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Támogatás a kormánytól
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A kormány 444 millió forint 
rezsitámogatással segíti Hajdú-
böszörményt – hangzott el azon 
a sajtótájékoztatón, melyen Kiss 
Attila polgármester, Tiba István 
országgyűlési képviselő, Fórizs 
László és Sőrés István alpolgár-
mesterek tájékoztatták a nyilvá-
nosságot január 18-án, a Város-
házán.

Kiss Attila elmondta, az elmúlt 
években a város tudatosan készült 
arra, hogy némileg függetleníteni 
tudja magát a külső energiaforrások-
tól. Több olyan beruházást adtak át, 
amelyek az energiahatékonyságot 
szolgálták. Egy harminckilenc pont-
ból álló terv készült el a takarékosság 
jegyében, melyet a képviselőtestü-

let októberben elfogadott. Ebben a 
szakemberek ésszerű, takarékos ja-
vaslatot tettek le az asztalra. Ezzel 
keresték meg Balla György miniszte-
ri biztost. Már akkor is látszott, hogy 
helyes volt az az elképzelésük, hogy 
elindították a folyamatot. A városve-
zető hozzátette, hogy január elején 
kapták a hírt, hogy a kért összeget, 
444 millió forint forrást biztosít Bö-
szörmény számára a kormány. En-
nek a támogatásnak köszönhetően, 
várhatóan biztosítva lesz a település 
működése az idei évben. 

Tiba István országgyűlési képvise-
lő többek között megfogalmazta, a 
választókerületben mind a tíz tele-

Nemzeti kincsünk, a kultúra

pülés kapott támogatást, pártállástól 
függetlenül. Tiba István külön meg-
köszönte a lakosság hozzáállását a 
takarékossághoz. Hiszen mindenhol 
megértették, hogy a saját háztartá-
sukhoz hasonlóan, az önkormányza-
toknak is nehéz kifizetni a megnöve-
kedett energiaárakat. 

Fórizs László alpolgármester egye-
bek mellett számadatokkal támasz-
totta alá a takarékossági intézkedés 
helyességét. Mint mondotta, az ösz-
szes intézménynél áttekintették a 
novemberi és decemberi adatokat.  A 
gáz esetében 25 százalékos megtaka-
rítás történt, míg a villamos energi-
ánál ez 15 százalékot tett ki. A pol-
gármesteri hivatalban 75 százalékos 
gázmegtakarítást értek el, itt a villa-
mos energia terén 15 százalék csök-

kenést regisztráltak a két hónapban 
– részletezte.

Sőrés István alpolgármester hozzá-
tette, minden intézkedés annyit ér, 
amennyit meg tudunk valósítani be-
lőle.  Az érintettek mindenben part-
nerei az önkormányzatnak a tapasz-
talatok szerint.  A sajtótájékoztatón 
feltett kérdésekkel kapcsolatban el-
hangzott, hogy a támogatásokat az 
érintettek tizenkét részletben kapják 
meg. Arról is szó esett, hogy a kor-
mány megvizsgálja, hogy szükség 
van-e az önkormányzatok további 
megsegítésére.

bertalan

A város közössége gazdag prog-
ramkínálattal köszöntötte a Ma-
gyar Kultúra Napját. A jeles na-
pot 1989 óta ünnepeljük január 
22-én, annak emlékére, hogy – a 
kézirat tanúsága szerint – Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a na-
pon tisztázta le a Himnuszt.

Az elmúlt évben hivatalos állami 
emléknappá nyilvánították az ese-
ményt. Az idén a helyi kulturális élet 
szereplői mutatkoznak be a közön-
ségnek, egy héten át. A programso-
rozat népzenei kamarakoncerttel 
kezdődött január 20-án a művelődési 
központban, melyen Törökné Maros-
völgyi Ágnes, Török Péter és Jeremi-
ás Ádám zenélt a közönségnek. Az 
előadáson egyebek mellett gyimesi 
és moldvai dallamok hangzottak el.  
Törökné Marosvölgyi Ágnes kérdé-
sünkre elmondta, hogy kultúránk 
fontos része a népzene. Hiszen az 
irodalomhoz, a klasszikus zenéhez, 
az énekléshez és a táncművészethez 
is kapcsolódik. A magyar népzenének 

nagyon sok értéke van. Többek kö-
zött ősi erő rejlik benne, lelki táplálék 
az embernek, szövegei pedig irodalmi 
magasságokban is szárnyalni tudnak. 
Mindezek mellett széleskörű szimbo-
likus elemekkel rendelkezik.   

Vasárnap, január 22-én az 
Orfeoszínház versdélutánjának adott 
otthont a művelődési központ. A 
programon közreműködött O. Sza-
bó István színművész és a társula-
tának tagjai. Az előadók szívüknek 
kedves költeményeket szavaltak el.  
Az együttes részéről O. Szabó István 
kiemelte, hogy még „épülőben” van 
a csoport, az alapításuk, 2019 óta, 
többen csatlakoztak hozzájuk. A tár-
sulatot a színjátszást kedvelő böször-
ményiek alkotják. Kiemelte, hogy a 
költészetre is épül a kultúránk. En-
nek óriási a kultusza napjainkban is. 
Két embernek ugyanaz a költemény 
egészen más jelenthet. Ebben rejlik a 
titka. Nagyon személyes dolog, hogy 
kinek, mit jelent egy alkotás. Számá-
ra például egy-egy költemény szelle-
mi és lelki játék, amelynek újabb és 
újabb rétegeit bontja ki előadás köz-
ben. Az igazán nagy versek összetet-
tek és kimeríthetetlenek. Hozzátette, 
hogy a művek által megéljük a hagyo-
mányainkat is. Ezen alapszik az egész 
verskultúrához való hozzáállásunk. 
A stílusok és modorok változnak. A 
mai kortársművészetben megbecsült 
ez a műfaj. A programsorozat további 
eseményeiről lapunk következő szá-
mában olvashatnak írást.

bertalan
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Ifjabb Sántha ImreA hét arca

A Portfolio Csoport tavaly év 
végén díjazta a legsikeresebb és 
legkiemelkedőbb agrárgazdasági 
szereplőket. 2022-ben az év állat-
tenyésztője ifjabb Sántha Imre, a 
hajdúböszörményi Formula GP. 
Kft. ügyvezetője lett. 

A cég családi vállalkozásként mű-
ködik már több mint 30 éve, melyet 
ifj. Sántha Imre szüleivel és testvéré-
vel irányít és koordinál. Eleinte nö-
vénytermesztéssel foglalkoztak, mely 
ágazatra az évek során ráépült a lu-
cerna-feldolgozó üzem, a szárítók, és 
a gabonaátvevő telepek, egy szarvas-
marha-, illetve sertéstelep, valamint 
az állatokat ellátó keverőüzem, és egy 
hűtőház.

– Miben erősítette meg a díj?
– Abban, hogy jól végezzük a mun-

kánkat, jó úton járunk, és ezt már 
nemcsak mi magunk gondoljuk így, 
hanem más szakemberek is így látják. 
Megerősít abban is, hogy szakmailag 
hozzáértő, képzett, szorgalmas és el-
hivatott csapattal dolgozunk együtt. 
Ez garantálja számunkra az eredmé-
nyes gazdálkodást. 

– Gyermekként sokan álmodnak ar-
ról, hogy tűzoltók vagy katonák lesznek. 
Ön mi szeretett volna lenni?

– Gyermekként Forma-1-es pilóta 
szerettem volna lenni. Kedveltem az 
autósportnak ezt a műfaját. Hatéve-
sen már kint voltam a Magyar Nagy-
díjon. Ez a kötődésem azóta is meg-
maradt. Máig nagy családi körben, 
együtt szoktuk nézni a versenyeket. 
Egy időben vegyész akartam lenni, 
majd szakács. A középiskola elvégzé-
se után már tudtam, hogy agrárterü-
leten szeretnék dolgozni és használni 
akarom azokat a közgazdasági isme-
reteket, amelyeket a középiskolában 
és az egyetemen megszereztem. 

– Mitől volt vonzó a mezőgazdaság?
– Családunk több generáció óta me-

zőgazdasággal foglalkozik. Nagyon 
értékes munkának tartom, amely tele 
van kihívásokkal. Különösen az állat-
tenyésztéssel szeretek foglalkozni. Ez 
egy hivatás. Az állatok szeretete nél-
kül ezt a munkát nem lehet végezni. 
Az állatok gondozása, egészségük és 
jólétük biztosítása sok energiát, nagy 
odafigyelést igénylő, felelősségteljes 
munka. Emellett folyamatokat irá-
nyítunk, rendszereket építünk, prob-
lémákat oldunk meg és olyan célokat 
tűzünk ki magunk elé, amelyeket meg 
tudunk valósítani. Mindezt úgy, hogy 
élő szervezetekkel dolgozunk. Saj-
nos kevesebb időt tudok a telepeken 
tölteni, mint azt szeretném. Minden 
ottlétemet nagyon megbecsülöm. 
Vezető kollégáim évtizedes szakmai 
tapasztalatukkal irányítják a napi 
operatív munkát és megküzdenek a 
nehézségekkel. Nagyon sok „terhet” 
vesznek le a vállamról. Így, az utóbbi 
időben több időm marad a cégcsoport 
hosszú távú stratégiai kérdéseivel, a 
beruházásokkal és a többi ágazattal is 
foglalkozni. 

- Hol végezte a tanulmányait?
– Alapfokú tanulmányaimat a 

helyi Bocskai-iskolában végeztem, 
majd édesanyám javaslatára a Beth-
len Gábor Közgazdasági és Postafor-
galmi Szakközépiskolában tanultam 
tovább. Majd a Debreceni Egyetem 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési 
Karának, Gazdasági Agrármérnök 
szakára jelentkeztem, ahol pénzügy-
számviteli szakirányon végeztem. A 
szülői példamutatás mellett, ezen in-
tézmények és a tanáraim alakították 
leginkább az értékrendemet. Emellett 
több barátomat köszönhetem az isko-
láknak, akikkel a mai napig tartom a 
kapcsolatot.

– Az iskolák elvégzése után rögtön a 
családi vállalkozásukban helyezkedett 
el?

– Igen. Egyből a saját vállalkozá-
sunknál kezdtem, 2007 szeptemberé-
ben. Nem volt nehéz a beilleszkedés 
számomra. Nagyon sokat segítettek 
a szüleim, illetve a kollégáim is támo-
gattak. Én itt születtem, a városban 
dolgozok és élek a családommal. Bö-
szörményt két hétnél hosszabb időre 
még nem hagytam el. 

 – Már akkor is az állattenyésztés volt 
a szakterülete?

– Nem. Akkor még nem foglalkoz-
tunk állattenyésztéssel. A szarvas-
marhatelepünket 2009-ben vásá-
roltuk meg. Mivel ez egy teljesen új 
terület volt, így édesapám azt mond-
ta, hogy vezessem én az ágazatot. Tel-
jesen tiszta lappal indultunk. Nekem 
főleg az elméleti tudásom volt meg 
ezen a téren. Persze az egyetemen az 
alapokat megtanultam. Így indult a 
kapcsolódásom az állattenyésztéshez. 
2013-ban pedig sertésekkel is elkezd-
tünk foglalkozni. Nem volt kérdés, 
hogy ennek az ágazatnak az irányítá-
sa is hozzám fog tartozni.

– Miből áll egy napja? Melyek a leg-
fontosabb teendői?

– Az elmúlt három évben, mióta 
megjelent a koronavírus, később ki-
tört a háború, jelentősen megemel-
kedett az infláció, illetve az ener-
giaválsággal is meg kell küzdenünk, 
hírolvasással kezdem a napomat. Ezt 
követően a család együtt reggelizik, 
majd mindenkinek indul a napja.  A 
napi munkám során ügyeket intézek, 
megbeszéléseket folytatok a partne-
reinkkel, egyeztetek a kollégákkal, 
tárgyalok a beszállítókkal és a kivite-
lezőkkel. Ezek mellett ellenőrzöm a 

szerződéseket és a számlákat is. Inté-
zem a hozzám tartozó jogi, pénzügyi, 
munkaügyi feladatokat és minden 
mást, amit el kell végeznem. Amikor 
időm engedi, körbejárom a telepeket. 
A digitális naptáram dönti el a napi 
teendőimet. Ez az egyik főnököm 
gyakorlatilag. Este általában vacsorá-
ra érek haza. Így néz ki egy napom. 

– Mekkora állománnyal dolgoznak 
nap mint nap? 

– A szarvasmarhatelepen 450 te-
jelő tehénnel és annak szaporulatá-
val dolgozunk. Nagyjából kilencszáz 
egyedre tehető a teljes állatlétszám. 
A tavalyi évben ezzel az állománnyal 
több mint 5 millió liter tejet állítot-
tunk elő és értékesítettünk. Évente 
mintegy ötszáz borjú születik a tele-
pen. A szaporodásbiológiai mutató-
inknak köszönhetően, lehetőségünk 
van évente mintegy negyven vemhes 
üszőnek az értékesítésére. Ezek álta-
lában exportra kerülnek. A sertéstele-
pünkön nyolcszáz anyakocát és annak 
szaporulatát tartjuk. Elmondható, 
hogy heti harminchat koca fial, így a 
hét nap során több mint ötszáz malac 
születik. Nagyságrendileg huszonegy-
ezer hízót értékesítünk évente. 

– Vezetőként milyen elveket vall?
– A szakmai alázatot nagyon fon-

tosnak tartom. A kollégáimmal és a 
partnerekkel a kölcsönös tiszteletet 
mindig megadjuk egymásnak. Sze-
rencsére megtalálom a közös hangot 
másokkal. Fontos még számomra a 
következetesség, és a szavahihetőség. 
Amit mondok és teszek, szinkronban 
szokott lenni. Szeretem betartani az 
ígéreteimet is. Itt még megemlíteném 
a türelmet. Azt szoktam mondani, 
hogy tíz év tapasztalatot csak egy év-
tized alatt lehet megszerezni. 

– Mennyire fontos a fejlesztés a szak-
területen? Milyen forrásból lehet ezt 
megtenni?

– Létfontosságú. Azt gondolom, 
hogy egy vállalkozás vagy ágazat elő-
re vagy hátra haladhat, de sohasem 
áll meg. Hosszú távon csak modern 
és versenyképes termelést lehetővé 
tévő technológiákkal lehet működtet-
ni egy nagy létszámú állattartó tele-
pet. Hiszen tömegterméket állítunk 
elő. Ennél legfontosabb a költségha-
tékonyság és a kiváló termelési ered-
mények. A genetika is folyamatosan 
fejlődik. Ebben sem szabad lemarad-

ni. A fejlesztések tekintetében vannak 
önerős beruházásaink, de pályázati 
forrásokat is igénybe veszünk. Most 
nagy értéket képvisel egy kedvezmé-
nyes kamatozású hitel is. Innováció, 
digitalizáció, robotizáció, precíziós 
gazdálkodás, energiahatékonyság. Ez 
mind részét kell, hogy képezze a fo-
lyamatnak. Mindezekhez folyamato-
san tanulni kell. Hiszek abban, hogy 
a jövő „üzemanyaga” az információ 
lesz. Fontosnak tartjuk, hogy a leg-
több beruházásunkat helyi vállalko-
zók valósították meg. 

– Mitől válhat valaki sikeres mezőgaz-
dasági vállalkozóvá?

– Magas szintű szaktudás, tapasz-
talat kell hozzá. Mindezen tulajdon-
ságokkal kollégáim is rendelkeznek. 
Beleértve minden munkatársamat. 
Emellett nagyon jó vezetői gárdával 
dolgozunk, akik innovatív-szemléle-
tűek. Ezt nagyon fontosnak tartom. 
Családi vállalkozásunk egyik legna-
gyobb értéke a kiváló dolgozói kol-
lektíva, akikkel kiváló eredményeket 
tudunk elérni. Hitvallásom, hogy ne 
csak sikeresek, hanem értékesek is 
legyünk a munkában. A mi tevékeny-
ségünk sok igényes alapanyagot állít 
elő, társadalmi hasznossága van. A si-
ker záloga még a hivatástudat, a mun-
ka iránti elkötelezettség és a szakmai 
alázat. 

– Lesz-e utánpótlása a családjában?
– Két gyermekem van, akik még 

óvodások. Remélem, hogy lesz 
utánpótlás a családból, hiszen a 
testvéremékkel együtt, hat gyereket 
nevelünk. Már most látszik rajtuk, 
hogy érdekli őket a mezőgazdaság. 
Néha a fiamat a kombájnból ki sem 
lehet csalogatni. Nagyon szeretik az 
állattartó telepeinket is. Ezeket figye-
lembe véve bízok abban, hogy majd 
amikor felcseperednek, lesz köztük, 
aki ezt a hivatást fogja választani. 
Kihívást talál a szakmában és a vál-
lalkozásban. Testvéremmel sokat dol-
gozunk azon, hogy valamikor majd 
átvegyük szüleinktől a stafétát.Talán 
ezt egyszer mi is tovább tudjuk adni a 
gyermekeinknek. 

– A jövőt illetően milyen elképzelései 
vannak?

 – A munkámban a fókusz a követ-
kező két évben, a tervezett beruházá-
saink megvalósításán van. Mindkét 
állattenyésztési ágazatunkban jelen-
tős fejlesztést fogunk megvalósítani. 
A szarvasmarhatelepen fejőrobotokat 
építünk be, és a sertéságazatban egy 
zöldmezős, nagy telepet szeretnénk 
megvalósítani. Mindkettőt már az 
idén elkezdjük. A hosszú távú cél pe-
dig, hogy továbbra is eredményesen 
tudjuk üzemeltetni a vállalkozásun-
kat. Ezáltal stabil munkahelyet és biz-
tos megélhetést tudunk biztosítani 
a munkatársainknak. Utóbbi időben 
már nem törekedtünk arra, hogy új 
tevékenységbe kezdjünk. Inkább a 
meglévőket stabilizáljuk és moderni-
záljuk, illetve kapacitásbővítést haj-
tunk végre. 

Bertalan Erzsébet
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Sikeres pályázatok, kezdődő beruházások
Az elmúlt egy év tapasztalata-

iról és történéseiről kérdeztük 
Tiba István országgyűlési képvi-
selőt. A beszélgetésből kiderül, 
hogy a nehézségek ellenére a leg-
nagyobb sikeres pályázati arány-
ról Hajdúböszörmény tud beszá-
molni, a választókerületben. 

– Az év vége és az eleje a számadások 
időszaka.  A választókerület és Hajdú-
böszörmény szempontjából milyen volt 
a 2022-es év?

– Minden magyar embernek ez 
olyan éve volt, amire távolról sem 
számított. Nem hiszem, hogy ebben 
az országban a tavalyi esztendő ele-
jén bárki gondolta, hogy még egyszer 
háborút kell megélnünk a közelünk-
ben. Mindenki örült, hogy enyhült a 
covid járvány, de jött a háború, min-
den negatív hatásával. Magával hoz-
ta a gazdasági válságot, az inflációt, 
amik, a helyzetre adott hibás uniós 
válaszok eredményei! A szankciók 
komoly energiaválságot is okoztak. 
Mindezekkel kellett együtt élniük 
az önkormányzatoknak, így a haj-
dúböszörményinek is. Fontos volt, 
hogy minél kevesebb teher háruljon 
a lakosságra! Ezért nagyon összetett 
feladata adódott a települések veze-
tésének. Pláne a megye második leg-
nagyobb városát, Böszörményt illető-
en. Itt megszokták az elmúlt években, 
hogy fejlődik a város, fejlesztéseket 
valósít meg az önkormányzat, ren-
dezvényeket szervez, bővíti az ellá-
tást sok területen. Ebben a helyzet-
ben végig kellett gondolni, hogy mi 
legyen az elsődleges cél. Polgármes-
ter úr és a képviselő-testület is úgy 
gondolkodott, hogy takarékoskodási 
intézkedéseket hozzanak. Megtalál-
ták az egészséges egyensúlyt, és nem 
kapkodva kezelték a helyzetet. De a 
szükséges döntéseket meghozták. 
Ennek köszönhetően működőképes 
maradt a település. Pozitívum, hogy 
a fejlesztések tovább folytatódtak! 
Nagyon fontos, hogy a lakosság a 
helyzet kezelésében partner volt, kö-
szönet nekik ezért. 

– Hogyan tudta és tudja tartani a 
kapcsolatot a választópolgárokkal?

– A kapcsolattartással nincsen 
gond. Vannak rendezvények, amelye-
ken, ha tudok, részt szoktam venni. 
Jó a kapcsolatom a civil szerveze-
tekkel. Ők gyakran keresnek engem, 
segítséget kérve. Legtöbbet a prog-
ramokkal kapcsolatban jeleznek fe-
lém az emberek, illetve az energia-
gondokat vázolják számomra. Olyan 
ügyekkel is megtalálnak a lakosok, 
melyeket én tudok közvetíteni az il-
letékeseknek. 

– Uniós és hazai pályázatokat nézve, 
megközelítőleg mekkora összeg jutott a 
térségbe?

 – A térségre jelentős összeg jutott 
ezen a téren. Nagyságrendileg nyolc-
kilenc milliárd forintról beszélhe-
tünk. Ebből a szempontból kiemel-
kedik Hajdúböszörmény, ami érthető 
is. Hiszen a hajdúk fővárosa és a vár-

megye második települése, mind lé-
lekszámát, mind területét tekintve.  
A legnagyobb sikeres pályázati arány-
ról itt lehet beszámolni. 

– A beruházások között mekkora 
hangsúlyt kap manapság az energiata-
karékosság?

– Az uniós pályázatok eleve úgy 
voltak meghirdetve, hogy minden 
esetben energiahatékonysági eleme-
ket kellett tartalmazniuk. Ha meg-
nézzük az elmúlt időszak sikeresen 
befejezett projektjeit, láthatjuk, 
hogy az épületek szigetelése, nyílás-
zárócseréje, napelemes rendszerek 
telepítése is bekerült a megoldandó 
feladatok közé. Ez szinte minden 
beruházásnál megvalósult. A gáz hi-
hetetlen drágulása miatt egyéb rend-
szereket is figyelembe kell venni a 
jövőben, mint például a termálvíz és 
a geotermikus energia hasznosítása. 

 – Sikerült-e előrelépni az utak felújí-
tása ügyében?

– Jelentős előrelépés történt ezen 
a téren is. Azt ne felejtsük el, hogy 
Kiss Attila polgármester a tavalyi év 
végén tudta bejelenteni, hogy közel 
hétszáz millió forint értékben valósul 
meg útfelújítás és útépítés Hajdúbö-
szörményben az idén. Napjainkban 
jelent meg az egyik hírportálon, hogy 
bármilyen nehéz az ország gazdasági 
helyzete, és nagyon sok fejlesztést 
halasztani kell, de a Hajdúböször-
mény-Hajdúhadház közötti útsza-
kasznak a felújítása megtörténik. 
Elindultak a tervezési munkák, ezt 
követi a közbeszerzés és a kivitelezés. 

 – A Hajdúsági Múzeum felújítása te-
kintetében történt-e előrelépés a tavalyi 
esztendőben?

– Történt előrelépés. A Hajdúke-
rület egykori székháza a bíróságot is 
magába foglalja. Polgármester úrral 
jártunk a bíróság vármegyei vezető-
jénél, és a budapesti szakemberekkel 
is tárgyaltunk. A legfontosabb kérdés 
az volt, hogy a bíróság el tud-e köl-
tözni onnan. Úgy néz ki, hogy erre 
részükről hajlandóság van. Jelzések 
alapján tudom, hogy a múzeumnak 
az egész épületre szüksége lenne. 
Személyes ügyemnek tekintem, hogy 
ebben a ciklusban ezt az épületet 
mindenképpen felújítsuk. Azt azért 
tudni kell, hogy ez messze meghalad-
ja a város teherbíró-képességét. Egy 
olyan volumenű projekt lenne, ami 

véleményem szerint a mai árakon, 
bőven három milliárd forint fölött 
van. Ezen túl fontos tisztázni a tulaj-
donviszonyokat, közben párhuzamo-
san a tervezésre és a kivitelezésre is 
forrást kell találni. 

– Böszörményre nézve a tervezőasz-
talon milyen elképzelések körvonala-
zódnak az idei évre, amik Ön szerint 
tágabb környezetünkre is kihatnak?

– Nagyon fontos a Hajdúböször-
mény-Hajdúdorog közötti kerékpár-
út. Szintén a kerékpáros összeköt-
tetést szeretnénk megvalósítani a 
város és Debrecen vonatkozásában. 
Az előbbi megvalósításában már elő-
rehaladott lépésekről tudok beszá-
molni. Ennek a tervezési folyamatai 
befejeződtek. Ezután kezdődhetnek 
majd a konkrét munkálatok Hajdúdo-
rog és Böszörmény között. Ezen túl a 
BMW beruházásra gondolva elmond-
ható, hogy az, az ütemezések szerint 
halad. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben 
várhatóan elkezdik a termelést. En-
nek megfelelően megtörténtek a be-
szállítókkal a szerződéskötések. Így 

Együtt szavaltak

ezeknek a cégeknek újabb területek 
kellenek, ahol a fejlesztéseiket meg-
valósítják. Debrecenben már nincs 
ilyen üres ipari terület. Ezért vég-
telenül szerencsés helyzetben van 
Hajdúböszörmény, annak ellenére, 
hogy a Nyugati Ipari Park már betelt. 
Nagyon sok olyan befektető jelenik 
meg, akik Böszörménybe szeretné-
nek jönni. Hiszen közel van és na-
gyon jó megközelítési lehetőséggel 
bír Debrecen irányába. Most azon 
dolgozunk, hogy állami területeket 
kapjunk, és ezekkel bővíthessük az 
ipari területet. Az idő sürget minket, 
hiszen három éven belül elkezdődhet 
a termelés a BMW-ben. Tehát az, aki 
egy gyártócsarnokot akar építeni, és 
böszörményben szeretné ezt meg-
tenni, annak bizony tavasszal el kell 
kezdenie a tervezést. Így tudja azt 
2024 év végére felépíteni. 

 – Milyen évre számít?
– Én elsősorban azt tartom a leg-

fontosabbnak, hogy a háborúnak le-
gyen vége. Ha ez megtörténne, egy 
kicsit fellélegezhetnénk. Nem mon-
dom, hogy minden visszaáll a régi ke-
rékvágásba. A tőlem hozzáértőbbek 
is elmondják, hogy sajnos a háború 
előtti energiaárak nem fognak már 
visszajönni. De az sem elfogadható, 
hogy innentől arról szóljon mind 
az önkormányzatnak, mind a csa-
ládoknak az élete, hogy ki tudjuk-e 
fizetni az energiaszámlánkat. Egy-
fajta szemléletváltásra is szükség van 
mindenképpen. Jó lenne, ha újra a 
fejlesztéseken kellene csak gondol-
kodnunk, mint a covid járvány előtt.

Bertalan Erzsébet

A nyíradonyi Szent Piroska 
Görögkatolikus Általános Iskola 
a Himnusz megírásának 200. év-
fordulója alkalmából közös vers-
mondásra hívta az ország általá-
nos iskoláinak diákjait. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő 
szervező, magyartanár tíz évvel ez-
előtt a intézményükből indította 
útjára a kezdeményezést.  Mára egy 
egész nemzet csatlakozott hozzá-

juk és szavalta közösen a Himnuszt. 
A bicentenárium alkalmából a 

„Szavaljuk együtt a Himnuszt!” fel-
hívásra több mint száz iskolából, 30 
ezer diák és tanár csatlakozott az or-
szágban, s az erdélyi Hargita megyé-
ből is. A köztársasági elnök asszony, 
Novák Katalin is a versmondók kö-
zött volt. Hajdúböszörményből pedig 
a Bethlen- és az Eötvös-iskola diákjai 
szavalták közösen a Himnuszt, janu-
ár 20-án.
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Szemetelünk, szemetelünk,
 szemetelünk!

Az elmúlt időszakban a mezőőri 
szolgálat és a közterület-felügyelet 
ellenőrzése alkalmával több illegá-
lisan lerakott hulladékot találtak a 
belterületen és a város határában 
egyaránt. Többek között erről kér-
deztük Vezendi Krisztiánt, a Város-
üzemeltetési Intézmény vezetőjét. 

– Az intézmény minden munkatársai 

lehető legnagyobb szakértelemmel látja 

el a feladatát ezen a téren is- kezdte be-

szélgetésünket a vezető. – Napi szinten 

egyeztetünk a társszervekkel, így a rend-

őrséggel, a halászati őrség, a polgárőrség, 

a honvédség munkatársaival és a várme-

gyei kormányhivatal környezetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási főosztályával.

– A legutóbbi „fogásukról” mit lehet tudni?

– Ez a mezőőrség tevékenységéhez kö-

tődik. Decemberben a Külső-Újfehértói 

úton egy helyi lakos nagyobb mennyiség-

ben, illegálisan rakott le hulladékot. A tet-

tenérést követően az elkövető elismerte, 

hogy a szemetet ő helyezte el. A mezőőrök 

a szükséges jogi lépéseket megtették, és 

elszállíttatták vele a hulladékot, a szemét-

telepre. 

– Milyen gyakran járőröznek a külterülete-

ken és belterületeken, valamint mennyire jel-

lemző az, hogy illegálisan lerakott szeméttel 

találkoznak?

– Napi szinten járőrözünk kül- és bel-

területen. Hétvégente is szolgálatot tar-

tunk, de előfordult már, hogy éjszaka is. 

Jellemzően nappal helyezik el illegálisan a 

legtöbb szemetet az elkövetők az említett 

helyeken. A tavalyi évet tekintve tizenegy 

esetben kezdeményeztünk hulladékgaz-

dálkodási eljárást. Huszonhárom alka-

lommal pedig jelentős mennyiségű, sza-

bálytalanul lerakott hulladékot találtunk. 

Jó a felderítési arányunk. Annak ellenére, 

hogy nagyon nehéz tetten érni az elköve-

tőt, vagy a későbbiek során beazonosítani 

azt. 

– Mennyire szennyezet ilyen szempontból 

a város és környéke?

– Nem mondható, hogy rossz a helyzet 

ilyen szempontból Hajdúböszörményben. 

Ha a környező településekre, vagy esetleg 

távolabbi városokba megyek, azt tapaszta-

lom, hogy szemetesebbek, mint a mi tele-

pülésünk. Ez véleményem szerint annak is 

köszönhető, hogy a közterület-felügyelők 

és a mezőőrök kiválóan végzik a munká-

jukat. Amennyiben nincs tettenérés, az il-

legálisan elhelyezet hulladék felszámolása 

során a gyorsaságra törekszünk. 

Kerékpárút-építés

Hajdúböszörményből nemcsak 
Debrecenbe, hanem Hajdúdorog-
ra is új kerékpárút vezet majd. A 
város 1 milliárd 30 millió forint 
uniós támogatást nyert a Terü-
let- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program Plusz pályázatán 
a Debrecen-Józsa és a Hajdúbö-
szörmény közti kerékpárút meg-
építésére. 

A kerékpárút tervezési folyamatát 
a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkor-
mányzat már elvégezte. A kivitele-
zést konzorciumban valósítják meg, 
s rendelkezésre állnak az engedélyes 
tervek. A következő lépés a kivite-
lezési közbeszerzési felhívás és a 
tenderdokumentáció összeállítása 
lesz, ennek során egyeztetnek majd 
Debrecen önkormányzatával. A ki-
vitelezés várhatóan még ebben az 
évben, de legkésőbb jövőre megkez-
dődhet. A tervek szerint a Józsa és 
Hajdúböszörmény közti kerékpárút 
8,3 kilométer hosszú lesz, ebből 7,3 
kilométeren önálló kerékpárutat épí-
tenek, egy kilométeren úgynevezett 
kerékpáros nyomot alakítanak ki a 
szakemberek.  A tervezési pályázat 
szerint a hajdúböszörményi Baltazár 
Dezső utca és Vásár tér csomópont-

ban meglévő gyalog- és kerékpáros 
átvezetés található, amelyet követő-
en a kerékpárosok a Külső-Debreceni 
utca megújított burkolatát használ-
ják majd kerékpározásra. Ott 830 
métert haladva elérkeznek maj el egy 
csomópontig, ahol a tervezett kerék-
párút elfordul jobbra, a főút irányába. 
Továbbra is a kerékpáros nyom kije-
lölésével kell kerékpározásra alkal-
massá tenni a közutat. Az utca végén 
található a 35-ös számú főút. A ter-
vezett kerékpárút a főút 66+550 kilo-
méterszelvényében, bal oldalon épül 
meg Debrecen-Józsa felé, s a 73+868 
kilométerszelvénynél csatlakozik a 
Debrecen-Józsán meglévő gyalog- 
és kerékpárúthoz. A kiírásban az is 
megtalálható, hogy a főút melletti 
fasort a lehetőségekhez mérten meg 
kell óvni. Hajdúböszörményből nem 
csupán Debrecenbe vezetne majd új 
kerékpárút, hanem Hajdúdorogra is. 
Erre 1 milliárd 370 millió forintot 
nyert Böszörmény. A konstrukció 
itt is hasonló, a vármegyei önkor-
mányzat volt felelős a tervezésért, a 
böszörményi a kivitelezésért. Itt is a 
közbeszerzési kiírás összeállítása kö-
vetkezik. 

Sz.H.

Útfelújítás kezdődhet Hadház felé
A napokban eredményt hirdetett 

az állami utakat kezelő Magyar Köz-
út Zrt. azon a közbeszerzésen, amit 
a 2025-ig tervezett uniós forrásból 
megvalósuló fejlesztési és felújítási 
munkák tervezési feladataira írt ki. 

–  Milyen technikai háttérrel rendelkeznek 

a mezőőrök és közterület-felügyelők a felderí-

tés érdekében?

 –  A városban van ötvenöt térfigyelő 

kamera. Van hat vadkameránk is. Rendel-

kezünk személygépjárművekkel. Minden 

technikai eszköz a rendelkezésünkre áll, 

ami szükséges a munkánkhoz. 

– Milyen büntetés jár az illegális hulladék-

lerakásért?

– Az elkövető minden esetben pénzbír-

ságot fog kapni.

– Általában kik raknak le hulladékot a kül-

területeken?

– Tapasztalatunk szerint a környező te-

lepülésekről is szoktak idehozni szemetet. 

Ezt elsősorban a külső területeken he-

lyezik el. A jobban szennyezet területek 

a városban a Nagy-Bocskai szőlőskert és 

környezete, illetve a főbb bekötőútja-

ink környéke, belterületen pedig a Déli-

lucernási városrész. Ezekre a helyekre 

nagyobb hangsúlyt fektetünk munkánk 

során. 

 – Mit tartalmaznak többségében ezek a 

kupacok?

–  Elsősorban kommunális hulladékot 

tartalmaznak. Nem értem, hogy ezeket 

miért nem a kukába helyezik ki a lako-

sok? Hiszen a hulladékgazdálkodási vál-

lalat ezt mind elszállítja.  Én magam még 

egy csokis papírt se szoktam eldobni. Az 

a minimum, hogy megőrizzük városunk 

tisztaságát. De volt már a szemét között 

hullámpala, építési törmelék is. Minden 

kikerülhet ilyen úton a természetbe.

– Kik számolják fel a hulladékot, és hová 

kerül az illegálisan lerakott szemét?

 – A Városfejlesztési és Üzemeltetési 

Osztály erre szakosodott dolgozói kiste-

herautóval szállítják el a helyszínről az 

illegálisan lerakott hulladékot, abban az 

esetben, amikor nincs meg az elkövető. 

Minden évben április 22-én, a Föld Napján 

az intézmények, civil szervezetek és ma-

gánemberek is bekapcsolódnak a területek 

hulladékmentesítésébe. Az idén szerin-

tem a Czégény utat kellene rendbe tenni. 

– Ön szerint mi tarthatja vissza az embere-

ket ettől a cselekménytől?

– Szerintem nagyon fontos ezen a té-

ren a lakosság rendszeres és pontos tájé-

koztatása. Be kell mutatni nekik a helyes 

magatartási formákat. Egyébként tavaly 

harmincnyolc esetben közöltünk informá-

ciókat a szerteágazó tevékenységünkkel 

kapcsolatban. Személy szerint egyetértek 

a szankcionálással is. 

bertalan

A hamarosan tervezési közbeszer-
zésre kerülő, összesen 10 vármegyei 
beruházás között szerepel a Hajdú-
böszörményt Hajdúhadházzal össze-
kötő út felújítása, 8344 méter hosszú 
szakaszon.
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Magyarok vagyunk
Kölcsey Ferenc Himnusza nemzeti 

imádság a lírai egyén az egész nemzet ne-
vében megvallja a bűnöket, és megbocsá-
tást kér Istentől. A magyar Himnusz az 
összetartozást fejezi ki. Nemzeti ünnepe-
inken első versszakát énekeljük. Ilyenkor 
mindannyian megélhetjük, hogy össze-
tartozunk, a világról alkotott különböző 
elképzeléseink, eltérő gondolkozásunk, 
másfajta társadalmi helyzetünk ellenére 
magyarok vagyunk. A Himnusz lírai énje 
azonosul a szenvedő magyarsággal, vál-
lalja a magyar nemzettel közös balsorsot, 
és Istenhez fohászkodik. A Himnusz nem-
csak a vers címe, hanem egyúttal a műfaja 

Segítenek az embereken
Egy évtizede, január elsején 

álltak először szolgálatba hiva-
tásosként a hajdúböszörményi 
tűzoltók. Tíz éve alakult meg 
az őrs a városban. Ebből az al-
kalomból kaptak elismerést a 
helyi katasztrófavédők. A Pin-
tér Sándor belügyminiszter ál-
tal aláírt határozatokat Szabó 
Imre tűzoltó alezredes, a Hajdú-
Bihar Vármegyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság megbí-
zott igazgatóhelyettese adta át.

is. A himnusz dicsőítő ének, Istenhez való 
fohász, amelyben a Mindenható segítségé-
ért könyörgés és dicséret olvasható annak 
jóindulatáért. Kölcsey is ezt a hagyományt 
követte, hiszen áldást és békességet kér a 
magyarokra – Isten, áldd meg a magyart, 
jókedvvel, bőséggel. –, ezért nevezzük 
közbenjáró himnusznak a magyar Him-
nuszt. Alcíme A magyar nép zivataros szá-
zadaiból, költői szókapcsolattal jelöli meg 
a témát, a történelmi idők sorscsapásai 
után, könyörgés Istenhez a magyarokért. 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én készí-
tette el a Himnusz utolsó változatát. 

İsten áld meg a’ Magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel,.
Bal sors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e’ nép
A’ múltat ’s jövendőt! 

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Verthadunk csonthalmain
Győzedelmi ének?
Hányszor támadt tennfiad
Szép hazám kebledre,
’S lettél magzatod miatt,
Magzatod hamvedre?

Őseinket felhozád
Karpat szent bérczére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
’S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának. 

Bújt az üldözött ’s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett ’s nem lelé
Honját a' hazában.
Bérczre hág és völgybe száll,
Bú ’s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
’S lángtenger felette.

Hajdúböszörményben tíz éve hi-
vatásos Nagy Imre címzetes zászlós 
szerparancsnok, továbbá Csuka Ernő 
címzetes törzsőrmester és Fesető Ta-
más őrmester, beosztott tűzoltók. El-
ismerést kaptak még Gorzsás István 
címzetes törzsőrmester és Szabadi Ta-
más címzetes törzsőrmester gépjár-
művezetők. Takács István főtörzsőr-
mester szintén Hajdúböszörményben 
vonult a társaival, aki jó pár éve már 
a Megyei Műveletirányítási Ügyelet 
műveletirányító referenseként lát el 
szolgálatot. Az elismert tűzoltókat 
többek között pályájuk nehézségeiről 
és szépségeiről kérdeztük.

Csuka Ernő szerint az elismerés ab-
ban erősítette meg, hogy jó úton jár. A 
befektetett munka, a kitartás megté-
rül ebben a hivatásban. Annak idején 
bekerült a köztestületbe, az önkéntes 
tűzoltóságra. Hivatásos tűzoltó 2013-
ban lett. 

– Nagyon jó ebben a hivatásban, 
hogy másokon tudunk segíteni és 
sok emberrel találkozunk.  Ez jó ér-
zés. A szolgálatnak vannak árnyolda-
lai is: a balesetek vagy a halálesetek. 
A szakmai tudás nagyon fontos a mi 
pályánkon, sok mindenhez kell érte-
ni. Szeretni kell, amit végzünk, mert 
e nélkül nem lehet boldogulni. Ehhez 
az életformához egy biztos családi 
háttér is szükséges.

Szabadi Tamás több éve van a pá-
lyán. Polgári szolgálatosként kezdte 
2000-ben a hivatást. Miután lesze-
relt, felvették a köztestületbe.

– Szeretek az embereken segíteni. 
Néha nagyon rossz időjárási körülmé-
nyek között dolgozunk. Folyamato-
san szolgálunk: hétvégén és ünnepna-
pokon is. Mégis megéri. Nincs annál 
jobb, mint amikor a bajban segíteni 
tudunk a lakosoknak. 

Gorzsás István úgy látja, hogy van 

még jövője a pályán. Polgári szolgá-
latra jelentkezett 1997-ben. Nagyon 
megszerette ekkor a hivatást, így a 
testületben maradt. Soha nem bánta 
meg a döntését. 

– A munka szépségét a segítésen 
túl a jó csapatszellem adja. A kitar-
tás és az összetartozás is ide tartozik. 
Nagyon jó a viszonyom a kollégákkal. 
Ezt a munkát csak így lehet végezni, 
együtt kell gondolkodni és cselekedni. 
Megerősít, hogy még tudok segíteni a 
lakosokon. Ennél jobb érzés nincs is. 

Nagy Imre elmondta, hogy jól vá-
lasztott hivatást. A böszörményi 
tűzoltóságnál a harmadik generációt 
képviseli. Ebbe született bele. Öröm 
számára, hogy továbbviheti a „sta-
fétát”. Soha nem gondolt arra, hogy 
más pályát válasszon, annak ellenére, 
hogy nehézségei is vannak ennek a 
szolgálatnak. 

– A munka szépségét a hivatástu-
dat adja. Fontos, hogy segíteni tu-
dunk a bajbajutott embereken. Ott 
vagyunk az állatmentéseknél is. Per-
sze vannak olyan káresetek is, amikor 
emberéletet veszítünk. Ezt nem lehet 
megszokni. Egész életemben ezt a 
munkát végeztem, mást nem is tudok 
elképzelni. A segíteni akarás visz előre 
minket.   

Takács István 1999 decemberében 
polgári szolgálatosként kezdett a tes-
tületnél. Majd 2002-ben már főállású 
lett az önkormányzati tűzoltóságnál. 
Több tűzoltó volt a családjában. 

–  Édesanyám és édesapám is ezen a 
pályán dolgozott, létesítményi felada-
tokat láttak el a RICO-ban. Nagyon 
szép ez a hivatás. A bajtársakért bár-
mit megteszünk. Jó, hogy egymásnak 
és a lakosoknak is tudunk segíteni. 

Fesető Tamás szerint jó pályát vá-
lasztott. Tűzoltó 2010-ben lett. Soha 
nem bánta meg a döntését. Azért 
esett a választása erre a hivatásra, 
mert szerette volna magát kipróbálni. 
Korábban zenével foglalkozott, do-
bolt. 

 – Sokat vagyunk távol a szerette-
inktől. Ez nem könnyű. A szépsége en-
nek a pályának az, hogy másokon tu-
dunk segíteni. Ez mindent kárpótol. A 
jó munkahelyi légkör is megtart a hi-
vatásban. Egy jó, összeszokott csapat 
vagyunk itt Hajdúböszörményben. Ez 
a második családom. 

bertalan

Érttünk Kunság mezejin
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlőveszszejin
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad Török sánczára,
’S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára. 

Vár állott, most kőhalom,
Kedv ’s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
’S ah, szabadság nem virúl
A’ holtnak véréböl,
Kinzó rabság könynye húll
Árvánk hő szeméböl!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
’S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló Mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd Töröktől rabigát
Vállainkra vettünk. 

Szánd meg İsten a’ Magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kinjának.
Bal sors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödtte már e’ nép
A’ múltat ’s jövendőt!

A Himnusz eredeti szövege (korabeli helyesírással)
Kölcsey Ferenc: Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból 
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Közérdekű információk

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                                                       104/112

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reggel 
7-től 19 óráig) január 28-29: dr. 
Tacsi Sándor (Tel: 0630-464-8667.)
Az ellátásért ügyeleti díj kerül felszá-
molásra.

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: 
február 1-jén, szerdán dr. Vincze-
Miqdadi Edit aljegyző tart vezetői ügy-
félfogadást 9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

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

SZÉKELY SÁNDOR
( a volt Béke TSZ dolgozója ,

zöldség-gyümölcs kereskedő)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

Gyógyszertári ügyelet
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27. (p.) Kehely Arany J.u. 12. Tel: 561-151

28-29. (szo-vas.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 20/3434-800

30. (h.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

31. (k.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

1. (sz.) Aranysas Ady tér 11. Tel: 227-779

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

3. (p.) Hajdú Árpád u. 45 Tel: 229-330

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

Tájékoztatjuk a 
Tisztelt állattartókat, hogy 

2023. február 1-től 
átalakul az 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
RENDSZERE 

Hajdúböszörményben.
HÉTVÉGÉN és MUNKASZÜNETI 

napokon 07:00 – 19:00 óráig, 
előzetes telefonos egyeztetés 

után, a  Kincsem Állatkórház tart 
ügyeletet (Hunyadi krt. 60. )

Tel:  06 20 380 8180
Az ügyeleti betegellátásért

 ügyeleti díj kerül felszámolásra.

A művelődési központban mű-
ködő közösségek programjai:

január 30., 16 óra: a Tessedik 
Kertbarátkör foglalkozása

január 31., 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.

Lapzárta:
hétfő 14 óra

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett,
Én most elmegyek végleg megpihenni,
Odalenn már nem fáj nekem semmi.”

 A gyászoló család

SZABÓ  FERENCNÉ
(született Antal Ilona )

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

„Búcsúztam volna tőletek, 
de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül 
szívetekben tovább élhetek.”

Nővéred Szilvi, férjével és családjával

BALOGH ZSOLT
halálának 7. évfordulójára

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”

 A gyászoló család

MEZEI  PÁL 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Szeretteim, én most elmegyek, küzdöttem, 
de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet. Isten veletek!”

 A gyászoló család

SZABÓ IMRE

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

Meghívó 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 6-án (hétfőn) 17 órától
KÖZMEGHALLGATÁST TART

a Városháza Báthory Termében,
melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:
1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 2023. évi költségveté-

se. Előadó: Kiss Attila polgármester
2. Egyéb lakossági felvetések

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 20/2007.(IV.26.) Önk. rendelet 12.§ (2) bekezdés a.) 
pontja értelmében a képviselő-testületi ülés előtt közmeghallgatást kell 
tartani a költségvetés megállapításáról szóló rendelet megalkotása eseté-
ben.

A közmeghallgatás tárgyát képező írásos dokumentumok megte-
kinthetőek a Kertész László Városi Könyvtárban, valamint a www.
hajduboszormeny.hu honlapon.

Kiss Attila polgármester

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ Zrt.) 
üzemeltetési feladatait (Ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés) az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-t (ÉRV Zrt.) látja el, mint 
közérdekű üzemeltető.
Hibabejelentés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
 
Ügyfélszolgálati Iroda:
Személyesen: Nagy István utca 38.
Levélben: Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., 3701 Kazinc-
barcika, Pf. 117.,
Elektronikus úton: www.vizcenter.hu
E-mailben: ugyfelszolgalat@ervzrt.hu
Telefonon: 80/22-42-42,
Hajdúböszörményi Ügyfélszolgálat: +36 52/227-288; +36 52/ 561-487.
A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó hibabejelentéseket a diszpécser-
szolgálatuk fogadja a nap bármely szakában a 80/22-42-42 telefonszám 
1-es menüpontjában. Hibabejelentéseket megtehetik további telefonszá-
mokon is:
  Ivóvíz-szolgáltatás Szennyvízelvezetés
  +36 20/943-9881  +36 20/563-2501

Víziközmű-szolgáltatás
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Színházi ajánló
Hajdúböszörménybe érkezik a Győri Nemzeti Színház. Dér András da-

rabját, a  Mindenkinek mindene (Apor Vilmos)  február 7-én 19 órá-
tól láthatják az érdeklődők a  Sillye Gábor Művelődési Központ és Közös-
ségi Ház színháztermében.

Jegyek 200 Ft-os kedvezményes áron kaphatók  a HBCom irodában, 
Bocskai tér 4.) nyitvatartási időben.

HOGYAN SEGÍT 
AZ ÜGYELET?

ÖN BEMEHET

MI KIMEGYÜNK

1830

Azok számára, akik személyesen  
keresnének fel egy éjszakai ügyeletet,  

Hajdú-Bihar vármegye öt pontján  
22:00-től 8:00 óráig erre is lehetőségek 

állnak rendelkezésre.

HÉTKÖZNAP: 
16:00–22:00 óráig

SZOMBAT–VASÁRNAP: 
8:00–14:00 óráig

a háziorvosi  
ügyeleti rendelésre.

Ügyeleti időben jelentkező súlyos panasz, tünet esetén  
ne menjen sehová, hanem hívja a központi 1830-as telefonszámot!

• Hajdúnánás
• Hajdúböszörmény

• Debrecen
• Berettyóújfalu
• Hajdúszoboszló
• Hajdúnánás
• Hajdúböszörmény
• Balmazújváros
• Püspökladány
• Hajdúhadház
• Nyíradony
• Derecske

• Debrecen
• Berettyóújfalu
• Hajdúszoboszló

A GYERMEKEK ÜGYELETI  
ELLÁTÁSÁBAN NEM  

TÖRTÉNIK VÁLTOZÁS, AZ EDDIGI  
ELÉRHETŐSÉGEK (DEBRECENI  
GYERMEKÜGYELET, GYERMEK-

KLINIKA) TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYESEK. 
A KÖZPONTI ÜGYELETI  

TELEFONSZÁM ITT IS 1830.

TELEFONOS TANÁCSOT ADUNK

ÜGYELETI KOCSIT KÜLDÜNK A BETEGHEZ

ÉLETVESZÉLY ESETÉN AZONNAL MENTŐT RIASZTUNKh

További információ: mentok.hu/ugyelet

Tájékoztató
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

által fenntartott óvodákban 
a 2023/2024. nevelési évre történő

 jelentkezésről és beiratkozásról

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés: A nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek ab-
ban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, aki 2020. szeptem-
ber 01. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek 
felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő 2023. április 15. napjáig kérheti gyermeke felmentését az 
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülmé-
nyei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést a Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai tér 1.) adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjá-
ig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írás-
ban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is ter-
heli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a 
jövőben külföldön teljesíti. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabály-
sértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek 
mértéke százötvenezer forintig terjedhet. 

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, be-
iratkozás

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik. 

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, 
melyet bármelyik óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.
hajduboszormeny.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot 2023. márci-
us 10-ig abban az intézményben kell leadni vagy megküldeni (pos-
tai úton vagy email-ben), ahová a szülő gyermeke felvételét kéri.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthe-
tő bármelyik óvodában, illetve a www.hajduboszormeny.hu oldalról le-
tölthető. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik, vagy, ahol szülője dolgozik. A felvételről, 
átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2023. március 17-ig, 
mely döntésről értesíti a szülőt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt 
a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező fel-
vételt biztosító óvoda). 

A beiratkozás időpontjáról a fenntartó hirdetményt tesz közzé a 
saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon. 

Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahová 
felvételt nyert a gyermeke. 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által 
hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására ju-
tásról számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megin-
dító kérelmet Hajdúböszörmény Város Jegyzőjének címezve, de a döntést 
hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani. 

Az óvodába jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhe-
tő az óvodavezetőknél illetve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán 
Dr. Kovács Erzsébet osztályvezetőnél. (Polgármesteri Hivatal, fsz. 24. iro-
da, tel: 52/563-224, email: Kovacs.Erzsebet@hajduboszormeny.hu)

Koláné Dr. Markó Judit jegyző
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Megvásárolható a Hajdúsági Tükör 4. száma
Röviden a tartalomból:

• Hova is ejtettem magam...
        Száz éve született Nemes Nagy Ágnes 

• A csoda 

• Málenkij roboton, a halál torkában 

• A puszta iskolái 

• A böszörményi piac egykor 

• Égboltot beragyogó pásztortüzek

• Állatasszisztáció

• Nem csak egy tánc volt az élete 

• Jazz a lelke mindennek 

• Portrévázlat Kampler Kálmán festőmű-
vészről 

• Hajdúnánási évszázadok

• Ünnepi gondolatok

A magazin 500 Ft-os áron megvásárolható 
a városi könyvtár, Kálvin téri Videotéká-
ban, a Bocskai- és Kálvin téri gyülekezet-
ben, görögkatolikus egyházközségnél.

16:00 MAGHY 120 kiállítás megnyitójára
Kiállítás Maghy Zoltán  hajdúböszörményi festőművész 

munkásságából, születésének 120. évfordulója alkalmából.

Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester
Édesapjára visszaemlékezik: Magi Zsolt
A kiállítást megnyitja: Dr. Vitéz Ferenc

Helyszín: 
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Hajdúsági Galéria

A kiállítás megtekinthető: március 31-ig.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit

2023. január 27-én 16 órára,
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett 

Meghívó

A hétvégén rendezték a kosárlabda országos gyermek bajnokság 4. fordu-
lóját a Középkerti-iskola tornacsarnokában. A hazai pályán a HTE Jaguárjai 
mindkét mérkőzésüket megnyerték. Az elsőn a debreceni Cívis KK „C" csa-
pata ellen 27-18, míg a második összecsapáson a romániai Wildcats Piros 
csapata ellen 39-15 arányban győztek a fiatal sportolók. 

„Örömmel tölt el, hogy a mérkőzések nehezebb időszakaiban sem 
pánikoltak be a csapat tagjai, hanem tovább harcoltak. Szép egyéni teljesít-
mények mellett, tovább tudtunk építkezni és fejleszteni csapatjátékunkat. A 
két győzelemnek köszönhetően magasabb csoportban folytathatjuk a bajno-
ki évadot.”- mondta Szűcs Sándor edző, a mérkőzéseket követően. 

Kosárlabda

AJÁNLÓ. A Bocskai téri templom 
története című kiadvány a reformá-
ció napjára jelent meg. Az ismeret-
terjesztő füzetecske hasznos olvas-
mány tanulók és felnőttek számára. 
Kapható az könyvterjesztésben va-
sárnaponként és munkanapokon,- 
a református lelkészi hivatalban 
(Hb. Újvárosi u. 1.)  8-12 óráig. 

Ára: 200 Ft

Doni megemlékezés
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

 és a Szabadhajdú Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja Önt 

2023. január 27-én (péntek) 15 órára,
hogy közösen emlékezzünk 

a II. világháború áldozataira
és a 2. magyar hadsereg doni katasztrófájára.

Helye: II. világháborús emlékmű
 (Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház mögött)

Megemlékezik: 
Varjasi Imre, az MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár

 Hajdúböszörményi Fióklevéltár vezetője
                        Fekete András őrnagy, a menetszázad parancsnoka

Igét hirdet és imát mond: 
Bodogán László görögkatolikus parókus

A megemlékezésen katonai tiszteletadással közreműködik a XXIII. Doni 
Hősök Emléktúra „Hajdú” menetszakasza.


