyan terméket tu-
dunk előállítani, amelynek a minősége 
országosan kiemelkedő. Elsődleges fel-
adatunk, hogy visszaállítsuk a magyar 
kenyér becsületét. Ez a tányér mellé 
az asztalra kerülhessen. Talán a leg-

nagyobb küldetésünk, hogy a mostani 
új generációval is elfogadtassuk ennek 
a terméknek a fogyasztását. A másik 
fontos feladatunk a hagyományőrzés. 
Ha valaki megnézi a Gulyás kenyér sza-
lagját, látja, hogy Hajdúböszörmény-
ből választottunk egy képet, amikor a 
gulyás édesapa a fiával ebédel. Ennek 
megvan az üzenete. Egyrészt a gulyás-
mesterség apáról fiúra szállt. A kovász 
anyáról gyermekre hagyományozódott 
több száz éven keresztül. Mi is ezt 
szeretnénk folytatni. Édesapámtól én 
vettem át a vállalkozást. Majd pedig a 
fiaim, ugyanilyen lendülettel fogják a 
céget továbbvinni. 

A Gulyás kenyér forgalmazásáról 
Fülep Zsolt elmondta, hogy először au-
gusztus 19-én ismerheti meg a nagykö-
zönség Budapesten, az Ízek Utcájában. 
Hajdú-Biharban előző nap sajtóreggeli 
keretében mutatják be. 

bertalan

Rendkívüli mellékletek:
• Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny   és 
   Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság 
   támogatói, részletei
• Hajdúhét programjai
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      Lévai GáborA hét arca

Lévai Gábor rendőr alezredes 
nyugdíj előtti rendelkezési állo-
mányba került, saját kérésére. Lé-
vai Gábor feladatait magas szín-
vonalon és eredményesen látta el. 
Munkatársaival és a lakossággal 
kiváló kapcsolatot alakított ki. 
Több évtizedig szolgálta hazáját 
és a város közösségét. 

– Tősgyökeres hajdúböszörmé-
nyi vagyok. Nekem az őseim 1723-ig 
visszavezetve helyiek, a református 
egyház nyilvántartása szerint, unoka-
öcsém családfa kutatása alapján. 

Nagyon szép volt a gyermekkorom. 
Az Északi- Lucernásban nőttem fel.  
Szaladgáltunk, játszottunk a határ-
ban, fürödtünk a termálvízben, mert 
akkor fúrták az egyik gyógyvíz kutat. 
Az egész nyarat kint töltöttük a ter-
mészetben. A „kiskettes” iskolába jár-
tam és, ha hangoskodtam, a szüleim 
hallották otthon.  

– Mi szeretett volna lenni, miről álmo-
dott?

– Egészen kicsi koromtól arról ál-
modtam, hogy nekem lesz egy kiscsi-
kóm. A takarékbélyeget is erre gyűjtöt-
tem az iskolában, meg nyári munkára 
jártam és gyűjtöttem a pénzemet, s a 
gyerekkori álmom nem múlt el. Azt, 
hogy milyen hivatást fogok választa-
ni, nem nagyon tudtam. Később ez is 
kikristályosodott, és így kerültem ka-
tonai pályára.

– Szülei mire tanították?
– Tisztességet, becsületet, meg a 

munka és a föld szeretetét kaptam 
útravalóul. Megtanultam keményen 
küzdeni, töretlenül előremenni. Val-
lom, hogy az élet él és élni akar. 

– Végül mi volt a meghatározó a pálya-
választásában?

– Repülőgép- vagy helikoptersze-
relő szerettem volna lenni. Ez vala-
hogyan elsiklott, és kisebb-nagyobb 
kitérőkkel a katonai pályát választot-
tam. Ott is a műszaki részt. Főiskolára 
mentem, felsőfokú tanulmányaimat a 
Zalka Máté Katonai Műszaki Főisko-
lán kezdtem meg 1982-ben, majd en-
nek elvégzése után gépjármű-üzemel-
tető tiszt, közlekedési üzemmérnök 
lettem. A rendszerváltáskor lehetősé-
gem volt, hogy átmenjek a rendőrség-
hez. Én megtettem ezt a lépést, mivel 
a polgári végzettségem közlekedési 
üzemmérnök volt, így közlekedési 
előadóként Hajdúböszörménybe ke-
rültem. 

– A diploma megszerzése után, hol 
kezdődött a pályafutása?

– A főiskolát követően a szentesi, 
akkor még Damjanich János Pontonos 
Hidászdandárnál voltam gépjármű-
technikai anyagtervező, majd műsza-
ki főnök. A katonatiszti pályát követő-
en rögtön Böszörménybe jöttem. Nem 
állt távol tőlem a rendőrségnél végzett 
munka, hisz ez is olyan hierarchikus 
szervezet, mint a honvédség volt. 

– Itt Böszörményben mennyi ideig 
szolgált és milyen beosztásokban?

– Hajdúböszörményben harminc-
három évet szolgáltam. Voltam köz-
lekedési előadó, osztályvezető. Majd 

amikor átszervezések voltak, köz-
rendvédelmi és közlekedési osztály-
vezető lettem, a szervezet tipizálását 
követően pedig, rendészeti osztályve-
zető és kapitányságvezető helyettes 
munkakört láttam el. Több alkalom-
mal fordult elő, hogy osztályvezető-
ként vezettem a kapitányságot. Az 
utolsó tizenkilenc évet megszakítások 
nélkül szolgáltam rendészeti vezető-
ként úgy, hogy egy napot sem voltam 
táppénzen. 

– A munkája során több alkalommal 
részesült dicséretben, jutalomban, és ki-
tüntetésben.  Melyre a legbüszkébb?

– Eddig a legbüszkébb a Szent 
György Érdemjelre vagyok. Ez a leg-
magasabb rendőri kitüntetés. 2009-
ben kaptam dr. Draskovics Tibor igaz-
ságügyi és rendészeti minisztertől. Az 
elismerést a munkám alapján érde-
meltem ki. Ez nekem óriási erőt és mo-
tivációt adott a további szolgálathoz. 
Hozzátenném, hogy mindig pozitívan 
álltam a feladatokhoz, és megtaláltam 
az örömömet a munkámban. Lokál-
patriótaként ez nem volt nehéz, a vá-
rosért, a rendért küzdeni. Vezetőként 
nem volt nehéz dolgom, mert mindig 
nagyon jó munkatársakkal, kollégák-
kal dolgozhattam együtt. A célunk is 
közös volt, a rend fenntartása, egy jól 
élhető, biztonságos város megterem-
tése. Ezért lett a jelmondatunk: „Nos 
pugnam pro Hajdúböszörmény.  Haj-
dúböszörményért harcolunk.”

– Közösségi emberként tartották szá-
mon. Ezt miért tartotta fontosnak?

– Én így éltem. Azt adtam mindig, 
aki vagyok. Egy dolog volt fontos, 
hogy tisztességgel és becsülettel szol-
gáljam a hazát és az embereket. Nagy 
szavaknak tűnnek ezek, de ez volt a 
lényege a hivatásomnak. A szegény 
embernek a becsület a legnagyobb 
kincse. Az emberek elfogadtak, meg-
bíztak bennem. Talán azért voltam 
jó közösségi ember, mert én nem for-
gatattam a szavaimat. Ha valakinek 
azt mondtam, hogy „A”, tartottam is 
magam hozzá. Ha tudtam, segítettem 
mindenkin, ha nem tudtam segíteni, 
akkor pedig nem ártottam. Az erős-
sel szemben erős voltam, a gyengével 
szemben pedig gyengéd. Soha nem 
volt bennem hatalmi arrogancia. 

– Munkájában mire fektette a hang-
súlyt?

– Nekem nem volt olyan, hogy kis 

meg nagy munka. Csak feladat volt, 
amelyet legjobb tudásom szerint meg 
kellett oldani. A legnehezebb próbaté-
teleknél a kollégáimat soha nem hagy-
tam egyedül, személyesen vezettem 
az intézkedéseket, átvállalva a dönté-
seket és a felelősséget. 

– 2016-tól a megyei rendőr-főkapi-
tányság oktatójaként, a leendő kollégák 
elméleti és gyakorlati felkészítésében is 
részt vett. 

– Jó rendőröket akartam nevelni. 
Mindig úgy kezdtem, amikor a legelső 
órára bementem, hogy három fontos 
dolog van az életben. Tisztelni az em-
bert, a feladatot és legyen megfelelő 
emberi és szakmai alázat. Nemcsak a 
szakmai dolgokra koncentráltam, ha-
nem az emberi oldalra is. Ami a tan-
könyvben található az egy dolog. Én 
ehhez hozzátettem a közel negyven-
évnyi szakmai-gyakorlati tapasztala-
tomat. A példamutatás ezen a téren 
nagyon fontos. Itt említeném meg 
azt, hogy a közel négy évtized alatt 
egyszer sem jelentem meg úgy a mun-
kahelyemen, hogy ne lettem volna 
megborotválkozva, vagy a ruházatom 
ne felelt volna meg az öltözködési sza-
bályzat előírásainak. A megjelenés, 
már egy üzenet az állampolgárok, az 
intézkedés alá vont személy részé-
re. A mi hivatásunknak ez is alapja. 
Mindig elmondtam, hogy egy vezető 
ember nem lehet irigy, önző és kap-
zsi, valamint rosszindulatú. Az ilyen 
tulajdonságokkal bíró irányító bukás-
ra van ítélve, meg az általa irányított 
szervezet is. Inkább adtam százszor 
a kollegáimnak, mint magamnak egy 
felet sem. Nagyon büszke vagyok még 
arra, hogy vezetőként mindenkit ha-
zaküldtem egészségben, bárhonnan. 
Senki nem sérült vagy halt meg. 

– A szolgálat mellett fontos szerepet 
játszott és játszik az életében a föld. 

– A vér nem válik vízzé. Őseimtől 
ered az állatok és a föld szeretete. Sze-
rintem az az igazi hagyományőrző, aki 
reggel felkel és enni ad a jószágoknak. 
Én úgy tisztelem az őseimet meg az 
állataimat, hogy jó gazda gondosságá-
val művelem a földet és tartom a jó-
szágot. A hagyományos lófajták közül 
nóniuszokat tenyésztek. Sokan kér-
dezik miért épp ezeket a lovakat? Ez 
is a hagyomány tiszteletemből ered. 
Vallom, hogy akinek nincsen gyökere, 
annak nincsen jövője sem.  

– Mekkora területen gazdálkodik, mi-
lyen jószágokat tart?

– Negyven hektáron gazdálkodok, 
ebben van legelő, szántó, erdő. Első-
sorban őshonos állatokat tartok, nó-
niusz, racka, mangalica, szürke marha 
és a baromfiudvar széles választéka. 
Szerintem, amit eszel, azzá leszel. Én 
a saját magunk által tartott tyúkot, 
kacsát és birkát eszem, nem a nagy 
áruházláncokét.  

– Hogyan tudta összeegyeztetni a 
rendőri munkáját, a mezőgazdasággal?

– Úgy tudtam összeegyeztetni, 
hogy nem volt hétvége, ünnepnap és 
nyaralás. Csak munka. Reggel felkel-
tem, megetettem a jószágokat, rendbe 
tettem magam, és indultam a mun-
kahelyre. Este pedig siettem haza. 
Folytattam, amit korán vagy hétvégén 
abbahagytam. A család és a barátok 
is besegítettek. Legtöbbet a párom-
ra és a gyermekeimre számíthattam. 
Örömmel töltött el, hogy elértem va-
lamit, nem pedig egyik napról a má-
sikra kellett élnünk. 

– Hogyan összegezné az elmúlt évtize-
deket?

– Úgy érzem, hogy a pályámat a 
csúcson hagytam abba. Nagyon jó 
volt a közrend és a közbiztonság a vá-
rosban, jó személyi állománnyal dol-
goztam együtt a kapitányságon. Ezek 
érdekében én, amit lehetett mindent 
megtettem. Ahogy Vörösmarty Mi-
hály, a költő mondta: „Mi dolgunk a 
világon? küzdeni, s erőnk szerint a 
legnemesbekért. Előttünk egy nem-
zetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély 
sülyedésből S a szellemharcok tiszta 
sugaránál Olyan magasra tettük, mint 
lehet, Mondhatjuk, térvén őseink po-
rához: Köszönjük élet! áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Negyven évig hűségesen szolgáltam 
a hazát és a várost, így egyenesnek 
és tisztességesnek ismertek meg az 
emberek. Nekem könnyű volt jó ve-
zetőnek lennem, mert jó tanítómes-
tereim voltak, kiváló munkatársakkal 
dolgozhattam együtt, és szerencsém 
volt az életben, hiszen támogatott a 
családom. Úgy gondolom, hogy a pá-
lyám során jó eredményeket értem el 
rendőrként és rendőri vezetőként is, 
hisz több országos járőr bajnokságot 
nyertem, vezetőként pedig a szerve-
zeti teljesítmény értékelésben a rend-
őrkapitányság megyei és országos 
szinten az élvonalhoz tartozott. Így 
az erőfeszítéseim nem voltak hiábava-
lóak. Hozzájárultam a város közrend 
és közbiztonságának fenntartásához. 
Több munkatársammal harminc évig 
dolgoztam együtt.  A pályám csúcsán, 
szép eredményekkel tettem le a lan-
tot, ennek elismerését jól szimboli-
zálja az a két emléktárgy is, melyet a 
kollegáktól kaptam: Kossuth-kard és 
annak a pisztolynak a másolata, me-
lyet Kossuth Lajos kapott 1852-ben 
Colt-tól. 

„Én voltam az, aki sohasem kért,
Fizettem becsülettel mindenemért,
Érdemes volt- e mindez, 
nem kérdezem…” (Ossian)

Bertalan Erzsébet
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Tudnivalók Katásoknak
Megjelent a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal tájékoztatója a kis-
adózó vállalkozások teendőiről az 
új KATA bevezetésével kapcsolat-
ban. Mint az ismert, szeptember 
1-jén hatályukat vesztik a kisadó-
zó vállalkozások tételes adójának 
(régi KATA) szabályai, így a vál-
lalkozásoknak dönteniük kell, mi-
lyen formában adózzanak.

Az új KATA-t kizárólag az egyéni 
vállalkozói nyilvántartásban szerep-
lő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó 
választhatja, a nyilvántartásban rög-
zített tevékenységeire. Az új KATA 
választásáról augusztus 1-jétől lehet 
nyilatkozni, a tájékoztatóban is elérhe-
tő nyomtatvány kitöltésével. Az adó-
zókat szeptember 1-től kezdve értesíti 
az adóhivatal a KATA törvény szerinti 
nyilvántartásba vételről. Az az egyéni 
vállalkozó, amely nem felel meg az új 
KATA feltételeinek, átalányadózást vá-
laszthat, ha megfelel az átalányadózás 
feltételeinek. Ha az egyéni vállalkozó 
az átalányadózást választja, azt októ-
ber 31-ig jelentheti be. Aki nem nyilat-
kozik az átalányadózás választásáról, 
annak szeptember 1-től a vállalkozói 

személyi jövedelemadó szabályai sze-
rint kell adóznia. A társas vállalkozá-
sok – amelyek nem választhatják az új 
KATA-t - eldönthetik, hogy a kisválla-
lati adót (KIVA) vagy a társasági adót 
(tao) választják. A KIVA választásá-
ról augusztus 31-ig nyilatkozatot kell 
tenni a NAV-nál, melyhez a szükséges 
nyomtatványok szintén elérhetőek a 
NAV tájékoztatóján keresztül. Ha nyi-
latkozat nem kerül benyújtásra, úgy a 
társas vállalkozás automatikusan a tao 
szabályai alá kerül, erről bejelentést 
nem kell tenni. Az adóhatóság felhív-
ja a figyelmet arra, hogy annak a vál-
lalkozásnak, amely augusztus 31-én 
a régi kata alá tartozik, a augusztusi 
tételes adót szeptember 12-ig meg kell 
fizetnie. A régi katás vállalkozásnak 
a 2022-es évre 40 százalékos mérté-
kű adót akkor kell fizetnie, ha az au-
gusztus 31-éig megszerzett bevétele 
meghaladja a tételes adófizetési köte-
lezettséggel érintett hónapok és 1,5 
millió forint szorzatát. A 40 százalékos 
mértékű adót szeptember 30-ig be kell 
vallani a 22KATA bevallásban, és ezzel 
együtt az adót is meg kell fizetni.

Sz.H. 

Elhunyt Miska János
Miska János író, szerkesztő, 

irodalomtörténész, könyvtáros, a 
magyar irodalmi élet kiemelkedő 
alakja 1932-ben született Nyír-
bélteken. Hajdúböszörményben 
érettségizett 1953-ban, majd az 
ELTE-n tanult összehasonlító iro-
dalmat és újságírást. 

Az 1956 utáni kanadai magyar iro-
dalmi élet kiemelkedő személyisége 
augusztus 3-án, hosszan tartó, súlyos 
betegség után, 90 éves korában Buda-
pesten halt meg - közölte a család ne-
vében Koltay Gábor filmrendező, az 
elhunyt Magyarországon megjelent 
könyveinek szerkesztője  az MTI-vel. 
Az 1956-os forradalom idején tanul-
mányait megszakította, 1957-ben el-
hagyta Magyarországot, a kanadai Ha-
miltonban tanult tovább a McMaster 
Egyetemen. 1961-ben szerzett diplo-
mát történelem-filozófia szakon, majd 
később könyvtár szakon is. Alberta 
- és Közép-Kanada könyvtárfejlesz-
tésében, automatizálásában komoly 

szerepet vállalt, ezekért több állami 
kitüntetésben is részesült. Harminc-
éves szolgálat után nyugdíjba ment, de 
ezután is dolgozott íróként, szerkesz-
tőként Brit Columbiában. 2013-ban a 
Magyar Érdemrend tiszti keresztjével 
tüntették ki a kanadai magyar kultúra 
és magyarságkutatás terén elért kima-
gasló eredményeiért, a kanadai ma-
gyar szellemi élet szervezése és a nem-
zeti kultúra népszerűsítése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként. 
2016-ban megkapta a Magyar Kultúra 
Lovagja címet. Több mint húsz kötete 
jelent meg, több száz írásában népsze-
rűsítette a magyar irodalmat, kultúrát 
és tudományos eredményeket. Szülő-
faluja, Nyírbéltek díszpolgári, Hajdú-
Bihar megye tiszteletbeli polgári cím-
mel ismerte el, az MTA köztestülete, 
valamint több más irodalmi és tudo-
mányos társaság tagja volt. Életéről 
Koltay Gábor 2017-ben dokumentum-
filmet rendezett Megyek fáklyát gyúj-
tani - Miska János története címmel.

Sz.H.-MTI

Újra KOTTA

Ismét a Fürdőkerti Ifjúsági 
Szabadidő Központ adott helyet a 
legismertebb hajdúböszörményi 
fesztiválnak, a KOTTÁ-nak. 

Harminc évvel ezelőtt, mintegy a 
manapság olyan népszerű nyári ren-
dezvények elődjeként indult el város-
unkban egy kezdeményezés, amikor 
is több napon keresztül élőzenei kon-
certek szórakoztatták a közönséget, 
szabadidős programok várták a láto-
gatókat, akik sátorban aludtak, hogy 
ne maradjanak le egyetlen program-
ról sem. Ezt idézte vissza már mai 
formájában a rendezvény. Hiszen 
három napon át tartott a Fesztivál az 

erdeti helyszínen, a Fürdőkerti Ifjú-
sági Szabadidő Központban. 

Az utolsó KOTTA Fesztivál 2008-
ban volt, de azóta sem maradtunk 
népszerű rendezvények nélkül. Hi-
szen az élő zene varázsát különböző 
stílusokban a KEXX Fesztivál és a 
Hajdúhét közönsége is érezhette az 
elmúlt években. 2022-ben a KOTTA 
Fesztiválon öt helyszínen szórakoz-
tatták az előadók a közönséget. 

A szervező, Nagyhajú Sándor és 
csapata igyekezett többféle zenei stí-
lust felvonultatni. 

A rendezvény egyik különleges-
sége volt, hogy itt ünnepelte a szü-
letésnapját az egyik legnépszerűbb 
hazai együttes, a Valmar egyik tagja, 
Valkusz Milán, valamint szintén azon 
a napon, és éppen a hajdúböszörmé-
nyi koncertjén ünnepelt Majka is. 
Valkusz Milánt, azaz Milót a koncert 
végén a családja köszöntötte, melyre 
nem is számított, meglepetés volt 
számára a színpadon tortával megje-
lenő családtagok látványa. 

Majd a meglepetéssorozat folyta-
tódott Majka koncertjének a végén, 
amikor is szintén a Valmar lépett 
színpadra, ezúttal Majkát köszöntve. 
A hazai könnyűzenei élet népszerű 
előadóiból, a legnépszerűbb dj-kből 
sem volt hiány, akiket a közönség 
nagy szeretettel fogadott. 

Szarvas-Szabó-Kata

Rendkívüli ülés
Tizenöt napirendi pontot tár-

gyalt Hajdúböszörmény város 
Önkormányzatának képviselő-
testülete 2022. augusztus 9-ei, 
rendkívüli nyilvános ülésén. 

A rendkívüli tanácskozáson döntés 
született többek között a helyi épí-
tési szabályzatról szóló rendelet mó-
dosításáról, illetve a döntéshozók elé 
került a város szerkezeti és szabályo-
zási tervének módosítása is. 

Többek között lezárásra került a 
képviselő-testület döntésével a Karap 
Ferenc utca teljes szélességében tör-
ténő átépítése, a Toldi Miklós utcai 

parkolók átépítésére kiírt közbeszer-
zési eljárás. 

Döntöttek a Fürdőkerti Ifjúsági 
Szabadidő Központban lévő kézilab-
dapálya üzemeltetéséről, valamint 
a Baltazár Dezső református püs-
pök bibliája kiadásának feltételeiről. 
Ezen kívül egyéb fejlesztések kerül-
tek megtárgyalásra, döntöttek gép-
beszerzések a város köztisztasági fel-
adatellátására tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárásáról, a Hajdúkerület ut-
cán lévő központi konyha légelszívó 
berendezésének korszerűsítéséről is. 

Sz.Sz.K.
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A buszsofőrség is azon szak-
mák egyike, ahol nincs pihe-
nés. Télen, nyáron, fagyban, 
kánikulában, hétvégén, éjjel, 
nappal, ünnepnapokon, egyszó-
val mindig úton vannak. Isme-
rős arcok ők, akiket, aki gyakran 
tömegközlekedik, már jól ismer.

Kiss László jelenleg a Volánnál dol-
gozik, a fiatal böszörményi családapa 
lapunknak elmesélte, miként lett 
buszsofőr, hogyan alakult pályavá-
lasztása. „Elsődlegesen a sofőr szakma 
érdekelt, így teherautóval kezdtem el 
dolgozni. Majd megszereztem a D ka-
tegóriás buszvezetői jogosítványomat, 
hiszen nagypapám is buszsofőr volt, így 
volt előttem családi példakép is. Mivel 
gyereket terveztünk, több időt szeret-
tem volna otthon tölteni, ezért úgy gon-
doltam váltok, ez családcentrikusabb 
munka. Illetve ekkor kaptam egy beug-
ró munkalehetőséget, Hajdúnánásról 
Tápiószentmártonra kellett vinnem egy 
lagzis csapatot. Szombaton mentünk, 
vasárnap érkeztünk. Ez volt végül is 
az első ilyen munkám, ahol egy nagyon 
kedves, vidám csapatot vittem, nyilván 
mulatni mentek, jó hangulat volt, szép 
helyen voltunk. Ott a helyi vendégeket 
egy másik busszal ketten hordtuk hely-
ben, a másik sofőr kolléga egy tapasz-
talt nyugdíjas volt, akitől érdeklődtem 
a szakmáról, sok jót mesélt nekem. Azt 
hiszem, ez az első élményem meg is ala-
pozta a jövőmet, ott és akkor elhatároz-
tam, hogy buszsofőr leszek. ”  

László jelenleg a böszörményi vo-
nalon közlekedik, ami azt jelenti, 
hogy Böszörményből indul és ide tér 
vissza, műszak közben jár Bodaszőlő-
re, Téglásra, Hajdúsámsonba, illetve 
más környékbeli városokba. Beszá-
molt arról is, mi csal legtöbbször mo-
solyt az arcára: „ A mindennapokban a 
kis apróságok adják a legtöbb energiát 
az embernek, például idősebbekre fő-
leg jellemző, hogy cukorkát vagy csokit 
adnak az utazásuk végén, megköszön-
ve ezzel a munkánkat.  Illetve, amiért 
kimondottan hálás vagyok, hogy egy 
nagyon jó Volános csapattal dolgozha-
tok együtt. Hiszen szerintem ez elen-
gedhetetlen dolog ahhoz, hogy az ember 
szeresse a munkáját.” Felelevenítette 
egyik kedves történetét is, melyről 
a „Jó tett helyébe jót várj” mondás 
jutott az eszembe, illetve jól tükrö-
zi, hogy ez egy olyan szakma, ahol 
nemcsak a buszt kell jól irányítani, de 
az emberszeretet és az emberekkel 
való bánni tudás is nagy előny. „Volt 
egy olyan eset, mikor egy fiatal srác el-
hagyta a pénztárcáját, segítséget kért 
tőlem, hogy haza tudnám-e őt vinni, és 
legközelebb rendezi a tartozását. Kise-
gítettem, kifizettem a jegyét, ekkor nem 
hittem, hogy ezt a pénzt valaha is vi-
szontlátom. Azonban a fiú már másnap 
keresett, hogy visszaadja a jegy árát. 
Mérhetetlen hála látszott a szemében.”  
László már nem egyszer vitte saját 
lányát buszozni, akinek kis szemé-
ben szintén csillog az öröm, hogy az 
ő apukája vezeti a nagy buszt. 

Friderika

Önzetlen segítség az utasnak

Pályám kedves története Tánc a ringen
Varga József, a hajdúböször-

ményi Bocskai Néptáncegyüttes 
vezetője egy különleges  produk-
cióban lépett fel a F1-es Magyar 
Nagydíj futama előtt, az Urban 
Verbunk társulatával. 

A négyfős gödöllői formáció mű-
vészeti igazgatója, Moussa Ahmed 
kereste meg a böszörményi táncost, 
hogy vegyen részt a produkcióban. 

A társulatról azt kell tudni, hogy a 
modern színházi világot ötvözik az 
autentikus magyar néptánccal. Az 
előadásaik nagyon innovatívak.

– Hogyan került kapcsolatba a Urban 
Verbunkkal?

– A különböző táncversenyek révén 
korábban már többször is találkoz-
tam a vezetőjükkel, illetve 2018-ban, 
amikor megalakult a társulat, akkor 
engem is hívtak, hogy menjek hoz-
zájuk táncolni. Akkor nem tudtam 
vállalni az állandó tagságot, viszont 
jeleztem nekik, hogy alkalmanként 
szívesen csatlakozok egy-egy műsor-
hoz. 

– Milyen próbaidőszak előzte meg a 
fellépést?

– Júliusban kezdtünk el próbálni. 
Először kiküldték az anyagot, ami 
alapján itthon kezdtem el készülni, 
majd volt három nagyon intenzív, 
egész napos próbánk Gödöllőn. Ezt 
követte a főpróba a Hungaroringen, 
amikor a produkcióról készült egy 
klip is, amelyet az interneten is meg 
lehet tekinteni. Végül pedig, maga a 
futam előtti előadás.

– Izgult a fellépés előtt?
– Nagyon. Hiszen életemben most 

először táncolhattam ennyi ember 
előtt. Több tízezren ültek a lelátó-
kon, a közvetítést pedig több millió-
an nézték világszerte.

– Mit lehet tudni a produkcióról?
– A koreográfia a Forma1 hivatalos 

himnuszára készült, amelyet Brian 
Tyler komponált. Erre a zenére gya-
korlatilag még soha nem készítettek 
koreográfiát. Maga az előadás auten-
tikus motívumokból épül fel, viszont 
a forma abszolút mai és újszerű. A 
cél az volt, hogy a hagyományos nép-
táncot modern köntösbe bújtatva 
próbáljuk meg reprezentálni a világ 
felé, hogy így bárki számára könnyen 
befogadható legyen, hisz ahogy már 
mondtam, a produkciónkat világ-
szerte közvetítették.

– Milyen érzés volt táncolni ezt a da-
rabot?

– Fantasztikus érzés volt, mert az 
autentikus táncolás mellett, jóma-
gam is kedvelem ezt az irányvonalat. 
Úgy gondolom, hogy a néptáncnak 
van egy modern útja is. Nagyon jó 
volt, hogy kiszakadhattam egy kicsit 
a mindennapokból.

– Ezt a fellépést hol helyezné el eddigi 
pályafutásában?

– Azon túl, hogy hatalmas élmény 
volt, nyilvánvalóan életem egyik 
meghatározó eseményének tartom, 
mondhatni, ez táncos pályafutásom 
egyik csúcsa. Remélem, a jövőben is 
lesz még alkalmam együtt dolgozni 
az Urban Verbunkkal, de akár alkotó-
ként is szeretnék kiteljesedni ebben a 
műfajban.

– Kapott-e visszajelzéseket a produk-
cióval kapcsolatban?

– Rengeteg visszajelzést kaptam 
a fellépést illetően, mind a közössé-
gi médiában, mind személyesen. Ez 
a sportesemény közelebb áll az em-
berekhez, mint mondjuk egy szóló-
táncverseny. Az, inkább a szakmán 
belül számít nagy dolognak, főleg, ha 
nyersz is. Ez viszont mindenki szá-
mára világos és érthető.

– Magát a versenyt, végignézte?
– Miután letáncoltunk, Szijjár-

tó Péter külügyminiszter úr gratu-
lált nekünk a produkcióhoz, majd a 
bokszutca kezdeténél néztük végig a 
futamot.

bertalan

A magyar Hungarikum

A jó idő és a nyár a városi rendezvé-
nyek, a vásárok, a strandszezon és a 
kirándulások mind olyan programok, 
melyek egyik kísérője a kürtőskalács. 
Nem érdemes úgy hazamenni egy 
gyereknapról, a Hajdúhétről, avagy 
egy vásárról, illetve a strandról sem, 
hogy nem ettünk volna egy ízletes ka-
lácsot.

A napjainkban oly népszerű édesség 
magyar, még pontosabban erdélyi eredetű 
„kőttes tészta”, melyet egy fahengerre fel-
tekernek, majd cukorba hempergetve, fa-
szén fölött, vajjal kenegetve aranybarnára 
sütnek. Bereczki Szabolcs, a kürtős értő- 
és szakavatott készítője segített bemutat-
ni napjaink kürtőskalácsát.

– Miben különleges foglalkozás a tészta 
készítése? 

– A szakma szeretetén túl azt gondo-
lom, hogy az az egyik legjobb érzés, ami-
kor egy anyuka a gyerekének egy tábla 
csoki helyett a mi termékünket választja, 
hétről hétre. Az igazi visszaigazolást akkor 

kapjuk, amikor például Kristófka – már 
anyuka nélkül – jön hozzánk és megvásá-
rolja az ő fincsi kürtőskalácsát. Szeretnek 
bennünket az emberek, nincs szükség 
online vagy offline marketingre, hiszen 
a kemencéből kiáradó kürtőskalács illata 
egyszerűen az orruknál fogva vonzza ven-
dégeinket.  

Már apuka vagyok, van egy csodaszép 
Iciripicirim. Talán úgy tudom, mai szem-
mel nézve megfogalmazni erre a kérdésed-
re a választ, hogy ez az évek múlásával, a 
rengeteg próba ötvözete. Szívvel-lélekkel 
egybegyúrt édesség!

– Milyen receptúra szerint és milyen ízesí-
tésű kalácsokat készítene?

– A hagyományos recept mellett a leg-
fontosabb az évek múlásával, a tapaszta-
lat ötvözete. Szívvel-lélekkel egybegyúrt 
édesség. Ez lehetne egy mondatban a lé-
nyeg. Bővebben vanília, fahéj, kakaó, dió, 
Raffaello, mogyoró és színes cukros ízek 
közül lehet választani. Nekünk ez lett a 
bevált kollekció., karamell, áfonyaízesítés-
sel. Kiss-Bereczkiék felborzolják az ízlelő-
bimbókat!

– Milyen a jó kürtőskalács?
– Mindben ott található a hungarikum. 

Persze előfordulhat, hogy nem lesz 
„námbőrvan", mindenkinek nem lehet 
megfelelni. A hagyományos édesség faszé-
nen sül és a tésztája vajjal, tojással készül. 
Mi tojás nélkül, margarinnal, külön kérés-
re pedig tej nélkül készítjük kürtőskalá-
csunkat. 

Friderika
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Terítőtől a horgolt figuráig
Úgy gondolom, a kézműves te-

vékenységek napjainkban rene-
szánszukat élik, így a horgolás is 
újra egyre népszerűbb lett a fia-
talok körében is.

Városunkban többek között 
Vezendi - Kapusi Anita és Apagyi 
Lászlóné Rita, azon fiatal kor-
osztály tagjai, akik horgolással 
foglalkoznak nemcsak otthonra, 
de akár mások számára is készí-
tenek darabokat.

– Hogyan találkoztál a horgolással? 
A.L. Rita: 2016-ban, amikor a 

kisfiammal voltam várandós, akkor 
ismerkedtem meg a lehetőséggel. So-
kat horgoltam a gyermekeimnek és 
ismerősök gyerekeinek, rengeteg vi-
deót néztem a technikákról. 2018-ra 
már annyi cukiság pattant le a tűim-
ről, hogy már biztos voltam magam-
ban.

V.K. Anita: Másfél évvel ezelőtt 
kezdtem el ezzel foglalkozni. Otthon 
volt pár darab kimaradt fonalam, 
amiből szerettem volna valami ma-
radandót készíteni. Akkor jött a gon-
dolat, hogy mi lenne, ha horgolnék. 
Videók segítségével, közel két hónap 
alatt tanultam meg a fortélyokat. Az 
első két amigurumi figura után isme-
rősök kerestek meg, hogy készítsek 
gyerekeknek játékokat. Bevallom, 
nagyon félve, bátortalanul vállaltam 
a feladatokat.

– Miket készítesz szívesen?
A. L. Rita: Legszívesebben állat fi-

gurákat horgolok, de természetesen 
babás megkeresésekre sem szoktam 
nemet mondani. Nagyon szeretem 

azokat a figurákat, amelyek egy kis 
szív, virágkoszorú vagy egyéb kis ki-
egészítőt kapnak.

V.K. Anita: Amigurumi (horgolt) 
figurákat készítek zömében, vagy pó-
lófonalból készült tároló kosarakat. 

– Mennyi idő alatt készül egy közepes 
méretű darab?

A. L. Rita: Átlagban 4-5 órát mon-
danék egy 18 cm-es figurára, de ez 
persze függ a figura kidolgozottsá-
gától is. Gondolok itt arra, hogy a 
kis pofija külön meg van horgolva 
és abba varrva az orr, illetve a lábak, 
mondjuk nemcsak 4 henger, hanem 
kidolgozott a lábfej is.

V.K. Anita: Egy amigurumi figura 
általában 5 munkanap alatt készül el, 
de amúgy változó. Anyaként, két ki-
csi gyermek mellett sokszor küzdök 
az idővel, de végül mindig sikerül túl-
lendülnöm az akadályokon.

– Milyen a horgoláshoz megfelelő fo-
nal?

A.L. Rita: Ez egy nagyon összetett 
dolog. A cérnától a pólófonalig lehet 
sokféle vastagú fonalat választani, 
attól függ, mit szeretne horgolni az 

„Légy készen! Készen minden idő-
ben!”- ez a mottója a Royal Rangers 
szervezetnek, ami kifejezi azt a vá-
gyat, melyre a munkájuk épül, felké-
szíteni a fiatalokat mindenre, amire 
csak lehet.

A hajdúböszörményi Royal Rangers 
törzs a cserkészethez hasonló kezdemé-
nyezés, mely 2009-ben alakult meg, ak-
kor még 23-as törzsszámmal, és azóta is 
várja a gyerekeket színes programlehető-
ségekkel, kihívásokkal. Ronald De Haan 
alapította a törzset, és vezette 12 éven ke-
resztül. A most működő 39-es törzset már 
Nagy Tamás Zoltán vezeti, aki elmondta.  
A szervezet célja felkészíteni a gyereke-
ket a kreatív és önálló munkára, a játékra, 
Isten és az általa alkotott csodálatos ter-
mészet ismeretére, szeretetére, tisztele-
tére, a társai felé való szolgálatkészségre, 
az egészséges életre -és gondolkodásra. 
– folytatta a törzs ismertetését Tamás. 
Kitértünk arra is, mikor találkoznak a 
tagok, és milyen programlehetőségeket 
nyújtanak a csatlakozó gyerek számára: 
„Általában minden szombat délelőtt tartunk 
foglalkozást, ahol a csoportok a vezetőjük-
kel a próbafüzet szerint haladva teljesítik a 
feladatokat. A program úgy épül fel, hogy a 
gyermekek korosztályuknak megfelelő ne-
hézségű kihívásokat teljesítenek, amik el-
végzésére önszántukból jelentkezhetnek. 
Ezek megoldása után kivarrót kapnak, amit 
felvarrhatnak az ingjükre. Ezáltal segítünk a 

fiataloknak kimozdulni a hétköznapi életből 
vagy akár a komfortzónájukból.” A hétköz-
napi elfoglaltságokon kívül számos egyéb 
lehetőség is várja a tagokat: „Minden évben 
van nyári tábor, ahol az évben megtanultakat 
alkalmazzák a gyerekek, ilyen a sátorállítás, 
csomók és kötések használata, tűzgyújtás 
és főzés. Évközben több kirándulással, tú-
rával, családi nappal készülünk. Ezen felül 
minden országos programon jelen vagyunk, 
ilyen például a focikupa és a családi nap, ahol 
több százan szoktunk lenni. Itt különböző 
sportágakban versenyeznek egymás ellen a 
törzsek. Külön ifjúsági programunk a Royal 
Rangers Ifjúsági Találkozó, ahol a 13-18 éves 
korosztály, évente 2-3 hétvégén táboroznak 
fiatalabb korosztályok nélkül. Továbbá két 
vezetői találkozón is részt vesznek a vezető-
ink, ahol az országos feladatokat, irányelve-
ket és operatív teendőket beszéljük meg.”- is-
mertette a lehetőségeket a törzs vezetője. 
A böszörményi törzs a 39-es számot viseli, 
melynek jelentése, hogy Magyarországon 
jelenleg 39 Royal Rangers csoport mű-
ködik. Beszélgetésünkkor arra is választ 
kaptunk, hogy 6 és 17 éves korosztálynak 
kínálnak programokat. Korosztály szerint 
csoportosulnak 6-tól 9 éves korig a Kis-
vándorok, 9-től 12 éves korig a Felfede-
zők, 12-től 15 éves korig a Nyomolvasók, 
15-től 17 éves korig a Vándorok. Jelenleg 
13-15 gyerekkel és 3 vezetővel működünk, 
természetesen a célunk, hogy egyre töb-
ben és többen legyünk.

Friderika

Egészség, szeretet, szolgálatkészség

ember. A fontos, hogy a fonal vastag-
ságához passzoljon a horgolótű mé-
rete. Én nem túl vastag, 100% pamut 
fonallal és 2-es horgolótűvel készí-
tem a figuráimat.

V.K. Anita: A horgoláshoz minő-
ségi eszközöket használok. Pamut, 
mosható fonalakkal készültek a figu-
rák, 2-2,5-es horgolótűvel.

– Van e valami jótanácsod azok szá-
mára, akik esetleg szeretnék kipróbálni 
ezt a tevékenységet? 

A.L. Rita: Ne féljenek belevágni! 
Bonyolultnak tűnhet elsőre, viszont 
ha az alap, egy ráhajtásos pálca tech-
nikáját elsajátítják, illetve ennek a 
szaporítását és fogyasztását, egy 
egyszerű nyuszi vagy maci testré-
szeit már el tudják készíteni, és egy 
összevarrási videó segítségével el is 
készült a saját készítésű kis csoda.

V.K. Anita: Türelem, kitartás és 
rengeteg szeretet. Egyszer olvastam 
a horgolásról, hogy az a szenvedély-
betegség, amit nem kell gyógyítani, 
hiszen maga a gyógyír. Teljesen igaz 
ez a mondás.

Friderika

Azbesztmentesítés

A lakosság most ingyen megsza-
badulhat az otthonában található 
azbeszt hulladéktól. A pályázat ke-
retein belül, költségtérítés nélkül 
elszállítják és ártalmatlanítják az 
azbeszt hulladékot.

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
országos azbesztmentesítési pályáza-
tot hirdet lakossági ügyfelei részére. A 
háztulajdonosoknak nincs más dolguk, 
mint elektronikus úton pályázatot be-
nyújtani az NKHV oldalán.

A támogatáshoz a pályázónak nem 
kell önerőt biztosítania, az ingatlanon-
ként elszállítható maximális mennyiség 

300 négyzetméter azbeszthulladék. A 
benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 
06 05* típusú azbeszthulladék elszállítá-
sára, ártalmatlanításra történő átadásra 
vonatkozik, melyek jellemzően, de nem 
kizárólag az alábbi helyeken használato-
sak:
· tető · kerítés · homlokzatburkolás · vá-
laszfalak · régi gáztűzhelyekben a sütő 
környékén (azbesztlapok) • épületen be-
lüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekö-
tővezetékek.

A pályázat kizárólag elektronikusan 
adható be az https://nhkv.hu/azbeszt 
oldalon keresztül.

 A pályázatok 2022. augusztus 22. 
24 óráig nyújthatók be.
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10.00–18.00 A HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP kiállítása  
  | Hajdúsági Galéria |                           
14.00-20.00 Hajdúböszörményi Tájházak népi játszóháza és kézműves foglalkozás
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület |
16.00-20.00 Hajdúböszörményi Polgári Szövetség kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom  melletti füves terület |
18.00  NAGY BOGI élő koncert
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
19.45  PAULINA élő koncert
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
21.00  TWO Akusztik koncert
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér |
21.30  A XXVIII. Hajdúhét megnyitója
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
21.45  HORVÁTH TAMÁS élő koncert
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
23.30  Bruno x Spacc fellépése
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
0.00  DJ MÉSZY 
  | Bocskai tér, nagyszínpad |

10.00–18.00 A HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP kiállítása  
  | Hajdúsági Galéria |   
14.00-20.00 Hajdúböszörményi Tájházak népi játszóháza és kézműves foglalkozás
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület |
16.00-20.00 Hajdúböszörményi Polgári Szövetség kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület |
16.00-20.00 Életmód-előadások és egészségügyi szűrés a 
  Hajdúböszörményi  Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
  | SGMK, Bársony András-terem |
16.00-17.00 Életmód-előadások 

  „Mindennapi étkezési szokásaink”- Erdős Zsófia
  „Az egészséges csontrendszer és az Osteoporosis” - Molnár Borbála 
  „A társas kapcsolatok szerepe az egészség megőrzésében”- Bodai Nóra
17.00-20.00  A Hajdúböszörményi  EFI állapotfelmérése
15.30  A Magyar Honvédség honvédelmi bemutatója
  | Bocskai tér |
16.00  Kacor király – a Kalamajka Bábszínház előadása
  | SGMK, Bársony András-terem |
17.00  Tordai Zoltán és zenekara, Bojti Tibor nótaénekes műsora
  | SGMK, színházterem|
  Jegyár: 1500 Ft, mely érvényes az aznap esti koncertekre is. 
17.00  Kalap Jakab gyerekkoncertje
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér |
18.30  YEWO élő koncert
  | Bocskai tér, nagyszínpad | 
19.15  Darabos „Dé” Dávid akusztikus koncert  
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér |
20.30  KOWALSKY MEG A VEGA élő koncert
   | Bocskai tér, nagyszínpad |
22.00  Tűzijáték
  | Bocskai tér |
23.00  Panorama Party Show Band w/ Fedor Kyra, Zoller Zsolt, 
  Darabos „Dé” Dávid.
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
00.30  RETRO PARTY: Dj Mészy
  | Bocskai tér nagyszínpad |
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9.00-13.00 Slambucfőző verseny
  | Hajdúböszörményi Tájházak |
10.00-14.00 A Hajdúböszörményi Díszgalambászok Egyesületének 
  galambbemutatója | Bocskai tér |
14.00–18.00 A HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP kiállítása  
  | Hajdúsági Galéria |   
14.00-20.00 Hajdúböszörményi Tájházak népi játszóháza és kézműves foglalkozás
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület |
14.00-20.00 Hajdúböszörményi Polgári Szövetség kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület |
14.00  Ágacska – az Aranyszamár Bábszínház előadása
   | SGMK, belső udvar | 
15.00  A Gajdán Tai Qi SE bemutatója
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
15.15  Fizi Miska a világűrben – Tick Tack Bábszínház előadása 
  |SGMK, Bársony András-terem |
15.45  Fitbody Kids aerobicbemutató
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
16.00  A Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes műsora   
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér|
16.30  Ünnepi megemlékezés: Államalapító Szent István király ünnepe
  | Szent István római katolikus templom, Újvárosi u. 31.|
17.00  Aqua Manó Party interaktív gyerekkoncert
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér|
18.15  A Bocskai Néptáncegyüttes  „Táncmozaikok a Kárpát-medencéből” 
  című műsora.  Kísér: a Bakator Együttes  
                            | Bocskai tér, nagyszínpad |
19.15  HEGE SHOW extrémsport bemutatója
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér|
20.00  A Kultúrkör zenekar élő koncertje
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
21.45  FOLLOW THE FLOW  élő koncert  
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
00.00  Kottaterasz Party
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
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9.00-14.00 II. HTE Streetball Jam 
  |  Bocskai tér, streetballpálya | 
14.00–18.00 A HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI  MŰVÉSZTELEP kiállítása  
  | Hajdúsági Galéria |   
14.00-20.00 Mosolyudvar Népi Játszótér - Sárkányverő játszóház
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület |
14.00-20.00 Hajdúböszörményi Tájházak népi játszóháza és kézműves foglalkozás
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület |
14.00-20.00 Hajdúböszörményi Polgári Szövetség kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület |
14.00  Az öreg halász és a nagyravágyó  felesége
  az Ákom-Bákom Bábcsoport előadása
  | SGMK, belső udvar |
15.15  Sündisznócska lovagol – a Nefelejcs Bábszínház előadása
  | SGMK, Bársony András terem| 
16.00  A Hajdúböszörményi Ifjúsági  Fúvószenekar térzenéje   
  |  Bocskai tér | 
16.45  A Salida Tánc Sport Egyesület fellépése
  | Bocskai tér, nagyszínpad | 
17.45  A Csicseri és Borsó zenekar interaktív gyerekkoncertje
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér |
18.00  Lili bárónő – operett a Pesti Művész Színház előadásában
  | SGMK, színházterem|
  Jegyár: 3000 Ft,  nyugdíjasoknak 1500 Ft. 
  A jegy érvényes az aznap esti koncertekre is.
18.30  A Hajdúböszörményi Népzenei Együttes műsora
  | SGMK, belső udvar |
18.45  A Kelet Brass Band utcazenekar koncertje    
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér |
19.30  Pannonia Allstars Ska Orchestra élő koncert 
  | Bocskai tér, nagyszínpad |
21.00  A Kelet Brass Band utcazenekar koncertje
  | Bocskai István Gimnázium előtti tér|

21.45  SZIKORA RÓBERT ÉS AZ R-GO/  40 éves élő nagykoncert
  | Bocskai tér, nagyszínpad |

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Ideje:    2022. AUGUSZTUS 21., 18 ÓRA                    
Helye:  a Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme  (Hajdúböszörmény, Bocskai 
tér 4.)
Jegyek elővételben már kaphatók az SGMK gazdasági irodájában 3.000 Ft-os áron. A jegy a 

Hajdúhét aznap esti, augusztus 21-ei programjára is érvényes, a karszalagot a színházterembe 

történő belépéskor kapják meg a vásárlók. A nyugdíjasok 50 % kedvezménnyel, 1500 Ft-
ért válthatják meg jegyeiket.    

Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.)

Jegyek elővételben már kaphatók az SGMK gazdasági irodájában 1500 Ft-os áron. 
A nótaműsorra szóló jegy a Hajdúhét aznap esti, augusztus 19-ei programjára is érvényes, a karszalagot a 
színházterembe történő belépéskor kapják meg a jegyvásárlók.

Kondor Gábor 

Vargáné Erzsike

Móricz Pacsmag Erzsébet

AUG. 19. (péntek) 

17 óra

Bojti Tibor

Farkas Rozika
vendégművész

TORDAI ZOLTÁN és ZENEKARA,
 valamint BOJTI TIBOR 

NÓTAMŰSORA NÓTAMŰSORA 
a Sillye Gábor Művelődési Központ színháztermében. 

HAJDÚHÉT GYEREKPROGRAMOK 
!A programok 18 óráig ingyenesek!

AUGUSZTUS 21. (vasárnap)

AUGUSZTUS 18. (csütörtök)

14.00-20.00   A Hajdúböszörményi Tájházak népi játszóháza 
  és kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 

16.00-20.00  A Hajdúböszörményi Polgári Szövetség
  Egyesület kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 

AUGUSZTUS 19. (péntek)

14.00-20.00   A Hajdúböszörményi Tájházak népi játszóháza 
  és kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 

16.00-20.00  A Hajdúböszörményi Polgári Szövetség
  Egyesület kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 

16.00    Kacor Király
   A Kalamajka Bábszínház előadása
   | SGMK, belső udvar |
17.00     KALAP JAKAB gyerekkoncertje
   | Bocskai István Gimnázium előtti tér |

AUGUSZTUS 20. (szombat)

14.00-20.00   A Hajdúböszörményi Tájházak népi játszóháza 
  és kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 

14.00-20.00  A Hajdúböszörményi Polgári Szövetség
  Egyesület kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 

14.00   Ágacska  - az Aranyszamár Bábszínház előadása
   | SGMK, belső udvar |
15.15   Fizi Miska a világűrban 
   a Tick Tack Bábszínház előadása
   | SGMK, Bársony András-terem |
16.00  A Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes műsora
   | Bocskai István Gimnázium előtti tér |
15.45   Fitbody Kids aerobic bemutató
   | Bocskai tér, Nagyszínpad |
17.00  Aqua Manó Party interaktív gyerekkoncertje
   | Bocskai István Gimnázium előtti tér |
19.15  HEGESHOW extrémsport-bemutató
   | Bocskai István Gimnázium előtti tér |

9.00-14.00  II. HTE Streetball Jam
   | Bocskai tér, streetballpálya |
14.00-20.00  Mosolyudvar Népi Játszótér - Sárkányverő játszóház
   | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 
14.00-20.00   A Hajdúböszörményi Tájházak népi játszóháza 
  és kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 
14.00-20.00   A Hajdúböszörményi Polgári Szövetség
  Egyesület kézműves foglalkozása
  | Bocskai téri református templom melletti füves terület | 

13.00 -     A Debreceni Haverda RC Club
17:00        távirányítós modellautók bemutatója
       | Bocskai István Általános Iskola előtti tér |
14.00       Az öreg halász és nagyravágyó felesége
       az Ákom-Bákom Bábcsoport előadása 
       | SGMK, belső udvar |
15.15       Sündisznócska lovagol 
       a Nefelejcs Bábszínház előadása
       | SGMK, Bársony András-terem | 
16.45       A Salida Tánc Sport Egyesület fellépése
       | Bocskai tér, nagyszínpad |
17.45       Csicseri és Borsó zenekar 
        interaktív gyerek koncertje       
       | Bocskai István Gimnázium előtti tér |

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 
meg a Hajdúsági Tükör című kulturá-
lis és közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: A haza 
tragédiája. Trianon; Akadémiai Díjas 
tudós - Kövér György; A puszta ősi álla-
ta, a racka; Böszörményi kerítések, ka-
puk megható üzenetei;  Élményalapú 
tehetséggondozás a gimnáziumban; 
Farkaskaland Böszörményben és kör-
nyékén; Világhírű feltaláló, finomlelkű 
költő, Veress Ferenc. Petőfi Zenei Díjas 
böszörményi harsonás, Varga Nóri. Há-
zasság az üllő előtt;  A kovácsmestersé-
gek, s ami mögötte van. A nagy hábo-
rút lezáró békeszerződéstől a trianoni 
diktátumig.  A magazin 500 Ft-os áron 
megvásárolható, illetve 2.000 Ft-ért 
egész évre előfizethető a művelődési 
központ gazdasági irodájában.

Önnek lehetősége van örök-

Megvásárolható a Hajdúsági Tükör
 2. száma

befogadni egy intézményt. Hogyan? 
Vásároljon vagy fizessen elő, majd ajánl-
ja fel egy kiválasztott intézménynek a 
magazint. 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Video-
téka, a Bocskai és Kálvin téri gyülekezet, 
görögkatolikus egyházközség.

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



XXXII. ÉVFOLYAM 26. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY8

A rendezvény támogatói

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
köztestületként 2013. óta folyama-
tosan dolgozik a hazai agrár- és élel-
miszerszektor erősítésén, érdekeinek 
érvényesítésén, a magyar élelmiszerek 
versenyképességének támogatásán, 
továbbá a gyors, pontos és megbízható 
információk eljuttatásán a gazdálko-
dók irányába.

Tagjaink eredményes és sikeres gaz-
dálkodása teremti meg a társadalmi, 
gazdasági és környezeti szempontból 
fenntartható vidék alapjait. Tagjaink 
szolgálatában végzi munkáját Hajdú-
Bihar megyében a közel 50 fős falugaz-
dász hálózat, mintegy 66 ügyfélfoga-
dási ponton. Segítséget nyújtanak az 
egységes támogatási kérelmek benyúj-
tásában, valamint szakmai útmutatás-
sal szolgáltatnak a Közös Agrárpolitika 
reformjával és támogatási informáci-
ókkal kapcsolatban.

A Kamarának fontos szerepe 
van földforgalmi ügyekben. Az el-
múlt évben a megyei elnökség mint-
egy 3500 adásvételi ügyben ho-
zott döntést. A megye mind a 82 
településén önállóan működnek a 
Települési Agrárgazdasági Bizottsá-
gok, melynek ajánlásainak figyelem-

bevételével születnek meg az elnök-
ség döntései a földforgalmi ügyekben. 

A NAK jogszabályban és a szakké-
pesítésért felelős miniszterrel kötött 
szakképzési megállapodásban rögzí-
tett szolgáltatási jellegű közfeladato-
kat lát el az agrárszakképzés területén 
is. A legmeghatározóbb feladatunk 
mind közül a duális képzés támogatá-
sa, szervezése.

Tevékenységünk során kiemelt 
hangsúlyt fektetünk a tagjaink szá-
mára fontos témák képviseletére mind 
hazai, mind nemzetközi szinten. Fo-
lyamatosan dolgozunk azon, hogy a 
jogszabályi környezet a gazdálkodók 
érdekeinek megfelelően alakuljon. 

Támogatjuk és szorgalmazzuk a gaz-
dálkodók együttműködését. Hisszük, 
hogy a szélsőséges piaci kilengésekre 
és az ágazatra sajátosan jellemző koc-
kázatokra a gazdasági szereplők által 
adható legjobb válasz az együttmű-
ködés. Ezt szem előtt tartva a kamara 
minden eszközzel elősegíti az agrár- és 
élelmiszergazdaság tagjai közötti pár-
beszédet, a működőképes hálózatok 
kialakítását az együttműködés bár-
mely szintjén.

NAGÉV – értékálló ipari megoldások 1991 óta

A NAGÉV csoport Magyarország 
meghatározó tűzihorganyzással 
(korrózióvédelmi eljárással) és 
járdarácsgyártással foglalkozó válla-
lata. Neve napjainkra összefonódott 
a megbízhatósággal és a szakértelem-
mel, ami főként 30 év tapasztalatának, 
innovációjának és kitartó munkájának 
köszönhető.
A NAGÉV Kft.-t Nagy Antal János 
1991-ben alapította. Elsősorban jár-
darácsok gyártására szakosodott ma-
gánvállalkozásként, százszázalékosan 
egyszemélyi tulajdonnal. A kezdetben 
a cég egy mindössze 25 m²-es üzemben 
működött. A kitartó munkának és a fo-
lyamatos innovációnak köszönhetően 
azonban az elmúlt 3 évtized leforgása 
alatt folyamatosan fejlődött.
A több mint 30 éves múlttal rendelke-
ző cégcsoportot átlátható tulajdonosi 

szerkezet és stabil generációváltás jel-
lemzi. Jelenleg két tulajdonosa van: 
az alapító Nagy Antal János és lánya, 
dr. Nagy Judit ügyvéd. A magyar tu-
lajdonban lévő hazai vállalatcsoport 
jelenleg négy tagvállalatot foglal ma-
gában: kettő tűzihorganyzással, egy 
járdarácsgyártással, valamint a negye-
dik kereskedelemmel, üzletkötéssel, 
szakmai tanácsadással foglalkozik.
A NAGÉV neve mára hazai és nemzet-
közi szinten is ismert és elismert vál-
lalatcsoporttá nőtte ki magát, melynek 
célja, hogy kizárólag a legmagasabb 
minőségű termékeket és szolgáltatá-
sokat kínálja ügyfelei számra.

A Kőröstej Kft. 

A Kőröstej Kft. 1991-ben alakult, 
mára Magyarország legnagyobb sajt-
gyártó vállalatává és egyik legjelen-
tősebb élelmiszer-exportőrévé vált. 
Munkatársainak létszáma meghaladja 
az 1000 főt.

Évente több mint 110 millió liter 
kiváló minőségű, magyar tejgazda-
ságokból származó tejet dolgoznak 
fel a barcsi, hajdúböszörményi és 
kőröstetétleni üzemeikben, míg a Ba-
ranya megyei Kacsótán ömlesztett 
sajtokat készítenek. A vállalat évente 
több mint 40 ezer tonna sajtot gyárt, 
mely közel a magyar sajtfogyasztás 
felével egyenértékű. Éves árbevételük 
meghaladja a 40 milliárd forintot.

Forgalmunk nagyobb része az ex-
portpiacokról származik, több mint 
50 országba értékesítik termékeinket. 
A Közel-Keleten, Európa szinte min-
den országában, valamint az USA-ban, 
Ausztráliában és Afrikában is kedvel-
tek sajtjaik.

A Hajdú márka a Kőröstej csoport 
zászlóshajója. A megnevezés a magyar 
tejiparban sok-sok évtizedes múltra 
tekint vissza, mivel az 1957-ben ala-
kult Hajdú Megyei Tejipari Vállalat a 
rendszerváltást követő átalakulásáig 
az egyik legnagyobb magyar tejipa-
ri vállalat volt Magyarországon. Így a 
„Hajdú” márkanév immár több mint 
50 éve fogalom Magyarországon.

Kelet-magyarországi AGRÁRFÓRUM 2022 program
Hajdúböszörmény

2022. augusztus 12. (péntek)
Helyszín: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium (Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3.)
Papp István Konferenciaterem

9.00 – 9:30 Regisztráció
I.SZEKCIÓ 

Az agrárium helyzete, vidékfejlesztési lehetőségek, 
az agrárszakképzés jövője

9:30 – 9:40 Megnyitó
  Ea: Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, 
  a MAGOSZ elnöke
9:40 – 9:45 A rendezvény ünnepélyes megnyitója
  Ea: Kiss Attila polgármester, Hajdúböszörmény 
9:45 – 10:10  A magyar agrárgazdaság előtt álló legnagyobb kihívások
  Előadó: Papp Zsolt György helyettes államtitkár, 
  Agrárminisztérium
10:10 – 10:20 Vidékfejlesztési lehetőségek és támogatási formák
  Előadó: Papp Zsolt György helyettes államtitkár, 
  Agrárminisztérium
10:30 – 11:10 Kerekasztal-beszélgetés: 
  A magyar agrárium előtt álló kihívások és lehetősé-
  gek, a szakképzés átalakítása és az új agrárszakképzé-
  si centrumok feladatai
  Moderátor: Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes,  
  NAK
  Beszélgetés résztvevői:
  Papp Zsolt György helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
  Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
  Szövetségének elnöke
  Szólláth Tibor elnök, NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
  Lévai Imre főigazgató, Északi Agrárszakképzési Centrum

II.SZEKCIÓ 

A sertés- és baromfiágazat kitörési lehetőségei 
Perspektívák a húsfeldolgozásban

11:30 – 12:20 Kerekasztal-beszélgetés: 
  A sertés- és baromfitenyésztés, és a húsfeldolgozás  
  kihívásai
  Moderátor: Braunmüller Lajos, Portfolio
  Beszélgetés résztvevői:
  Dúl Udó Endre, NAK sertéságazatért felelős szakértő
  Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató, Nagyhegyes-Hús Kft.
  Ifj. Sántha Imre ügyvezető, Formula-GP Kft.
  Marczin Zsolt  ügyvezető, Alföldi Sertés Szövetkezet  
  Pecze László termelési igazgató, NAGISZ-Csoport
  Szabó Ákos elnök, Debreceni Tranzit-Csoport

III. SZEKCIÓ 

A szarvasmarha- és tejágazat lehetőségei, 
takarmányozási dilemmák

12:20 – 13:10 Kerekasztal-beszélgetés:
   „Szép új világ – tejár kilátások”
  Moderátor: Braunmüller Lajos, Portfolio
  Beszélgetés résztvevői:
  Fórián Zoltán vezető agrárszakértő, Agrár Kompetencia Központ 
  Nyakas András ügyvezető igazgató, Nyakas Farm Kft.
  Nagy Béla marketing és PR-manager, Kőröstej Kft. 
  (Magyar sajtok öt kontinensen)
  Bodnár Lajos ügyvezető igazgató, 
  Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft.
  Rákóczi András vezérigazgató-helyettes, Tedej Zrt.

IV. SZEKCIÓ

 A növénytermesztés előtt álló kihívások
13:30 – 14:30 Kerekasztal-beszélgetés: 
  Műtrágya, növényvédő szer, vetőmag és gépesítés
  Moderátor: Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes, NAK
  Beszélgetés résztvevői:
  Dobai Tibor kereskedelmi igazgató, Syngenta Kft.
  Zahorán Zalán műszaki-kereskedelmi 
  vezérigazgató-helyettes, KITE Zrt.
  Csutak Csaba ügyvezető igazgató, Chemical-Seed Kft.
  Kecskeméti Sándor ügyvezető igazgató, Valkon Kft.
  Harnóczi György agrár főosztályvezető, OTP Bank Nyrt.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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A TÖMB 2002 Kft.

A TÖMB 2002 Kft. 20 éve működő, 
teljes egészében hazai tulajdonban 
lévő hajdúböszörményi vállalkozás. 
A megalakulását követően dinamikus 
fejlődésnek indult, az évek elteltével 
újabb és újabb tevékenységi terüle-
ten jelent meg, továbbá a közszektor 
mellett a versenyszektor felé nyitott, 
kivételes minőséggel és versenyképes 
árakkal.

A megalakulás első éveiben mikro 
vállalkozásként elsődlegesen Debre-
cenben végzett irodai és üzemcsarnok 
takarítási munkát. 2004. évtől több 
közintézmény esetében nyert, s lát el 
épülettakarítási munkát, feladatot. 
2008-tól folyamatosan bővült a Cég 
tevékenysége, első lépésben a zöldfe-
lület karbantartással, majd 2009-től 
egyéb karbantartással. 2011-től indult 
be a magasépítési tevekényeségünk, 
amely mára meghatározó részévé vált 
a vállalkozásnak. 

Az építőipari és karbantartá-
si tevékenységeink folyamatos 
anyagellátása érdekében, telep-
helyünkön építőanyag raktárt 
működtetünk, eszköz és géppar-

kunkat folyamatosan fejlesztjük. 
2020. évben nem csak megnyi-

tottuk 5. PILLÉR nevű építőanyag 
kereskedésünket, de lefektettük az 
alapjait egy saját nyílászáró üzem és 
gépjárműkarbantartó csarnok meg-
építésének is. 2021. nyár végén elin-
dult a műanyag nyílászárók gyártása 
és megkezdtük egy 19 lakásos lakó-
parkot építését is. 

Főbb szervezeti céljaink, folyama-
tosan együttműködni a szolgáltatá-
sainkat igénybe vevő partnerekkel, 
téve ezt úgy, hogy a partnerek igénye-
it, elvárásait a legnagyobb mérték-
ben ki tudjuk elégíteni, s a működé-
sünk révén elégedett megrendelőink 
legyenek.

Munkánk során elsődleges szem-
pont a minőség, a hatékonyság és a 
kedvező ár biztosítása, melyek se-
gítségével biztosítani tudjuk a piaci 
versenyben való fennmaradást és a 
további fejlődést, valamint a partne-
reink elégedettségét.

A vidék íze nyomában

A Debrecentől mintegy 20 km-re, a 
Hajdúság szívében fekvő Nagyhegye-
sen kezdődött el a Nagyhegyes Hús Kft. 
története. A cég 2003-as alapítása után 
megvásároltuk az addig vágóhídként 
működő helyi húsüzemet, amelyet 
2006-ban modern csontozóüzemmé 
alakítottunk át.

A nagyhegyesi üzem rövidesen szű-
kösnek bizonyult: világossá vált szá-
munkra, hogy a további növekedés 
érdekében beruházásra van szükség. 
2011-ben döntöttünk saját vágóhíd 
vásárlása mellett: az ideális helyszínt 
a közeli Hajdúdorogon találtuk meg. 
A költözés után a társaságunk profilja 
kibővült a sertések vágásával és húské-
szítmények – kolbászok, szalonnák és 
más disznótoros termékek – gyártásá-
val.

A növekedés azonban nem állt meg, 
sőt felgyorsult.  2014-ben több mint 
400 millió forintból modernizáltuk 
és bővítettük a hajdúdorogi telephe-
lyet. Beszereztük Kelet-Magyarország 
egyik legmodernebb vágóhídi gépsorát 
és 1000 m2-rel bővítettük a raktárain-
kat. Még ebben az évben saját hűtőhá-
zat vásároltunk a Hajdúdorog melletti 
Hajdúnánáson. Az új létesítménynek 
köszönhetően 300 tonnával nőtt a 
fagyasztotthús-tárolási kapacitásunk. 
A legmagasabb minőségi követelmé-
nyeket kielégítő dorogi húsüzemben, 
napjainkban heti 3000 sertést vágunk 
és 50 tonna különféle húskészítményt 
állítunk elő.

A terjeszkedés az ország nyugati fe-
lében folytatódott. 2018-ban Siófokon 
vásároltunk húsüzemet, ahonnan jel-
lemzően dunántúli szupermarketekbe 
és húsboltokba szállítunk. A partnere-
inek kiszolgálásának megkönnyítésére 
2020-ban Budapesten nyitottunk egy 
depót. Jellemzően a fővárosba és az 
agglomerációba indulnak innen a Do-

rogi termékekkel megpakolt hűtőka-
mionok.

2019-ben újra a keleti régió kapott 
főszerepet. Újabb húsfeldolgozó üze-
met vásároltunk, ezúttal Hajdúszo-
boszlón. A korszerű technológiával 
felszerelt vágóhídon heti száz marhát 
vágunk és csontozunk, emellett 40 
tonnányi félsertést csontozunk ki és 
dolgozunk fel.

Hajdúszoboszló ad otthont legújabb 
fejlesztésünknek: 2021-ben zöldmezős 
beruházás keretében egy új vágóhíd 
építésébe fogtunk. Az 5200 négyzet-
méteres komplexum vágóhíd és logisz-
tikai központ lesz egyben, várhatóan 
további lökést adva társaságunk növe-
kedésének. Az új üzemben napi 1.500 
db sertés vágását tervezzük, mely éves 
szinten 400.000 db sertés vágását je-
lenti!

Húskészítményeinket részben saját 
márkanéven, Dorogi termékcsaládként 
forgalmazzuk. Magyaros fűszerezé-
sű, házias ízvilágú kolbászok, hurkák, 
májasok, virslik, szalonnák, tepertő-
krémek, disznósajtok, füstölt húsok és 
többféle kiszerelésű zsír található meg 
a kínálatunkban. A Dorogi termékcsa-
lád védjegye vásárlóink számára egyet 
jelent a friss, finom és természetesen 
mindig kiváló minőségű húsárukkal.

100%-ban magyar tulajdonú válla-
latként fontosnak tartjuk, hogy mű-
ködésünkkel ténylegesen erősítsük a 
hazai gazdaságot. Húsüzemeinkben és 
a logisztikában 350 családnak adunk 
megélhetést – ez a szám a hajdúszo-
boszlói gyárberuházás átadása után 
még nőni fog.

Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft.

A Hajdúböszörményi Béke Mezőgaz-
dasági Kft. 1955.06.22-én jött létre.

A Kft. tulajdonosait 134 belföldi il-
letőségű magánszemély és 1 fő belföldi 
illetőségű jogi személy alkotja. A vállal-
kozás irányítását 1 fő ügyvezető és 2 fő 
cégvezető végzi, mellettük 3 fős felü-
gyelőbizottság végzi a cég ellenőrzését

A cég által végzett tevékenységek: 
növénytermelés, tejhasznú tehéntar-
tás, sertéstenyésztés, mezőgazdasági 
szolgáltatások nyújtása, tápgyártás, 
villamos-energiatermelés, ingatlan és 
ingó bérbeadás, vendéglátás, kereske-
delem. A vállalkozás telephelyei Hajdú-
böszörményben vannak.

Hajdú-Bihar megyében a társaság a 
TOP100 vállalkozásban szerepel, a ter-
melési mennyiségek alapján az egyik 
legnagyobb mezőgazdasági vállalko-
zás. 

Több mint 3 000 ha szántóterületen 
gazdálkodik, termeszt búzát, árpát, 
repcét, napraforgót, szemes- és silóku-
koricát, az állattenyésztés takarmány-
szükséglete kielégítése érdekében szá-
las-takarmányt (lucernát, olaszperjét, 
füvesherét). Az optimális időben és 
megfelelő minőségben történő gazdál-
kodást a korszerű géppark biztosítja, 
mely az ágazat szakembereivel a nö-
vénytermesztési szolgáltatásunk bázi-
sát is képezi egyben.

 Az állattenyésztés meghatározó ága-

zata a tejhasznú szarvasmarha tartás, 
2 000 db-ot meghaladó tehéntől közel 
22 millió liter tej kerül értékesítésre. A 
hízósertés kibocsátás meghaladja a 27 
000 db-ot, több mint 3 millió kg súly-
lyal. A keverőüzem biztosítja a megfe-
lelő tápanyagokban gazdag takarmány 
összeállítását a különböző állatfajok és 
korcsoportok számára.

Villamosenergia-termelés során 
előállított áram az EON felé kerül ér-
tékesítésre. A cég konyhája teljeskörű 
szolgáltatást nyújt különböző rendez-
vények megtartására, meleg étkezést 
biztosít dolgozói számára, szálláshe-
lyet biztosít igény szerint.

A fő irányvonal az állattenyésztés 
szükségletének kielégítése mellett, 
magas piaci pozíció elérése, melyet 
megkönnyít, hogy nagy mennyiség-
ben, homogén, jó minőségi terményt 
tud előállítani, ezáltal a piacra jutás 
nagyobb előnnyel bír a kisebb vállal-
kozásokhoz képest.  A cég, gazdasági 
tevékenysége során a hosszú távú biz-
tonságot tartja szem előtt. A meglévő 
tevékenységek stabilitását igyekszik 
növelni.

FORMULA-GP Kft

A 30 éve eredményesen működő csa-
ládi agrárvállalkozás igen jelentős fejlő-
dést ért el. A cégcsoport jelenleg 240 főt 
foglalkoztat, éves árbevétele 10 milliárd 
forint.

A kft legjelentősebb tevékenysége a 
szántóföldi növénytermesztés. Az ága-
zat elsődleges feladata a bérelt terü-
letek, valamint az integrált partnerek 
területeinek megművelése, munkafolya-
matainak szervezése, lebonyolítása. A 
vállalkozás jelenleg 1.800 hektár bérelt 
területen gazdálkodik és mintegy 2000 
hektár területet integrál a környék me-
zőgazdasági termelőinek közreműködé-
sével.  A legjelentősebb termesztett nö-
vények a zöldborsó, csemegekukorica, 
siló- és takarmánykukorica, napraforgó, 
lucerna és az őszibúza.

A Formula-GP Kft több telephe-
lyén foglalkozik gabona és olajosmag 
átvételével, tisztításával, szárításával 
és tárolásával. Évente 40.000 tonna 
szemestermény kezelése és tárolása tör-
ténik az átvevő telephelyeken, ahonnan 
elsősorban vasúton, saját iparvágányról 
történik a kiszállítás. 

A lucerna gyorsszárító üzem, forró-
levegős eljárással, évente 2.500 tonna 
lucernalisztet és lucernapelletet állít elő 
és értékesít, elsősorban keveréktakar-
mány-gyártó üzemek részére, az ország 
egész területén. 

Több mint 10 éve a cégvezetés úgy 
döntött, hogy diverzifikálja tevékeny-
ségét, nyit az állattenyésztés irányába. 
A Sembery szarvasmarhatelepen 450 
Holstein-Fríz tejelő tehénnel és annak 
szaporulatával az éves tejtermelés meg-
haladja az 5,1 millió kg tejet.

2013-ban sertéstenyésztéssel bővült 
az állattenyésztési ágazat. A 800 kocás 
hajdúböszörményi telep évente 21.000 

hízót állít elő és értékesít az Alföldi Ser-
tés Értékesítő Szövetkezeten keresztül, 
elsősorban belföldi vágóhidak részére. 

A szarvasmarhatelep és a sertéstelep 
késztakarmány ellátását a cég keverő-
üzeme biztosítja, mely mindössze né-
hány kilóméterre található az állattartó 
telepektől, ezért az évente nagyjából 
9.000 tonna táp kiszállítása minimális 
környezetterheléssel jár.

Az élelmiszeripari feldolgozás meg-
teremtésével jelentősen nőtt a termék-
kibocsátás és a foglalkoztatás. A Ka-
bán található hűtőüzemet a cégcsoport 
Kabafrost Kft néven üzemelteti. Az 
üzem éves szinten 3.000 tonna zöldbor-
sót és 20.000 tonna csemegekukoricát 
dolgoz fel, melyből összesen, több mint 
10.000 tonna készterméket állít elő. Az 
előállított késztermékek jelentős hánya-
da az országhatáron kívűl kerül értéke-
sítésre, Európa szinte minden országa 
felé, de természetesen a termékek meg-
találhatók a hazai fogyasztók asztalán is.

„A helyi Széchenyi István Szakközép-
iskolával már több, mint 25 éve állunk 
kapcsolatban, segítve a mezőgazdasá-
gi oktatás fejlődését. Az iskola tanulói 
részt vesznek társaságunknál gyakorlati 
oktatáson. Folyamatosan részt veszünk 
a helyi mezőgazdasági rendezvények, 
így a traktorhúzó verseny és a Kelet-Ma-
gyarországi agrárfórum szervezésében 
és támogatásában. Személy szerint na-
gyon örülök annak, hogy alapító tagja és 
egyik vezetője lettem és lehetek a Trak-
torhúzó Egyesületnek. E rendezvény 
számunkra ablakot nyitott Európára és 
a világra egyaránt”

Sántha Imre, a Formula-GP Kft.
 ügyvezető igazgatója
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Téged is vár a Tranzit-Ker!
A debreceni székhelyű Tranzit-

csoport a kacsa, liba és csirke termé-
keivel a baromfipiac meghatározó 
szereplője (nem pusztán Magyaror-
szágon, hanem Európában is), a szá-
mára minőségi alapanyagot előállító 
Tranzit-Ker Zrt. évi 2 millió libát, 10 
millió kacsát és 15 millió csirkét nevel 
fel a saját telepein és integrációban. 
A cégcsoporton belül a Tranzit-Ker 
végzi a mezőgazdasági tevékenysé-
get: a tulajdonában van a keltető, az 
immár 150.000 tonnát megközelítő 
kapacitással működő takarmányke-
verő, és a több mint hatvan állattartó 
telep. Termékeinek jelentős százalé-
kát külföldön, elsősorban Európában 
értékesíti, de szállít a világ sok más 
országába is. A cégcsoport jelenleg 

is mintegy 25 milliárd forintos be-
ruházási csomagot valósít meg. En-
nek is köszönhető, hogy a hozzájuk 
jelentkezőket minden szakterületen 
európai munkakörülmények várják. 
Sokan vannak Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében olya-
nok, akik már megtapasztalhatták a 
„gondoskodó foglalkoztatás” miben-
létét, hiszen a cégcsoport már ma is 
mintegy 2000 embernek ad munkát. 
Leginkább olyan, hátrányos helyze-
tű kelet-magyarországi térségekben 
működnek az érdekeltségeik, ahol 
különösen féltett kincs a szavahihe-
tő, mindig időben fizető munkáltató.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)
a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

138/2022. (VI.28.) GFK számú határozata alapján
nyilvános pályázat útján 

piaci alapon meghatározott lakbér mellett bérbe adja a 
4220 Hajdúböszörmény, Arad u. 1. D/4. szám alatt található lakást.

A lakás 43 nm-es, 1 szobás, összkomfortos, megfelelő műszaki állapotú.
A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 2 fő
A lakásra megállapított bérleti díj: 965  Ft/m2/hó.
A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama 3 év.
Kötelezően fizetendő óvadék összege 124 485 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés meg-
kötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.
A lakás 2022. augusztus 18. napján 13 órától 13.30 óráig megtekinthető.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. 
(V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú 
mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. 
Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Pályázat- és Vagyonkezelési Osztályán 
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám alatti 40-es iroda) átvehető, a hivatkozott ren-
delet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” adatlapjának kitöltésével le-
het. Az adatlap a www.hajduboszormeny.hu oldalról is letölthető.
A pályázatokat – a pályázati jogcím és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, 
megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es 
szoba) 2022. augusztus 29. napján 10 óráig.  A pályázat beadását követően a pályázónak 
hiánypótlásra nincs lehetősége!
A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2022. szeptember hónapban (a Gazdasági Fej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor. A pályázat 
eredményéről a Pályázat- és Vagyonkezelési Osztály írásban értesti a pályázókat.
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben 
vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)

a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
138/2022. (VI.28.) GFK számú határozata alapján

nyilvános pályázat útján
piaci alapon meghatározott lakbér mellett bérbe adja a 

4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 1. I/4. szám alatt található lakást.

A lakás 31 nm-es, 1 szobás, komfortos, megfelelő műszaki állapotú.
A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 2 fő
A lakásra megállapított bérleti díj: 770 Ft/m2/hó.
A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama 3 év.
Kötelezően fizetendő óvadék összege 65.100 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkö-
tésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.
A lakás 2022. augusztus 16. napján 13 órától 13.30 óráig megtekinthető.
A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. 
(V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint, valamint a rendelet 1. számú 
mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. 
Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Pályázat- és Vagyonkezelési Osztályán 
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám alatti 40-es iroda) átvehető, a hivatkozott ren-
delet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” adatlapjának kitöltésével le-
het. Az adatlap a www.hajduboszormeny.hu oldalról is letölthető.
A pályázatokat – a pályázati jogcím és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, 
megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es 
szoba) 2022. augusztus 29. napján 10 óráig.  A pályázat beadását követően a pályázónak 
hiánypótlásra nincs lehetősége!
A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2022. szeptember hónapban (a Gazdasági Fej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor. A pályázat 
eredményéről a Pályázat- és Vagyonkezelési Osztály írásban értesti a pályázókat.
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben 
vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

A rendezvény támogatói

Traktorkarnevál  augusztus 12. (péntek)

A traktorkarnevál pénteken 16 órakor indul a Tractorpulling pálya elől és kb. 
20 órára ér véget, visszaérkezve a Tractorpulling pálya elé.
Gyülekező a Széchenyi-iskolánál 14 órától.
A felvonulás útvonala: Külső-Fehértói utca - Újfehértói utca - Szilágyi Er-
zsébet körút - Mátyás Király körút - Corvin János körút - Baltazár Dezső utca 
- Kossuth Lajos utca - Bocskai István tér - Petőfi Sándor utca - Ady Endre tér 
- Hadházi utca - Corvin János körút - Táncsics Mihály körút - Kemény János 
körút - Báthory Gábor körút - Dózsa György körút - Hunyadi János körút - 
Fazekas Gábor körút - Újfehértói utca - Külső-Fehértói utca.
TRAKTORKARNEVÁL RÉSZVÉTELI SZABÁLY
Bárki felvonulhat bármilyen járművel, ha megfelel a következő feltételeknek: 
• érvényes jogosítvány    • felelősségvállalás
• érvényes műszaki engedély    • józanság (szondázásra sor kerül)
• 1 gépjármű csak 1 pótkocsival közlekedhet • kulturált viselkedés 
• locsolás vödörből és bármilyen egyéb eszközzel TILOS! 
• a rendőrség és az egyéb biztosító személyzet utasításainak betartása, 
  ellenkező esetben a felvonulásból kizárás történhet
 • a felvonulásról kamerafelvétel készül, amely alapján, ha szükséges, eljárás in-
dul a szabályokat be nem tartó gépjárművezetőkkel és/vagy utasaikkal szem-
ben.
A traktorkarneválon való részvétel
mind felvonulóként, mind nézőként 
egyaránt INGYENES!

Szakmai konferencia Szakmai konferencia 
és traktorhúzó versenyés traktorhúzó verseny

Hajdúböszörmény, a több mint négyszáz 
éves hajdúváros történelmi múltja és a 
több mint hatszáz éves város mezővá-
rosi múltja biztos alap a Hajdúság ezen 
seregszemléjének. A hajdúvárosok gaz-
dagsága, híres szántóföldjei, megannyi 
termelője és gazdálkodója óriási gazda-
sági erő és lehetőség az itt élőknek és az 
ide befektető vállalkozóknak. 

A hét hajdúváros összefogásán túl a 
Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egye-
sület szeretne lelkes és jó gazdája lenni 
e rendezvénysorozatnak. 2022. augusz-
tus 12. és 14. között egy igazi agrárfesz-
tivál, egy igazi poros, zajos hétvége va-
lósul meg, Magyarországon egyedülálló 
módon. A helyi föld és a tractor pulling 
kötelez minket arra, hogy egy színvona-
las rendezvényt szervezzünk. Az itt élő 
cégek, mezőgazdasági vállalkozások, az 
Agrárkamara, az Agrárminisztérium, a 
helyi szakközépiskola és több ezer ér-
deklődő lesz részese a Hajdúságnak ezen 
a hétvégén.

Augusztus 12-én a Kelet-magyaror-
szági Agrárfórum négy szakmai szekció-
ban, mintegy húsz előadóval és vitapart-
nerrel próbálja meg a mezőgazdaság, az 
agrárszektor és az előttünk álló problé-
mák halmazát rendezni, abban eligazod-
ni és a jövőnk boldogulását megtalálni. A 
helyszín a Széchenyi István Szakképző 
Iskola, a Hajdúböszörmény, Radnóti 
Miklós utca 3. szám alatti ingatlan-
együttes, kiváló terep a szakképzéstől, 

torhúzó versenyeket városunkba hozni. 

Két év kihagyás után újra meg-Két év kihagyás után újra meg-
nyitja kapuit Hajdúböszörmény-nyitja kapuit Hajdúböszörmény-
ben a Kelet-magyarországi Ag-ben a Kelet-magyarországi Ag-
rárfórum és a Hajdú Nemzetközi rárfórum és a Hajdú Nemzetközi 
Traktorhúzó Verseny rendez-Traktorhúzó Verseny rendez-
vénysorozata.vénysorozata.
A szervező, a Hajdúböszörményi A szervező, a Hajdúböszörményi 
Traktorhúzó Egyesület nem ki-Traktorhúzó Egyesület nem ki-
sebb célt tűzött ki maga elé, mint sebb célt tűzött ki maga elé, mint 
két évvel a covid után, a háború- két évvel a covid után, a háború- 
és az aszály sújtotta időszakban és az aszály sújtotta időszakban 
is talpon maradni és újra meg-is talpon maradni és újra meg-
rendezni a traktorhúzó verse-rendezni a traktorhúzó verse-
nyek látványos vetélkedőjét. nyek látványos vetélkedőjét. 

Négy európai országból mintegy 12 csa-
patot fogadunk, akik több nagy verseny-
kategóriában mutatják be ügyességüket, 
erejüket és látványukat.

A megszokott kiállítások menetét fel-
borítva egy dinamikus, zajos és látvá-
nyos hétvégét teremtünk, ahol a tractor 
pulling, a világ legerősebb motorsportja 
a rendezvény fő attrakciója.

Ez évben egyesületünk alapító tagjai, a 
leglelkesebb helyi lokálpatrióták és cégek 
vezetői, különösen a Hajdúböszörményi 
Béke Mezőgazdasági Kft., a Nagév Kft. és 
a Formula-GP Kft. vezetői, dolgozói ha-
talmas energiákat mozgattak meg, hogy 
az augusztusi hétvége sikeres legyen.

A szakmai előadások és tractor pulling 
mellett egyedülálló látványosság az au-
gusztus 12-ei, pénteki traktorkarnevál, 
amely a város nagykörútján vonul végig 
és a Bocskai téren lelátókról az idelátoga-
tók és a lakosok csodálhatják meg a felvo-
nuló versenytraktorokat, a veterán trak-
torokat, a gazdák által használt legújabb 
erőgépeket és a csodálatos kamionokat.

A tractor pulling a motorok erejétől, 
azok hihetetlen hangjától és a fantasz-
tikus látványától lesz igazán izgalmas, a 
szakmai előadások pedig a nagyszerű he-
lyi gazdálkodóktól, cégvezetőktől és elő-
adásaiktól lesznek igazán sikeresek.

Várunk minden érdeklődőt, a gaz-
dákat és a földet szerető embereket, az 
idelátogató vendégeket erre a nagyszerű 
böszörményi hétvégére.

Dr. Ficsor László egyesületi elnök

a felnőttképzésig, a konferenciától, a felnőttképzésig, a konferenciától, 
a traktorhúzásig.a traktorhúzásig.  a Széchenyi István a Széchenyi István 
Szakképző Iskola, a Hajdúböször-Szakképző Iskola, a Hajdúböször-
mény, Radnóti Miklós utca 3. szám mény, Radnóti Miklós utca 3. szám 
alatti ingatlan-együttes, kiváló terep alatti ingatlan-együttes, kiváló terep 
a szakképzéstől, a felnőttképzésig, a szakképzéstől, a felnőttképzésig, 
a konferenciától, a traktorhúzásig. a konferenciától, a traktorhúzásig. 
Augusztus 13-án, szombaton és Augusztus 13-án, szombaton és 
augusztus 14-én, vasárnap 9 órá-augusztus 14-én, vasárnap 9 órá-
tól várjuk a traktorhúzás ked-tól várjuk a traktorhúzás ked-
velőit és érdeklődőit. Kelet-Eu-velőit és érdeklődőit. Kelet-Eu-
rópában egyedülálló módon rópában egyedülálló módon 
sikerült egyesületünknek, az Euró-sikerült egyesületünknek, az Euró-
pai Traktorhúzó Szövetség tagjaként pai Traktorhúzó Szövetség tagjaként 
a „mezőgazdaság forma-1-ét”, a trak-a „mezőgazdaság forma-1-ét”, a trak-
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Közérdekű információk

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

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reggel 7-től 
19 óráig) augusztus 13-14.: dr. Szabó 
János (Tel: 06-20-9-773-060). Az ellátá-
sért 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) munka-
szüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra kö-
zött nyitva tart. Balogh Gyula gyepmes-
ter: 06-20-313-4217.

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 

Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Augusztus 
17-én, szerdán Kiss Attila polgármester 
tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra 
között.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Gyógyszertári ügyelet

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

A
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gu
sz
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s

13-14. (szo-vas.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

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

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

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

18. (csütörtök) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

19. (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

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Egy pillanatra fény öntötte el az éjt, 
Mert a villanásban Téged látni remélt.
Fellobogtak a csillagok, és az elbújni készülő Hold
Reménykedve kereste lábnyomod.”

A gyászoló család.

BALOGH JÁNOS

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,.
Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendben és szerényen,
mindenkit szerető drága jó anyai szíved
 nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

MÁDI IMRÉNÉ
(született Bakó Mária)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

temetésén megjelentek, ravatalára vi-
rágot, koszorút helyeztek, és mélységes 
gyászunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család.

UZONYI GÁBOR

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

KEDVES OLVASÓINK!

Amennyiben nem jutott el Önökhöz a Szabadhajdú aktuális 
száma, kérjük, jelezzék a problémát a terjesztőnél a 06-20-911-
5006-os telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás

Elhunyt Reszegi Lajos – az 
MSZMP Hajdúböszörményi Vá-
rosi Bizottság egykori első titká-
ra – életének 82. évében, július 
27-én, hajdúszoboszlói otthoná-
ban.

Gyászjelentés
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Értékes tanulmányok 
és történelmi sorsfordulók

Hajdúböszörményben az elmúlt 
években sok új kezdeményezés tette 
vonzóvá a hajducivitast, így többek 
között egy történelmi periodika meg-
születése, amely új színt jelentett a 
város közéletében.

Egy új elgondolást valósítottak meg 
Hajdúböszörmény szellemi közéletében, 
immár 17. éve. Nevezetesen, a helyi fiókle-
véltár és az önkormányzat létrehozott egy 
tudományos-ismeretterjesztő kiadványt, 
amely a város közéletének történelmi for-
dulatainak, művészeti alkotásainak a pub-
likációjára vállalkozott. Megállapíthatjuk, 
hogy új szemlélet, szerkesztés jellemzi a 
sorozatot. A városban hagyománnyá vált, 
hogy fennállásának évfordulóján, illetve 
más alkalmakkor is a Városházán tudomá-
nyos tanácskozásokra került sor. Meghí-
vást kaptak a város történelmét, szellemi 
életét, művészeti életét jól ismerő embe-
rek, kutatók, történészek, akik előadáso-
kat tartottak az évfordulók alkalmával. 
Később az ott elhangzott tanulmányokat 
kibővítették, kiegészítették, sajátos lég-
kört teremtve kerültek be a füzetekbe ezek 
az írások. Mielőtt néhány szót szólnánk az 
előadások tartalmáról, a kiadvány arcula-
táról, meg kell jegyezni azt, és ez nagyon 
fontos, hogy rendkívül olvasmányosak 
ezek a tanulmányok, s amellett a sorozat-
szerkesztő, Varjasi Imre felkutatta azokat 
a régi, autentikus fényképeket a levéltár-
ban, a múzeumban,  magánarchívumok-
ban és ezeket az archív és nagyon fontos 
dokumentumokat beépítette a szövegbe. 
Ezáltal rendkívül látványos és jól olvasható 
követhető periodikát hozott létre. Neves 
történészek tartottak előadásokat és írtak 
tanulmányokat, így néhai Gereben Ágnes 
professzor asszony, a Széchenyi-díjas Kun 
Miklós, professzor Káhler Frigyes, habil  
Sári Mihály, az Akadémia doktora, Valluch 
Tibor, néhai Nyakas Miklós, Völgyesi Zol-
tán és felsorolni is nehéz a levéltárosokat, 
muzeológusokat. Néhányat megemlítünk 
most a kötetek közül: „1956 Te csillag”, 
„Meghaltak ők, hogy éljen a haza.1914-
1918”, „Oly korban éltem én…(Adatok a 
Hajdúság és Hajdúböszörmény zsidósá-
gának történetéhez)” „Inkább törni, mint 
hajolni”, „A  totális diktatúra kiépülése”, 
„Hitben kovácsolódva” , stb. Szeretném 
megemlíteni még az önálló könyveket, 
nagyon fontos munkákat a „Túszfoglyok a 
Hajdúságban.”, és „Az 1956-os forradalom 
Hajdúböszörményben”  címmel megjelent 
köteteket. A Közszolgálati füzetek bár-
melyik darabját a kezünkbe vesszük, azt 
látjuk, hogy az ott közölt tanulmányok, 
dokumentumok, fényképek Hajdúböször-
mény történetének, életének fontos ese-
ményeit dolgozták fel. 

A legfontosabb talán, amit most a Köz-
szolgálati füzetek 15-16. összevont szá-
mának megjelenése alkalmából meg kell 
említeni, az „Inkább törni, mint hajolni” 
című kötet kapcsán a következő. Hajdú-
nánáson, Hajdúböszörményben és min-
den hajdúvárosban megható módon őrzik 
Bocskai István, és a hajdúság történetének 
emlékét. Most került sor arra, hogy egy 
kiadvány részletesen foglalkozzon a haj-
dúk lelkivilágával, művelődési, politikai, 
gazdasági életével, címerével és múzeu-
mának értékeivel. A kiadvány tulajdon-
képpen arra törekedett, hogy Bocskainak 
és a hajdú katonáknak az életét menta-
litását mutassa be, valamint azt, hogy a 
hajdúság mint katonai egység, vallásának 
őrzője, hogyan tudta megőrizni a hajdúk 

letelepítése után gondolati, művelődési 
szabadságát, kultúráját. Érdemes volna 
a továbbiakban egy füzetet szánni arra, 
hogy a szép hajdúvárosok városházáinak 
történetét is megírná valaki, bemutatva a 
gyönyörű képeket, festményeket, stukkó-
kat. A füzetek tizenötödik, tizenhatodik 
száma különös figyelmet érdemel. A szer-
zők: Sári Mihály, Húsvét András, Varjasi 
Imre, Szekeres Gyula, Tatár Antal, Nagy 
Zsolt, Szikla Gergő és mások. Arra a kér-
désre kerestek választ, hogy milyen volt a 
hajdúsági letelepített hajdúk lelkivilága, 
harci szelleme, építészete, vallása. Tehát 
mindaz, ami jellemezte ezt a civil hajdú 
mentalitást. Úgy gondolom, hogy ezek a 
tanulmányok különös szerepet játszanak 
a mai magyar történetírásban. Az utóbbi 
időben nagyon sok alkalommal idézték 
már fel Magyarországon az I. Világháború 
és annak évfordulóin új szellemben a tör-
ténteket. A böszörményiek ezen a téren 
is élen jártak. Emellett rendszeresen fog-
lalkoznak a szerzők az 1956-os forrada-
lommal is. Nemcsak a megyei, debreceni 
vagy a böszörményivel, hanem az egész 
ország összefüggéseivel. A széles látókör-
be való helyezésével, amellett pedig olyan 
kutatásokat végeztek, amelyek tulajdon-
képpen feltárják azt, hogy hogyan történt 
a málenkij robot, a Vörös Hadseregnek a 
civil lakosságot elhurcoló akciója, vagy 
az I. Világháború katonáiról, hősi halot-
tairól szóló tanulmányok, a református-
ság szerepéről készült tanulmányok. Ez 
utóbbinál tudjuk azt, hogy az egyik legje-
lentősebb református központ Debrecen 
mellett, Hajdúböszörmény volt. És foglal-
koznak mindig azzal, hogyha valamilyen 
módon meg kell védeni szellemileg vagy 
esetleg fegyverrel a hajdúság értékeit és 
hagyományait, mindig vállalták, mint a 
könyv címe is mutatja, inkább törni, mint 
hajolni. Ez is mutatja azt, hogy Hajdúbö-
szörményben a művészetet, a kultúrát, 
az építészetet mindig a régi eszmékre ala-
pozva, megújult gondolatokkal folytatják. 
Úgy gondolom, hogy ilyen és hasonló kö-
tetek megjelenése fontos szerepet játszik 
a magyar helytörténeti írásban Hajdúbö-
szörménytől kezdve, szerte a többi megyé-
ben. Befejezésül egy gondolatot szeretnék 
megfogalmazni a periodika stílusáról. 
Ugyanis a szerzők minden esetben nagyon 
alapos kutatómunkát végeztek, másrészt 
viszont nagyon olvasható, magától értető-
dő módon írják tanulmányaikat. Kerülve 
a monográfiák túl részletező, nehezen ol-
vasható stílusát. Végül meg kell említeni, 
hogy milyen fontos szerepe van a füzetek 
megjelenésében a helyi levéltár vezetőjé-
nek, Varjasi Imrének, aki főszerkesztője is 
a sorozatnak. Várjuk a folytatást!

Filep Tibor történész
(A kiadvány a fióklevéltárban kapható. 

Közszolgálati füzetek 15-16. Inkább törni, 
mint hajolni. Kiadó: Hajdúböszörmény város 
Polgármesteri Hivatala, Szerkesztő: Varjasi 
Imre Hajdúböszörmény 2021 (megjelenés éve 
2022) 168. oldal)

Recenzió a Közszolgálati füzetek 15-16. számárólOrszágos bajnoki forduló

A Fürdőkert melletti BMX pá-
lyán az elmúlt hétvégén, a BMX 
Park és a BMX Flatland országos 
versenyét rendezték három kate-
góriában. 

Pénteken a Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség versenysorozat részeként 
pontgyűjtő nemzetközi versenyen 
vettek részt a sportolók, szombaton 
pedig szintén pontgyűjtő számokat 
rendeztek, s ekkor országos bajnokot 
is hirdettek. Most először láthatta 
hazai pályán versenyezni a közönség 
Szepesi Tibort, a magyar BMX egyik 
legikonikusabb riderét. A 2019-es év 
BMX Freestyle kerékpáros sportoló-
jának, a magyar válogatott tagjának 
pláne öröm látni azt a pezsgést, ami 
a hétvégén jellemezte a hajdúvárosi 
pályát, hiszen azt ő maga álmodta 
és valósította meg. Szerinte azért is 
volt nagyszerű kezdeményezés a pá-
lya megépítése, mert ez motiváció 
lehet a hazai versenyzőknek a ha-
sonló tervek megvalósításához, így 
a remények szerint újabb és újabb 
településeken jöhetnek létre gya-
korló helyek. Szavai szerint ez a jó-
indulatú versengés mindenképpen a 
sportág fejlődését, a sportolók jobb 
teljesítményét eredményezheti. Mint 
mondta, számára is meglepetés látni 
azt a sok trükköt, amit ezalatt a két 

nap alatt a sportolók bemutattak. 
A rider egyébként május óta BMX-
ezik újra, azt pedig, hogy a legjobbak 
közé tartozik, áldásnak érzi. – Most 
próbálom utolérni magam, az előző 
években hozott teljesítményemet 
elérni. Folyamatosan dolgozok ezen, 
és úgy érzem, sikerül – osztotta meg. 
Arról is beszélt, hogy terveznek még 
a jövőben újabb versenyeket szervez-
ni Hajdúböszörményben. 

Sz.H. (forrás:Haon)

Fogathajtás

Az elmúlt hétvégén a Hajdúböszörményi Díjugratók, Hagyományőrzők és Fogathaj-
tók Sportegyesülete szervezésében országos C-kategóriás fogathajtó versenyt rendez-
tek a Kinizsi téri lovaspályán. A futam egyben megyei pontszerző forduló is volt. A ha-
zai fogatosok igen jól teljesítettek, hiszen a bajnoki fordulót a nagyfogatosok között a 
böszörményi ifjabb Molnár Imre nyerte, míg a dobogó második fokára Dombos Sándor, 
a harmadikra pedig szintén böszörményi Molnár Lajos álhatott fel.


