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Szolgálni a lakosságot

A rendezvényen elsőként Kiss Attila
polgármester szólt a megjelentekhez, aki
megfogalmazta, hogy nagyon komoly
időszak a harminc év. Ezalatt egy jól szervezett, hasznos tevékenységet folytató
egyesület dolgozik a város rendjéért. Az,
hogy Böszörmény az ország egyik legbiztonságosabb települése, a polgárőröknek
is köszönhető. Kiss Attila arról is beszélt,
hogy példaértékű a rendőrséggel és más
szervezetekkel történő együttműködésük. Majd hozzátette, hogy a lakosság
szolgálatában továbbra is komoly feladata lesz a polgárőrségnek.
Az ünnepség további részében, Rácz
Gábor elnök tájékoztatójában az elmúlt
harminc esztendő történéseit elevenítette fel. Többek között felidézte, hogy az
egyesület ötvenkét fővel alakult meg. A
maitól teljesen eltérő rendszerben dolgozott. Kiscsoportokban tevékenykedtek, és saját járművel közlekedtek. De
az ambíció, az nagyon nagy volt. Az önkormányzattal kötött megállapodásuk
alapján a polgárőrség felvállalta, hogy
szolgálatellátást végez a város egész
területén. A szolgálati órák száma tizenkettő-tizenötezer órára kúszott fel
évente. De 2013-ban ez meghaladta a
negyvenezret. Negyvenötezer kilométert tettek meg gépkocsival ezidáig. Ez
körüléri az Egyenlítőt. Rácz Gábor értékelőjében hangsúlyozta azt is, hogy
jelenleg nyolcórás műszakkal végzik a
szolgálatellátást, egy hónapra összeállított menetrend szerint. Rendszeresen
részt vesznek a rendezvények biztosításában is. Volt olyan program, ahol ötven
polgárőr teljesített szolgálatot. Az elnök
arról is szólt, hogy százas nagyságrendű
azoknak a kupáknak a száma, amiket a
különböző megmérettetéseken szereztek a böszörményi polgárőrök. A kiváló
eredményeket többnyire országos verse-

nyeken érték el. A helyi szervezet tagjai
két nagyszabású találkozót is rendeztek a városban. Ezek között példaként
emelte ki a X. Országos Polgárőr Napot,
melyen tizenkétezer vendéget fogadtak
Hajdúböszörményben. Rácz Gábor köszöntője végén emlékeztetett rá, hogy a
polgárőrségre még hosszú ideig szükség
lesz.
Az ünnepség folytatásaként Túrós
András az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke köszöntött, aki elismeréssel beszélt a böszörményi szolgálattevők áldozatos tevékenységéről. Fő cél,- mondotta, hogy a polgárőrök elsődlegesen
a közterületeken lássák el feladataikat.
Ezen elvárásnak teljes mértékben megfelel a helyi szervezet. Kiemelte, hogy
az egyesület tagjai tavaly tizennyolcezer
órányit voltak kint területen. Ez személyenként, mintegy kettőszázötven órát
tesz ki, ami sokkal több, mint a hazai
átlag. Majd hozzátette példaként, hogy a
kapcsolatrendszerük is kiváló.
Együttműködnek a rendőrséggel, a
társszervekkel és a civil szférával. Országosan is a legkiválóbbak közé tartoznak. Mindezekért az ünnepségen
a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatát nyújtotta át az elnök az egyesület részére. Ugyancsak elismerésben
részesítette Rácz Gábor elnököt is,
akinek egy Dísztőrt adományozott.
A továbbiakban Boros Viktor megyei
elnök szólt a megjelentekhez. Elmondta,
hogy a böszörményi szervezet eredményei kimagaslóan jók. Stabil egyesületről
van szó, akik mindenhol megjelennek.
A megyei elnök az elkövetkezendő harminc esztendőre is hasonló sikereket kívánt a helyi polgárőröknek.
A rendezvény további részében elismeréseket adtak át. A 30 éves tagságért
Demeter Ferenc, Elek Imre, Kiss B. Antal,
Kiss Sándor, Rácz Gábor, Sz. Molnár Antal, Tardi Tamás, Oláh Barnabás és Varga
Gábor kapott emléklapot és emlékérmet,
valamint tárgyjutalmat.
bertalan
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Közös összefogás eredménye
Ünnepélyes keretek között adták át a Városi Sport- és Rendezvényközpontban a közelmúltban
kialakított sportlőteret, február
1-jén.

Harmincéves a Hajdúböszörmény
Polgárőrség Egyesület. Ebből az
alkalomból tartottak ünnepi közgyűlést a Városházán, január 28án.
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A programon elsőként Kiss Attila
polgármester mondott beszédet, aki
hangsúlyozta, hogy egy újabb olyan
sportág honosodik meg reményeik szerint Hajdúböszörményben, amelynek
résztvevői akár a legmagasabb szintekig eljuthatnak. A sportlövészet eddig
a városban kevésbé volt ismert, az új
létesítmény egyben egy új szakággal
is gazdagítja a HTE-t. A most átadott
sportlőtér korábban szertárként funk-

megszokják, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon fegyelmezettnek
kell lenni, az élet más területén is végre tudják hajtani feladataikat. Ez mindenkinek az előnyére válik. Tiba István
arról is szólt, hogy kiváló módon használta fel a helyiséget a HTE. A város vezetésének komoly elismerés jár azért,
hogy olyan sportágakat is meghonosít
Böszörményben, amelyek vonzóak a fiatalok számára. Bizonyítja a lőtér sikerét, hogy a nemrég alakult szakosztálynak már közel ötven tagja van.
A beruházást Boros György, a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar
Sportlövők Szövetsége alelnöke vette át. Többek között megfogalmazta,

cionált. A kiépített helyiségben korszerű körülmények között sportolhatnak
az egyesület tagjai, akik reményeik szerint minél több csillogó éremmel járulnak hozzá Böszörmény sportéletéhez
– zárta gondolatait Kiss Attila.
A beruházást Tiba István országgyűlési képviselő adta át, aki emlékeztetett arra, hogy elég sok kritikát kap
a polgári kormány a sport támogatása
miatt. Pedig az nagyon sok mindenre
neveli az embereket. Fegyelemre tanít
minden téren. Ez különösen szerepet
kap a lövészetben. Azok a fiatalok, akik

hogy nagy örömmel jött rövid időn
belül másodszor a térségbe. Legutóbb
Újfehértón adtak át egy honvédelmi
sportközpontot, most pedig a hajdúböszörményi létesítményt avathatták fel.
A Honvédelmi Sportszövetség tervei
között szerepel, hogy valamennyi járási
székhelyen honvédelmi sportközpont
jöjjön létre. Boros György végül sok sikert kívánt a jövőbeli munkához. Majd
reményét fejezte ki, hogy minél több fiatal sajátítja el a lövészet alapjait a most
átadott fejlesztésnek köszönhetően.
Zsike
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Rácz Gábor

Nagyfokú alázat és tenni akarás szükséges ahhoz, hogy valaki
jó polgárőr legyen. Rácz Gábortól ez nem volt távoli sohasem.
Úgy véli, hogy az összes polgárőr rendkívüli módon elhivatott,
és erre a társadalmi küldetésre
hivatásként tekint. Ezt bizonyították az elmúlt harminc esztendőben, mióta megaalakult a szervezet Hajdúböszörményben.
– Mint alapító elnök és tag, hogyan
emlékszik vissza a kezdetekre?
– Egyesületünk 1992. január 27-én
alakult meg, azóta folyamatosan működünk – kezdi a beszélgetést Rácz
Gábor, elnök. – Az alapítást megelőző évben a város vezetése már egy
autót adományozott a rendőrség részére. Eljutott a két szervezet addig a
gondolatig, hogy a település biztonsága érdekében valamit tenni kell.
Így bevonták a civil szférát a közrend
és közbiztonság védelmébe. Nagyon
sokat változott a polgárőrség feladata a három évtized során. A teljesítménye is többszörösére nőtt. Sajnos
a létszám nem gyarapodott ilyen
arányban. Csak néhány fővel több,
mint a kezdetekben. Az induláskor a
tagok nagyon lelkesek voltak, az emberekben benne volt a tenni akarás
igénye, hiszen tudjuk, hogy az akkori
közrend és közbiztonság megkívánta, hogy legyen ilyen civil szervezet.
– Miért tartotta fontosnak, hogy
részt vegyen a társadalmi bűnmegelőzésben?
– A munkám mellett számos tevékenységben vettem részt. Már akkor
is több kamara munkáját segítettem,
és segítem a mai napig, és a szakszervezetben is dolgozom. Ezekben
a szervezetekben legalább tagként,
máig jelen vagyok. Tehát nem volt
idegen számomra a társadalmi szerepvállalás. A polgárőrség vezetésének feladatára pedig az akkori alpolgármester, Fekete László kért fel.
– Milyen célokat fogalmaztak meg a
kezdetekben?
– Alapvetően a közrend és közbiztonság védelmét határoztuk meg.
Az állampolgárok tulajdonának a figyelését és megóvását. A célok közt
szerepelt az illegális cselekedetek
visszaszorítása is. Ezekhez az elképzelésekhez a lakosság aktívan csatlakozott. Természetesen a lehetőségek
akkor szerényebbek voltak.
– Az Ön vezetésével mennyire sikerült megfelelni ezeknek az céloknak?
– Büszkén jelentem ki, hogy a hajdúböszörményi egyesület a harminc
év alatt mindig messzemenőkig teljesítette a feladatát. Folyamatosan
figyeltünk arra, hogy új dolgokat vezessünk be. Az eredeti célokon túl,
ma már többek között a környezet
– és ifjúságvédelemben is tevékenyen
részt veszünk. Ez utóbbinál minden
évben iskolakezdési akciókat szervezünk a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében. A hatékony mun-
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ka érdekében a rendőrség mellett
együttműködünk a mezőőrséggel, a
közterületfelügyelettel és a civil szférával, valamint az intézményekkel.
– Melyek az egyesület konkrét Hajdúböszörményhez igazított céljai?
– A város területét nézve, az ország
negyedik legnagyobb települése. Ha
csak a harminchétezer hektárt nézzük, az maga jelentős odafigyelést
igényel. Itt óriási mennyiségű úthálózat van, a külterülettel több mint
hatszáz kilométer. Ezek bejárása óriási kihívás számunkra. Egy-két műszakkal folyamatosan kint vagyunk
a városban. A statisztikák azt mutatják, hogy tizennégy-tizenhat órában
teljesítünk szolgálatot naponta. Tavaly tizennyolcezer órát voltak kint
terepen az egyesület tagjai. Ez közel
háromszáz óra fejenként. Minden elismerést megérdemelnek a tagok.
– Az Ön számára mi a harminc év
legfontosabb momentuma?
– Fontos momentum, hogy a tagság összetartása megvalósult. Még
kilenc alapító tag tevékenykedik a
szervezetben. Ez közel húsz százalékot tesz ki. Ez engem büszkeséggel
tölt el. Ha kicsivel több fiatalt tudnánk magunkhoz „csábítani”, akkor
még elégedettebb lennék.
– Mennyit tölt szolgálatban egy átlagos évben?
– Ez változó. Általában egy-kétezer
óra körül mozog ez a szám. Most már
nyugdíjas vagyok, és többet tudok
kint lenni a terepen.
– Hogyan telnek a szolgálatok, mi
ezeknek a rendje?
– Mi egészen kivételes módszert
alkalmazunk az utóbbi években. Nálunk nyolc órás a szolgálat. Minimum
kettő, de esetenként négy fő lát el
szolgálatot egy-egy műszakban. Ezen
alkalmakkor folyamatos a kapcsolatépítésünk a lakosokkal. Ha esemény
van és jeleznek nekünk, akkor odamegyünk. Ilyen például egy baleset. De
ha nincsen történés, mindenki maga
dönti el, hogy hol akar járőrözni. Az
aktualitásokhoz igazítjuk a munkánkat. Én koordinálom a szolgálatokat.
Kötelezően be kell telefonálnunk a
112-es telefonszámra. Műszakkezdéskor a rendőrség ügyeletén szintén
lejelentkezünk. Ilyen esetekben mindig egyeztetjük a feladatokat.

– Mi a szép az Ön számára ebben a
tevékenységben?
– Az, hogy a közösségért tehetünk.
Az is, hogy éber jelenléttel tudunk
kint lenni a területen és ezzel is segítjük a lakosságot.
– A szolgálata során mennyi embert
ismert meg? Segítik a lakosok a munkájukat?
– A tevékenységünk iránt van
igény a lakosság körében. Segítik is
azt. Az elvárás is nagyon nagy, különösen a külterületeken. A szolgálatom során több ezer lakossal találkoztam már. Tapasztalatom szerint
bizalommal fordulnak hozzám. Mindenre keresem a megoldást. Amúgy
is közvetlen kapcsolatban voltam a
böszörményiekkel a munkám révén.
A Polgármesteri Hivatalban dolgoztam, az építési osztályon. Nincs olyan
ház, amit ne ismernék a városban.
Persze ez egészen más volt, mint a
polgárőri tevékenység.
– Pályája során több elismerést is kapott. Melyekre a legbüszkébb?
– Én minden elismerésemre büszke vagyok. Többször voltam az év
polgárőre. A Város Lakosságáért kitüntetést is megkaptam. Legalább
olyan fontos számomra a Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és Közszolgálati Dolgozók Szakszer-

vezete által adományozott aranygyűrű is. Ezt tavaly kaptam meg. A régióban még senkit nem jutalmaztak
ezzel. Én egyébként ötvenévi munkaviszony után vonultam nyugdíjba.
Ebből negyvenkét évet dolgoztam a
Polgármesteri Hivatalban.
– A család hogyan tolerálja a tevékenységét?
– A feleségem tíz éve tag a polgárőrségnél. De azt megelőzően, a kezdetektől fogva segítette a munkámat
és a szervezet tevékenységét. Többek
között szerepet vállalt a rendezvények megszervezésében. Ennek jelentős részét ő végezte. Csak pozitív
hozzáállást tapasztaltam a részéről.
Mindig tolerálta a távollétemet. Tavaly volt olyan, hogy tizenöt napot
voltam szolgálatban egy hónap alatt.
E mellett a vezetői feladataimat
ugyanúgy el kellett látnom, mint
máskor. Most már mind a ketten aktívan járunk járőrözni. Sőt, a család
többi tagja is részt vesz a tevékenységünkben, két unokánk is közreműködik az egyesület munkájában.
Ez óriási eredmény számomra. A feleségemmel, általában nem együtt
szoktunk szolgálatban lenni, így a
magunk dolgaira is tudunk figyelni.
– Polgárőrként mit vár az elkövetkezendő évektől?
– Véleményem szerint hosszú távon szükség lesz a polgárőrök munkájára. Bár Böszörmény a „béke szigete”, de igény van a működésünkre.
Jó lenne, ha kevesebb óraszámban
kellene tevékenykednünk, mert az
azt jelezné, hogy még biztonságosabb a település. Bizakodó vagyok,
reménykedem abban, hogy az utánpótlás is folyamatosan fog jönni. Próbáljuk az elvárásokat tőlünk telhetően maximálisan teljesíteni.
Bertalan Erzsébet
„A szolgálatom során több ezer lakossal
találkoztam már.”

Esküt tettek

A képviselő-testület tagjai január 27-ei
ülésükön az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba
Papp Zsolt Lászlót (tag), Erdős Imrénét (tag), Tatár Antalt (tag), Kárándi
Erzsébetet (póttag) és Szekeres Gyulát

(póttag) delegálták. A bizottság tagjai
január 31-én Kiss Attila polgármester
előtt esküt tettek, majd alakuló ülésükön Papp Zsolt Lászlót elnöknek, Erdős Imrénét pedig elnökhelyettesnek
választották.
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Önkormányzati krónika
Ülésezett a képviselő-testület január 27-én. A tanácskozáson huszonkilenc téma szerepelt a döntéshozók asztalán.

jelentene. Fórizs László alpolgármester
kiemelte, hogy nagyon jó üzleti tervek
kerültek az asztalra. Pozitívnak tartja,
hogy a cégeknek vannak elképzeléseik a jövőt illetően. Komáromi Imre, a
Elsőként a Polgármesteri Hivatal ta- zrt. elnök-igazgatója megfogalmazta,
valyi munkájáról szóló beszámoló került hogy az önkormányzattal történő kö-

a grémium elé. Az előterjesztés többek
között kitért a szervezet humánpolitikájára, az informatikai lehetőségekre,
a települési főépítész munkájára, a különböző osztályok és a polgármesteri
kabinet tevékenységére. A téma tárgyalása során a bizottságok elfogadásra
javasolták a szakmai anyagot, azzal a
kiegészítéssel, hogy nyilvánítsák ki köszönetüket a hivatal dolgozóinak, tavalyi áldozatos munkájukért. A vita során
Kiss Attila polgármester megfogalmazta, hogy nehéz évet zártak a pandémia
miatt. A munkatársak azonban ebben
a helyzetben is megoldották feladataikat.
Hozzátette, hogy szerteágazó munkát
végeztek az osztályok. Fórizs László alpolgármester kifejtette, hogy valamikor
elismert munkahely volt a Városháza. A
köztisztviselői juttatások alacsony volta
miatt azonban, többen máshová mentek dolgozni, ezért a testület tekintse át
az illetményalapot. Nagy Imre képviselő többek között hiányolta, hogy nincs
városi főorvos Böszörményben. Koláné
Markó Judit jegyző képviselői kérdésre válaszolva elmondta, hogy a státusz
megvan, de még nem sikerült betölteni az állást. Bejelentette, hogy február
8-tól az aljegyzői feladatokat VinczeMiqdadi Edit fogja ellátni. Végül a
testület tagjai, a vita során elhangzott
kiegészítésekkel elfogadták a beszámolót. Ezt követően a Hajdúböszörményi
Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak
idei üzleti terveiről szóló tájékoztatót
tárgyalták a képviselők. A zrt. tagjai a
Városgazdálkodási Kft., a Hajdú7 Kft., a
Szabadhajdú Nonprofit Kft. és a HBCom
Nonprofit Kft. A bizottságok elfogadásra javasolták az előterjesztést. Kiss
Attila polgármester elöljáróban emlékeztetett arra, hogy a cégek felelősen
gazdálkodnak, mindenki a pozitív mérlegre törekszik. A vállalkozásoknak van
jövőképe. A vita során kérdések hangzottak el, egyebek mellett a felügyelőbizottságok munkájáról, az utak és járdák
síktalanításáról. Nagy Imre képviselő
kiemelte, hogy a kempingben régen
programokat is szerveztek. Fontosnak
tartotta, hogy újra beinduljanak ezek.
Kérte a gyógyfürdő belépődíjainak áttekintését, ami nem feltétlenül emelést

zös munkának köszönhető az, hogy
minden érintett pozitív eredménnyel
tervez. A szakmai anyag elfogadását
követően, a nemzetiségi önkormányzat
tevékenységéről szóló tájékoztatót és az
együttműködés felülvizsgálatát tárgyalták a testület tagjai. A szervezet mások
mellett együttműködési megállapodásokat kötött a környező településekkel,
a kölcsönös segítségnyújtás érdekében.
Az illegális hulladéklerakók felszámolására huszonegy konténert helyeztek ki.
Gyermeknapot, Roma Kulturális Napot
és karácsonyi rendezvényt szerveztek,
valamint pályázatokat nyújtottak be.
A téma tárgyalása során több képviselő
is megfogalmazta, hogy újszerű szemlélettel tevékenykedik a nemzetiségi
önkormányzat. Pozitívumként szóltak
a jelenlegi elnök, Nagy Sándor munkájáról is. Végül a képviselők igent mondtak a beszámolóra. Kimondták azt is,
hogy az együttműködési megállapodást
változatlan formában fenntartják. A
továbbiakban a grémium tagjai többek
között helyi rendeleteket módosítottak
és juttatások mértékét határozták meg.
Újabb napirendként az országgyűlési
egyéni választókerületi választási bizottságba Papp Zsoltot (tag), Erdős Imrénét (tag), Tatár Antalt (tag), Kárándi
Erzsébetet (póttag) és Szekeres Gyulát
(póttag) delegálták. Majd a Hajdúböszörményi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum drogellenes stratégiájáról szóló
tájékoztatót vitatták meg. A testület
tagjai elfogadták a szakmai anyagot,
illetve határoztak arról, hogy az önkormányzat a KEF működéséhez az idén
ötszázezer támogatást biztosít. Következő napirendként pedig határozat
született arról, hogy az ebrendészeti
kötelező önkormányzati hatáskör
elvégzésére, december 31-ig ismét
feladatellátási és támogatási szerződést
köt az önkormányzat a Pacsi Kutyamenhely Alapítvánnyal. Az ehhez szükséges anyagi forrás mértékét a január
31-ig történő elszámolást követően, a
költségvetés elfogadása során döntik el.
Felkérték az alapítványt, hogy az elérhetőségeiket jelentessék meg, a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása
érdekében.
bertalan
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Pályaorientációs hét a gimnáziumban
A Bocskai-gimnáziumban január
24-28. között szerveztek pályaorientációs hetet az intézmény diákjainak. A programról Drénné Elek
Andreát kérdeztük.
– Milyen hagyományai vannak a pályaorientációs hétnek?
– Több mint 15 éve már, hogy pályaorientációs foglalkozásokat szervezünk
a tanulóinknak. Kezdetben csak néhány
foglalkozást tartottunk, később vált
egyhetessé a rendezvény. Tavaly, 35 foglalkozás csak online formában volt megvalósítható, az összes előadónk – régi
diákjaink – ilyen formában csatlakoztak
be, idén pedig, többnyire személyesen
voltak jelen az előadók, de volt néhány
online előadás is.
– Melyek a program céljai?

– A cél az, hogy a diákok minél több
információhoz jussanak, ami segíti őket
a továbbtanulásuk megtervezésében,
illetve jobban megismerjék a felsőokta-

tás rendszerét. Olyan életutakat ismerhetnek meg, ami példa lehet számukra.
Hasznos információkhoz juthatnak a
kollégiumi élettel, ösztöndíjjal, utazással
kapcsolatosan.
– Kiknek szól a rendezvény?
– A gimnázium 9-12. évfolyamos diákjai vehetnek részt a foglalkozásokon.
Fontos, hogy a diákok már a 9. évfolyamtól kezdjenek el tájékozódni és orientálódni, ne csak az utolsó tanévben.
– Milyen szakmai programokból áll a
hét?
– Az egyetemi karok, régi diákok karrierútjának a bemutatása, illetve a felsőoktatási szakok bemutatása, jelenleg ott
tanuló diákok által. Korábban céglátogatás is szerepelt a programban, utoljára
2020-ban, a Richternél tett látogatást
egy 20 fős diákcsoportunk.
– Hogyan tudják az eredményességet lemérni?
– Részben a felsőoktatási felvételi sikerességében. Minden tanév elején, az
előző évben végzett osztályok osztályfőnökei beszámolnak a felvételi eredményekről.
Nyomonkövetést is igyekszünk végezni, ki az, aki váltott a képzés közben, ki,
hol találta meg a helyét a munkaerőpiacon.
A felvételi után összesítjük, milyen
széles spektrumon választottak a diákok szakokat. Jövőre úgy tervezem,
hogy egy-egy szakmaterületről lesz egy
pályakezdő vendégünk, egy munkatapasztalattal rendelkező, valamint, aki
még most jár egyetemre. A programon
résztvevő diákoktól is rendszeresen kérünk visszajelzést a hétről, szóban vagy
online kérdőív formájában.
edina

Fejlesztési lehetőségek
Az uniós alapokból származó támogatások 2021-2027-es időszakra
vonatkozó pályázati felhívásai folyamatosan jelennek meg.
Ezekben, az önkormányzatokat közvetlenül érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP
Plusz) kifejezetten a helyi fejlesztéseknek
a megvalósítására összpontosítanak. A
teljes TOP Plusz program keretösszege
Hajdú Bihar megyében 116,139 Mrd Ft,
melyből Hajdúböszörmény bruttó 3,99
milliárd forintot célzott meg, melyből az
alábbi beruházások valósulhatnak meg.
Lehetőség nyílik a hajdúböszörményi
Csillagvár Óvoda épületeinek fejlesztésére, a Dobó utcai telephely felújítására,
akadálymentesítés elvégzésére, a Kölcsey
utcai székhely intézmény teljes körű korszerűsítésére az épület hőszigetelésével,
nyílászárók cseréjével, a tető felújításával. Tervezett támogatási összeg: bruttó
300 millió forint. A Bocskai Gyógyfürdő
energetikai fejlesztése valósulhat meg a
gyógyfürdő épületében, légkezelő gépek
cseréjével, medencetakarással, a termálés elfolyó víz hő hasznosítására, gázmérő
méretcsökkentése által. A tervezett támogatási összeg: nettó 300 millió forint.
A pályázat keretében újabb kerékpárút
építés kezdődhet meg Hajdúböszörményben. Hajdúvid mellett elhaladva
Hajdúdorog irányába, melynek becsült
hossza 11,5 km, valamint Debrecen-Józsa irányába, körülbelül 6,5 km hosszan.
A városban további kerékpárutak valósulhatnak meg a terv szerint, az Ady tértől
a Hadházi utcán, Külső-Hadházi utcán a

város tábláig, közben leágazva a Baross téren a Fürdőkerti meglévő kerékpárúthoz,
és a körúton a Hadházi utcától a Mátyás
király, Szilágyi, Fazekas körútakon a Dorogi utcai új kerékpárútig, vagy ha a pályázatba még belefér, a Hunyadi körúton
tovább, az Arad utcai új kerékpárútig. A
kerékpárút becsült hossza így összesen
5 km. A tervezett támogatási összeg 2,4
milliárd forint.
Szerepel még a programban a könyvtár lapos tetős részének átépítése, az új
extrémsportpálya környezetének rendezése (kerítés, világítás, utcabútorok). A
csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódóan
pedig megvalósulhat a városi csapadékvíz csónakázó tóba történő bekapcsolása.
A Petőfi utcai - Bocskai téri csapadékvízelvezető-hálózat tehermentesítése, a
Győrössy-kerti elvezető rendszer korszerűsítése, illetve az Északi-lucernás városrész csapadékvíz elvezetési rendszerének
a fejlesztése. (Olajütő u., Kert u., Nagy A.
u.) A Gombos András utca csapadékvíz
elvezetésének kiépítése is szerepel a tervezetben. Zöld terület fejlesztéshez kapcsolódóan a Győrössy-kerti park újulhat
meg a körülötte lévő utak, járdák, parkolók felújítása révén, illetve bővülne új
parkolók kialakításával, utcabútorok, játszóeszközök kihelyezésével. A Baross téri
régi emlékpark kisebb mértékű felújítására is lehetőség nyílik, és megvalósulhatna
a fürdőkerti zöldterület rendezése, új emlékpark kialakítása lakossági faültetéshez. Tervezett támogatási összeg: bruttó
990 millió forint.
-edina-
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Áder János köztársasági elnök
április 3-ra írta ki az országgyűlési választásokat. A most lezáruló ciklus tapasztalatairól Tiba
Istvánt, a választókerület képvi- megkeresnek pályázatokkal kapcsolatban. Természetesen, nekik ugyanselőjét kérdeztük.
csak segítek.
– A pandémia mennyire befolyásolta
Választókerületi munka
a lakosok életét, a választókerület fejlő– A parlamenti munkájában mire dését?
– Döntően módosította mindnyáfektette a hangsúlyt?
– A legfontosabb az volt, hogy a junk életét. A körzet városainak és
választókerületem településeit a falvainak a vezetői azonban, majdlegnagyobb hatékonysággal tudjam nem mindannyian kiválóan kezelték
ezt a helyzetet. A fejlesztések továbbképviselni.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Szolgálni a lakosságot
alkalom legyen a mostani beruházás.
Lényeges, hogy a lakosság tapasztalja, minden évben hasonló mértékben
az utak felújítása tovább halad!
– Véleménye szerint mennyire sikerült megalapozni a jövőt ezekkel a fejlesztésekkel, beruházásokkal a városban?
– Kiugró fejlődés előtt áll Hajdúböszörmény. Hiszen olyan lehetőségeket biztosít elképzeléseivel a
dinamikus városvezetés, amelyek
azt vetítik előre, hogy a megyében,
Debrecen után, a legdinamikusabban fejlődő város lehet, ha tudjuk
folytatni a közös munkát.
– Hajdúböszörményben található a
megye legrégebbi középülete, a Hajdúsági Múzeum. A tárlata nagyon szép, az
épület viszont leromlott állapotú.
– Ennek a méltatlan helyzetnek a
megszüntetését személyes presztízsként kezelem. Amennyiben tovább
sikerül „vinnem” a körzetet és a közös munkát a várossal, ezt a problémát meg fogom oldani.

Együttműködés, fogadókészség
A parlamenti munka az országgyűlési képviselő szolgálatának lényeges
része. De számomra az elsődleges
feladat a körzetemben élő emberek
segítése, párthovatartozástól függetlenül. Tehát a fő hangsúlyt nem az
országgyűlési szereplésemre fektettem, hanem a választókerületi munkára. Megemlíteném, hogy továbbra
is a parlament egyik jegyzője vagyok.
Ez komoly megtiszteltetés számomra! A ciklusban egy ideig a vállalkozásfejlesztési, majd az Európai Ügyek
bizottságában működtem közre.
– Milyen négy évet zárnak a választókerület települései?
– A polgármesterekkel az a közös
megállapításunk, hogy talán az eddigi legjobb négy éve volt a településeknek a mostani ciklus. Itt kivételként
Balmazújvárost emelném ki. A másik
kilenc település jelentős fejlődésen
ment keresztül. Ez messze nem azt
jelenti, hogy minden feladatot megoldottunk. Jó irányba haladnak a városok, falvak. A tendenciának folytatódnia kell, hiszen számtalan dolog
van még, amit a polgármesterek és
a képviselő-testületek meg akarnak
valósítani. Ezeket a lakosság joggal
várja el.
– Mennyire éltek a települések a pályázati lehetőségekkel?
– Nagyon kevés olyan lehetőséget
tudok mondani, amit ne használtak
volna ki a települések. A kisebbeknek
ott van például a többi mellett a Magyar Falu Program, a nagyobbaknak
többek között az uniós pályázatok,
valamint hazai forrásból is számtalan program valósult meg. Nekem
elsősorban az önkormányzatok által
beadott pályázatokra van rálátásom.
A ciklusban a települések közel 22,2
milliárdos összegben pályáztak valamilyen forrásra. Egyes helyekről a
vállalkozók és az egyesületek szintén

ra is haladtak. Tehát ezen a téren nem
érte hátrány a választókerületemben
élőket. A mindennapi életünkre viszont rányomta a bélyegét a járvány.
Más életritmust kellett fölvennünk,
alkalmazkodni kellett és kell most is
a megváltozott körülményekhez.

Segíteni a várost
– Böszörmény milyen négy évet tudhat maga mögött?
– Ezt leginkább az itt élők tudják
megítélni. Nem tartom helyesnek,
hogyha egy kívülálló mondja meg
ezt. Saját véleményem szerint ilyen
mértékben soha nem tudott még
Böszörmény fejlődni, mint most. Ez
a lakosság és az önkormányzat közös sikere. A fejlődés irányát nem én
határozom meg, én segítem a várost
céljai elérésében. Ebben a formában
kell a közös munkát folytatnunk.
– Hajdúböszörményben a fejlesztések
közül melyeket emelné ki?
– Nem szeretnék kiemelni egyet
sem, mert minden egyes fejlesztés
valakinek, vagy valakiknek nagyon
fontos. Például az eszközbeszerzést
egy felújítással nem lehet összehasonlítani. Teljesen helytelen lenne.
Talán egyet mégis megemlítenék.
Ezek, az utakkal kapcsolatos programok. Kritikaként kaptuk eddig, hogy
nagyon szép, hogy fejlődik számtalan területen a város. Ugyanakkor
az utak közül több rossz állapotban
van. Nem véletlen, hogy polgármester úrral megállapodtunk, amihez
a képviselő-testület támogatása is
kellett, hogy fókuszáltan figyeljünk
erre a területre. Ennek, év végén már
elindult a megvalósítása. Elmondhatom, hogy ez folytatódni fog. Az erre
a célra elnyert 440 millió forint egyrészt üzenetértékkel bír, másrészt
fontos feladatunk, hogy ne egyszeri

– Milyen a kapcsolata Böszörmény
városvezetőivel, mennyire gondolkodnak együtt?
– A kapcsolatom kiváló a városvezetőkkel és a képviselő testület tagjaival is. Nem az a feladatom, hogy
bármit meghatározzak egy-egy településen. Nekem azt az irányt kell segítenem, amit a vezetők és az ott élők
előírnak, és helyesnek tartanak. Ezt
már sokan megtapasztalták és megértették Hajdúböszörményben. Így
helyes a munkamegosztás.
– Azok közé a képviselők közé tartozik, akik több területen tevékenykednek. Mennyire tudja összehangolni
politikai munkáját a civil társadalmi
feladataival?
– Teljesen. Azt szoktam mondani,
hogy én nem politikus, hanem képviselő vagyok. A kettő között óriási
különbség van. Nekem mind a jobb-,
mind a baloldali állampolgároknak
segítenem kell. Egyforma súllyal és
hatékonysággal szükséges mindenkit
képviselni. Ebből adódóan nincsen
különösebb problémám az emberekkel. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy engem mindenki szeret.
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De az biztos, hogy senki nem tudja
felróni nekem, hogy megkülönböztetést tennék az állampolgárok között.
Számomra ez nem is egy munka, hanem szolgálat. A keresztény, konzervatív értékeket vallom, és ezt tartom
helyesnek. Ez nem jelenti azt, hogy
ne tartanám tiszteletben azoknak a
véleményét, akik más nézeteket vallanak. Az együttműködés alapja mindig a fogadókészség. Ez a települések
fejlődésének egyik alapja. Ahol nem
tartanak igényt a segítségemre, azt
tudomásul veszem.
– Rendszeresen részt vesz a böszörményi programokon.
– Az újonnan kialakított választókerületnek 2014 óta vagyok a
képviselője. Nagyon sokan kíváncsiak voltak a kezdetekben arra, hogy
mennyire tudok beilleszkedni a hajdúk közösségébe. Nagyon komoly
kihívás volt számomra. Ez a nyolc év
arra jó volt, hogy megtaláljam a helyem, és nagyon jól érezzem magam
Hajdúböszörményben, a rendezvényeken. Azt tapasztalom, hogy egyre
inkább elfogadnak az emberek! Látják és megértik, hogy természetes
dolog, ha a Böszörmény központú választókerületben a képviselő kiemelt
feladata, a településen élők segítése!
– Milyen visszajelzéseket szokott
kapni a munkáját illetően?
– A járványhelyzetben a fogadóórákat kevésbé tudom megtartani. De,
ha valaki keres, akkor természetesen
eljövök Böszörménybe, személyes találkozásra. Emailben és a közösségi
portálon, a Facebook-on is elérhető
vagyok. Ez utóbbin úgynevezett fogadóórákat szoktam meghirdetni.
Ezek nagyon népszerűek. Tapasztalatom szerint van létjogosultsága.
Telefonon is nagyon sokan keresnek.
Nem titkos a számom. A legjobb találkozási lehetőségek azonban a rendezvények! Ezeken sokat beszélgetek
az emberekkel. Ilyenkor előfordul,
hogy kritikát is kapok. Mivel közvetlenül hangzanak el az észrevételek,
odafigyelek rájuk. Azt viszont nem
szeretem, ha például álprofilokon
keresztül támadnak egyesek, különösen olyanok, akiknek fogalmuk sincs
egy-egy körzetbeli település életéről,
mindennapjairól. Azt tartom tisztességesnek, hogy vállalva arcunkat intézzük el a dolgainkat, és lehetőséget
adjunk az álláspontok megvédésére.
Bertalan Erzsébet
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Pályám kedves története

A „Csemegés”
Dombi Imre mezőőr a megalakulása, 2002 óta dolgozik a szolgálatnál. Alapító tag volt. Már ekkor
nagyon jól ismerte a böszörményi
gazdákat, hiszen korábban mezőgazdasági szolgáltatást végzett.
Most az ő kedves történetét olvashatják.

gyanúja merült fel bennem. Nagyon
felbosszantottam magamat. Később kiderült, hogy igazam volt, hiszen bizonyíthatóan valaki kiszúrta azokat. Két
tűszúrásnyi nyomot fedeztünk fel. Pár
nap múlva ismét kilátogattam a területre, mivel a gazda újra hívott. Még több
terménye hiányzott. Elbújtam a kukoricásban, és vártam. Meg is érkezett a
Dombi Imre helyismerete kiváló, a tolvaj. Tetten akartam érni, ezért várváros határát napi rendszerességgel jár- tam egy kicsit. Megközelítettem, amit

ja. A természetben való kintlét szintén
vonzó a számára. Vallja, hogy ez szabadabb munkakör, mint egy műhelyben
lévő. Az esztergályos szakmát adta föl a
határért. Munkája révén sokat beszélget az emberekkel, ismeri örömüket
és gondjaikat. A hármas körzet az övé,
ami négyezer hektárt ölel fel. Két szőlőskert is hozzá tartozik. Az évszakoknak megfelelően, ezeket rendszeresen
bejárja.
Dombi Imre története egy nyári napon, tizenöt évvel ezelőtt történt.
– Ekkor az egyik gazda szólt, hogy a
csemegetengerijét valaki rendszeresen
látogatja, lopja. Kimentem a helyszínre és ott egyetlen kerékpárnyomot fedeztem fel. Valószínűsítettem, hogy
a tolvajé lehet. A szálló porból, amit a
kocsim okozott, láthatta, hogy valaki
közeledik. Ezért megbújt. Bementem a
kukoricatáblába, és láttam a hiányt. Miután kimentem a dűlőre azt tapasztaltam, hogy az autóm kereke leeresztett.
Hazavitettem magam egy pótkerékért.
Mire visszaértem, a másik is defektet
kapott. Csodálkoztam, gondoltam turpisság van a dologban, a szándékosság

rögtön észlelt az enyveskezű. Hirtelen
kiborította a zsákból a tengerit, és azt
mondta, hogy csak a szükségét akarta
elvégezni. Nem tudtam vele mit kezdeni. Telefonon segítséget kértem. Kijött
az akkori körzeti megbízott is. De mivel
nem a zsákban volt a kukorica, képtelenek voltunk a tolvajra rábizonyítani a
lopás tényét. A rendőr észrevette, hogy
a kerékpárja felszereltsége hiányos.
Ezért tudta megbüntetni az embert.
Erre aztán nem tudott gombot varrni a
„barátunk”. A csekket az illető nem tudta befizetni, ezért közérdekű munkával
dolgozta le. Egy héten egyetlen napot
kellett tevékenykednie, hat óra hoszszan. Ezért ötezer forintot vontak le a
büntetésből. Kimeszeltettük, és több
esetben kitakaríttattuk vele a buszvárót. Sok illegális szemétlerakóhelyet is
megszüntettem vele.
Mielőtt jött dolgozni, mindig hívott
telefonon, és úgy jelentkezett be, hogy
„Imre bácsi, én vagyok a Csemegés”. A
„Csemegés” már nem lakik Bodaszőlőn, a rendőr is nyugdíjba vonult, de
én még mindig mezőőr vagyok.
Zsike

Repülő autó
A tévéhíradó egyik adásában a képernyőn megjelenik egy repülő autó. Vezetője – megunva a tötyörgést – kinyitja
szuper járgánya szárnyait, levegőbe
emelkedik az autópálya fölött és faképnél hagyja azokat, akik „akadályozták”
őt az előrehaladásban.
Hogy szeretnék-e ilyen autót magamnak? Nagyon berzenkedem és nagyon hezitálok. Mire lenne jó az, hogy
hőzöngjek, kérkedjek és másokat boszszantsak azzal, hogy le és fel röpködök
közülük. De bizonyára lesz (hajjaj, nem
is egy) olyan vastagpénzű világpolgár
társunk, aki csak azért is megmutatja,
hogy neki ez jár, sőt kijár.
Közben olyan krimi jelenetet vizionálok: lesznek olyanok is az autópályákon,

akik ezt a repülőautós magamutogatást
nem veszik jónéven és lesik, vadásszák
az ilyen légi autókat. Kinyitják hagyományos autójuk fedelét, kiemelik géppuskájukat, mit géppuskájukat, légi elfogó, megsemmisítő rakétájukat, és az
autópályán utazók láthatják majd szinte testközelből, hogyan hullnak ripityára tulajdonostul ezek a repülő csodák.
Azt viszont kimondottan szeretném,
hogy legyenek repülő mentőautók.
Hogy mentőseink a 15 perces kórházmegközelítési időt még tovább tudják
csökkenteni. Bár én azt se igazán szeretném, hogy velük egyszer is nagyon
gyorsan kórházba repüljek.
Balla Zoltán
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Így főzünk mi

Egy vendégszerető ember
Tóth Sándor Hajdúböszörményben született. Eredeti szakmája gépszerelő, géplakatos.
1971-1991 között a Béke Termelőszövetkezetnél dolgozott, fuvarozással pedig 30 éve foglalkozik vállalkozóként.
Fia Hajdúnánáson, lánya Budapesten élnek családjaikkal. Párjával
Hajdúböszörményben két kislányt
nevelnek. Rendszeresen főz pródi
hétvégi házukban a családnak, baráti
társaságnak, valamint a vállalkozás
telephelyén a munkatársainak is.
– Honnan a főzés iránti szeretete?
– Édesanyámtól, Ő a Rákóczi utcai általános iskolában dolgozott
szakácsnőként, 86 éves, több éve
nyugdíjas már, de még most is aktív
részese a közös főzéseinknek. Jóleső
érzéssel, elégedettséggel tölt el a társaság, a gyerekek, felnőttek együttléte.
– Mi az, amit szeret főzni?
– Pródon van egy tanyánk, hétvégi házként használjuk. Ott összejön a családunk, a négy gyermekem,
négy unokám, baráti társaságunk,
testvérem, Erika és családja. Szabad
tűznél készül slambuc, babgulyás,
pörköltök: lábszár-, köröm-, csülök-,
zúzapörkölt, a kemencében pedig
tepsiben sütünk húsokat zöldséggel,

körettel együtt. A gyerekek kedvencét, kenyérlángost, pizzát is készítünk.
– Milyen alkalmakra főz?
– Nincs május elseje pörköltfőzés
nélkül, ez az évnyitónk. Emellett a
Zúzafőző fesztiválon, Hajdúhéten.
A fesztiválokat járva örömmel látom, hogy egyre több fiatal készít
bográcsban régi ételeket. Vendégül
láttam korábban óvodai csoportot
is, a gyerekek nagyon élvezték a kötetlen programot a szabadban. Évente toroskáposztát is főzünk üstben,
melyben édesanyám szintén segít.
Valamint a vállalkozás telephelyén a
dolgozóknak is szoktam főzni. Egyegy ilyen alkalom délelőtt 10 órakor
kezdődik és délután 4-5 óráig tart.
Édesanyám pogácsát süt, a párom
pedig süteményekkel egészíti ki. Én a

főzési részt vállalom, a vendéglátást
a család többi tagja végzi.
– Otthon ki főz?
– Itthon a párom sokféle ételt elkészít. Ő is szeret sütni, főzni szívesen
elkészíti a család kedvenceit. Kisebb
születésnapokra megfőzöm a pörköltöt, zúzát, megsütjük a cigánypecsenyét. Karácsonykor kacsát sütünk,
valamint 20 liter halászlevet is főzök,
mindenféle halból, amit a családban
szétosztunk. Édesanyám besegít a
hal passzírozásába is. Névnapokra
harcsapaprikást túrós csuszával, lebbencs tésztával készítem el, amit wok
sütőben pirítok.
– Vannak saját receptjei?
– Sok mindent megnézek az interneten, de próbálom a régi hagyományos ízeket továbbvinni. Az elkészítés módjához van saját receptem.
– Mi a mottója?
– Főzni csak szeretettel lehet. A
megvendégelés az egy szép dolog.
Nálunk központi kérdés, fontos az
étkezés, a mértékletesség. Ezen ételek nem mindennapi fogyasztása teszi ünneppé az elkészítésüket, mely
nemcsak az evésről szól, hanem a
társaságról. Jó érzéssel tölt el, hogy
vendégül láthatom a családomat, barátaimat, ismerőseimet.
– Kedvenc receptje?
– A köröm-csülökpörkölt. Az ösz-

szefűrészelt csontos részét külön
elkezdem főzni kis sóval, nagy fej
fokhagymával, megfelelő mennyiségű vízzel. Amikor félig megfőtt, akkor adom hozzá a kockákra vágott
húst (csülök húsos részét), tetejére
borítom a megdinsztelt hagymát,
pirospaprikával keverve. 15 kg húshoz minimum 2 kg hagyma tisztítva
szükséges, ez sűríti be. Ízlés szerint
bors, csípős paprika. A hagyományos
fűszerezést, tisztább ízeket kedvelem. Lassú, szabad tűzön főzöm és
mire az alsó rész megfő, addig a felső
is, és átveszi az ízeket, így nemcsak a
szaft, hanem a hús is finom ízű lesz.
-edina„Próbálom a régi hagyományos ízeket
továbbvinni.”
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Gyászjelentés
A gyászoló család és a Debreceni Egyetem
mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja
mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy

DR. VARGA GYULA
főiskolai tanár,
a Debreceni Egyetem és a DE Gyermeknevelési és
Gyógypedagógiai Kar volt dékánja,
életének 58. évében, 2022. január 13-án örökre megpihent.
Búcsúztatására 2022. február 1-jén, (kedden) 11 órakor,
görög katolikus szertartás szerint került sor
a Hajdúböszörményi Görög Katolikus Templomban.
Dr. Varga Gyulát a Debreceni Egyetem és a
DE Gyermeknevelési
és Gyógypedagógiai Kar saját halottjának tekinti.

Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük.
Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

KEDVES OLVASÓINK!

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

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

CS. TÓTH ANDRÁS
halálának 1. évfordulójára

BORSÓ JÁNOSNÉ
(született Ludman Mária)
halálának 1. évfordulójára

MOLNÁR ANTALNÉ
(szül. Zolnai Mária)

„Már egy éve, hogy itthagytál,
elbúcsúzni nem tudtál.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért drága jó apai szíved.
Szerető férj voltál, drága jó Édesapa,
mindannyiunk őrző angyala.”
Szerető családja.

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, csoda volt,
ahogy az életért küzdöttél.
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra Te sohasem leszel halott, szívünkben
örökké élni fogsz mint a csillagok.”
Szerető családja.

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

Lapzárta:
hétfő 14 óra.

Köszönetnyilvánítás

Álláshirdetés
A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT.

az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

Véradás

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL lehet az alábbi telefonszámokon:

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

A Vöröskereszt február 12-én, szombaton
8.30 – 13.00 óráig véradást szervez a Sillye
Gábor Művelődési Központban a lakosság
részére.

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Közérdekű információk
Rendőrség:
107
Országos Mentőszolgálat:
104/112
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal
563-200
Sürgősségi ügyelet:
0652/506-303
Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Február
9-én, szerdán Fórizs László alpolgármester
tart fogadóórát.
KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

címre is elküldhetik.

tejelő szarvasmarha telepre

16.00–08.00 óráig

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

8.00–8.00

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és VÉDŐNŐI
szolgálat: Ady tér 10. (piac I. em.)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Február 5-6 (reggel 7-től 19 óráig): dr. Nagy Anna (06-30662-2725). Az ügyeleti ellátásért ügyeleti díj
kerül felszámolásra.

DRÉN JÁNOS
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek!”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380
GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,
péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

Gyógyszertári ügyelet

Február

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

A gyászoló család.

Hirdetéseiket a
szabadhajdu@hbcom.hu

• ÁLLATGONDOZÓ és
• GÉPI FEJŐS

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

„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!”

4. (péntek)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

GÁBOR ISTVÁN

5-6. (szo-vas.)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

7. (hétfő)

Arany Sas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

8. (kedd)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

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

9. (szerda)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

10. (csütörtök)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

11. (péntek)

Patikaplus

Vörösmarty u. 1

Tel: 0620/3434-800

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

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

A gyászoló család.

2022. FEBRUÁR 4.
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Házassági évforduló
Erdős Sándorné
(Fekete Magdolna) és
Erdős Sándor
2022.01.20-án ünnepelték
gyémántlakodalmukat.
Ez alkalommal szeretettel köszönti
őket és további boldog éveket kíván:
lányuk és családja.
Köszönjük, hogy vagytok nekünk!

WorkWear Shop
Munkaruházati boLt
Kálvin tér 12.

Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK|
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00 - 17.00

Emelkedett a fertőzöttek száma
Míg január első hetében 194, második héten 186, harmadik héten
225, addig február első hetéig 362
fő az igazolt, aktív fertőzöttek száma Hajdúböszörményben, ami az

előző héthez képest 60 százalékkal
nőtt. Kórházban 4 személyt ápolnak Covid fertőzés miatt.
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A zene az élete
A napokban adták át a Petőfi
Zenei Díjakat. A Petőfi Rádió és az
M2 Petőfi TV névadóját formázó
szobrokat 11 kategóriában kapták a hazai könnyűzene legjobbjai, közülük 2021. év hangszeres
előadója Varga Nóri lett.
– Hogyan kezdődött a pályád?
– 1985-ben születtem Hajdúböszörményben, Fülöp Valéria és Varga Imre harmadik gyermekeként. A

Maróthi György Általános Iskolában
kezdtem meg tanulmányaimat, zenei tagozaton. Itt Zöldné Kelemen
Éva néninek jelentettünk minden
ének órán énekelve, és az iskolai kórusban is daloltunk. Elsős koromban
kezdtem el az iskolában furulyázni,
majd beiratkoztam a hajdúböszörményi Bartók Béla Zeneiskolába. Kapusi
Kálmánné vett szárnyai alá, aki fuvolázni tanított. Erős alapokat kaptam
tőle kottaolvasásban, illetve versenyekre is eljártunk, jó kis rutin kezdett kialakulni.
– Hogyan emlékszel vissza a fúvószenekarban töltött időszakra?
– A helyi ifjúsági fúvószenekarhoz
csatlakoztam 12 évesen mint fuvolista, később piccolóztam is. Sok helyen
megfordultunk, imádtam ezt a jókedvű csapatot. Itt megtanultam sok zenésztársamhoz alkalmazkodni, illetve
rengeteg csapatépítő buliban vettem
részt, meghatározó része az életemnek a mai napig.
– Pályafutásod szempontjából melyek
voltak a legfontosabb momentumok?
– A Maróthiban találkoztam Iván
Szandrával (Ruby Harlem), akivel azóta sok zenekarban megfordultunk
és nagyon jó barátságot ápolunk. 14
évesen kitaláltam, hogy milyen jó lenne megtanulni egy kicsit harsonázni,
mivel olyan szépen szólt ez az ismeretlen hangszer a mögöttem ülő harsonás fiúk kezében. Egy fél évre akartam csak beiratkozni a zeneiskolába
Tanyi Zoltánhoz (akit a fúvószenekar
vezetőjeként már jól ismertem), ám
közben alakult egy helyi big band,
ahol hiány volt a nagyobb harsonásokból. Így gyakorlatilag beleugrottam a mélyvízbe. Hihetetlen volt!
Talán ez volt az a pillanat, amikor rá-
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Folytatódnak az oltási hétvégék

Februárban továbbra is lehetőség
nyílik regisztráció nélküli oltásra. A
jöttem, hogy amikor csak lehet, szín- tisztiorvosi felkérésnek a hajdúböpadon akarok lenni. A Bocskai István szörményi egészségügyi szolgáltatók
Gimnázium rajz tagozatára jártam, is eleget tesznek, tájékoztatott Erdős
András és Béres Katalin háziorvos.

közben a festészet felé is nagyon kacsingattam. Minden estém felváltva
vagy a zenéléssel, vagy a rajzolással
telt. Az érettségi évében döntenem
kellett: vagy rajz, vagy zene. Ebben
Sándor László volt nagy segítségemre,
aki megmutatta nekem Budapesten a
Kőbányai Zenei Stúdiót. Ez az eddig
soha nem látott atmoszféra azonnal
megbabonázott. Itt lett egyértelmű,
hogy zenészekkel akarom magam
körülvenni. Fekete-Kovács Kornél és
Fekete Pisti, majd Schreck Ferenc tanítványa voltam, de tanított zenekari
gyakorlatot Póka Egon, Halász János
és Babos Gyuszi bácsi is. A Skafunderz
nevű debreceni zenekarral ekkoriban
jó sok fesztiválra eljutottunk, de a
Cubaritmo zenekarban már helyettesíthettem tanáromat. Póka Egonnal
több külföldi táborba is eljutottam.
Ezek után sikeres felvételt nyertem a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
jazz-harsona szakára, ahol többek között Friedrich Károly és László Attila
is tanított. A diploma megszerzése
után pár évre eltűntem, született három csodaszép lányom. Kicsit nehéz
volt a visszatérés, de egyre aktívabb
lettem.
– Milyen zenekarokban zenéltél és zenélsz jelenleg?
– A Ruby Harlem-mel 2019-ben
már Fonogram díjat kaptunk, de a
Nagyferó és Beatrice nagy formációjában is benne vagyok. Egy lány trióval, a Piros Cipellőkkel egyre több
helyen zenélünk. A tavalyi fesztiválokat a Jagermeister Brass Band
pozanosaként is sorra jártam, illetve
egy gyerek zenekarban is tevékenykedem, Kokopelli Jazz Matiné a nevünk. Session zenészként számos
zenekarban megfordultam, pl. The
Biebers, Azahriah, Ladánybene27,
Sugarloaf, Király Viktor vagy éppen
Vastag Tamás stb. Szeretem, hogy nagyon sokféle bandában zenéltem már,
és most is különböző műfajokban tevékenykedem. Szeretem a változatosságot és a kihívásokat. A színpad és a
zenélés az életem, nélküle egyszerűen
nem vagyok boldog.
– Pályafutásod szempontjából menynyire mérföldkő ez a díj?
– Hihetetlen volt számomra a Petőfi Zenei Díj jelölés, szerintem már az
is hatalmas dolog és kevés embernek
adatik meg – pedig rengeteg jó zenész van ám a szakmában – de, hogy
én lettem 2021 év hangszerese, na ez
teljesen váratlanul ért. Fúvós zenész
eddig nem fért bele egyik kategóriába sem, idén elsőnek jutott be fúvós
a hangszeresek közé. Szerintem az is
nagy dolog, hogy nőként nemcsak az
énekesnők vannak megemlítve, hanem végre egy hangszeres előadó is.
– Milyen terveid vannak a jövőt illetően?
– Megpróbálok méltó lenni a díjhoz és remélem, hogy sokat láthattok
majd színpadon. Alig várom a következő kihívásokat!
edina

Erdős András elmondta: első, második, harmadik körös oltások felvételére
lesz lehetőség a rendelőintézetben. Az
oltás regisztráció nélküli, a háziorvosok
és a szakorvosok végzik a vakcina beadását. Csütörtökön és pénteken 14-18 óra

között, háromféle oltóanyagból választhatnak, míg szombaton 10-18 óra között
négyféle oltóanyagból kérhetnek a lakosok. A szakemberek kérik, jelezzék az oltás felvételének szándékát a háziorvosnak, hogy optimális legyen az vakcinák
felhasználás. Bármilyen kérdés merülne
fel az oltásokkal kapcsolatban, abban is a
háziorvosok segítenek, illetve az oltópont
számát is lehet hívni kérdés esetén: +3620-522-8595. A 12-18 év közöttiek oltásával kapcsolatban a gyermekorvosok
adnak tájékoztatást.

2022. február 7 - február 11.
HÉTFŐ
Karfiolkrémleves, levesgyöngy
Lecsós sertésragu, párolt rizs
KEDD
Lebbencsleves
Ananásszal, sajttal grillezett csirkemell, hasábburgonya
SZERDA
Fejtett bableves
Majorannás sült csirkecomb, hagymás törtburgonya, vegyes vágott
CSÜTÖRTÖK
ZÁRVA
PÉNTEK
Babgulyás
Káposztás kocka
Napi menü, helyszíni fogyasztás esetén: 1390 Ft
Napi menü, kiszállítással /elvitelre egyszer használatos dobozban: 1490 Ft
Állandó menü (rántott vagy natúr szelet, rizs, hasábburgonya, vegyes köret)
helyszíni fogyasztás esetén: 1540 Ft
Állandó menü, kiszállítással / elvitelre egyszer használatos dobozban: 1640 Ft
Környezettudatos, lebomló csomagolás: +400 Ft
Köretváltozás esetén 500 Ft felárat számolunk fel.

