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Átfogó kép a gyermekvédelemről

Február 24-én a Szociális Szol-
gáltatási Központ munkatár-
sai 25. alkalommal hívtak össze 
Gyermekvédelmi Tanácskozást.

Töviskes Mária Magdolna intéz-
ményvezető elmondta „célunk, hogy 
a gyerekek minden segítséget meg-
kapjanak, hogy családban nőjenek fel 
testi, lelki és érzelmi fejlődésük biz-
tosítása érdekében.” Czeglédi János, 
önkormányzati képviselő kifejtette, 

hogy a tanácskozásnak és az éves 
munkának köszönhetően teljes képet 
kapunk a városban történt, gyerme-
keket érintő eseményekről. Megje-
gyezte, hogy a gyerekek védelmében 
folyamatos munkára van szükség, 
ehhez a megfelelő munkakörnyezet 
és normatíva biztosítása a céljuk. 

Ezután a központ munkatársai az 
elmúlt év tapasztalatairól beszéltek. 
Széll Csilla, a Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat vezetője többek között 
ismertette a családsegítők munkáját, 
illetve az előző évi statisztika adata-
it. Kiemelte, hogy a tavalyi évet 3197 
fős ügyfélforgalommal zárták, s szólt 
arról, hogy a városban 320 a hátrá-
nyos helyzetű és 565 a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek. Szólt a 
gondozott családok főbb problémái-
ról, és bemutatta azt a 12 veszélyez-
tető tényezőt, amivel a munkájuk so-
rán találkoznak. „ Azon dolgozunk, 

Agrárfórum
„Mit és hogyan termesszünk?” 

címmel tartott szakmai tanács-
kozást a Formula-GP Kft. a mű-
velődési központban, február 22-
én. 

A regionális fórumot immár ti-
zenhatodik alkalommal szervezték 
meg. A program megrendezésének 
elsődleges célja, hogy a mezőgazda-
ságból élők tájékoztatást kapjanak 
a szakmai újdonságokról, illetve ar-
ról, hogy milyen támogatási rend-
szerben termelhetnek. A fórumon 
többek között előadás hangzott el 
az aktuális agrár-, illetve a terület-
hez kötött támogatásokról és azok 
feltételeiről, a termőfölddel kapcso-
latos szabályozások változásáról, 
termeltetési és felvásárlási, valamint 
hitellehetőségekről, illetve az agrár-
piaci kilátásokról, az idei esztendő 
tükrében. Molnár András, ha teheti 
minden szakmai rendezvényen részt 

szokott venni. Ő gabonát termeszt. 
– Tájékozódni jöttünk ide, várjuk 

az új információkat, hogy mire szá-
míthatunk az idei évben. Minden elő-
adást meghallgatok, mert érdekesek 
a témák. 

Nagyné Márton Ildikó gyermekei 
– akik őstermelők – megbízásából ér-
kezett a konferenciára.

– A program nagyon érdekes, kí-
váncsi vagyok a tájékoztatókra. So-
kat várok attól, hogy a támogatások 
terén mi várható, és a szélsőséges 
időjárás tekintetében mit érdemes 
termeszteni. 

Csóka Pál, ahogyan mondja, bele-
született a mezőgazdaságba.

– Mindig részt veszek a rendezvé-
nyen, és megjelenek a szakmai ta-
nácskozásokon. Úgy gondolom, mint 
az Agrárkamara tisztségviselője, ez 
kötelességem is. Tisztában kell len-
nem az újdonságokkal. 

bertalan

Emlékezés az elhurcoltakra

A kommunista diktatúra áldo-
zataira emlékezett február 24-én 
a Bocskai István Gimnázium kö-
zössége. 

Az intézmény egykori tanára, dr. 
Bárány Ottóné Badi Györgyi az ese-
ményeket közvetlenül átélő szemta-
núként tartott rendhagyó történe-
lemórát végzősöknek. Előadásában 

bemutatta, hogyan és miért telepí-
tettek ki erőszakkal az 1950-es évek-
ben a déli- és nyugati határterületek-
ről, valamint a fővárosból sok ezer 
embert a hortobágyi és környékbeli 
munkatáborokba. Ennek során fel-
idézte a lágerek népének hányatta-
tását és szomorú sorsát. (Következő 
lapszámunkban részletes interjút ol-
vashatnak Bárány Ottónéval.)

A gyermekek még nevelhetők és kezelhetők

hogy jó legyen hajdúböszörményi 
gyereknek lenni!”– zárta gondola-
tait. Spitzmüllerné László Gabriella 
iskolapszichológus az iskolai bántal-
mazás jelenségeiről számolt be. Meg-
osztotta tapasztalatait a helyi bántal-
mazóvá- és áldozattá válásról, illetve 
a lehetséges beavatkozási módokról. 
Kitért a bullying és cyberbullying 
(internetes zaklatás) jelenségeire is. 
„A gyermekek az a terep, ami még 
nevelhető és kezelhető”– hívta fel a 

figyelmet a prevenció fontosságára. 
Keresztény Rita, a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője elmond-
ta: a 2022-es évben 135 volt a véde-
lembe vett gyermekek száma, majd 
ismertette a leggyakoribb okokat. 
Felhívta a jelzőrendszer munkatársa-
inak a figyelmét, hogyan tudják töké-
letesíteni munkájukat a gyermekek 
érdekében, majd szólt a gyámható-
ság előző évi tevékenységéről. Pálin-
kás Anikó, jelzőrendszeri tanácsadó 
összegezte bemutatójában a helyi 
óvodák, iskolák, otthonok, a rendőr-
ség és a Komp Egyesület 2022-es évi 
együttműködését. Széll Csilla, jelző-
rendszeri felelősként kiemelte, miért 
fontos az éves szakmai tanácskozás, 
milyen egyéb intézkedések és felada-
tok segítenék a jövőbeni együttmű-
ködést a jelzőrendszer tagjai között.

V.M.F.
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Hegedűs PéternéA hét arca

A polgármester a Város napja al-
kalmából „Polgármesteri Elismerő 
Oklevelet” adományozott Hege-
dűs Péterné nyugalmazott terápi-
ás munkatárs, egységvezető részé-
re, a szenvedélybetegek közösségi 
ellátása és a pszichiátriai betegek 
nappali ellátása területén végzett 
áldozatos munkájáért.

 A Város napján számomra is átadott 
Polgármesteri Elismerő Oklevél megle-
petésként ért. De ki ne örülne egy ilyen 
elismerésnek, ami nekem, a szakmai 
munkának is szól? 

– Természetesen örültem és megkö-
szönöm mindazoknak, akik ismerték 
és elismerték munkámat – kezdte be-
szélgetésünket a kitüntetett.

–Eredetileg nem szociális területen 
dolgozott. Először hogyan választott hi-
vatást?

– Először férfiszabó szakmát tanul-
tam. A három év gyakorlati ideje ren-
delt szabóságban történt, az akkori 
Ruhaipari KTSZ-ben. Ezekre az évekre 
nagyon szívesen emlékezem, mert ki-
váló hely volt az „úri szabóság” meg-
ismerésére, elsajátítására. Ennek az 
alapszakmának egész életemben hasz-
nát vettem. Tehát levizsgáztam ebből a 
szakmából. De már akkor is sejtettem, 
nem állok meg itt. Ezután a Textilfel-
dolgozó Vállalathoz kerültem nővé-
rem munkahelyére, egy fizikailag igen 
megterhelő részre, a bőrszabászatra. 
Akkor már komolyan gondolkoztam 
azon, hogy beiratkozom munka mel-
lett gimnáziumba, levelező tagozatra. 
Ez akkoriban nagyon jó pontnak szá-
mított, mert hamar irodára kerültem, 
mivel gépírni már tudtam, amit otthon 
megtanultam a nővérem gépén. 

– Közben családot alapított. 
– Közben férjhez mentem. A két 

gyermekem születése után inkább 
otthon maradtam (a klasszikus, ha-
gyományos családmodellt követve, az 
anya nevelje a gyermekeit, az apa pe-
dig gondoskodjon róluk) közös meg-
beszélés alapján. Így a férjem sok túl-
órát vállalt, otthon végzett fémipari 
munkákhoz pedig kiváltotta az ipari 
vállalkozását. Most sem bántam meg, 
hogy több mint 15 évet a család össze-
tartására és a gyerekeink nevelésére 
fordítottam. Közben én sem tétlen-
kedtem, befejeztem a gimnáziumot, 
leérettségiztem, varrást vállaltam egy 
helyi butiknak. Cserébe el lettünk lát-
va „menő ruhákkal”, illetve megvarr-
tam magunknak, amire szükségünk 
volt. Ezen kívül a református egyház-
ban vállaltam önkéntes szolgálatokat, 
ifjúság vezető voltam közel húsz évig.
Három csoportot igyekeztem a helyes 
normákra, irányba terelgetni. Ez azt is 
jelentette, hogy a házunk ajtaja folya-
matosan nyitva volt előttük, amivel ők 
előszeretettel éltek is. Gyakori közös 
kirándulások és programok színesítet-
ték életünket. Közben lelkigondoztam 
őket, és ezen kívül hittanoktató vol-
tam a Kálvin téri és a Bocskai téri gyü-
lekezet megbízásából. Ez a sok tevé-
kenység nem gyarapította a szolgálati 
időmet, hiszen mindezt szívességből, 
de nagy örömmel tettem. 

– Hogyan került a szociális területre?
 – Ahogy teltek az évek ráeszméltem, 

hogy a gyerekeim már nem igénylik az 
állandó jelenlétemet, középiskola, kol-
légium és egyéb elfoglaltságaik miatt, 
már nem éreztem eléggé hasznosnak 
magam. Így egyik nap elhatároztam, 
hogy bemegyek a Munkaügyi Köz-
pontba, megkérdezem Szabóné Lévai 
Ágnes vezetőt, hogy nem tudna-e ne-
kem valami hasznos információt adni 
továbbképzésről, vagy egy jó munka-
helyet ajánlani. Mivel nagyon jól is-
mertük egymást kiskorunk óta, ezért 
azonnal ajánlott egy éppen Debre-
cenben induló tanfolyamot, szociális 
asszisztens-képzést. Fogalmam nem 
volt, mit takar ez a szakma, de mivel 
ismerte a szüleim nagylelkű, adako-
zó, befogadó, mindenkin segítő életét 
is, „Ez vagy te, pont neked való lesz”- 
mondta. Gondoltam, biztosan jót akar 
nekem, így aztán jelentkeztem, felvé-
teliztem és felvételt nyertem erre az 
egy éves intenzív képzésre.  A Debrece-
ni Egyetem tanárai voltak az oktatóink 
többségében. Rendkívül hasznos és 
alapos tudásra tettünk szert. 

Nyáron gyakorlati helyet kellett vá-
lasztani, amin nem sokat gondolkod-
tam, mert a Családsegítő munkáját 
nagyon szerettem volna megismerni. 
Így kerültem néhány hét gyakorlatra, 
a későbbi munkahelyemre. Nagyon be-
fogadóak voltak az ott dolgozók, mint-
ha el sem akarnának engedni, mintha 
mindig is oda tartoztam volna. A tanfo-
lyamot szép eredménnyel elvégeztem 
és közép-felsőfokú képesítést szerez-
tem. Majd 2003 márciustól lehetőség 
nyílt rá hogy felvegyenek, egyelőre 
félállásba. Ügyintéztem, de már ennek 
is nagyon örültem. Később teljes ál-
lást kaptam, lassan építgettem magam 
„tégláról-téglára”. A következő „tégla” 
az volt, hogy beiratkoztam andragó-
gia alapszakra a Debreceni Egyetem 
Főiskolai karára. Miután elvégeztem, 
kedvet kaptam még egy szakirányt is 
tanulni, ami leginkább illett a mun-
kahelyi kihívásokhoz. A Családsegítős 
feladataim mellé, a Szociális mene-
dzseri szak elvégzése után már kaptam 
egy félállású egységvezetői megbízást 
is. Ahogy beindult a Pszichiátriai Bete-
gek Nappali Ellátása, akkor felkért az 
intézményvezető ennek vezetésére is, 
a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátá-
sa mellé. Így teljes idejű egységvezető 
lettem ezen a két helyen. Nem köny-

nyű terep a szociális terület, és ezen 
belül ez a két terület főleg nem! Ezt 
igyekeztem lelkiismeretesen végezni 
nyugdíjazásomig, ami tavaly májusban 
történt meg.

– A munka mellett folytatott-e más te-
vékenységet?

– Természetesen az eltelt időszak 
alatt is volt más hasznos elfoglaltsá-
gom. Tíz évig voltam a helyi Vöröske-
reszt szervezetének önkéntese, megbí-
zott titkára az intézményünk részéről, 
ezzel is segítve a rászorulókat, hogy 
minél több segítséget kapjanak, főleg 
adomány formájában. Aktívan részt 
vettem a Vöröskereszt a Nőkért pro-
jektben, ami három évig tartott. Eb-
ben részt vállaltak kollégáim közül is 
néhányan, akik a Tegyünk Többet Töb-
ben Egyesületünk tagjai. Tréningeket, 
képzéseket, programokat szerveztünk, 
tartottunk a városban élők számára, 
főleg a külterületeket igyekeztünk el-
érni. Ez az egyesület 2006-ban jött lét-
re az Intézményben dolgozó kollégák 
összefogásából, hogy még inkább tud-
junk segíteni a hátrányos helyzetben 
élő családoknak, periférián élő egyé-
neknek, gyerekeknek. 2017 áprilistól 
kaptam megbízást a tagok jóvoltából, 
hogy vezessem a szervezetet. Tényke-
déseink sokoldalúak, minden évben 
részt vettünk a Rendőrséggel közösen 
szervezett KRESZ táborban, később 
az intézmény udvarán rendeztük meg 
a gyerekeknek a színes, gazdag prog-
ramokkal teletűzdelt nyári táborokat. 
Részt veszünk az önkormányzat által 
szervezett városi programokon, in-
tézményünkön belül és kívül, adomá-
nyok gyűjtésében, osztásában. Több 
mint 10 évig voltam aktív tagja a helyi 
Városi és Pedagógus kórusnak, ahol a 
közös éneklés felemelő élményén túl, a 
közös kirándulásokra is örömmel em-
lékezem.  

Ha valaki, én igazán elmondhatom, 
hogy az álmaimat követtem és való-
sítottam meg az életem folyamán. De 
ez még nem ért és nem ér véget, remé-
nyeim szerint. 

–  A családjáról mit lehet tudni?
– Férjemmel 45 éves házasok le-

szünk idén. Sok szép dolgot és nehéz-
ségeket is megéltünk már együtt… De 
még újabb tervekkel leptem meg. Mie-
lőtt nyugdíjas lettem volna, még csak 

álmodoztam róla, hogy szeretnék a 
hegyekben egy kis házat, fészket, ahol 
a családunk együtt tud lenni, apraja-
nagyja megpihenhet, kikapcsolódhat. 
Ez mind valóra vált és örömmel járunk 
oda, újítgatjuk, szépítgetjük közösen. 
Ez azért is jó megoldás, mert a lá-
nyom már Budapesten él 16 éve, fiam 
a családjával Debrecenben. Így sok időt 
tölthetünk együtt a Nógrádi Cserhát 
hegyei között. Fiam andragógus vég-
zettségű, de most leginkább marketing 
területen dolgozik, felesége mélyépí-
tő mérnök. Van egy tizenhárom éves 
lányunokám.

Lányom követte leginkább a szociá-
lis területet, legalábbis a tanulmányai 
egy részét illetően. A Nagykőrösi főis-
kolán végzett érettségi után szociális 
munkásként, később a Pécsi Egyete-
men mestervizsgát tett. Ezután pró-
bálta két munkahelyen is hasznosítani 
szaktudását, de Budapest ilyen szem-
pontból kemény terep, főleg az ő kis 
művészlelkének, ami aztán hamar ki-
derült, hogy nem ez az ő iránya. Ekkor 
elvégezte Budapesten a művészet tera-
peuta szakot, a Wesley János Főisko-
lán. Ez már közelebb hozta a művésze-
ti irányt, de mivel ő is mindig szeretett 
tanulni, ezért tűzzománc mesterséget, 
és a bőrművességet is kitanulta, illetve 
még sokféle más szakmát is. 

– A jövőt illetően milyen tervei van-
nak?

– Terveim között még sok minden 
szerepel. Szeretnék jobban belemé-
lyedni a könyvkötészetbe, amit már 
Békéscsabán, egy tanfolyamon nagyon 
megkedveltem. Szeretnék még sokfelé 
kirándulni, utazni hazai és külföldi he-
lyekre is. 

– Boldog embernek érzi magát?
– Nagyon boldog embernek érzem 

magam, de azt, hogy mindezt átélhet-
tem, megélhettem, Istennek (és persze 
embereknek is) köszönhetem. A hit 
egész életemben végigkísér boldog órá-
imban és a nehézségekben egyaránt. 

A konyhámban a falon egy balti házi 
mondás van már negyvenöt éve, sok-
szor ránézek és biztatást kapok:

Utak váltakoznak

Fény  mélységes éj…

De minden kegyelem, ne félj!

Bertalan Erzsébet

A fejedelem emlékezete

A hajdúvárosok képviselői –  köztük két hajdúböszörményi küldött – Bocs-
kai-zarándoklaton vettek részt február 21-22-én.

A kétnapos esemény résztvevői felkeresték a Bocskai István fejedelem életéhez, 
uralkodásához kapcsolódó helyszíneket. Hajdúböszörmény nevében az emlékhelyeken 
Sőrés István alpolgármester és Nagy József önkormányzatai képviselő koszorúk elhe-
lyezésével fejezték ki tiszteletüket a hálás utókor nevében.

„
„
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Önkormányzati krónika
A képviselő-testület február 23-

ai ülésén huszonegy napirend sze-
repelt a döntéshozók asztalán. Fő 
témaként többek között az idei évi 
rendezvénytervre mondtak igent 
a testület tagjai. A már elfogadott 
rendezvénynaptár tartalmazza a 
kiemelt ünnepségeket, az ünnep-
ségeket, megemlékezéseket és az 
egyéb rendezvényeket. 

Az ülés során elhangzott, hogy az 
energiaválság miatt kevesebb támo-
gatást kapnak a programok az idei 
esztendőben. Kérték a külterületeken 
működő civil szervezeteket, hogy ké-
szítsenek saját rendezvénytervet költ-
ségvetéssel. Arról is szó esett, hogy 
amennyiben év közben pozitív válto-
zás történik, felülvizsgálják a rendez-
vénynaptárt. Majd többek között a 
Városi Energetikai Program áttekinté-
se került terítékre, kiegészítve a pályá-
zati lehetőségek feltárásával. Egy friss, 
új program elkészítését rendelték el a 
képviselők, melybe az elmúlt időszak 
változásait is be kell építeni. Az ered-
ményekről pedig készüljön újabb elő-
terjesztés. Elhangzott, hogy az elmúlt 
időszakban a projektek megvalósítása 
során, kiemelt szerepet kapott és kap 
az energiahatékonyság. Tizennyolc 
épület újult meg ilyen formában, il-
letve a jelenlegi kivitelezések során is 
figyelembe veszik ezt a szempontot. 

„Talpunk alatt történelem”
Már jó néhány éve annak, hogy 

új régészeti kiállításra térhetett 
be az egykori Hajdúkerület szék-
házába, a Hajdúság régiségei, a 
letűnt korok története iránt ér-
deklődő lakosság. 

A Hajdúsági Múzeum „Talpunk 
alatt történelem” címmel új időszaki 
régészeti tárlat megépítésére nyert 
támogatást. Célunk, hogy átalakít-
suk, felfrissítsük a múzeum meglévő 
régészeti kiállítási koncepcióját, és a 
nagyközönség elé tárjuk a legújabb 
régészeti kutatási eredményeket. A 
késő bronzkori böszörményi kincs, a 
zeleméri templom, és az Árpád-kori 
Böszörmény falu leletei továbbra is 
központi helyet foglalnak el, de az 
új időszaki kiállítótérben a régészeti 
gyűjtemény rendszeres gyarapodá-
sát követheti nyomon a látogató. Egy 
időszaki kiállítótérben az elmúlt tíz 
év ásatásai során megmentett, haj-
dúsági földalatti kincseket mutatjuk 
be. A megújulás első fázisa a bontás 
volt. Az új kiállítás megnyitásáig a 
múzeum weboldalán biztosítunk le-
hetőséget azoknak, akik újra meg-
szeretnék tekinteni a kiállításból ki-
emelt tárgyakat, továbbá azoknak is, 
akik eddig nem tudták megnézni azo-
kat a múzeumban. A most indított 
„Búcsúzik a kiállítás” című soroza-
tunkban hétről-hétre egy-egy, a régi 
kiállításban szerepelt tárgy rövid be-
mutatásával jelentkezünk, a múzeum 
közösségi felületein. A „Talpunk alatt 
történelem” című új kiállítási egység-
ben az utóbbi évek friss régészeti ku-
tatásainak legszebb leleteit, és legér-
dekesebb lelőhelyeit ismerheti meg a 
nagyközönség. A bemutatott tárgyak 
többek között az újkőkori, Tiszai-kul-
túra mindennapjaiba engednek bete-
kintést. Helyet kapnak még a Kárpát-
medencét először egyesítő avarok 
míves ötvös remekei, és természete-
sen nem maradhatnak ki a honfoglaló 

Ezt követően több helyi rendeletet 
módosított a grémium. A továbbiak-
ban egyetértettek a Csillagvár Óvoda 
és Bölcsőde intézményvezetői (maga-
sabb vezetői) feladatainak ellátására 
kiírt pályázat részleteivel. Az ülésen 
megtárgyalták az önkormányzati in-
tézmények beszámolóit is, melyekben 
a tavalyi szakmai munkájukat ismer-
tették, s ezeket elfogadták a döntés-
hozók. Majd határozatba foglalták a 
testület tagjai, hogy köszönetüket fe-
jezik ki a vezetőknek és a dolgozóknak, 
a színvonalas szakmai munkájukért. A 
tárgyalás során megfogalmazódott, 
hogy professzionális szakmai mun-
kát végeztek az érintettek. Napirend-
re került a város zöldfelületeinek idei 
gondozásáról szóló döntés is. Ennek 
értelmében a feladatot a Hajdúböször-
ményi Vagyonkezelő Zrt. kapta meg. A 
céget felkérték, hogy minél több helyi 
vállalkozást vonjanak be ebbe a mun-
kába. Újabb témaként a távhőszolgál-
tatás hajdúböszörményi helyzetéről 
szóló szakmai anyag került terítékre, 
melyet elfogadott a testület. Ezzel 
kapcsolatban a lakosság tájékoztatását 
kérték a képviselők. A továbbiakban 
terület értékesítésekkel kapcsolatban 
döntöttek, illetve a folyamatban lévő 
nagyobb beruházásokról és pályázati 
lehetőségekről szóló jelentést vitatták 
meg. 
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magyarok „encsöm-bencsömei” sem. 
Igyekszünk rávilágítani arra a tényre 
is, hogy Böszörmény belvárosában 
nem a hajdútelepítéssel kezdődött az 
élet. A kivitelezési munkákat elkezd-
tük. Elsőként elkészült a kiállítótér 
világításának korszerűsítése. Egyedi 
tervezésű vitrineket készítünk, hogy 
az egyes tárgyak szépségét a lehető 
legjobb hatásfokkal emelhessük ki, 
ezért különböző részletmegoldáso-
kat alkalmazunk. Az új kiállításhoz 
jelentős digitális tartalomfejlesztés 
is kapcsolódik. A legtöbb feladatot 
jelenleg az interaktív felületek ter-
vezése, számítógépes programozása, 
grafikai hátterének kidolgozása adja. 
A bemutatott tárgyak szemléltetésé-
hez nemcsak a vitrineket és a falfelü-
leteket fogjuk felhasználni, hanem a 
kiállítás installációjának leghangsú-
lyosabb eleme a padlón kap helyet. A 
kiállítótér padlóját teljes felületében 
egy grafikával borítjuk be, amelynek 
értelmezése választ ad arra, hogy mi-
ért is „Talpunk alatt történelem” a ki-
állítás címe. Célunk, hogy rádöbbent-
sük a kiállítás látogatóit arra, hogy 
bárhol is járnak az országban, a Haj-
dúságban, Hajdúböszörmény határá-
ban talpuk alatt ott rejtőzik a múlt. 
Az elmúlt tíz év felszínre hozott le-
letei segítségével reméljük, sikerül 
bemutatni a Hajdúság tárgyi hagya-
tékának színes világát, amelynek 
megtekintésével a látogatók rácso-
dálkozhatnak arra, hogy itt élt előde-
ik mennyire gazdag örökséget hagy-
tak hátra, és tudatosulhat bennük az 
is, hogy annak megőrzése most már 
közös feladatunk és felelősségünk. 
Reméljük, hogy a kiállítás megtekin-
tése után többen kapnak kedvet arra, 
hogy a múzeum közösségi régészeti 
programjához csatlakozzanak, hogy 
hasonló felfedezések részeseivé vál-
janak.

Dr. Bálint Marianna
a Hajdúsági Múzeum régésze

A mesterprogramot megvalósító 
Tóth Júlia, tanárnő négy csapa-
tot készített fel a gimnáziumból a 
„Wallenberg nyomában” című ve-
télkedőre. 

A Gedeon Hanna, Kiss Mariann és Ko-
vács Leila Éva 10. A osztályos tanulók 
alkotta csapat a váci regionális elődön-
tőben szerzett harmadik helyével kva-
lifikálta magát a döntőbe. A Lengyel 

Blanka, Molnár Zita Emese és Zelei 
Odett 9. B osztályosok kilencedikek 
lettek. A debreceni regionális fordu-
lóban a Cselei Magdolna Sára, Gajdán 
Viktória és Papp Veronika 9. E osztá-
lyos tanulókból felálló csapat 3. helye-
zést ért el, és ezzel ők is bejutottak az 
országos döntőbe. A Révész Márk 11. 
C, Nagy Tamás és Szabó Máté 11. E 
összetételű csapat pedig a regionális 
5. helyezést szerezte meg.

Gimis sikerek

A magyar széppróza mesterfejedelme
A Kertész László Hajdúsági Iro-

dalmi Kör  a városi könyvtárba 
invitálta a magyar prózát és Jó-
kai Mór munkásságát kedvelőket, 
február 24-én. A közönség Papp-
Szalai Sándor kritikus, tanár ér-
dekfeszítő előadását hallgathatta 
végig, aki igyekezett mélyebben 
rávilágítani Jókai munkásságá-
nak kulisszatitkaira.

A Magyar Írószövetség választ-
mánya, Gáll Sándor felvidéki író ja-
vaslatára 2017-ben kezdeményezte, 
hogy február 18-án, Jókai Mór szü-
letésnapján rendezzék meg az egész 
Kárpát-medencében „A Magyar Szép-
próza Napja" elnevezésű emléknapot. 
A rendezvény résztvevői hallhatták, 
Jókai születésnapja azért is alkalmas 
a próza megünneplésére, mert élet-
műve a magyar irodalom egyik leg-
nagyobb és megkerülhetetlen telje-
sítménye. Romantikus regényíróként 
máig megőrizte jelentőségét a nemze-
ti irodalomban. Munkássága hozzájá-
rul a történelmi önismeretünkhöz és 
nemzeti identitásunk megőrzéséhez. 
Nemkülönben: Jókai az első, modern 
értelemben vett hivatásos prózaírónk, 
aki írói és szerkesztői munkásságából 
élt, közéleti szerepeit is íróként visel-
te. Korunk nyelvén mondhatjuk úgy 
is: jól menedzselte magát, akárcsak Pe-
tőfi. Műveit sok nyelvre lefordították 
és világszerte elismeréssel fogadták, 
nagyra értékelték. Írásai itthon és kül-
földön is népszerűek voltak az olvasók 
és az irodalmárok körében. Könyveit 
a mai napig példátlanul nagy szám-

ban jelentetik meg a kiadók. Őszintén 
megmondhatjuk viszont azt, Jókai 
sok jó regényt írt, de rosszat is. Az 
előadó beszélt arról, hogy az alkotót 
már a saját korában is sokan bírálták, 
mert a nyugaton már jelentkező rea-
lizmussal szemben. Jókai mindvégig 
megmaradt a romantikánál. Gyulai Pál 
– költő, író, egyetemi tanár, a magyar 
irodalomtörténet „kíméletlen” kriti-
kusa – gyakran kárhoztatta, hatásva-
dásznak tartotta Jókait, s másik kor-
társa, Péterfy Jenő is éles kritikával 
ostorozta. Kosztolányi Dezső költőnk 
volt az, aki igyekezett ráirányítani az 
olvasók és az irodalmárok figyelmét 
az író munkásságának fontosságára és 
„megkerülhetetlenségére”. Ő mond-
ta róla: mesterfejedelem. Jókai még a 
kiegyezés után is – sőt: egészen halá-
láig – megtartotta Habsburg-ellenes-
ségét, ezzel is erősítve a nemzettu-
datot. Hallhattuk az előadótól: a ma 
középiskolásai nehezen „emésztik” 
Jókai írásait. Ők úgy vélik: kevés ben-
nük a párbeszéd, túlságosan hosszúak 
a képleírásai, olykor nehéz a nyelve-
zete. Mégis arra kell ösztönözni a fia-
talokat, de felnőtt társainkat is, hogy 
forgassák és olvassák nagy romanti-
kusunk regényeit, mert így válhatunk 
irodalmi múltunk, magyarságunk értő 
és méltó ismerőivé. Erre ösztönöz 
bennünket Bényei Péter, kiváló deb-
receni irodalomtudósunk 2018-ban 
megjelent,„Emlékezésalakzatok és 
lélektani reprezentáció a Jókai-prózá-
ban” című könyve is.

Balla Zoltán
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Teljesíthető elvárások
A képviselő-testülete február 10-

én elfogadta Hajdúböszörmény idei 
költségvetését. A tárgyalás során a 
bizottságok egyhangúan támogatták 
az előterjesztést, kiemelve annak ér-
tékességét és pontosságát. Követke-
ző körképünkben többek között a bi-
zottsági elnököket arról kérdeztük, 
hogy az ő szakterületüket mennyiben 
érinti a büdzsé, és milyen a mozgás-
terük.

Kovács Attila (Pénzügyi Ellenőrző 
és Mezőgazdasági Bizottság)

– A bizottságunkra olyan hatással van a 
költségvetés, hogy egész évben a költség-
hatékonyságot tartjuk szem előtt. Illetve a 
kiadásokat és bevételeket felülvizsgáljuk, 
és odafigyeléssel használjuk fel a pénzösz-
szegeket. Az energiaválság miatt különbö-
ző intézkedések történtek. Ezeket betartja 
a bizottság. Ha továbbra is mindenki ma-
gáénak érzi ezt a szemléletet, akkor a bü-
dzsé sarokszámait tudjuk teljesíteni. Nem 
keletkezik semmilyen hiány. A fejlesztések 
és beruházások megvalósulnak, a tervek-
nek megfelelően. Ehhez a javaslatainkat 
mindig megtesszük. Ennek az ellenőrzé-
sével a költségvetés teljesíthető és telje-
sülni is fog az év végére. Egy olyan évre 
számítok, amikor nagyon meg kell fon-
tolni minden egyes forintnak a kiadását. 
Nagyon óvatosan kell bánni a kiadásokkal 
és a bevételekkel. 

Bodnár Margit (Oktatási és Műve-
lődési Bizottság)

– Az október 6-ai ülésén a képviselő-tes-
tület egy takarékossági csomagot fogadott 
el az idei évre is. Ebben egyértelmű volt, 
hogy a grémium nemcsak az önkormány-
zati intézményekre és cégekre, hanem ön-
magára is takarékossági intézkedéseket ír 
elő.  Ez érinti a rendezvénynaptárt, illet-
ve a bizottsági támogatásokat. Bizonyos 
csökkentések léptek életbe. De egyetlen-
egy önként vállalt feladatot sem szünte-
tett meg az önkormányzat. Ez bizottsá-
gunk esetében azt jelenti, hogy csökkent 
a különböző rendezvényeknek a támoga-
tása. A civil szervezetek és egyéb kezde-
ményezések programjait most nem tud-
juk pénzzel finanszírozni. A kiadványalap 
továbbra is megmaradt, csak csökkentett 
mértékben. Tehát az idén is lehet pályáz-
ni. Az óvodáknak és egyéb önkormány-
zati intézményeknek a támogatása nem 
csökkent. Sőt, ami nagyon fontos, hogy 
ideiglenes elvonásra sem volt szükség. Az 
önkormányzat a Gazdálkodási Osztály ve-
zetőjének a javaslatára, egy ötven millió 
forintos rezsivédelmi alapot hozott létre. 
Ami nagyon fontos még, hogy a takaré-
kossági intézkedéseket tartanunk kell. 
Nem nézünk könnyű év elé, de azért üd-
vözítő, hogy nem kényszerült arra az ön-
kormányzat, hogy korábbi támogatásokat 
visszavonjon. De csökkentett mértékben 
tudja ezt 2023-ban biztosítani. 

Bertalan János (Gazdasági, Fejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizottság)

– Bizottságunknak komplex feladata 
van. A költségvetés arányos egyensúlyáért 
is felelünk. Figyelembe kell venni, hogy a 
büdzsé egy nehéz időszakban készült. Az 
egyensúly megteremtése most a kiemelt 
feladat. Ez a költségvetés magas szinten 
eleget tesz a kitűzött egyensúlyi célnak. A 
pályázati tevékenységünknek köszönhe-
tően tovább tudtuk növelni a felhalmozási 
kiadások arányát, a működési kiadásokkal 

szemben. Az energiaválság Böszörményt 
is súlyosan érinti. Ezért szigorú intéz-
kedéseket kellett bevezetnünk. Ennek 
köszönhetően nem kell pénzt elvenni a 
fejlesztési területektől. Kiemelt értéke a 
költségvetésnek, hogy nemcsak a törvény 
által előírt kötelező feladatokra jut forrás, 
hanem az önként vállaltakra is. A fejlesz-
tési területen kiemelem a megnyert pályá-
zatok közül a belterületi utak fejlesztését, 
a csapadékvíz-elvezetést, a zöldfelületek 
rendbetételét, a Petőfi utcai orvosi rendelő 
építését, a strand- és gyógyfürdő korsze-
rűsítését, megvalósulhat a Nyugati Ipari 
Park második ütemének megvalósítása. 
Örömömre szolgál, hogy ebben az évben a 
városban komoly, államilag finanszírozott 
beruházások is megvalósulnak. Megújul-
hat a Külső-Hadházi út, és két körforga-
lom is épül. Két, településeket összekötő 
kerékpárút is létrejön. Nyilván az ember 
mindig többet szeretne, de a kialakult gaz-
dasági környezetben ezekre van lehetőség. 
Boldogsággal tölt el, hogy a város költség-
vetése egyensúlyban van, és Böszörmény 
működőképes. 

Czeglédi János (Népjóléti, Ifjúsági 
és Sport Bizottság)

– Az energiaválság rákényszerítette a 
költségvetés készítőit, hogy bizonyos ta-
karékossági intézkedések lépjenek életbe. 
Ami a mi szakbizottságunk területét érin-
ti, az egészségügyben a megfelelő normatí-
vák biztosítva vannak. Viszont az energia-
megtakarítás itt is jelentkezik. A szociális 
területen is hasonló a helyzet, biztosítva 
vannak a normatívák. A megvonás az ifjú-
ság és sport területét érinti leginkább. A 
Városi Sportközpontban, a téli időszakban 
a fedett fűthető „buborék” elbontása meg-
történt! Ennek köszönhetően igen komoly 
gázmegtakarítás van. A téli szünetben az 
épület minimális temperáló fűtése volt 
megoldva. A kinti edzőpályákon a világítás 
eleve energiatakarékos izzókkal van meg-
oldva.  Az ifjúság területére a tavalyinak az 
ötven százaléka jut. Próbáljuk a kapcsola-
tot tartani a civil szervezetekkel, akik szá-
mára azért írunk ki pályázatokat. Maga a 
bizottság is próbál kiírásokon részt venni. 
Itt említeném a Bethlen Alapítványt. Úgy 
gondolom, hogy az idei év egy szigorú gaz-
dálkodást igényel, de megfelelő odafigye-
léssel teljesíthetőek az elvárások. 
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Aki ismeri a határait

Pályám kedves története

Dr. Balázs József Endre balese-
ti sebészorvos sokszínű egyéni-
ség. Szeretett hivatása mellett 
verseket ír, zenél és sportol.  Éle-
te számos ponton kapcsolódik 
városunkhoz, a böszörményi kö-
zönség már több könyvbemuta-
tóján részt vehetett, tagja a Ker-
tész László Hajdúsági Irodalmi 
Körnek és a helyi szenior vízilab-
dázókkal is gyakran medencébe 
száll. A főorvos most pályájáról 
és életéről vall olvasóinknak.

Dr. Balázs József elmondása szerint 
világéletében orvos szeretett volna 
lenni. Nem volt kérdés, hogy ezt a hi-
vatást választja. Óvodás korában, ami-
kor náluk járt a doktor bácsi, kinézte 
magának az injekciós tűt. Kapott is egy 
fecskendőt, azzal oltogatta szorgalma-
san a szalmatömésű maciját. Már ekkor 
sok minden érdekelte. Még nem tudott 
írni, olvasni, ismeretlen volt számára 
a betűk világa, de imádott térképeket 
rajzolni. Általános iskolás korában az 
édesapja segítségével készített egy 
basszusgitárt, barátjával pedig épí-
tettek egy vasútmodell-terepasztalt.  
Édesanyja pedagógus, a Tóth Árpád 
Gimnáziumban biológiát tanított. Ő 
szerettette meg vele ezt a tantárgyat, 
és így hatással volt a pályaválasztásá-
ra is. Édesapja kohómérnök végzett-
ségű, de rendelkezik gépészmérnöki 
diplomával is.  Ő egy józan parasztész-
szel megáldott ember, akinek nevéhez 
több újítás is fűződik. Szüleitől a gya-
korlatias és mindig pozitív gondolko-
dásmódot kapta örökségül. Egyetemi 
tanulmányait Debrecenben végezte, 
1987-ben szerzett orvosi oklevelet. 
Végzés után a Kenézy Gyula Kórház 
Baleseti Sebészeti Osztályára került, 
ahol harminchat esztendeje gyakorolja 
a hivatását. Hűséges első munkahelyé-
hez, soha nem gondolt arra, hogy vált-
son, szereti az állandóságot. A ragasz-
kodás nemcsak a munkájában jellemző 
rá. Mosolyogva mondja, hogy jelenleg 
is az első feleségével él együtt, és van 
egy közel húsz éves kocsija, amely a 
mai napig kiszolgálja őt. A főorvos 
a munkájával járó nagy felelősség-
gel megtanult együtt élni. Véleménye 
szerint a baleseti sebészet olyan hiva-
tás, amelyhez feltétlenül szükségesek 
bizonyos tulajdonságok is, hogy jó 
szakemberré váljon az orvos. A dip-
lomaszerzés után el kell sajátítani a 
hétköznapi dolgokat, oda kell figyelni 
a szakma mélységeire, több információ 
egyszerre történő kezelésére, kell egy 
bizonyos szintű bátorság is, ugyanak-
kor fel kell tudni azt is mérni, hogy 
hol vannak a határaink. Dr. Balázs Jó-
zsef harminchat év elteltével ki meri 
jelenteni, hogy jól választott pályát. 
Fontosnak tartja a gyógyító munká-
jában, hogy tiszteletteljes kapcsolatot 
alakítson ki a kollégáival és a betegei-
vel. Igyekszik mindenkivel megtalálni 
a megfelelő hangnemet. Ezen a téren 
is sokat jelent a tapasztalat. Balázs Jó-
zsef elmondása szerint, az orvosi pálya 
sok stresszel járó hivatás. A szakmája 
gyakran nemcsak pszichés, hanem je-

lentős fizikális megterhelést jelent. A 
több órás műtétek nemegyszer ólom-
kötényben, próbára teszik az ember 
erejét, ráadásul ezek jelentős részét 
éjszaka vagy hajnalban végzik. Mind-
ezek ellenére a főorvos soha nem bán-
ta meg, hogy ezt a hivatást választotta. 
Alapvetően szerencsés embernek tart-
ja magát, mert nyugodt természete 
van. Kiegyensúlyozottan tud minden 
helyzetet kezelni. Amikor pedig nem 
dolgozik, szabadidejében sokat olvas, 
verseket ír, korábban éveken keresztül 
zenélt, hegedült és basszusgitározott. 
A sport is fontos szerepet játszik az 
életében, ez az állóképességének kar-
bantartása miatt is fontos. Az egye-
temen vízilabdázott, majd húsz év ki-
hagyás után újra kezdte a rendszeres 
sportolást, kapusposzton rendre bizo-
nyítja rátermettségét. Az, hogy ennyi 
területen tud érvényesülni, a biztos 
családi háttérnek is köszönhető. Fon-
tosnak tartja, hogy nyugodt körülmé-
nyek vegyék körül otthon. Ő ezt már a 
szülői házban megkapta. Amióta pedig 
nős, a felesége és gyermekei adják meg 
számára ezt a környezetet. A felesége 
is orvos, reumatológusként dolgozik, 
az elsőszülött lánya fogorvos rezidens,  
a kisebbik lánya pedig ötödéves orvos-
tanhallgató. Balázs József konzervatív 
felfogásúnak tartja magát, számára 
kicsit túlságosan felgyorsult ez a mai 
világ, amelyben gyakran elvesznek a 

közvetlen emberi kapcsolatok. Saját 
megfogalmazása szerint úgy érzi, hogy 
parányit ott maradt a múlt század-
ban. Ettől függetlenül jól tudja kezel-
ni a mozgalmas mindennapokat, nem 
tartja magát elveszett embernek. Sze-
rencsésnek és boldognak érzi magát, 
mert olyan emberek veszik körül, akik 
szeretik. Megtalálta boldogulását a hi-
vatásában is, és ez nap mint nap öröm-
mel tölti el. 

Dr. Balázs József története az orvosi 
hivatásához kapcsolódik. Annak idején 
egy páciensünk bokatörést szenvedett. 
Tanult, jól szituált ember volt, de a 
balesete előtt szeszesitalt fogyasztott. 
Megajánlottuk neki a műtétet, mire az 
volt a válasza: „Tanult barátom! Még 
a gondolat csíráját is öld ki a fejedből, 
hogy Te ezt a bokát ma meg fogod ope-
rálni.” Ezt azóta is emlegetjük a kol-
légák között. Persze másnap, amikor 
már kijózanodott, akkor természete-
sen elnézést kért, és beleegyezett a be-
avatkozásba.                  bertalan
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A nyugdíjasok szolgálatában
Az „Aranykor” Nyugdíjas Egyesü-

let elődje, a városi szervezet 1981. 
január 7-én alakult meg. Pethő Lajos 
kezdeményezésére és vezetésével jött 
létre. Akkor még zömmel pedagógu-
sok voltak az alapítók. Öt év után Fe-
kete Janka vette át a kör irányítását, 
aki huszonkét évig látta el ezt a fel-
adatot.  Innentől kezdve bárki csat-
lakozhatott a klubhoz. Tizenöt éve 
Nagy Imréné a klubvezető, akit hét-
köznapjaikról kérdeztünk. 

– Fekete Janka segítségével kaptam 
meg ezt a feladatot – kezdi beszélgeté-
sünket a klubvezető. – A szüleim is ide 
jártak, ezért volt rálátásom a Janka néni 
tevékenységére. Ő maximálisan tudott 
bánni az emberekkel, nagyon türelmes 
volt. Tartást adott mindnyájunknak. A 
tagjaink nagyon intelligensek, nagyon po-
zitívan állnak mindenhez. A klub vezetője 
elmondta, hogy mára megduplázódott a 
taglétszám. Akár hetven-hetvenöten is ta-
lálkoznak egy-egy foglalkozáson. – A leg-
fontosabb célkitűzéseink a nyugdíjasok 
összefogása, a szabadidejüket megfelelő 
programmal ellátni, és az egészségmeg-
őrzésükhöz támaszt nyújtani – folytatta 
az egyesület vezetője. Mindezeket a kü-
lönböző előadások szervezése is segíti. 
Persze a szórakoztatás is a profilunkba 
tartozik. Rendszeresen rendezünk táncos, 
zenés programokat. A házi ünnepségeink 
is jelentős szerepet kapnak az életünk-
ben. A céljaink megvalósítása érdekében, 
együttműködünk más nyugdíjas szerve-
zetekkel is. Tagjai vagyunk a vármegyei 
Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének. Mi 
annak ellenére, hogy egyesület vagyunk, 
klubszinten működünk. Nem kötelező 

semmi. Éves munkaterv szerint dolgo-
zunk. A téma mindig adott. Így minden-
ki kedve szerint jön el egy-egy foglal-
kozásra. Ha valami nem érdekli, akkor 
nem vesz részt a programon. Általában 
három órakor kezdjük a foglalkozásokat. 
Előtte félórával már nagyon sokan meg-
jelennek. Jól elbeszélgetünk már ekkor 
is egymással. A kezdéskor elkezdődik az 
adott előadás, majd utána még kis cso-
portokban folytatódik az eszmecsere. Itt 
a tagok élményeket tudnak gyűjteni. Eh-
hez csak el kell jönni az összejövetelekre. 

Nagy Imréné különös hangsúlyt fektet 
arra, hogy olyan programot szervezzen, 
amit a tagság kedvel. Ősztől, tavaszig ál-
talában a teremben lévő foglalkozások 
vannak. Ebben az időszakban például 
kiállításokat is megtekintenek. Nagyon 
szeretnek a múzeumba és a levéltárba 
járni. Tavasztól őszig pedig kirándulgat-
nak. Ilyenkor azért beiktatnak még egy-
egy könnyedebb foglalkozást. Népdalos 
délutánt, vagy lazább előadásokat szer-
veznek. Évente négy-öt házi ünnepségre 

Kéz a kézben

A Házasság hete kezdeményezés 
több mint két évtizede Angliából in-
dult el, amely egy hétig a házasság 
és család fontosságára irányítja a fi-
gyelmet.

Mára négy kontinens huszonegy or-
szágában ünneplik. Hazánkban 2008 óta 
rendezik meg a keresztény egyházak és 
civil szervezetek széleskörű összefogá-
sával. A Házasság hetéhez kapcsolódva 
Fejér László és felesége, Gabi voltak a 
vendégei a Bocskai téri Református Gyü-
lekezet rendezvényének. 

– Milyen házasságképet hoztak otthon-
ról?

Gabi: Példaértékű házasságképet hoz-
tam magammal otthonról. A szüleim 
most is együtt vannak, több mint ötven 
esztendeje. Mindent igyekeztek meg-
oldani, megbeszélni. Így lehet tartós az 
együttlétük.

László: Nálunk nagy volt a korkü-
lönbség a szüleim között. Soha nem me-
rült fel, hogy ne együtt éljenek. Teljesen 
más természetűek voltak. Édesapám tel-
jesen higgadt, édesanyám pedig olaszos 
temperantumú. Általában mind a ketten 
mást akartak. Apukám már meghalt, 
anyukám még köztünk van.   

– Milyen elképzelésük volt a saját pár-
kapcsolatukról?

László: Az elsődleges szempont az 
volt, hogy a feleségembe szerelmes le-
gyek. El tudjam képzelni gyermekeim 
édesanyjának. Ezeken túl örök legyen a 
házasságunk. A többit az Istenre akar-
tam bízni. Azt is szerettem volna, ha a 
jövendőbelim vallásos. 

Gabi: Mindenképpen nagyon fon-
tos volt az, hogy biztonságban érezzem 
magam mellette. Olyan férfit akartam 
választani, akire rá tudom bízni az élete-
met. Nekem is nagyon fontos volt, hogy 
vallásos legyen. Így,az Isten felé vezető 
úton együtt tudjunk haladni. 

– Hogyan sikerült a különbözőséget ösz-
szesimítani?

Gabi: Ez egy hosszabb folyamat volt. 
Én olyan típus vagyok, aki nem mondja 
ki, ha fájdalom éri. Nehezen kommuni-
kálok arról, ha valami nem tetszik ne-
kem. Ezért éveknek kellett eltelnie mire 
rájöttem, hogy mindenről beszélni kell. 
Akkor intenzív és nehéz hónapjaink vol-
tak. De sikerült feloldani a problémákat. 
Ebben az ima is nagyon sokat segített 
nekünk.

– Hamar érkeztek a gyerekek?
László: Igen. Az első három gyerek az 

szűk három év alatt született. Őket követ-
te a többi három. Ezután jött a „bónusz”. 
Isten különös kegyelméből adódóan 
megajándékozott minket egy hetedikkel. 
Ő nem a saját gyerekünk, hanem örökbe 

fogadtuk. Ő egy down szindrómás kis-
lány. Őt különös ajándékként éljük meg.   

–  Milyen elveket vallana a gyermekne-
velés terén?

László: Legyen tisztességes és becsü-
letes, valamint kötelességtudó. Amit el-
kezd, azt fejezze be. Azért imádkoztunk 
a legtöbbet, hogy legyen hitük a gyere-
keknek. 

 – Ki az, aki dönteni szokott?
László: Vannak területek amelyekben 

az egyikünk dönt, és vannak olyanok 
amikben a másik. De teljes az átjárás. 
Így le tudjuk venni a terhet a másikról. 
Nyilván én nem döntök az iskolai külön-
órákban, mert ehhez Gabi ért. Ilyen té-
ren soha sincs vita közöttünk. 

– Mi a boldog házasság titka?
Gabi: Nekem az a legfontosabb, hogy 

az Istennel legyen kapcsolatunk. Ez na-
gyon segít a mindennapokban. Emellett 
fontos, hogy nagyon sokat beszélges-
sünk. 

– Mi lesz tíz év múlva?
László: Soha nem gondolkodunk 

ilyen hosszú időtávban. Általában két 
évre tervezünk. Volt, hogy hosszabb idő-
szakra akartam előre feladatokat megha-
tározni, de az Isten mindig közbeszólt. 
Ennek köszönhetően, minden ezerszer 
jobb lett. Így mindig van egy kiskapu, 
amin a Teremtő be tud jönni. 

– Mivel foglalkoznak?
László: Én egy magáncégnél dolgo-

zom, mint projektmenedzser. A mun-
kámat teljes mértékben össze tudom 
egyeztetni a családdal. Az Isten megadta, 
hogy nem kell utaznom. Ennek köszön-
hetően több időm marad a szeretteimre. 
Hét gyereket csak így lehet tisztességgel 
nevelni. Nem vagyok munkamániás, szá-
momra a feleségem és a gyerekek a leg-
fontosabbak.

Gabi: Én nem járok el dolgozni, az 
otthonom a munkahelyem. A gyermeke-
inket nevelem. Így magam osztom be az 
időmet. Most, hogy nagyobbak a gyere-
kek, több időm van. Bekapcsolódtam az 
egyházközösségi munkákba. Például mi 
visszük a jegyesoktatást. 

–  A most házasulandóknak mit fogal-
maznának meg?

Gabi: Azt tanácsolom, hogy bizalom-
mal, szeretettel és örömmel forduljanak 
egymás felé. A házasság egy nagyszerű 
kaland. Éljék meg minden csodálatos pil-
lanatát. Próbálják felfedezni, amit útköz-
ben ad nekik az Isten.

László: Sok házaspár, aki templomi 
esküvőt akar tartani, nem hisz Istenben. 
Nem gyakorló keresztények. Én azt sze-
retném, ha a Teremtőt bevonnák valami-
lyen módon a kapcsolatukba. 

bertalan

is várják a tagokat. Ilyenkor kulturális 
műsor várja az érdeklődőket. Molnár 
Imre koordinálja ezeket a programokat. 

– Gyakran, ilyen alkalmakkor a tagok 
maguk mondják el a verseket. Ez is emeli 
a műsorok színvonalát – mondja. A vár-
megyei nyugdíjas szövetség minden évben 
irodalmi pályázatot hirdet. Tavaly két klub-
tagunk, Bertalan Béláné és Nagy Márton-
né is díjat nyert. Mindenki közösen örült 
a szép sikerüknek. A nyugdíjas újságokban 
rendszeresen megjelennek a rólunk szóló 
írások. Sok kedves emlékem kötődik a klub-
hoz. Nálunk működik egy ötletzsák. Az év 
folyamán bárki beleteheti a kívánságát tar-
talmazó kis papírt. Ebből szemezgetünk, 
amikor a következő évi programot összeál-
lítjuk.  Az egyik klubtagunk javasolta Her-
kulesfürdőt. Először meglepett, hiszen ez 
nagyon messze van. Végül megszerveztük 
az utat. Az egyik legszebb és legkedvesebb 
emlékünkké vált az út. Az idei évre a köze-
lebbi lehetőségeket céloztuk meg. Például 
Máriapócsot, vagy Kállósemjént. A várme-
gyében is több helyet érdemes megnézni.

A nyugdíjasok hetente, kéthetente ta-
lálkoznak. Nagy Imrénétől megtudtuk 
azt is, hogy a tagságuk nagyon szereti az 
irodalmat. Ezen a téren minden jelentős 
eseményhez kapcsolódnak. De nagy sikert 
aratnak az ismeretterjesztő előadások is a 
körükben. A helyismeret is kiemelt szere-
pet kap a tevékenységükben. Annak idején 
sok témában adott elő Csiha László tanár 
úr, vele nagyon szoros kapcsolatban vol-
tak. Manapság sokat segít Bagossi Gábor-
né Katika, Molnár György és felesége, O. 
Szabó István, Zsiros-Simon Mária költőnő, 
és Gencsi Zoltán, Balla Sándor, valamint 
Zohány Margit. 

– Más hasonló profilú klubokkal nagyon 

jó a kapcsolatunk. Itt példaként említe-
ném a hajdúnánási szervezetet. Mintegy 
harmincöt éves a barátságunk. A városban 
működő körökkel pedig úgy vagyunk kap-
csolatban, hogy sok a közös tag. Gyakran 
eljárunk egymás rendezvényeire. 

Egy helyen Nagy Imréné így írt: minden 
elmúlik egyszer. A harag, a csalódottság, a 
fáradtság, még az öröm is. Ami mindvégig 
velünk marad, azok az emlékeink. Nem-
csak a családunkkal kapcsolatos emléke-
ink, hanem azok is, amelyeket azokkal 
az emberekkel közösen szerzünk, akikkel 
szívesen töltünk együtt néhány órát, vagy 
napot. Bízom benne, hogy az „Aranyko-
ros” csapat olyan közösség, ahol szép és 
életre szóló emlékeket lehet begyűjteni. 
Én ezt nagyon komolyan gondolom. Min-
den év elején áldást szoktam kérni a klub 
tagságára. Ez már hagyomány a mi éle-
tünkben. Úgy érzem, hogy ez a közösség 
akkor válik igazivá, ha szeretettel fordu-
lunk egymás felé – zárta gondolatait Nagy 
Imréné.

Bertalan Erzsébet
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Közérdekű információk

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET Február 
1-től hétvégén és munkaszüne-
ti napokon 7–19 óráig, előzetes 
telefonos egyeztetés után, a  Kin-
csem Állatkórház tart ügyeletet 
(Hunyadi krt. 60.). Tel:  0620/ 380 
8180. Az ügyeleti betegellátásért  
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

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

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  beje-
lentése: Tel: 36 80/300-300.

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: (52) 
219-419, hétfő-csütörtök:8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Vá-
rosi Piac irodájában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal            563-200

GYEPMESTERI TELEP A közterületen 
talált állati tetem lakossági bejelentése: 
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-403-
9016. (Hétköznap: 7,30-18 óra, munka-
szüneti és ünnepnapokon 15-16 óra kö-
zött).

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 
Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS: már-
cius 8-án, szerdán dr. Vincze-Miqdadi 
Edit aljegyző tart vezetői ügyfélfoga-
dást 9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET    1830

Gyógyszertári ügyelet

M
ár

ci
u

s

3. (p.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

4-5. (szo-vas.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

6. (h.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

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

8. (sz.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

9. (cs) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

10. (p.) 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

A művelődési központban működő közösségek programjai:

Március 9., 15 óra: a Honismereti Klub foglalkozása. Előadás: Baran-
golás a Déli-Kárpátokban. Előadó: Tatár Antal. Helyszín: Kertész László 
Városi Könyvtár

Lapzárta:
hétfő 14 óra

Északmagyarországi Regioná-
lis Vízművek hibabejelentés: 

0680/22-42-42.

Amennyiben rokonához,
ismerőséhez, szomszédjához

 nem jutott el a Szabadhajdú 
aktuális száma, kérjük, jelezzék 

a problémát a terjesztőnél, 
a 06-20-911-5006-os 

telefonszámon.

SÜTŐ SÁNDORNÉ
(született Erdős Juliánna)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett Édesanyánk

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

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

 A gyászoló család

DOBÓ SÁNDOR 
(a volt Bocskai tsz.nyugdíjasa)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

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

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

 A gyászoló család

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
megismételjük a SZÉP NYÁRI NAP 
című Neoton musicalt március 27-
én 19 órától, a művelődési központ 
színháztermében.
Jegyek kizárólag online vásárolha-
tóak a Jegy.hu hálózaton keresztül!  
https://www.jeg y.hu/program/
szep-nyari-nap-143877

DIMANDNÉ BALOGH ANDREA
(a Bethlen Gábor Általános Iskola

volt pedagógusa)
halálának 7. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk

„Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”

(Juhász Gyula: Consolatio)

Szerető családja

Megemlékezés

ANDIRKÓ MÁRTON
halálának 18. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk szeretteink

„Ha emlegettek, köztetek leszek, 
de fáj, ha látom könnyetek. 
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Családjuk

Megemlékezés

ANDIRKÓ MÁRTONNÉ
halálának 6. évfordulójára

(volt Arad utcai lakosok) 

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magánszemély adózók részére március 

első hetében kerülnek postaládákba a Fizetési Értesítők és a helyi adók be-
fizetésére szolgáló csekkek (2023. március 16-ig fizethetők az esedékes he-
lyi adók, iparűzési adóelőlegek).

Segítve az önkéntes adófizetést Hajdúböszörmény Város Önkormányzati 
Adóhatósága a magánszemély adózóknak postai úton vagy elektronikus úton /
tárhelyekre/ megküldi a 2023.I.félévi Fizetési Értesítőket, valamint a magán-
személyek részére a befizetésre szolgáló csekkeket. Az elektronikus ügyin-
tézésre kötelezett adózóink részére a tárhelyükre küldjük a fizetési értesí-
tést.

A postai kézbesítés és az elektronikus kiküldés 2023. március elején vár-
ható, így kérjük, kísérjék figyelemmel postaládájukat, tárhelyüket. Ameny-
nyiben nem kapnák meg a fizetési értesítést, akkor kérjük, jelezzék azt a 
helyi adóhatóság felé. 

Amennyiben ún. "véglegesítésre váró tételek" is szerepelnek az adószámlá-
jukon, úgy annak összegeit az előzőleg már kiküldött "Határozatban" fog-
laltak alapján kell megfizetniük, vagy a véglegesítést követően kerül szám-
lájukon jóváírásra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  az önkormányzati adóhatósághoz már be-
nyújtott magánszemélyek kommunális adóját, és az építményadóját érintő 
adatbejelentéseket, melyek adókötelezettség megszűnéssel függenek ösz-
sze, országos informatikai ASP Adószakrendszerben - annak informatikai 
fejlesztése miatt - a számlaegyenleg készítés időpontjáig még nem lehetett 
feldolgozni. Amennyiben a fejlesztések megtörténnek, beadványaikat fel-
dolgozzuk és ezekről külön Határozatban értesülnek az érintettek.

Helyi adó ügyeket - így többek között bankkártyával történő adófizetést is - 
az Elektronikus Önkormányzati Portálon (E-Portál) keresztül lehet elektronikusan 
intézni. Az E-Portálon helyi adóügyeket lehet indítani, adószámla egyenleget le-
het lekérdezni, bevallási információkat lehet megtekinteni és a helyi adókat egy-
szerűen be is lehet fizetni.

Ezeket a folyamatokat adózó vagy meghatalmazottja az E-Portálról tudja indí-
tani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Ha további információt szeretnének kapni, hívhatják központi telefonszámun-
kat 52-563-200-as központi számot és munkaidőben kollégáink készséggel áll-
nak az Önök rendelkezésére!

Megértésüket köszönjük, tisztelettel: Helyi adóhatóság munkatársai

ÓRIÁSTEKNŐS KIÁLLÍTÁS
a Sillye Gábor Művelődési Központban

március 19-én (vasárnap) 
16-18 óráig 

folyamatosan megtekinthető.
Információ: 0630/4941-991.

Jegyárusítás: aznap a helyszínen.

MÁRCIUS 17. (péntek) 18.00
Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia
Sillye Gábor Műv.Közp. és Közösségi Ház 
Bocskai István tér 4. A jegy ára: 3900 Ft
Belépőjegyek kaphatók: a művelődési központ-

ban, a heydelight.jegy.hu
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Február 19-én ünnepelte 65. házassági évfordulóját Szolnoki Béla és Szol-
noki Béláné (Szül: Csibi Katalin) családjuk, barátaik szeretetteljes köré-
ben. E szép és meghitt családi eseményen Béla bácsi és Katika néni megújítot-
ták a 65 évvel ezelőtt tett házassági fogadalmukat. Az egymás iránti szeretet 
és tisztelet kiemelkedő jelentőségét hangsúlyozta Sőrés István alpolgármester 
köszöntőjében, aki Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nevében gratu-
lált és további jó egészséget kívánt a vaslakodalmat ünneplő Szolnoki házas-
párnak.

Vaslakodalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, 20/B.§ alapján pályázatot hirdet a 

CSILLAGVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY
(székhely: 4220 Hajdúböszörmény Kölcsey Ferenc u. 1.)

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás ellátására 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony – a közalkalmazott által 
betöltendő óvodapedagógus munkakörben – határozatlan időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony – a közalkalmazott által betöltendő csecsemő-és kisgyermeknevelő 
munkakörben – határozatlan időre szól.
A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
Magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. 
augusztus 01. napjától 2028. július 31. napjáig szól. 
Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 
székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. szám.
telephely: 1. 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 68.
  2. 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 70.
  3. 4220 Hajdúböszörmény, Hét vezér utca 58.
  4. Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Hajdúvidi Tagintézménye4086 Hajdúböszörmény, Óvoda utca 15
Magasabb vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, ésszerű és takarékos gazdálkodás, az intézményi költségvetés betartása, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügy-
ben, amelyet a jogszabályok hatáskörébe utalnak.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint 
a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány - büntetlen előélet, illetve annak iga-
zolása, hogy a pályázó nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkoztatástól vagy tevé-
kenységtől eltiltás hatálya alatt.
• cselekvőképesség,
• óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – az Nktv. 67.§ a pedagógusok előmeneteli és 
illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellék-
let 2. pontjában meghatározott– óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• adott nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idő-
re, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munka-
körben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú 
melléklet I. rész, I./2./C. pontjában a vezetői beosztásnál felsorolt felsőfokú iskolai végzettség, szak-
képzettség,
• szociális szakvizsga vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 
vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben meghatározott vezetőképzés teljesítése,
• a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtá-
sáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet 3.§ (3) bekezdése alapján a magasabb vezető beosz-
tásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai ké-
pesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés 
vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A magasabb vezető, 
vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik. (3/A.§) 
• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki az adott intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
• A Kjt. 41-43.§-ban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.
Figyelemmel a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet 21/A.§ (5) bekezdésére – többcélú intézmény-
ben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra lé-
tesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bár-
melyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség – a pályázónak 
elegendő az egyik pályázati feltételnek megfelelnie.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat vagy azok másolata,
• három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány - büntetlen előélet, illetve 
annak igazolása, hogy a pályázó nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól 
vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt - 
• részletes szakmai önéletrajz
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program fejlesztési 
elképzelésekkel
• szakmai gyakorlatról szóló igazolás
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához
• nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület a pályázó személyét érintő ügyet nyílt vagy zárt ülésen 
tárgyalja
• nyilatkozatot arról, hogy a vezetői megbízásával a Kjt., illetve Nktv. vonatkozó rendelkezése szerint 
összeférhetetlenség nem áll fenn
• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései 
alapján nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, 
úgy a 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint teljesíti a vezetőképzést.
Beosztás betölthetőségének időpontja: A magasabb vezetői beosztás 2023. augusztus 01. nap-
jától tölthető be.
Pályázat benyújtásának határideje:  2023. április 30.
Pályázat benyújtásának módja: 
• Postai úton, Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani (4220 Hajdúböszörmény, Bocs-
kai István tér 1.) 
• Személyesen, Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal/Iktató (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai 
István tér 1.)
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:h/73/2023., Vala-
mint a beosztás megnevezését: intézményvezető
Pályázat elbírálásának módja, rendje:  A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a vélemé-
nyezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, majd hajdúböszörmény város önkormányzatának kép-
viselő-testülete dönt a magasabb vezetői megbízásról. Ha a magasabb vezető beosztással történő 
megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges, úgy a kinevezési jogkör a megbízá-
si jogkör gyakorlóját illeti meg. (Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor négy hónap próbaidő kerül 
megállapításra.) A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályázat elbírálásának határideje:  2023. június 30.
Pályázati kiírás közzétételének helye és ideje: 
• Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán: 2023. február 28. 
• Szabadhajdú Hetilap – 2023. március 03.
• Hajdúböszörmény Város honlapja: 2023. március 03 - 2023. április 30.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Hajdúböszörmény Város Jegyzőjétől kérhető (Tel.: 
52/563-257, Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 57. iroda).

II. Az ifjúság területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

NÉPJÓLÉTI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

folyamatos pályázatot hirdeta város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett 
székhellyel rendelkező ifjúság területen működő egyesületek számára. Alapítványok, természetvédelmi, illetve 
sportegyesületek, diáksport egyesületek nem pályázhatnak.

2023. évben felhasználható keretösszeg: 1.000.000 Ft, azaz Egymillió Ft. 
A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximum 150.000 Ft lehet. 
A pályázat célja: Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző, önálló jogi sze-

mélyiségű ifjúsági szervezetek programjaik megvalósításához kiegészítő támogatás nyújtása, valamint pályáza-
ti önerő képzéséhez. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 17. 12.00 óra
A pályázatokat kizárólag papír alapon, „Ifjúsági pályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, postai úton (4220 

Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán, a 24-25-ös irodába 
lehet benyújtani.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.
A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással, a Pályázati Szabályzatban meghatározott mellék-

letekkel együtt kell benyújtani. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) 30 napnál nem régebbi Törvényszék igazolását arról, hogy a pályázó működő szervezet, valamint az alá-

írásra jogosult képviselőtől hitelesített aláírási címpéldány vagy hitelesített banki aláírási címpéldány,
b) nyilatkozat arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 
nincs folyamatban,

c) igazolás, vagy nyilatkozat a saját forrás, vagy egyéb forrás nagyságáról és rendelkezésre állásáról.
A Pályázati Szabályzat szerint, amennyiben a program megvalósításához saját erő is szükséges, annak meg-

létét igazolni kell. 
Pályázatot nem nyújthat be, aki az Önkormányzattól kapott 2022. évi támogatásával határidőre nem számolt 

el. 
Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám – 

24-25-ös iroda), illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Kovács Erzsébet osztályvezető ad (+36 52/563-224).
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

I. A sport területén kiírásra kerülő pályázati felhívás: 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

 NÉPJÓLÉTI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA
pályázatot hirdet

a város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező sport 
területen működő egyesületek számára. Óvodai, iskolai alapítványok, természetvédelmi, illetve diáksport egye-
sületek, a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai által működtetett sportegyesületek nem pályáz-
hatnak.

2023. évben felhasználható keretösszeg: 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió Ft
A pályázat célja: Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző, önálló jogi sze-

mélyiségű sportszervezetek működési feltételeinek kiegészítéséhez, programjaik megvalósításához támogatás 
nyújtása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 17. 12.00 óra
A pályázatokat kizárólag papír alapon, „Sportpályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, postai úton (4220 Haj-

dúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán, a 24-25-ös irodába lehet 
benyújtani.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.
A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással, a Pályázati Szabályzatban meghatározott mellék-

letekkel együtt kell benyújtani. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) 30 napnál nem régebbi Törvényszék igazolását arról, hogy a pályázó működő szervezet, valamint az alá-

írásra jogosult képviselőtől hitelesített aláírási címpéldány vagy hitelesített banki aláírási címpéldány,
b) nyilatkozat arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 
nincs folyamatban,

c) igazolás, vagy nyilatkozat a saját forrás, vagy egyéb forrás nagyságáról és rendelkezésre állásáról.
A Pályázati Szabályzat szerint, amennyiben a program megvalósításához saját erő is szükséges, annak meg-

létét igazolni kell, illetve el kell vele számolni.
Pályázatot nem nyújthat be, aki az Önkormányzattól kapott 2022. évi támogatásával határidőre nem számolt 

el. 
Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám – 

24-25-ös iroda), illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Kovács Erzsébet osztályvezető (+36 52/563-224).
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

Március 7-én (kedden) 8.30 – 
13:30 óráig véradást szervez a 
tanulók és a lakosság részére a 
Széchenyi István Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában.

Véradás
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Labdarúgás

Az aktív labdarúgás most élete 
fontos része, de már a másik ol-
dalról is figyeli ezt a sportot, hi-
szen edzőként a HTE focista pa-
lántáit terelgeti. Mizsei Szabolcs, 
aki vallja, ha valamit szeret az 
ember, az nem megterhelő a szá-
mára. 

– Hol és mikor kezdett el focizni?
– Én nyírbátori lakos vagyok. A 

nagyszüleim javaslatára 2004-ben, 
édesapám segítségével elkezdtem az 
ovi-focit. Tehát négy-öt évesen már a 
labda bűvöletében éltem. 

– Miért éppen ezt a sportot választot-
ta?

– Nálunk ez családi hagyománynak 
tekinthető. Mind a két nagypapám és 
édesapám is labdarúgó volt. Egyértel-
művé vált, hogy én és a testvérem ezt 
a sportágat választjuk. A család öröm-
mel fogadta ezt a döntésünket. Édes-
anyám a sérülések miatt kicsit félt 
minket, de mindenki mellettünk van. 

– Más sportágakban kipróbálta ma-
gát?

– Nálam csak a labdarúgás jöhetett 
szóba. Ez a mindenem. 

– A HTE felnőtt csapatához hogyan 
került?

– Két és fél éve, nyáron Debrecen-
be kerültem az egyetemre, testneve-
lő-gyógytestnevelés szakra. Egy kis-
pályás tornán az akkori másodedző, 
Gyarmati Zoltán felfigyelt rám. Meg-
keresett, és én igent mondtam a HTE 
ajánlatára. 

– Mennyire találta meg helyét a csa-
patban?

– Teljesen megtaláltam a helyemet 
a csapatban. Nagyon jól érzem itt 
magam. Jó a közösség és családias a 
légkör az együttesnél. Jó kapcsolatot 
alakítottam ki mind az edzőimmel, 
mind a csapattársaimmal. 

– Milyen poszton játszik?
– Jelenleg védekező-középpályás-

ként. A csapatban sokan vagyunk a 
középpályára, ezért nagy a versengés 
közöttünk a csapatba jutásra. 

– Mennyire van most együtt a csapat?
– Nagyon együtt van a csapat. Sze-

retnénk minél jobb eredményt elérni. 
A cél, a dobogós szereplés. Természe-
tesen erre nagy esélyt látok. . 

– Hogyan sikerült a tavaszi szezonra 
való felkészülés?

– Már lejátszottuk az első két mér-
kőzésünket. A felkészülési időszak-
ban egy edzőmérkőzésen vereséget 
szenvedtünk, illetve egy döntetlen 

Kézilabda

Cél a dobogóKabai Meteorit SE – H TE 0–1 (0–0) 100 néző. Vezette: Puskás Z. (Kovács 
Á., Kozma M.)
HTE: Kocsis Z., Bun R. (Borbíró D.), Papp N., Sustyák B. (Nagy Z.), Forgó P. 
(Rőth A.), Sallai Cs., Mizsei Sz. (Ramos C.), Patócs R., Pelles D., Benke SZ.(Rákos 
B.), Kónya M. Edző: Gyarmati Zoltán. Gól: Sallai Cs.
Ifjúsági: Kabai Meteorit SE – Hajdúböszörményi TE  0–1.

és egy győzelem volt a mérlegünk. A 
játék szempontjából jól sikerült ez az 
időszak. Amit a trénerünk elterve-
zett, azt megvalósítottuk. Ebben ren-
desen volt munka. 

– A télen bekövetkezett edzőváltás 
milyen hatással volt a gárdára?

– Úgy gondolom, hogy tovább foly-
tatódik a színvonalas munka. Balog 
József lett a vezetőedzőnk. A szemé-
lyisége és szakmaisága nagyon pozitív 
számomra. Felkészült és kiváló tré-
ner. Jó az összhang közötte és a játé-
kosok között. 

– Labdarúgóként mit szeretne elérni?
– Ameddig lehet, addig szeretném 

rúgni a bőrt, és pályán akarok még 
maradni nagyon sokáig. 

– Álmai netovábbja játékosként?
– A Ferencváros. Nekem zöld-fehér 

vérem van. Ez nálunk már családi ha-
gyomány. Én is ezt fogom továbbadni 
a leendő gyermekeimnek. 

– Nem véletlenül kérdem, hogy edző-
ként mit szeretne elérni?

– Ez már más feladat. Edzőként na-
gyobb elvárásaim vannak magammal 
szemben. Ezen a téren minél maga-
sabbra szeretnék jutni. Aztán meglát-
juk, hogy hova sodor az élet. Nagyon 
szeretek trénerkedni. Én ezt hivatás-
nak tekintem. Jelenleg itt Hajdúbö-
szörményben egy U7-es és egy U9-es 
csapat mellett dolgozom. Ez hatalmas 
feltöltődést jelent számomra. Renge-
tegszer volt úgy, hogy fáradtan vagy 
akár csalódottan érkeztem meg az 
edzésre. A gyerekek azonban akkora 
pozitív élményt adtak, hogy azt nem 
lehet elmondani szavakkal. 

– A szakmai munka részeként egy ki-
csit pszichológusnak is lennie kell?

– Pedagógusnak készülök, ez nem 
okozhat gondot. 

– Edzőként, milyen elveket vall?
– Ezeknél a korosztályoknál elsősor-

ban a játék a fontos. Velük szerintem 
mérsékelten kell szigorúnak lenni. Az 
a cél, hogy megszerettessük velük ezt 
a sportot. Rengeteg gyereket edzünk 
ebben a két korcsoportban. Ez is bi-
zonyítja a labdarúgás népszerűségét. 
Sallai Csabával és Kovács Attilával 
dolgozok együtt az edzői teamben. 

– Hogyan tudja az aktív labdarúgást 
az edzői pályafutásával összeegyeztet-
ni?

– Jól tudok párhuzamot vonni a 
kettő között. Ha valamit szeret az em-
ber, az nem megterhelő a számára. 

Bertalan Erzsébet

Az NBII-es női felnőtt kézilabda bajnokság észak-keleti csoportjában a HTE a 
Salgótarjáni SKC csapata ellen lépett pályára a városi sportcsarnokban, február 
26-án. A rangadón a HTE 29-26-ra győzte le ellenfelét. „Nagyon nehéz mérkőzés-
re számítottunk és ennek megfelelően folytattuk a felkészülést az utóbbi hetekben. 
Kemény és egységes védekezéssel, markáns kapusteljesítménnyel sikerült szinte vé-
gig dominálnunk a mérkőzésen. A támadások során bátran és kevés technikai hibával 
játszottunk, a csapat igazi egységként funkcionált!” - mondta Kőrizs István edző a 
mérkőzést követően.

Röplabda
A HTE U20-as lányai február 26-án Berkes Zoltán edző vezetésével Debre-

cenbe utaztak és a Tálent SE és a GLP Nyíregyháza csapataival játszottak. A 
nyíregyháziak ellen ezúttal nem sikerült a győzelem, ám a Tálent SE csapa-
tát 3:1 arányban legyőzték. A hétvégi utazókeret tagjai: Szarvas Tamara, Kiss 
Petra, Drén Eszter, Faragó Anna Liza, Szabó Kriszta, Szilágyi Ivett 

Vasárnap az U15-ös lányok léptek pályára a cívisvárosban, az Eötvös DSE B 
és a Nyíregyháza-Fehér csapatai ellen. Mindkét csapat ellen egyaránt 2:1-es 
szettaránnyal győztek, míg a harmadik mérkőzésen a GLP Nyíregyháza csa-
patát 3:0-ra múlták felül. A csapat tagjai: Nagy Orsolya, Szabó Zsófia, Balogh 
Márta, Ősz-Varga Sára Borka, Kulcsár Gréta Lilla, Gajdán Nóra, Gergely Gré-
ta Jázmin, Kéki Lara Nikoletta, Varga Fanni, Kunkli Mónika, edzőjük Kiss 
Imréné. Az U15-ös lányok a középszakasz csoportmérkőzéseit a tabella élén 
zárták. 

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


