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Fórum a mezőgazdaságról
Nagy érdeklődés kísérte hét-

végén a Kelet-Magyarorszá-
gi Agrárfórumot, majd rekord 
nézőszámmal tartották meg a 
Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó 

Versenyt és a Nemzeti Amatőr 
Traktorhúzó Bajnokságot, ahol 
több tízezer lóerő ejtette bámu-
latba a nézőket. Nemzetközi pro-
fi és amatőr versenyt is rendeztek 
a két nap alatt. Természetesen az 
eseménysorozat az elmaradha-
tatlan, jó hangulatú traktorkar-
nevállal vette kezdetét. 

Jakab István, a MAGOSZ elnöke, 
az országgyűlés alelnöke elmondta, 
hogy a konferencián fő kérdés volt 
az aszály kezelése. Ezzel összefüg-
gésben a vízgazdálkodás, vízhaszno-
sítási rendszerek, vízmegtartás és 
öntözésfejlesztési lehetőségek, és az 
állattenyésztéssel kapcsolatos ügyek 
voltak középpontban, valamint a 
képzések, továbbképzések során fó-
kuszálni kell a korszerű technológiák 
alkalmazására. 

Papp Zsolt György, az Agrármi-
nisztérium vidékfejlesztésért felelős 

helyettes államtitkára kiemelte, hogy 
a koronavírus után a gazdáknak most 
többek között az aszállyal is meg kell 
küzdeniük. Éppen ezért hozta létre 
a kormány az aszályveszélyhelyzeti 
operatív törzset, hogy koordinálhas-
sák a segítségnyújtást. A központi 
támogatásokkal kapcsolatban el-
mondta, hogy 2023 utáni támoga-
tási rendszerben az uniós források 
mellé, a korábbiak helyett nyolcvan 
százalékot tesznek hozzá, így nagy-
jából 4300 milliárd forint fejlesztési 
lehetőséget  biztosítva az agrárium 
számára. Azzal, hogy az exportot 
korlátozták a gabonákból, a lakosság 
ellátását, valamint a takarmányozást 
szeretnék megvédeni. Az operatív 
törzs további intézkedéseket is ho-
zott, mint például az öntözés meg-
könnyítése.

Tiba István országgyűlési képvise-
lő elmondta, hogy ebben a válság súj-
totta időszakban fontosak a hasonló 

rendezvények, mivel a vírus mellett a 
háború is nehézségeket okoz, de nem 
szabad elfelejtkezni az aszályról sem, 
melyhez hasonló régen volt. Fontos 
az összefogás ebben a helyzetben, és 
vannak, akik annak ellenére, hogy 
maguk is nehéz helyzetben vannak, 
de mégis támogatnak ilyen rendezvé-
nyeket. Egy olyan intézmény ad teret 
a fórumnak, ahol képzik a jövő mező-
gazdasági szakembereit. Szakember-
hiány van, ezért fontos az utánpót-
lás, akiknek tudniuk kell használni 
a százmilliós modern gépeket is – 
mondta Tiba István.

Bodnár Lajos, a Béke Agrárszö-
vetkezet elnöke hangsúlyozta, az 
aszály miatt nagy kiesés volt, me-
lyet próbálnak pótolni a Dunántúl-
ról, ahonnan a tavalyihoz képest 

háromszoros áron lehet csak besze-
rezni. Hozzátette, a Békénél jelen-
leg is zajlik fejlesztés, mely remél-
hetőleg hamarosan elkészül. Fontos 
számukra a szektorsemleges pár-
beszéd, mely a fórumon kialakul, 
és ezért is támogatják évről évre.

Nagy Antal János, a NAGÉV 
tulajdonosa, Hajdúböszörmény 
díszpolgára lokálpatriótaként és 
hajdúböszörményi cégtulajdonos-
ként fontosnak tartotta a a tractor 
pullingot, mely ismertté tette a vá-
rost országszerte. Éppen ezért támo-
gatta az agrárfórumot is, mivel úgy 
gondolta, hogy a helyi cégeknek az 
is feladata, hogy támogassanak ren-

dezvényeket, és ez jó reklámnak is. 
Szólláth Tibor, a Hajdú-Bihar Me-

gyei Agrárkamara elnöke kiemelte, a 
kamara feladata többek között az is, 
hogy a törvényalkotásban képviselje 
a gazdákat. A mostani aszályhelyzet 
rámutatott a kamara hiányosságaira, 
mely nem zárja ki az egységes fellé-
pés szükségességét. Vannak már egy 
ideje fejlesztési tervek, amiket most 
elő kell venni. A gazdáknak minden-
napos témává vált az aszályhelyzet 
megtárgyalása.

Sőrés István, Hajdúböszörmény 
alpolgármestere a rendezvénnyel 
kapcsolatban elmondta, örömmel 
fogadta a városvezetés, hogy az ag-
rárfórum és a traktorhúzó is megren-
dezésre kerül a Hajdúböszörményi 
Traktorhúzó Egyesület és több helyi 
vállalkozás támogatásával. A város, 
ahol csak tudott, támogatta a rendez-
vényt. 

Lévai Imre, az Északi Agrárképzé-
si Centrum főigazgatója kiemelte, 

hogy az Agrárképzési Centrum teljes 
képzési kínálatát érintette a fórum, 
mivel a tagintézmények tanulói és 
szakoktatói körülbelül 700 hektár 
kiterjedésű tangazdaságban tevé-
kenykednek. Éppen ezért fontosnak 
tartják ezeket a rendezvényeket. A 
tanulóknak a fórummal párhuzamo-
san vetélkedőt is rendeztek. 

Ficsor László, a Hajdúböszörmé-
nyi Traktorhúzó Egyesület elnöke is 
elmondta, két év kihagyás után újra 
megrendezésre került a traktorhúzó 
verseny. Részben ennek is köszön-
hető a nagy érdeklődés, melyet az is 
jelez, hogy minden jegy elkelt. 

Szarvas-Szabó Kata-B.Bence
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   Gyulai SándorA hét arca

Az oktatásért felelős miniszter 
nevében eljáró köznevelési állam-
titkár, dr. Maruzsa Zoltán elbírálta 
a Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium jelenlegi intézmény-
vezetőjének a pályázatát. A döntés 
értelmében Gyulai Sándort bízták 
meg a gimnázium irányítói felada-
tainak ellátásával, újabb öt évre.

– Milyen tervekkel, elképzelésekkel vág 
neki a következő időszaknak?

– Tulajdonképpen az eddigi munka 
folytatása fogalmazódott meg bennem. 
Mint ahogyan a korábbi vezetői prog-
ramjaiban is. Ami hangsúlyosabb, az 
most már a tehetség gondozása pályaori-
entáció, továbbá a testi és lelki egészség-
nevelés. Azt is szeretném szorgalmazni, 
ami inkább a fenntartói döntésen múlik, 
hogy az épületnek a korszerűsítése tör-
ténjen meg, illetve egy szabványos tor-
naterem épüljön. Ezek fogalmazódnak 
meg a vezetői programomban. Arra is 
oda kell figyelni, hogy lassan elkezdődik 
egyfajta nemzedékváltás a nevelőtestü-
letben. Ez inkább a következő ciklusra 
lesz jellemző, de már el kell kezdeni fel-
készülni rá.

– Annak idején milyen indíttatásból vá-
lasztotta a pedagógushivatást?

– Én gazdasági pályára készültem, 
közgazdaságtanra. Azt hittem, hogy 
eléggé felkészült vagyok matematiká-
ból. Aztán kiderült, hogy nem. Így let-
tem képesítés nélküli nevelő. Ott arra 
jöttem rá, hogy ebbe a hivatásba én bele 
tudok nőni. Több olyan hatás ért ekkor, 
ami miatt úgy gondoltam, hogy ezen a 
pályán maradok, ezt kell tanulnom. Na-
gyon meg is tetszett. Így újra, már ma-
gyar-történelem szakra jelentkeztem az 
egyetemre. Akkor már a legjobbak kö-
zött felvettek.

– Családjában volt-e pedagógus?
– Csak a mi nemzedékünkben. Hiszen 

a nővérem, aki szintén igazgatta a gim-
náziumot, pedagógus. Ő sok szempont-
ból példakép számomra. A szakválasz-
tásunk bizonyosan közös gyökerekre 
vezethető vissza. Az írást, a szövegekkel 
való foglalkozást nagyapánk, Somossy 
Antal oltotta belénk – pedig ő sem volt 
pedagógus. Élete végéig naplót vezetett. 
Rendszeresen olvasott, sokat mesélt. 
Valószínű, hogy ő volt az első forrása 
mindkettőnk érdeklődésének, mind a 
magyar, mind a történelem irányában. 
Természetesen az általános- és középis-
kolai tanárok is nagyon sokat jelentet-
tek számunkra. Nekem például a gim-
náziumban Ködöböcz Gábor, aki most 
az egri egyetemen tanít, volt a tanárom. 
Sok olyan dolgot tanulhattam tőle, amit 
később is hasznosítottam. Olyan rálá-
tást adott az irodalomra, a nyelvtanra és 
a történelemre is, ami fontos volt. Tóth 
Eleknét is említhetném, aki szintén sok 
olyan fogást, meglátást és szemléletet 
adott, amik bizony, mai napig lénye-
gesek az életemben. Vele még együtt is 
taníthattam. A nemzedéklánc, amely 
a gimnáziumunkra jellemző, ebben is 
megmutatkozott. Kiemelném még osz-
tályfőnökömet, Okváth János testneve-
lő tanárt, aki szigorú, de igen diákszere-
tő ember volt. Ő ugyancsak meghatározó 
máig számomra. Tanácsaival diákként 
is, és majd iskolavezetőként is sokat se-
gített nekem Csiháné Erzsike néni. Aki 
még életre szólót adott pályámon, az 
Székelyhidi Ágostonné volt. De az álta-

lános iskolában is nagyon sokat kaptam, 
pl. tanító nénimtől, André Józsefnétől. 
Ma is nagyon jó vele találkozni és elbe-
szélgetni. A felsős osztályfőnököm, Vla-
dimír Emília mellett példaadóak voltak 
számomra a napközis nevelőim. Hihe-
tetlen sokat tanultam tőlük is a tanulás-
módszertantól az illemtanig. A harma-
dik meghatározó élményem az egykori 
kettes, a mai Bocskai-iskola orosztago-
zata volt. Az e szakot tanító pedagógu-
saim sokat adtak számomra. 

– Mikor került tanítani a Bocskai István 
Gimnáziumba?

– Hivatalosan 1994-től. Az egyetem 
utolsó évében én már kijöttem tanítani 
óraadóként az intézménybe. Történe-
lemből a zárótanításom is a gimnázium-
ban volt.

– Milyen érzés volt tanárként átlépni a 
gimnázium küszöbét?

– Szívbemarkoló. Pedagógusként már 
egészen más dolgokat láttam meg az is-
kola életéből. Aki nekem nagyon sokat 
segített, az Fejes Sándorné volt, aki ak-
kor munkaközösség-vezető volt. Ő sok 
szempontból kitűnő mentorom volt a 
magyartanításban.

– Pedagógusként milyen elveket vall?
– Amikor elkezd tanítani az ember, 

akkor sokszor maximalista. Egy idő 
után be kell látni, hogy nincsenek csoda-
módszerek. Ami számomra most fontos, 
hogy a diákot emberként és ne tanuló-
gépként kezeljem. Ez a fiatalokra vonat-
kozóan is meghatározó tényező lehet. A 
kortársaktól kezdve, a családi környe-
zetig és a valós társadalmi közegig min-
dent figyelembe kell venni. A nevelésben 
lényeges a példaadás. Ez talán veszélyes 
dolog is lehet, mert a jó és rossz példát 
is átvehetik neveltjeink. Vallom, hogy a 
pedagógiában a kulcsszó a szeretet. Aki 
a másik embert nem szereti és tiszteli, 
az bármennyire is tudja tantárgyát, nem 
igazán lesz jó pedagógus. Elvem, hogy 
emberként tisztelni és szeretni kell a 
diákot. Még fontosnak tartom azt is ta-
nárként, hogy a megújulási képességün-
ket ne veszítsük el. Ezek mellett tudjunk 
dolgokat elengedni, és tudjunk magun-
kon és bizonyos helyzeteken nevetni is. 
Humor nélkül nem igazán lehet embe-
rekkel foglalkozni. 

– Első alkalommal mi motiválta abban, 
hogy megpályázza az igazgatói állást?

– Akkor egy sajátos szituáció volt, 
mert a nagyon fiatal igazgatónő férjhez 
ment, és családot alapított. Nővéremről, 
Gyulai Editről van szó. Többen is akkor 
végeztünk közoktatás-vezetőit. Akivel 
beszéltem, mindenki biztatott és támo-
gatott, ami számomra megindító volt, 

hogy az idősebb generáció is, Csiháné 
Erzsike néni és a férje, Laci bácsi és 
mások is. Ami vezetői pályám kezdetét 
megkönnyítette, hogy Edit nagyon jó 
vezetési struktúrát épített fel, és kiváló 
munkatársakat választott ki annak ide-
jén.  Tolvaj Sándorné igazgatóhelyettest 
mindenképpen szeretném megemlíteni. 
Ő a tudásával, tapasztalatával, rutinjá-
val, bölcs meglátásaival rendkívül sokat 
segített. Hasonló támogatást kaptam 
akkoriban Tóth Júliától, valamint Oláh 
Tibortól. Ők hárman voltak akkor a he-
lyetteseim. Én sokáig nem változtattam 
ezen a fölálláson. Szerencsés volt, hogy 
a nevelőtestület nagy támogatottsággal 
elfogadott. Ezt az utóbbi időkig érzem. 
Mindig elmondom, hogy ezért is egy-
szerű a gimnázium igazgatójának lenni. 
Sok, nagy tudású, felkészült és komoly, 
tapasztalt ember van a nevelőtestület-
ben. Persze érzékenyek és önérzetesek 
is, akikkel jó vitákat lehet folytatni, de 
példaértékű együttműködést is ki lehet 
alakítani közösen. Többek között ezért 
is jó vezetni a gimnáziumot. 

– Szakmailag eddig minden vágya telje-
sült?

– Igen. Az utóbbi időben egy dologban 
volt visszalépés. Számomra a gimnázi-
um, talán nem szeretjük ezt a szót hasz-
nálni, valamifajta elitképzést jelentene. 
Aki ide jön tanulni, annak elsősorban 
ne a szakmatanulás legyen a célja. Itt a 
hagyományos értelmiségi pályákra való 
készülés, az egyetemen való továbbta-
nulás legyen a cél. Az előző ciklusomban 
ezt szerettem volna erősíteni, de ennek 
a nevelőtestület ellenállt. Van ilyen is, és 
lehet, nekik van igazuk, lehet cél érett-

ségi után a szakmatanulás is. Abban 
viszont mindig partnerek voltak, hogy 
a tehetséggondozás, a nyelvoktatás, 
az emelt szintű képzés fontos szerepet 
kapjon. Ez azt jelzi, hogy együtt tudunk 
működni akkor is, ha az elképzeléseket 
módosítani kell. Fontos, hogy az emelt 
szintű, tagozatos képzések megvalósul-
janak, meg hogy innovatív nevelőtes-
tület jöjjön létre. Nagyon sok új dolgot 
próbálunk bevinni a tanításba, minél 
magasabb hozzáadott pedagógiai érté-
ket igyekszünk elérni. Ezeken dolgozunk 
a jelenlegi helyettesekkel, Bácsiné Poly-
vás Imolával és Oláh Tiborral, valamint a 
munkaközösség-vezetőkkel. Ami még jó 
lenne, ha megvalósulna, az az 1865-ben 
épült és az 1970-es évek végén felújított 
épület egyre sürgetőbb energetikai és 
ergonómiai korszerűsítése. Meg a min-
dennapos testnevelés méltatlan körül-
ményeinek a megoldása, ami évtizedek 
óta várat magára. Kudarcnak tartom, 
hogy ezt eddig nem sikerült még elérni. 

– Ön milyen elvek mentén éli az életét?
– Nagyon fontos, hogy én nem csu-

pán intézményvezető és pedagógus va-
gyok. Hanem református magyar em-
bernek tartom magam. Ez meghatározó 
a számomra. A református hit mindig 
előttem volt, de inkább csak elmosódó 
családi hagyományként. Aztán amikor 
a 2000-es évek vége felé volt életemben 
és a pályámon egyfajta elbizonytalano-
dás, akkor kerestem a kapaszkodókat. 
Így kaptam azt, ami őseink hite is. Most 
már vallom, hogy életemben és halálom-
ban az egyetlen vigasztalásom az, hogy 
Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Ez 
kegyelem Istentől, és ez elég kell, hogy 
legyen az életemben és a munkámban. 
A másik fontos dolog, a magyarságom. 
Ebbe beletartozik a hajdúöntudat, vagy 
ahogy Csiha Laci bácsi annak idején 
megfogalmazta, a „böszörmínyisíg” is. 
A kultúránkat leginkább helyben tudjuk 
megélni. A hagyományokat is itt adhat-
juk tovább. Így lehetünk lokálpatrióták, 
amiben persze benne van az is, hogy 
patrióták vagyunk, vagyis hogy hazafi-
ak. Ilyen szempontból pedig az ember 
nem lehet személyválogató. Tanárként 
sem, iskolaigazgatóként sem, de keresz-
tény emberként végképp nem lehet a 
személyek között igazából különbséget 
tenni, ha a hozzájuk való viszonyulásun-
kat nézzük. Egyes emberként mindenkit 
tisztelni és szeretni kell. Talán ez a leg-
fontosabb. 

Bertalan Erzsébet

A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep zárókiállításán, július 16-án Rácz Imre fes-
tőművész, művész-tanár, a telep művészeti vezetője vehette át a Sánta Antal és fe-
lesége által alapított „Hajdúböszörmény a festők városa” bronz emlékplakettet és a 
vele járó oklevelet. A plakettet Józsa Lajos szobrászművész tervezte 2016-ban.

Emlékplakett-átadásEmlékplakett-átadás
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Hagyomány, érték, identitás
„Együtt, közösségben Hajdú-Bi-

har megyében” címmel indított a 
megyei önkormányzat július végén 
felnőtteknek szóló alkotótáboro-
kat, melyek célja a helyi értékek, 
hagyományok felelevenítése és 
megismertetése, valamint a kö-
zösség, a helyi identitás erősítése 
a résztvevők alkotásai által. 

Hajdúböszörményben a múlt héten 
várták alkotni a szervezők az érdek-
lődőket a művelődési központban. A 
tábor szakmai vezetői Molnár- Tamus 
Viktória Gabriella főiskolai docens és 
Tamus István grafikusművész, tanár 
voltak. Bulcsu Lászlótól, a szervező 
megyei közgyűlés alelnökétől kapott 
információnk szerint, a program pá-
lyázati forrásból valósult meg. A tábo-
rok tematikája: helyi, megyei értékek, 
hagyományok bemutatása az alkotók 
művészi alkotásain keresztül. A tábo-
rozók egyéni látásmódjukon keresz-
tül mutatják be a megye látnivalóit, 
értékeit és hagyományait. A program 
során megismerkednek a tábori hely-
színek képzőművészeti alkotásaival, 
tárgyi emlékeivel, építészeti öröksége-
ivel és a helyi közösségek tagjaival. 

– Egyértelműen a megyei hagyomá-
nyokra és értékekre fektetjük a hang-
súlyt a projekt megvalósítása során, 
közösségi, térségi, megyei és települési 
identitást erősítő akciókat valósítunk 
meg, melynek eredményeként fejlődik 
a közösség egymás iránti felelősség-
tudata, a közösséghez való tartozás 
érzése, valamint a régi hagyományok, 
szokások, történelmi múltunk felele-
venítése és megőrzése – fogalmazott a 
megyei vezető.

Molnár-Tamus Viktória Gabriella a 
böszörményi műhellyel kapcsolatban 
elmondta, hogy azon tizenöt alkotó és 
két szakmai vezető vett részt. A pályá-
zat amatőr képzőművészeknek szólt. A 
böszörményi alkotók közül néhánynak 
már volt egyéni kiállítása is. A résztve-
vők vállalkozó kedvűek voltak. Nagyon 
sok technikával itt ismerkedtek meg. 
Ezek elsősorban grafikaiak mint a li-
nómetszés, a rézkarc, és a monotípia. 
Nagyon szép nyomatok születtek a tá-
borban. 

– Nem túl sok ez az öt nap, de min-
denbe bele tudtak kóstolni a részt-
vevők. Tamus István grafikusművész 
szakmai irányításával az alapokat elsa-
játították. Tulajdonképpen az egyéni 
motiváción múlik, hogy a továbbiakban 
ezt milyen mértékben kamatoztatják. 
Illetve meghívást kapott minden alko-
tó ősztől, hogy részt vegyen a debrece-

Fesztivál a főtéren

A hétvégén, augusztus 13-án 
rendezték meg a Hajdú Serfeszt és 
Veteránjármű találkozót. A szer-
vezők között volt többek között a 
Veterán Kulturális Egyesület is.

Már hajnalban megtelt a tér a vete-
rán autókkal és motorokkal, melyeket 
tulajdonosaik a legjobb formájukban 
mutatták be a kiállításon. Látható volt 
például az 1930-as gyártású Citroen 
AC47-es, illetve egy 1972-es Opel Blitz 
tűzoltóautó is. Tiba István országgyű-
lési képviselő a megnyitóbeszédében 
kiemelte, hogy a kis motortól a trak-
torig mindenféle veteránjárművel ta-
lálkozhatnak az érdeklődők. Elisme-
réssel beszélt azokról az emberekről, 
akik azon fáradoznak, hogy megőriz-
zenek olyan ritkaságokat, melyeknek a 
gyártása leállt. Illyés András, a Veterán 
Kulturális Egyesület elnöke köszöntő-
jében arról szólt, hogy a tizenhetedik 
kiállítást szervezték meg az idén, de 
emeli a rendezvény ünnepélyességét 
az egyesület fennállásának 15 éves év-
fordulója is. A legkisebbekről sem fe-
ledkeztek meg a szervezők. Ugrálóvár 
és kézműves sátor is várta őket, va-
lamint 10 órától a Kiflihajó zenekar 
biztosította a jó hangulatot kicsiknek 
és nagyoknak. Munkácsi Antal, ha te-
heti, meglátogatja a veterán kiállítást, 
és ő maga is rendelkezik egy 1994-ben 
gyártott, 2107-es Ladával. Juhász 
Sándor a párjával érkezett és kiállítot-
ták a veteránautójukat, a Polski Fiat 
125p-t. Budaháziné Kormos Tímea a 
gyermekeivel érkezett, akikkel részt 
vett minden gyerekprogramon és a 
veteránjárműveket sem hagyták ki. 
Annak a kilenc csapatnak sem telt ese-
ménytelenül a délelőtt, akik a rendez-
vény keretében meghirdetett „A város 
szendvicse” versenyre jelentkeztek. 

ni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör munkájában. Böszörmény nagyon 
gazdag témákban. Rengeteg inspiráci-
ót biztosított számunkra. Az épületek, 
a műkincsek, a szobrok, a templomok 
nagyon jelentősek. A hajdani böször-
ményi művészek emlékházai is értéket 
képviselnek. Jártunk a Tájházakban, 
ahol rendkívül élvezték a résztvevők a 
régi parasztházak miliőjét.  Sok alkotá-
son ezek megfogalmazódnak.- mondta 
Tamus István.

Táborzáráskor az összes elkészült 
alkotásból kiválasztják a legkiemelke-
dőbb képek, melyek készítőit díjazás-
ban részesíti a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat. Az alkotásokból ké-
szült válogatás vándorkiállítás formá-
jában kerül bemutatásra, a megye kü-
lönböző településein.

Katona Irén hajdúböszörményi al-
kotó is részt vett a tábor munkájában. 
Róla már óvóképző főiskolai felvéte-
lijén kiderült, hogy tehetsége van az 
alkotáshoz. Bíró Ferenc fedezte fel 
benne a művészi vénát. A családi elfog-
laltsága mellett azonban kevés ideje 
maradt az alkotásra. Már elmúlt negy-
ven éves, almikor komolyabban elkez-
dett foglalkozni a képzőművészettel. 
Alkotói pályája azóta töretlen. Stílusá-
ra a realizmus a jellemző. Pályafutása 
alatt rendszeresen vett részt művész-
telepek munkájában, és több kiállítása 
is volt már. Az első tárlatát 1998-ban 
csodálhatta meg a nagyközönség. Al-
kotásainak egyike megtalálható pél-
dául a székesfehérvári Szent György 
Kórházban is. Jónak tartom a kezde-
ményezést, mert ennek köszönhetően 
több alkotót ismerhettem meg. Sokat 
tanultunk egymástól. Ennek nagyon 
örültem. Mindenkit rábeszélnék, hogy 
jöjjön a táborba, mert érdemes. 

bertalan

Balázs István mesterszakács az ered-
mény kihirdetése előtt beszélt a finom-
ság eredetéről. Elmondta, hogy az első 
szendvicshez hasonlító ételt egy zsidó 
bölcs készített először, aki fűszernövé-
nyeket és bárányhúst tett a maceszba 
(keletlen kenyér) a zsidó húsvét idején. 
Az elnevezés pedig John Montagut, 
Sandwich 4. grófját örökíti meg, aki-
nek a nevéhez két legenda is fűződik. 
(Az egyik leginkább arról ismert, hogy 
a 18. században „feltalálta" a szendvi-
cset, amit kényelmes snackként szol-
gáltak fel a főúri pókerjátékok során. 
Ezen felül több szigetet is elneveztek 
a Sandwich 4. grófjáról, miután James 
Cook kapitány felfedezései során több 
szigetet támogatójáról nevezett el.A 
szerk.) A zsűri az elbírálás során a 
Hajdúságra jellemző ízeket kereste. A 
harmadik helyezett a Nagy Zsigmond 
és NagyZsigmondné alkotta csapat, a 
második a Szabó család, az első helye-
zett pedig a Dóry József Nótaklub 2-es 
csapata lett. A Tiba István által felaján-
lott különdíjat pedig, a Kertbarátkör 
2-es csapata kapta.

A 15 órától tartott eredményhir-
detésen több díjat és különdíjat is ki-
osztottak a találkozó kiállítói között, 
valamint eredmény született a vete-
ránfutamban is. Nagy izgalommal telt 
a tombolasorsolás, ugyanis a főnyere-
mény egy 1976-ban gyártott Babetta 
volt. 

A rendezvényre érkezők többféle sör 
közül tudtak választani, és lehetőség 
volt szabadtűzön főtt babgulyás kós-
tolására is. A hangulatról pedig az egy-
mást követő együttesek gondoskod-
tak. Délután a Happy gitár zenekar,a 
Badriff zenekar, majd a Mystery Gang 
és a Bridge zenekar foglalta el a színpa-
dot. A programot Retroparty zárta, DJ 
Mészyvel. 

B.Bence

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
augusztus 20. 16.30 órakor, 

a római katolikus templomban
 
Bevonulás a történelmi zászlókkal 
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római katolikus plébános 
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Szózat
Kivonulás  történelmi zászlókkal
Ünnepi műsor: Arco Nobile Vonósnégyes
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Palánki Ferenc,  Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke.

Sok szeretettel várunk mindenkit!Sok szeretettel várunk mindenkit!
Hasulyó János római katolikus plébánosHasulyó János római katolikus plébános
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Lehetőségek, teendők a KATA-val 
kapcsolatban

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara „Katás vagyok, mit 
csináljak? Lehetőségek, teendők.” 
címmel tájékoztató fórumokat és 
konzultációkat szervez megyeszer-
te. Hajdúböszörményben, augusztus 
9-én tartottak szakmai fórumot. 

A részletekről a kamara helyi vezetőjét, 
a megyei kamara vidéki alelnökét, Kathiné 
Juhász Ildikót kérdeztük, aki előljáróban 
elmondta, a fórum célja az volt, hogy minél 
több érintetthez eljussanak az aktuális, és 
pontos információk. A több évtizedes adó-
zási tapasztalatokkal rendelkező Czinege 
Attila szakértő volt a segítségünkre, így a 
szakmai rendezvényen lehetőség volt a jog-
szabályi magyarázat mellett a személyes 
konzultációra, az egyedi esetek megbeszé-
lésére is. A megyei kamara online módon 
is biztosította a szakmai előadásokat és 
konzultációkat, melyekre – úgy gondolom 
– a következő időszakban is szükség lesz. 
Látva a kihívásokat, a digitalizációs- és ad-
minisztrációs változásokat, már az elmúlt 
évben kezdeményeztük és elindítottuk 
Hajdúböszörményben a Városi Könyvelői 
Szakértői Klubot. Ebben a keretben is sze-
retnénk az őszi időszakban, helyben se-
gítséget nyújtani elhivatott szakemberek 
közreműködésével-mondta az alelnök.

A kormányzat döntése szerint az egyik 
legfontosabb változás, hogy az új adósza-
bályok szerint, a katásoknak a jövőben 
csak magánszemélyektől származhat be-
vétele, kivéve a taxisokat. A magyarázatok 
alapján az új szabályozásra azért van szük-
ség, mert a beérkező adatok és a kama-
rai visszajelzések szerint, egyes munka-
adók katás jogviszonyba kényszerítették 
munkavállalóikat, ezzel az államkasszát, 
a munkavállalókat és a tisztességes adó-
zókat is megkárosították. Az új KATA, 
a kisadózó vállalkozók tételes adója, az 
eddiginél magasabb, évi 18 millió forint 
bevételi értékhatárig kínál egyszerű és 
kedvezményes adózási módot, az ezt vá-
lasztó egyéni vállalkozóknak. Az adó mér-
téke minden kisvállalkozónak havi ötven 
ezer forint. Ezt az adózási formát csak a 
lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, 
termékeket értékesítő egyéni vállalkozók 
választhatják. Az új katások így csak ma-
gánszemélyeknek számlázhatnak, kivételt 
képeznek a taxis személyszállítást végzők, 
akiknél a kizárólag lakossági értékesítés a 
szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakor-
latban megvalósíthatatlan lenne. Kathiné 
Juhász Ildikó kamarai elnök a változások-
kal kapcsolatban kérdésünkre elmondta, 
hogy augusztus 31-vel a KATA jelenlegi 
formájában teljesen megszűnik. Ez na-
gyon sokakat fog érinteni. A megszűnés 
automatikus, de az, hogy ki és milyen 
módon folytatja tovább egyéni vállalko-
zóként, azt majd az érintettnek magának 
kell eldöntenie.

– Teljesen egyértelmű, hogy a jelen-
legi adózási forma,  az a lehetőség, ami 
a kisadózóknak megvolt, miszerint egy 

könnyebb könyvelési menetrendben vé-
gezhessék a tevékenységüket, augusztus 
végével lezárul.  Az említett időpont után, 
a törvényi feltételeknek megfelelő vál-
lalkozók továbbra is választhatják a KA-
TÁT. Van, az általános szabályok szerinti 
személyi jövedelemadót fizetők számára 
adózási forma, és van, az úgynevezett egy-
szerűsített közteherviselési hozzájárulás 
forma. Vannak olyan, szintén érintett 
társas vállalkozások, melyeknek komoly 
teendőik vannak most a változással kap-
csolatban. A lényeg, hogy most azok az 
egyéni vállalkozók, akiknek választania 
kell, négy lehetőséget négy lehetőségben 
gondolkodhatnak: új KATA, átalányadó-
zás, általános szabályok szerinti adózás 
,vagy az EKHO. Kathiné Juhász Ildikó el-
mondta azon véleményét is, hogy a KATA 
jelenlegi formájával visszaélőket ki kellett 
volna szűrni, és az átmenethez is több időt 
kellett volna biztosítani. Értjük az okokat, 
a több adóbevételre törekvést, a nem meg-
felelő formában történő foglalkoztatások 
visszaszorítását – fogalmazott. Az új adó-
törvényi változások következtében, a ko-
rábbiaktól eltérően, szinte minden vállal-
kozónak szüksége lesz az adminisztratív, 
könyvelői, könyvvizsgálói segítségre is. 
Ezeken túl vannak olyan belső szabályok, 
amiket nem lehet kikerülni. Azzal, hogy a 
régi KATA megszűnik, eltűnik a törvényi 
fogalomból is az úgynevezett „kisadózó” 
szó. Ez mindenkire vonatkozó dolog. Itt 
azért vannak úgynevezett mellékfoglal-
kozások, főfoglalkozású egyéni vállalko-
zók, akik különböző formában vannak 
foglalkoztatva. Tehát sok az egyediség is. 
De jelenleg a törvényben foglalt határidők 
érvényesek. Nem szabad várni a döntés-
sel. Érdemes minél hamarabb, de legké-
sőbb szeptember 25-ig nyilatkozni minden 
egyéni vállalkozónak arról, hogy a régi 
katából, milyen adózási formátumba lép 
át. Az a javaslatom, hogy az érintett minél 
hamarabb döntsön erről  – hangsúlyozta 
az alelnök. Ugyanis a régi időszakot megfe-
lelő formában le kell zárni. De nem csak az 
adózási formára kell gondolni. Fontos egy 
vállalkozás  folyamatos működtetése, és 
gondolni kell a társadalombiztosítási jog-
viszonyra is, melyet egy elhúzódó döntés 
nagyon  rosszul befolyásolhat. Kathiné Ju-
hász Ildikó kiemelte azt is, hogy lehetnek 
új katások, de a korábbi vállalkozóknak a 
töredéke felel meg az új szabályozásnak. 

- Még egyszer hangsúlyozom, hogy a 
legfontosabb döntéseket augusztus 31-ig 
meg kell hoznia az érintetteknek.. Igaz, 
a törvénnyel kapcsolatban máris jött ki 
néhány finomítás, de alapjaiban az elfo-
gadott jogszabály nem változott. Bízom 
benne, hogy ebben a kényszerhelyzetben 
a böszörményi vállalkozások, vállalkozók 
megtalálják a számukra legjobban meg-
felelő formát, és abban is, hogy a kamara 
szervezete továbbra is tudja támogatni 
őket szolgáltatásaival és az újabb, Széche-
nyi Kártya Program MAX megoldásaival.

B.E.

Egy mentőtiszt, három gyerek
Pályám kedves története

Fehér Zsigmond mentőtiszt Haj-
dúböszörményben született.  Az 
Északi-lucernásban nőtt fel leány 
testvérével. Szeretetteli családi 
légkör vette körül őket a szüleinek 
és nagyszüleinek köszönhetően. 

Nagyon fontos útravalóként a ta-
nulás becsületét kapta édesanyjától és 
édesapjától. Véleménye szerint min-
denkinek van feladata, küldetése az 
életben. Ezt meg kell találni. Már gyer-
mekkorában az volt a célja, hogy olyan 
hivatást válasszon, amiben megleli a 
boldogságát. Rendszeresen olvasott, 
több sportágat kipróbált, és természe-
tesen ott volt a zene is számára. Két 
dolog érdekelte igazán gyerekkortól 
kezdve: a mentők munkája, és a réz-
fúvószene. Ezeken a pályákon képzel-
te el élete további részét. Akármilyen 
kis kitérőkkel, máig megérkezik vagy 
a mentéshez, vagy a muzsikáláshoz. 
Aktív tagja a Városi Fúvószenekarnak, 
illetve a Magyar Honvédség debreceni 
Helyőrségi Zenekar életébe is van lehe-
tősége bekapcsolódni. Fehér Zsigmond 
a gimnáziumi évek után a Debreceni 
Egyetem mentőtiszti szakán végzett. 
Az egyetemi évek alatt Nyíregyhá-
zán dolgozott hat évet, majd, amikor 
2006-ban esetkocsi került Hajdúbö-
szörménybe, hazahívták. Innentől 
kezdve itt teljesít szolgálatot. Jelenleg 
is az állomáshelye Böszörmény. Végez 
munkát más városok sürgősségi beteg-
ellátásában, többek között Polgáron is, 
és Debrecenben. A Kenézy Sürgősségi 
Osztályon tizenöt évet ledolgozott. Je-
lenleg részállásban az ESZ-V Nappali 
Kórházában tevékenykedik. Karitatív 
munka keretében gyerekek és fiatalok 
oktatásával is foglalkozik, a Vöröske-
reszt és gépjárművezetői képzés ke-
retein belül. Munkájában a legszebb 
dolognak az emberi segítségnyújtást 
tartja. Az életmentést, amikor valaki-
nek a fájdalmát tudja csillapítani, élet-
veszélyes állapotot hárít el, újraélesz-
tésben vesz részt, vagy ,,csak” jókor, jó 
helyen van, mint mentő. Az oktatási 
tevékenység is a szép feladatok közé 
tartozik, véleménye szerint. 

Fehér Zsigmond mindennapi életét 
próbálja Isten törvényeihez igazíta-
ni, az Ő tetszésében élni. Az életében 
hivatását szolgálatként éli meg. Több-
ször megfogalmazta már, hivatását 
tekintve ,, segédmunkás” , aki a gond-
viselő Isten szeretetében gyakorolja 
pályáját.  

A mentőtiszt boldog családi életet 
mondhat magáénak. Feleségével, aki a 
Bocskai-iskola tanára, a fúvósegyüttes 
fuvolistája, illetve a római katolikus 
egyház kántora, három gyermeket ne-
velnek. Zsigi fiuk éppen most helyez-
kedik el az Országos Mentőszolgálat-
nál. Úgy néz ki, hogy nagyon szereti a 
munkáját. Annácska a Bocskai István 
Gimnáziumba jár. Elképzelhető, hogy 
ő is valamilyen egészségügyi hivatást 
választ majd élete céljának. A legkisebb 
gyerek, Peti valószínű, hogy futballista 
lesz. Mind a hárman hegedülnek, és 
a fúvószenekarban játszanak klariné-
ton, fuvolán és trombitán. 

Fehér Zsigmond három emlékeze-
tes történetet oszt meg olvasóinkkal. 

– Nagyon emlékezetes egy kedves 
fiatalasszony története számomra. 
Amikor elkezdtem Böszörményben 
dolgozni, öt év alatt három gyereket 
szült az OMSZ közreműködésével,  
melyeknél a gondviselés úgy rendezte 
csodásan, hogy tevékenyen jelen lehet-
tem. Az egyik baba a mentőgarázsban, 
a második egy áruház parkolójában, a 
harmadik pedig egy útszélen látta meg 
a napvilágot. Szinte hihetetlen, hogy 
egy embernek ez megadatik. Tiszte-
letből az egyik gyerekét Zsigmondnak 
nevezte el. 

A második történet egy tizenhét 
éves fiatalemberhez fűződik.

–  A fiatalembert egy elsősegélynyúj-
tó foglalkozáson ismertem meg. Ép-
pen az újraélesztést gyakoroltuk. A kö-
vetkező héten egy lakodalomba hívtak 
minket, mentőket, ahol egy idős hölgy 
elvesztette az eszméletét, később leállt 
a keringése és a légzése is. Az a fiatal-
ember, akit az előző héten engedtem az 
útjára, rögtön észrevette a szívleállás 
tényét a helyszínen. Gondolkodás nél-
kül elkezdte az újraélesztést, mielőtt 
odaérkeztünk. Sikerült neki mester-
ségesen az idős nő keringését fenntar-
tani. Ebbe a munkába bekapcsolódva, 
folytatva azt sikerült az újraélesztés.  
A nagymamát két hét múlva kienged-
ték a kórházból. A fiú később bejött a 
mentőállomásra és elmondta, hogy az 
újraélesztés teljesen olyan volt, mint 
amit begyakoroltunk, nem volt félsz 
benne. Ez meghatározó élmény volt a 
számomra. 

A harmadik történet szintén egy új-
raélesztéssel kapcsolatos.

– Egy fiatal embertársunknak leállt 
a szívműködése. Már-már úgy nézett 
ki, hogy semmi esély sincs arra, hogy 
visszahozzuk az életbe. Egy hosz-
szadalmas újraélesztésbe kezdtünk a 
mentőállomás korszerű műszereivel, 
melyeket a Hajdúböszörményi Mentő 
Alapítványunk vásárolt meg. Sikerült 
a Kardiológiai Klinikát rávenni arra, 
hogy fogadják a beteget folyamatos 
újraélesztés mellett. Ez akkor teljesen 
úttörő cselekedetnek számított. Mi a 
műtét alatt is végeztük az újraélesz-
tést. Ők pedig katétert juttattak be a 
hölgy szívébe, ahonnan a problémát 
okozó trombust eltávolították. A cso-
dák, csodájára, ez a harmincpár éves 
beteg, tizenöt nap múlva kávéval és ci-
garettával a kezében, családja körébe, 
otthonába távozott.  A mai napig köz-
tünk él. 

bertalan
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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 20-21.: dr. Tacsi 
Sándor (Tel: 06-30-9-464-8667). Az 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) 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 
24-én, szerdán Fórizs László alpolgármes-
ter tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-12.00 
óra között.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Gyógyszertári ügyelet

19. (péntek) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302
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20-21. (szo-vas.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

22. (hétfő) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

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

24. (szerda) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

25. (csütörtök) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

26. (péntek) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

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.
„Egész életeden át dolgozva éltél, 
most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos kezed
Drága jó Édesapánk Isten veled”

A gyászoló család.

KISS JÁNOS
(a II. Kongresszus Tsz. főkönyvelője)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk

Lapzárta: 
hétfő 10 óra

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

„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, 
csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”

A gyászoló család.

TÓTH  ANDRÁSNÉ
(született Bodnár Sára)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetnyilvánítás

búcsúztatásán megjelentek, ravatalára vi-
rágot, koszorút helyeztek, és mélységes 
gyászunkban részvéttel osztoztak.
„Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
És most elmegyek végleg megpihenni,
Odalenn már nem fáj nékem semmi.”

A gyászoló család.

ERDŐS SÁNDOR
(a volt MEZŐGÉP nyugdíjasa)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk

özv. SZOLNOKI IMRÉNÉ

július 26-án ünnepelte

95. születésnapját. 

Jó egészséget, boldogságot, 
nyugalmat, örömet, sok-sok 
szeretetet, születésnapodra 
szívednek ünnepet kíván: 

lányod, Marika férjével, 
menyed Ildikó, 

öt unokád párjaikkal, 
és tizenegy dédunokád.

Születésnapi köszöntő

KELEMEN IMRÉNÉ

augusztus 10-én ünnepelte

86. születésnapját. 

Ez alkalomból nagyon sok
 boldog születésnapot kívánunk!

Lányod, vejed, unokáid 

és dédunokáid, Hanna és Márk.

Születésnapi köszöntő

Megemlékezés

TARDI IMRE
(az egykori KPM nyugdíjasa)
 halálának 2. évfordulójára

„Csillag volt, mert szívéből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad...”

Három lánya családjával.

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk,

Megemlékezés

HORVÁTH MÁRTON
 halálának 5. évfordulójára

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, 
csak az tudja, akinek már nincs. 
Mindent adhat az ég kétszer. 
Márványt, kincset, palotát, csak egyet 
nem adhat kétszer, szerető édesapát. ”
Bánatos felesége, szerető kislánya: Tündike 
férjével, két unokája: Tündike férjével, 
Timike, két dédunokája: Tibike, Benike.

Fájó szívvel emlékezünk 
drága Édesapám,

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy augusztus 19-én, a Hajdúhét kere-
tein belül, a honvédelmi bemutató és a tűzijáték biztonságos lebonyolí-
tása érdekében, 14 órától 23 óráig lezárásra kerül a Kossuth utcának 
a Hajdúkerület–Weszprémy Gáspár utca kereszteződésétől a Dorogi 
utcának a Deák Ferenc–Diószegi Sámuel utca kereszteződéséig tartó 
útszakasza. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében megérté-
süket köszönjük!            Közterület-felügyelet

Útlezárás

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

A Hajdúböszörményi 
Ökölvívók Egyesülete

szeptember 5-től 
(hétfőtől)  18-tól 19,30 óráig 

ismét megkezdi a 

VERSENY- és 
ÖNVÉDELMI BOKSZ 

oktatását
a Bethlen Gábor

 Általános Iskolában.
Jelentkezni lehet a helyszínen 

Bereczki Gábor edzőnél.
Várjuk a fiatalokat nemre és élet-

korra való tekintet nélkül.
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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 Egyesület 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  Freak Show: DJ MÉSZY 
  | Bocskai tér, nagyszínpad |

9.00-12.00 A Böszörményi Ballon Club fekvőkupola-bemutatója
  | Bocskai tér |
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 Egyesület 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, belső udvar |
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 Egyesület 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 | 
13.00-17.00 A Debreceni Haverda RC Club távirányítós modellautó-bemutatója
  |  Bocskai István Általános Iskola előtti tér | 
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 Egyesület 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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Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja meg a 
Hajdúsági Tükör című kulturális és közéleti 
magazint!

Néhány cím a tartalomból: A haza tragédiája. 
Trianon; Akadémiai Díjas tudós - Kövér György; A 
puszta ősi állata, a racka; Böszörményi kerítések, 
kapuk megható üzenetei;  Élményalapú tehet-
séggondozás a gimnáziumban; Farkaskaland 
Böszörményben és környékén; Világhírű fel-
találó, finomlelkű költő, Veress Ferenc. Petőfi 
Zenei Díjas böszörményi harsonás, Varga Nóri. 
Házasság az üllő előtt;  A kovácsmesterségek, s 
ami mögötte van. A nagy háborút lezáró béke-
szerződéstől a trianoni diktátumig.  A magazin 
500 Ft-os áron megvásárolható, illetve 2.000 
Ft-ért egész évre előfizethető a művelődési köz-
pont gazdasági irodájában.

Önnek lehetősége van örök-befogadni egy 

Megvásárolható a Hajdúsági Tükör
 2. száma

intézményt. Hogyan? Vásároljon vagy fizessen 
elő, majd ajánlja fel egy kiválasztott intézmény-
nek a magazint. 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, művelődési 
központ, Kálvin téri Videotéka, 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

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.

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.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

felvételt hirdet RAKODÓI MUNKAKÖRBE
hosszú távra, jó kereseti lehetőséggel.

Érdeklődni: 06-20/480-6446,
vagy Hajdúböszörményben, 

az Újvárosi u. 12. alatti ügyfélszolgálatunkon.

BAROMFIGONDOZÓ
SEGÉDMUNKÁST KERESÜNK!

Munkavégzés helye:
Hajdúböszörmény- Kányási telep

Jelentkezni az alábbi telefonszámon
lehet!

+36 30 407 8654
 
 
 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon
lehet:

 06/30 825-2577

 

VILLANYSZERELŐT KERESÜNK!

Munkavégzés helye: Hortobágy
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Feketén-fehéren
A nyári időszakban nem csak a 

pihenésé a főszerep a Hajdúbö-
szörményi Sakkozók Egyesülete 
tagjai számára. Többek között er-
ről kérdeztük Gál József elnököt, 
edzőt.

– A nyár mennyire mozgalmas a helyi 
sakkozók számára?

– Egy nagyon mozgalmas tavaszt 
követően, versenyekre készülünk. A 
sportolók számára augusztusban kez-
dődnek el a megmérettetések. 

– Néhányan egy sakktáborban is részt 
vettek.

–Testvértelepülésünkön,  Gyergyó-
alfaluban rendezték meg ezt a sakk-
tábort, melyet a helyi iskola sakkot 
tanító, egyben egyesületünk verseny-
zőinek édesapja, Kiss Arnold szer-
vezett gyermekek számára. Erre mi 
meghívást kaptunk, hogy képviseljük 
városunkat, egyesületünket. Én, mint 
edző is közreműködtem a szakmai 
tevékenységben. Szeretnénk, ha ha-
gyomány válna ebből a lehetőségből. 
Rajtunk kívül Marosvásárhelyi és 
Szatmárnémeti sakkiskola növendé-
kei és oktatói vettek részt a táborban. 
Július 25-től öt napon át tartott. Egy-
két versenyt ki kellett hagynunk emi-
att. Három fiatal ifjúsági játékosunkat 
vittem el szakmai vezetőként a tábor-
ba. A szervezők nagyon kitettek ma-
gukért. Barátsággal fogadtak minket. 
A Gyergyóalfalu melletti, Borzonton 
volt a helyszíne a tábornak. Minden 
tekintetben ideális körülményeket 
biztosítottak a sakk számára a helyi-
ek. Lehetett a szabadban is játszani, 
nagy előadók álltak a rendelkezésünk-
re, és a technikai és tárgyi eszközök 
terén is kiváló lehetőségek voltak a 
rendezők jóvoltából. Messzemenőkig 
elismerően lehet szólni a lehetőségek-
ről. A létszám is ideális volt a munká-
hoz, huszonnyolc gyerek és hat oktató 
vett részt a programon. 

– Mire adott lehetőséget szakmailag 
az egy hét?

– Újdonságokkal is találkozhattak 
a gyerekek. Bepillantást nyerhettek 
abba a szakmai munkába, ami az ot-
tani versenyzőkre jellemző. Főleg 
gondolkozásmód terén fejlődhettek a 
résztevők, gyakorlati példák bemuta-
tásával. Illetve, mint edző beleláthat-
tam az ottani sportéletbe. Rálátást 
kaptam, hogy ott mit, és miként ok-
tatnak és tanítanak a versenyzőknek. 
Ez a program egy tapasztalatcsere is 
volt mindünknek.  Az estéket szakmai 
beszélgetések színesítették. 

– Naponta mennyit foglalkoztak a 
sakkal?

– Minden nap volt három foglalko-
zás. De túrát és szabadidős foglalko-
zásokat is szerveztek a gyerekeknek, 

Labdarúgás
Létavértes SC ’97 – Hajdúböszörményi TE 2–3 (1–3)
200 néző. Vezette: Csiszár K. (Pál G., Molnár L.).
Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Bun R., Forgó P. (Mizsei Sz.), Papp N., 

Komjáti D., Varga D. (Kálmán P.), Nagy Z., Sallai Cs., Tompák B. (Kocsis L.), 
Benke Sz. (Pelles D.), Prokisch D. (Rákos B.). Edző: Harmati Zoltán.

Gól: Szabó V. (2), illetve Prokisch D., Bun R., Papp N. Jók: Tóth R., Kolom-
pár J., Szabó V. 

Ifjúsági: Létavértes SC ’97 – Hajdúböszörményi TE 2–6.

illetve helyi versenyekkel színesítet-
ték a programokat. Az utolsó napon, 
pénteken pedig nemcsak a sakktábor 
résztvevői számára, hanem külső-
sök részvételével, szintén rendeztek 
egy rapid megmérettetést. Hatvanan 
neveztek be a versenyre, melyen fel-
nőttek is részt vettek, valamint in-

AUG. 24.AUG. 24.  (szerda)(szerda)

Sikeres sakkozók
Ünnepélyes éremátadást tar-

tott a Hajdúböszörményi Sakko-
zók Egyesülete augusztus 15-én, 
a művelődési központban. 

A rendezvényen Sőrés István al-
polgármester mondott köszöntőt. Az 
alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
a sakk az egyik legrégebbi sportág. 
A jól működő böszörményi szerve-
zetet az önkormányzat erkölcsileg 
és anyagilag is segíti. Sőrés István 
arról is szólt, hogy a sakkozók be-
csületesen készülnek a versenyekre, 
öregbítik a város hírnevét és ügyel-
nek az utánpótlás nevelésére is. Gál 
József az egyesület elnöke, játékos-
edző kiemelte, hogy 1992 őszén, har-

minc éve alakult a sportszervezet. 
Már az első szezonban megnyerték 
a megyei versenyt. Az elnök örömét 
fejezte ki, hogy az egyesület megélt 
három évtizedet. Kijelentette, hogy 
van történelmük és reméli, hogy jö-
vőjük is lesz. A köszöntőket követő-
en az alpolgármester érmeket és ok-
leveleket adott át, elsőként a megyei 
csapatbajnokságban elért második 
helyért a sportolóknak. Ezt követően 
szintén éremmel és emléklappal kö-
szöntötte az NB/II-es bajnokságban 
ezüstérmet szerzett csapat tagjait. 
Az ünnepségen végül Bertalan Imre 
polgármesteri referens Gál Józsefnek 
mondott köszönetet, kiváló munká-
jáért. 

bertalan

terneten is lehetett a tornát követni. 
Versenyzőink jól szerepeltek, hiszen 
Kiss Marcell a kilencedik, én a harma-
dik lettem, míg Tóth Sándor Benedek 
és Henczel Donát is épp lemaradt az 
első tíz helyről.

– A napi terhelés nem volt fárasztó a 
résztvevők számára?

– Kellemes fáradtságot érzett min-
denki, mert a munka mellett lehetőség 
volt a kikapcsolódásra is. A versenyek 
pedig izgalmat jelentettek. Ráadásul 
erőfelmérésnek sem voltak rosszak 
ezek a lehetőségek. 

– Mennyire sikerült megalapozniuk a 
következő szezont a táborban, a böször-
ményi résztvevőknek?

– Olyan ifjúsági játékosok vettek 
részt a táborban, akik már bekapcso-
lódtak a megyei és NB -s bajnokságok-
ba. A három gyerek főleg a sakkhoz 
való hozzáállásban kapott segítséget. 
Ezeket az itthoni edzéseken is tudják 
hasznosítani. Főleg azt, hogyan állja-
nak a munkához. Példa volt az, hogy 
milyen rend és fegyelem volt a tábor-
ban. Úgy, hogy senki nem volt szigorú 
a résztvevőkhöz. 

– Az elkövetkező időszakban milyen 
feladatok várnak önökre?

– Több nyári verseny is áll előttünk, 
hiszen a pihenőidőszak véget ért. Az 
utánpótlás csapatok mellett, most 
már a felnőttek is elkezdik a munkát. 
Készülünk a csapatbajnokságokra, 
illetve ősszel szeretnénk az ifjúsági 
csoportjainkat is beindítani. Kiemelt 
feladatunknak tekintjük továbbra is 
az utánpótlással való foglalkozást. 

Zsike


