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Elismerés és diáksiker
A MOL Mester-M Díj azoknak az 

áldozatkész tanároknak, edzők-
nek a munkáját ismeri el, akik 
ösztönzik a tehetséges gyereke-
ket a sport, a művészet és a tudo-
mány területén, ezzel egyidőben 
szakmailag, emberileg is tanítvá-
nyaik példaképei. 

nárok és utánpótlásedzők voltak. A 
rangos elismerést Németi Edit Erika 
kémiatanár, a Bocskai-gimnázium 
pedagógusa is kiérdemelte.

További szép sikerrel is büszkél-
kedhet a gimnázium, hiszen Debrec-
zeni Dorina, az iskola 12/E osztályos 
tanulója az idei Oláh György Orszá-

A pedagógusokat általában saját, 
korábbi diákjaik és tanítványaik je-
lölik a díjra, majd a MOL Alapítvány 
kuratóriuma összesen tíz személyt 
díjaz. Idén a kuratórium több mint 
400 jelölt közül választotta ki azt a 
négy természettudományos okta-
tót, három művésztanárt, valamint 
három edzőt, akik megkapták az el-
ismerést. A MOL Alapítvány a 2020. 
évi jelöltek közül oklevéllel ismerte el 
azoknak a pedagógiai munkásságát, 
akiknek a neve az értékelés során a 
szűkített listára felkerült, a későbbi 
díjazottak mellett. Ők természettu-
dományos szaktanárok, művészta-

gos Középiskolai Kémiaversenyen, 
kategóriájában első helyezett lett. 

Emellett különdíjat is kapott a szó-
belin nyújtott teljesítménye alapján, 
ezért felkészítő tanárát, Németi Edi-
tet is dicséretben részesítették. Mivel 
az idén Dorina volt a legeredménye-
sebb versenyző, így egy 50˙000 Ft 
értékű, vegyszerekre fordítható utal-
ványt is nyert az iskolájának. Dorina 
országos 13. lett az országos közép-
iskolai tanulmányi versenyen, kémia 
tantárgyból. A tizenharmadik helyért 
50 többletpont jár a felvételin.

Sz.H.

Adomány a tanulóknak

Tavaly ősszel indította útjára 
kezdeményezését a Civilek a Lakó-
helyért Egyesület. Felhívást tettek 
közzé „Számítógépet a tanulók-
nak” címmel. 

A program újabb állomásához érke-
zett április 15-én, amikor is az eddigi 
tizenkettő számítógép mellett, újabb 
tíz talált gazdára. A rendezvényen el-
sőként Nagy Imre, a civilek elnöke tar-
tott tájékoztatót az adománygyűjtés 
programjáról. Elmondta, hogy néhány 
hónapja egyesületük elnöksége meg-
beszélte, hogy a hátrányos helyzetű 
diákok tanulmányait jó lenne számí-
tógéppel segíteni. Arra kérték a helyi 
cégeket, vállalkozókat, különböző szer-
vezetek képviselőit és magánembere-
ket, hogy új, vagy már használt eszkö-
zeiket ajánlják fel böszörményi iskolák 
arra szociálisan rászoruló, szorgalmas 
tanulóinak. Ők pedig eljuttatják ezeket 
az érintetteknek. Nagy Imre kiemel-
te, hogy az első gépet az egyesületük 
adományozta. Ugyanakkor a jó szán-
dékú, segíteni akaró magánemberek 
és cégek további tizenegy gépet aján-
lottak fel. – Nagy esemény a mai nap, 
tette hozzá az elnök az összejövetelen, 
mivel a Tömb 2002 Kft. önmaga tíz új 
gépet adományozott a családoknak, 
így segítve a gyerekeket az iskolai ta-
nulmányaikban. A mostani ajándékból 
az intézmények segítségével négy álta-
lános iskola két-két, a Veress- és Szé-
chenyi-középiskolák egy-egy családja 
részesült. Ezt követően Sőrés István, a 
civil és társadalmi kapcsolatokért fele-
lős alpolgármester szólt a megjelentek-
hez. Kiemelte, hogy a városban nagyon 
sok civil szervezet működik. Több mint 
száz van bejegyezve. Az egyik legaktí-
vabb a Civilek a Lakóhelyért Egyesület, 

mely tevékenységével nagy területet 
ölel fel. Hiszen a hagyományos tészták 
sütésén túl, a tradíciók őrzésében, és 
a lakosság érdekének a képviseletében 
is szerepet vállalnak. Újabban egy ka-
ritatív tevékenységet is ellátnak a szá-
mítógép adományok gyűjtésével, és a 
rászorulókhoz való eljuttatásával. Az 
adományozó Tömb 2002 Kft. nevében 
Veres László a következőket mondta el 
kérdésünkre.

– A kft.-nél már korábban felismer-
tük, hogy egy sikeresen működő vállal-
kozás egyik alappillére, ha a gyereke-
ket támogatjuk. A jövőbe való legjobb 
befektetés az, hogy a tanulókat tudjuk 
valamilyen szinten segíteni. Annak ér-
dekében, hogy megfelelően fejleszthes-
sék képességeiket.

A családok a számítógépek mellett a 
Balmaz-Sütöde Kft. jóvoltából, két-két 
élelmiszercsomagot is átvehettek. 

– Abszolút nagyvonalúnak tartjuk 
a kezdeményezést, ezért is csatlakoz-
tunk hozzá. Számunkra az akció a jö-
vőbe való befektetés jelképe – mondta 
el ifjabb Fülep Zsolt, a Balmaz-Sütöde 
részéről.

A családok örömmel vették át a gé-
peket és élelmiszercsomagokat. Pekk 
Attiláék három gyermeket nevelnek.

– Mindegyik gyerekünk általános 
iskolás. Nagyon örülünk az adomány-
nak. Pont jó időben érkezett a számí-
tógép, hiszen az előző online oktatás 
végén tönkrement a gépünk. Nagyon 
nehezen tudtuk ennek hiányát meg-
oldani most, a második szakaszban. 
Telefonnal, illetve tablettel tanultak a 
gyerekek. Ezek nem igazán bírták már 
a gyűrődést. Az adomány mentőövként 
érkezett hozzánk, a legjobbkor.

Bertalan Erzsébet

Jó szívvel ajánlott fel tíz menüt a Hajdúkerület–Hús Kft. a mentősök részére 
április 19-én. A Városháza étteremből érkezett ebéddel köszönetüket fejezték 
ki a dolgozók a mentősök áldozatos munkájáért.

Köszönet a mentősöknek
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Molnár Antal

Molnár Antal néhány elkötele-
zett társával 1991-ben alapította 
meg a Hajdúböszörményi Ifjúsá-
gi Természetvédő Kört, mely az 
idén ünnepli fennállásának har-
mincadik évfordulóját. 

Molnár Antalt hazánkban termé-
szetfotósként is jól ismerik. Képein 
a természetvédelem iránti elkötele-
zettség, egyéni lírai látásmóddal öt-
vöződik.

– Honnan ered a természet iránti ra-
jongása?

– A gyermekkoromba nyúlik visz-
sza. Már akkor is nagyon szerettem 
a madarakat, elvarázsoltak. Télen az 
ablakból csodálattal néztem, aho-
gyan csipegetik a morzsát például a 
cinkék.

– Az iskolaválasztását mennyire ha-
tározta meg a természet iránti szerete-
te?

– A továbbtanulásnál tanácstalan 
voltam, hogy milyen irányba men-
jek tovább. Így a gimnáziumra esett 
a választásom, ahol biológiát és föld-
rajzot is tanulhattam. Az ott töltött 
évek alatt bekapcsolódtam az Or-
szágjáró Diákok Körének (ODK) te-
vékenységébe, ahol titkári feladato-
kat is elláttam. Tájfutottunk, jártuk 
a természetet. Ezek nagyon kedves 
emlékként maradtak meg bennem. 
Emellett a Balla Sándor tanár úr ve-
zette biológia szakkörnek is a tagja 
lettem. Engem inkább a virágok, a 
fák, a madarak és a bogarak érdekel-
tek már akkor is.

– Abban az időben mennyire volt köz-
ponti téma a környezetvédelem?

– Még gyermekcipőben járt. Akkor 
még más volt a szemlélet, kevésbé 
volt központi téma a természet- és 
környezetvédelem. Amikor gimna-
zista voltam, volt egy kis csapatunk. 
Rendszeresen jártunk ki területre, 
megfigyeléseket végeztünk, feljegy-
zéseket készítettünk. Már ekkor is 
publikáltunk. Például a Madártani 
Közlönyben. Azóta sokat változott a 
világ. 

– Az a hír járja Önről, hogy úgy isme-
ri Hajdúböszörmény környékét, mint a 
tenyerét.

– Eléggé jól ismerem a város kör-
nyékét. A közel harminc év alatt el-
jutottam mindenhova. Annak ellené-
re, hogy Böszörmény határa nagyon 
nagy. A madarak és a természetes 
élőhelyek felkutatása során mindig 
igyekeztem a legtöbb területet feltár-
ni. Úgy érzem, hogy ez sikerült is. 

– Mennyire gazdag Hajdúböször-
mény és környéke természeti értékek-
ben? 

– Gazdag és változatos. Mondanék 
egy példát. Pár hete Zala megyében 
voltunk. Ott összefüggő dombok, 
erdők, és rengeteg nagyvad találha-
tó. Ezzel ellentétben nálunk inkább 
szigetszerű foltok fedezhetőek fel. 
Igazi értékünk többek között az erdő, 
ami Böszörményhez tartozik. Van-
nak idős tölgyeseink, hajlatok között 

megbúvó gyepeink és egy-két kun-
halmunk. Ezek élővilága sokszínű.

– Harminc esztendeje milyen célokat 
tűztek ki maguk elé?

– Hajdúböszörményben, a Hajdú 
You Do Ifjúsági Klubban hoztuk létre 
a mai Zöld Kör elődjét, 1991-ben. Né-
hány elkötelezett fiatal összefogott 
a természet- és környezetvédelem 
érdekében. Alapvetően a természet-
és környezetvédelem helyi, lokális 
problémáira fókuszáltunk a kezde-
tekben. Azóta már letisztult a profi-
lunk. Fő tevékenységünk a szemlé-
letformálás lett. Ez legalább annyira 
fontos, mint a komoly infrastruktú-
rák megléte. Emellett turisztikával és 
ökoturisztikával is foglalkozunk.

– Területileg mekkora térséget ölel fel 
a tevékenységük?

– Észak-kelet Magyarországot ölel-
jük fel területileg. Hajdúböszörmény 
a székhelyünk, de a Bodrog mellett 
is van egy telephelyünk. Ott szintén 
megvalósítunk a küldetésünkhöz il-
leszkedő programokat és projekteket. 
Néha három-négy megyére kiterjed a 
tevékenységünk, kiállításokat és fog-
lalkozásokat viszünk el a helyieknek.

– Milyen a munkaszervezetük?
– A munkát változóan, hat-nyolc 

alkalmazottal és önkéntesekkel vé-
gezzük. Ez utóbbiak szép számmal 
állnak a rendelkezésünkre. Éves 
szinten száz-százötvenen segítenek. 
Közösen táborokat szervezünk, volt 
már szemétszedő vízitúránk is, ami-
ket velük együtt valósítottunk meg. 
Segítségükkel a Zöld Kör közvetlenül 
több ezer  embert ér el évente. 

– Hogyan lehet manapság népszerű-
síteni a környezet- és természetvédel-
met?

– Haladni kell a korral, ami nagyon 
felgyorsult. Annyi inger éri manapság 
az embereket, hogy nagyon nehezen 
tudnak szelektálni. Ebben tudunk 
segíteni nekik. Beláttuk, hogy ott 
kell lennünk a közösségi médiában, 
az interneten. Ebben követni kell a 
trendeket. Továbbra is fontos szere-
pet kap az életünkben a kiadványok 
és könyvek írása. Most készül egy, 
a Hajdúság madarait bemutató kö-
tetünk. Nyár elejére tervezzük a ki-
adását. De készítettünk már kifestőt 
és turistatérképet, valamint plakát-

A hét arca

kampányokban szintén rendszeresen 
részt veszünk. Nem feledkezem meg 
arról sem, hogy szemléletformáló 
kisfilmek egész sorát forgattuk az el-
múlt években.

– A Zöld Kör elnökeként milyen fel-
adatoknak kell megfelelnie?

– A különböző fórumokon én kép-
viselem a szervezetet. Ahhoz, hogy 
működjünk, menedzselni is kell 
magunkat. Általában én keresem a 
projekteket és a forrásokat, amik te-
vékenységünkhöz szükségesek. A fel-
adatom többségében azoknak a kap-
csolatoknak az ápolása is, amiket a 
harminc év alatt kialakítottunk.

– Köztudott, hogy természetfotókat 
is készít. Honnan a fotózás iránti szen-
vedélye?

– Ez is a középiskolai évekből gyö-
kereztethető. Akkor még kezdetleges 
analóg gépekkel dolgoztam. Ezekkel 
a madárfotózás elérhetetlennek tűnt. 
Az azóta eltelt pár tíz év alatt sikerült 
csiszolni a tudásomat, és profesz-
szionális gépeket és eszközöket is 
beszereztem. Ez minimum beugró 
a természetfotózáshoz. Aki jó fotót 
akar csinálni, annak nem elég a jó 
technika. Tisztában kell lenni azzal, 
hogy hol, mikor és mit akar fotózni. 
Így állhat össze egy szép gyűjtemény 
a képekből. Többek között ezért a te-
vékenységemért egy Pro Natura díjat 
vehettem át Budapesten.

– Ez a tevékenység önnél hobbi, vagy 
ettől már több?

– Alapvetően hobbi, de az elkészült 
felvételeket beépítjük a különböző 
tevékenységünkbe. Itt említeném a 
kiadványainkat és a filmjeinket. Ha 
röviden kellene megfogalmaznom, 
a fotózás olyan időtöltés számomra, 
ami kellemes és egyben hasznos is.

– Mit szeret leginkább megörökíteni? 

– A madarakat szeretem legjobban 
fotózni, mert azok nagyon szépek 
és fenségesek. Ráadásul kihívás is 
„lekapni” őket. Ezt soha sem tudom 
megunni.

– Ön szerint elég egy kiváló fényképe-
zőgép, vagy azt pótolhatja a fotós sze-
me?

A technika egy beugró, utána fon-
tos az ember látásmódja is. Észre kell 
venni a szépet, a megismételhetet-
lent. A fotós fejben mindig kompo-
nál. Intuícióira is hallgatnia szüksé-
ges. 

– Mennyi volt a leghosszabb idő, amit 
lesben töltött el?

– Volt olyan darufotózásom, ami-
kor kint aludtunk a lesben. Délben 
mentünk be, és másnap tizenkét 
órakor jöttünk ki. Éppen fagyos volt 
az idő, mínuszba hajlott az éjszaka. 
Nem volt könnyű, de a szép felvéte-
lek mindenért kárpótoltak.

– Mivel üti el az időt a várakozás so-
rán?

– Ott mindig készenlétben kell áll-
ni. Miközben várom a pillanatot, sok 
mindent meg lehet tapasztalni és fi-
gyelni. Nyilván azok az időszakok a 
keservesebbek, amikor semmi sem 
történik. Ilyenkor az ember hajlamos 
arra, hogy elszunyókáljon. Ekkor én 
dudorászni szoktam magamban, ez-
zel tartom fenn az éberségem. 

– Mely a legemlékezetesebb fotós él-
ménye?

– Elég sok helyen jártam már éle-
temben. Négy földrész, közel ötven 
országában. Például, mikor Tibet-
ben és Gibraltáron keselyűk között 
bandukoltunk, az óriási élmény volt 
fotós szempontból is. De nekem a da-
rufotózás a kedvencem. Izraelben, a 
darvak telelőhelyén is jártam. Mint-
ha egy pulykatelepre mentünk vol-
na be. Úgy éreztük, hogy háziállatok 
közé kerültünk. Nálunk szerencsére 
nem így van. Itthon egy tartózkodó, 
rendkívül érzékeny és éber állat. Szá-
momra ez a varázsa.

– Kevesen mondhatják el magukról, 
hogy amiről diákkorukban álmodtak, az 
megvalósult saját munkájuk révén. Ezt 
figyelembe véve boldog embernek tartja 
magát?

– Én egy boldog ember vagyok. Azt 
csinálom három évtizede, amit gyer-
mekkoromban megálmodtam. Szép 
családom van, a munkámat nagyon 
szeretem. Ezért is egy nyugodt, ki-
egyensúlyozott ember vagyok.

Bertalan Erzsébet

Szürke gém

Nagykócsag
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A mai modern világban sokszor 
a háziasszonyok már üzletekben, 
cukrászdákban vagy pékségek-
ben veszik meg a süteményeket.

Nagymamáink receptjei

Persze sokan ma is otthon, ma-
guk készítik el kedvenc édességüket. 
Ilyenek a Civilek a Lakóhelyért Egye-
sület sütőasszonyai, akik „leporolt”, 
régi recepteket, de több esetben már 
annak új, egészséges változatát sü-
tik meg. Bemutatóikon évente több 
száz érdeklődőnek szemléltetik az 
általuk ismert sütési fortélyokat. Ők 
tudják, mi a békaszáj, a görhe málé, 
vagy milyen az íze a csikós pogácsá-
nak. Mi is megismerhetjük ezeket, 
ha kézbe vesszük a civil szervezet 
elnöke, Nagy Imre által szerkesztett, 
„Böszörményi nagymamák újabb 
receptjei”című, most megjelent 
könyvet. A kötetből többek között 
az is kiderül, hogy a süteményekhez 
többnyire, margarin helyett vajat 
vagy zsírt, illetve a kettőt vegyesen 
adják hozzá. Néhány süteménynél 
a kacsa-, liba-, valamint a tyúkzsír 
használatos, mellyel kellemesebb 
ízvilágot lehet elérni. A könyvben 
szereplő receptek sütését a háziasz-
szonyok többszörösen kipróbálták, 
tudtuk meg Kocsis Gábornétól és 
Mirkóné Fehér Judittól, az egyesület 
tagjaitól.

– Kitől tanult meg sütni?
K. Gné.: Én magam jöttem rá a sü-

tés fortélyaira, és az egyesületben is 
nagyon sokat tanultam.

M. F. J.: A nagymamámtól tanul-
tam meg  a sütés csínját-bínját. De 

az egyesületben is az idősebb asszo-
nyoktól sok praktikát lestem el.

– Milyen receptekből „dolgozik”?
K. Gné.: Nagyon sok recepttel ta-

lálkozom az egyesületben. A többi-
ektől hallott süteményeket gyakran 
elkészítem. Itt tanultam meg például 
a parasztkiflit elkészíteni. De gyak-
ran előveszem a megjelent receptes 
könyveinket is. 

M. F. J.: A receptkönyveinket 
gyakran forgatom, és az interneten 
is böngészek. Nagymamámtól is ma-
radtak rám régi leírások. Azokból is 
sokat kipróbálok.

– Mi a kedvenc süteménye?
K. Gné.: Kedvelem a sós- és kelt 

tésztákat. Alig győzöm kivárni, hogy 
megsüljenek, mindegyiket már mele-
gen is megkóstolom.

M. F. J.: Nagyon szeretem a túrós 
bélest. De nem nagyon teszek kü-
lönbséget, akármelyiket szívesen fo-
gyasztom.

– Mi a szép a sütésben?
K. Gné.: Engem kikapcsol, lefog-

lal, szeretek sütni.
M. F. J.: Nagyon szeretek a tész-

tával dolgozni, meg örülök a kész sü-
teményeknek. Jó látni, hogy milyen 
szépek lesznek.

bertalan

Csomópont-átépítés
Megkezdődik a M35 autópálya és 

a 354. sz. főút csomópontjának át-
építése. A főút meghosszabbítása a 
Debreceni Észak-nyugati Gazdasági 
Övezet felé, nyugati irányban törté-
nik, illetve csatlakozik majd az úgy-
nevezett Déli határoló úthoz is. 

A hajdúböszörményi autósokat is 
érintő beruházás, a jelenleg trombita 
alakú csomópont, a beavatkozásnak 
köszönhetően, teljes értékű, lóhere ala-
kú csomóponttá alakul át, kiszolgál-
va az M35 autópálya és a 354. sz. főút 
kereszteződését. Az átépítés a Debre-
cen  Észak-nyugati Gazdasági Övezet 
(ÉNYGÖ) megközelítését javítja keleti 
irányból, ugyanis a 354. sz. főút jelenleg 
jelentős kapacitástartalékkal rendelke-
zik, 2x2 sávos autóúti kiépítettsége al-
kalmassá teszi az iparterület megköze-
lítését, keleti és déli irányból egyaránt. 

A 354. sz. főút iparterület felé történő 
meghosszabbítása, és az úgynevezett 
Déli határoló úthoz csatlakozása a főút 
tengelyének átépítésével történik. A ki-
vitelezési munkák március elején kez-
dődtek és alapvetően két nagy ütemben 
valósulnak meg. 

Az építés ideje alatt a csomópontban a 
gépjárműközlekedés, az építés üteméhez 
igazodva, folyamatosan biztosított lesz. 
Egy ágat zárnak le az építés kezdetétől 
folyamatosan. Ez az M35 autópályán, 
Budapest irányából a 354 sz. főúton, 
Nyíregyháza irányába tartó forgalmat 
érinti. Ennek az iránynak a kiváltása a 
33. sz. főúti csomópontban lesz megold-
va. A Budapest felől érkezőknek 3,7 km-
es kerülővel, a 33. sz. főúti csomópont-
ban az M35-ös útról lehajtva, majd arra 
visszahajtva lehet Nyíregyháza irányába 
fordulni. Körültekintően közlekedjenek!

Sz.H.

Díjazott énekes
A hajdúböszörményi Köszörűs 

Sára a Danubia Talents nemzetkö-
zi komolyzenei énekversenyen, a 
közelmúltban dobogós helyezést 
ért el. 

 A megmérettetést az idén online mó-
don rendezték meg. A világ különböző 
országaiból érkeztek versenyanyagok a 
vetélkedésre. A tizenhárom főből álló 
szakmai zsűriben világszerte ismert 
zenészek, énekesek és karmesterek 
foglaltak helyet. A versenyen 
Köszörűs Sára nyolcvannyolc 
pontot kapott az ítészektől. 
Ezzel az eredménnyel har-
madik lett. A tizenhárom 
éves lány, a nála három-négy 
évvel idősebb énekesek kö-
zött szerepelt. Műsorában 
többek között Morley, Vival-
di, Dargomizsszkij és Váry 
Ferenc dallamai csendültek 
fel. 

A hetedik osztályos Sára Hajdúbö-
szörményben él, a debreceni Kodály 
Zoltán Zeneművészeti Szakgimná-
zium és Zeneiskola harmadéves ma-
gánének szakos hallgatója. Tanára 
Ludmány Antalné, az iskola magán-
ének tanszékének korábbi vezetője. A 
fiatal lány a zene más területein is ko-
moly eredményeket ért már el. Ottho-
nosan mozog a musical, az operett és a 
népdal világában is.

bertalan

Hurkaestély, a csap és a pap
Hajdúböszörmény a századfor-

dulón. A „Boldog békeidők” kor-
szaka. Élte mindenki a megszo-
kott hétköznapjait.

Mulatságok, olvasóköri, egyleti 
táncmulatságok, szoboravatás a fő-
téren, iskolaépítés, városházaavatás. 
A jókedvhez korcsmák, vendéglők 
adták az „intézményi” hátteret. Ilyen 
volt például Kovács János vendéglős 
1908 őszén, aki a már  meglévő korcs-
mák, csapszékek és városi Nagy-
vendéglő mellé megépítette a Fürdő 
utca sarkán álló Zöldfa vendéglőjét, 
ahova hétvégeken „Hurkaestélyekre” 
invitálta a böszörményieket. Véres, 
tüdős, no meg az elmaradhatatlan 
cukros-májas ízesítésű hurkák vár-
ták a vendégeket, s természetesen jó 
kadarka és rizlingszilváni is járt a ki-
száradt toroknak. Néhány krajcárért 

bizony nehéz lehetett ellenállni e ku-
lináris élvezetnek. A Molnár István 
gimnáziumi tanár által szerkesztett 
1908-as Morgó című élclapban, erre 
is írt egy-egy tréfát, pontosabban 
rövid igeragozást fabrikált. Idézzük. 
„Múlt idő: ivott, Jelen idő: iszik, Jövő 
idő: részeg.” Valljuk be, ettől a poén-
tól, azért nem kaptunk alhasi neve-
tőgörcsöt. Szódával, persze ez is jó 
egynek. 1908-ban biztosan jobban 
ült a dolog.

De, ha már ivás és bor! Akkor eh-

hez is ismerünk egy jó történetet. 
Jelesül! Tudja-e a nyájas, s talán e so-
rok olvasatakor száraz torkú olvasó, 
honnan eredeztethető az „Ott hagy 
csapot, papot” – szólás? Nos! Ennek 
bizony böszörményi a gyökere. A 
történetet Petőfi Sándor „Csokonai” 
című versében énekelte meg, s ez lett 
a szólás forrása. Íme, a részlet! „És ím, 
az étel és a bor mellett/ És a zenének 
hanginál/ Csapot, papot mindent felej-
tett/ Csokonai Vitéz Mihály.” 

Petőfi nagyon tisztelte költő előd-
jét, és az egyik róla szóló humoros 
anekdotát, Domby Márton (ügyvéd, 
Csokonai egykori iskolatársa) fel-
jegyzései alapján dolgozta fel versé-
ben. Történt ugyanis, hogy Csoko-
nai egyszer Hajdúböszörményben 
vendégeskedett barátjánál, (énekes) 
Nagy István református lelkésznél. 
Este lementek a pincébe borért, de a 

csap beletört a hordóba, és a lelkész 
a tenyerével dugaszolta el a lyukat. 
Csokonait átszalasztotta a szom-
szédba, hogy hozzon új csapot. Ott 
éppen nagy mulatság volt, és a költő 
teljesen megfeledkezett a csapról és a 
papról is. Csatlakozott a társasághoz, 
és csak később, jó néhány pohárka bor 
után jutott eszébe a feladat tárgya, a 
csap, amiért lelkész barátja tulajdon-
képpen átküldte a szomszédba. 

Varjasi Imre

A város főtere 1857-ben, balra fent a pap-lakkal
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A fodrászok, egyben hajmesterek isA jól ápoltság napjaink alapvető 
követelménye, hiszen így tudunk 
érvényesülni a szakmában és a 
magánéletünkben egyaránt. Mai 
két beszélgetőpartnerünk, Faze-
kas Györgyné és Nagy Eszter fod-
rászok azon dolgoznak nap mint 
nap, hogy a vendégek a legjobb 
szolgáltatást kapják, mindig egyé-
niségükhöz illő, divatos frizurájuk 
legyen.

– Miért éppen a fodrászhivatást vá-
lasztotta?

F. Gyné: Kisgyermekkorom óta erre 
vágytam. Már akkor is szerettem fod-
rászosat játszani, hajat igazítani. Pá-
lyaválasztáskor mást el sem tudtam 
volna képzelni.  

N. E.: A szépérzék és az alkotás 
mindig is közel állt hozzám. A mun-
kám lett a szenvedélyem. Folyamato-
san képzem magam, szeretek lépést 
tartani a divattal.

– Melyik fodrásziskolában végzett? Ki 
volt a mestere?

F. Gyné: Két évig Hajdúnánásra jár-
tam. Ott megszűnt a fodrászképzés, 
ezért az utolsó évet Debrecenben vé-
geztem el. A mesterem Hajdúdorogon 
volt. Egy középkorú hölgy, akinek na-
gyon-nagyon sok vendége volt. Ren-
geteget tanultam tőle, és szerencsére 
gyakorolhattam is a frizurakészítést.

N. E.: Én a Diószegi Sámuel-kö-
zépiskolában végeztem. Nekem Béres 
Zita volt a mesterem. Nagyon sokat 
köszönhetek neki. Nála végeztem, az 
alapokat ott tanultam meg. 

– Tanárai, mesterei között akadt 
olyan, aki segítette az indulásban?

F. Gyné: Ahogy levizsgáztam, Haj-
dúböszörménybe kerültem. Az akkor 
felépült szolgáltató házban kezdtem 
el dolgozni. Két kolléganővel voltam 
egy műszakban. Nekik már nagy gya-
korlatuk volt. Tanítottak, bátorítottak 
és inspiráltak a munkában. Amikor 
idekerültem, egy-két év múlva divat-
ba jött a sasson frizura. A munkatár-
sak küldték hozzám a vendégeket kézi 
szárításra, mivel ők inkább csavarót 
használtak. Majd divatba jött a charlie 
is. Ekkor még többen választottak en-
gem.  

N. E.: Amikor elkezdjük a szakmát, 
eléggé magunkra vagyunk hagyatva. 
Nyílván, ha kérdésem volt akkoriban, 
egy tapasztalt fodrászhoz fordultam. 
Később folyamatosan tanultam, és ez 
meghozta a sikert.

– Mikor és hol nyitotta meg saját üz-
letét?

F. Gyné: A művelődési központban, 
1989. március 1-jén kollégámmal nyi-
tottuk meg saját üzletünket. Azóta is 
itt dolgozom, már harminckét éve. 

N. E.: Fodrászként 2003 óta dolgo-
zom, mestervizsgával rendelkezem. 
Mire végeztem, már megvolt a Beth-
len utcai üzletem. Ekkor még kicsit 
bizonytalan voltam, hogy mennyire 
fogadnak el a vendégek. De végül is 
nagyon pozitív volt a kezdet.

– Pályája során mennyit változott ez a 
hivatás?

F. Gyné: Rengeteget változott. A fri-
zuradivat tekintetében, a fodrászcik-
kek minőségében és választékában is 
nagyot változott. Hozzátenném, hogy 
a rendszeres továbbképzések szintén 
javítottak a minőségen.  

N. E.: Nagyon sokat. Egyre nagyobb 

az igény a naprakész divat iránt. Gyak-
rabban járnak fodrászhoz az emberek. 
Maguk a felhasznált anyagok is jó mi-
nőségűek, és az eszközökben is „belép-
tek” újak.

– A frizuradivatok gyorsan változnak?
F. Gyné: Ugyanúgy, mint a ruha-

divat, a frizuratrend is ismétlődik, 
egy kis átalakítással. Vagy a színek-
ben, vagy a formában észlelhető vál-
tozás. Minden évben feltűnik valami 
új. Például a sasson most is népszerű, 
csak kicsit rövidebb változatban. De 
a charliehoz hasonló hajakat is látha-
tunk manapság.

N. E.: Megfigyelhető a változás idő-
szakonként. Azonban gyakran vissza-
térünk a korábbiakhoz. Például, ami 
régen volt sasson frizura, a rövid pixi, 
a bob és a fokozatos forma örök divat. 
Csak egy picit más formában. Válto-
zás az is, hogy a színeket bátrabban 
használják a vendégek. A férfiakat sem 
hagynám ki, mert ők is egyre igénye-
sebbek a frizuraválasztásnál.

– A vendégek bátrabbak lettek-e a fri-
zuraválasztásnál?

F. Gyné: Igen, természetesen. Azt 
tapasztalom, hogy minden korosztály 
igényesebb a frizurájára. Bátrabban 
vállalják be a színeket és az új formá-
kat.

N. E.: Szerintem igen. Nyitottabbak 
egy új színre vagy formára a hölgyek. 
Sokan hamarabb mernek egy extré-
mebb frizurát bevállalni, mint koráb-
ban. Ez leginkább a középkorosztály-
ra jellemző. Az idősebbek többnyire 
maradnak a hagyományos frizuránál. 
A fiatalok pedig előnyben részesítik a 
hosszú, egyenes hajat. Ezen nehezen 
változtatnak.

– Jelzi-e a vendégnek, ha nem megfele-
lő frizurát választ? 

F. Gyné: Igen. Azután többnyire 
kompromisszumra jutunk. Van, aki 
nagyon ragaszkodik az elképzelésé-
hez. Ilyen esetben elmondom, hogy 
miért nem lesz előnyös a frizura a szá-
mára. A vendégek mindig meghallgat-
ják a véleményemet, majd eldöntik, 
hogy mit szeretnének. A jelzéssel kap-
csolatban eddig csak pozitív reakciót 
tapasztaltam.

N. E.: A vendégek sokszor telefonon 
hoznak képet a vágyott frizuráról. Elő-
fordul, hogy nem a saját hajuk minő-
ségének megfelelőt választanak ki. Én 
ilyenkor mindig jelzem, hogy például a 
modellnek dupla annyi haja van. Olyan 
frizurát próbálok ajánlani, ami otthon 
is nagyon könnyen elkészíthető. 

– Mennyire kreatív ez a munka? Meny-
nyire alkothat szabadon a fodrász?

F. Gyné: A fodrász annyira alkothat 
szabadon, amennyire a vendég megen-
gedi. Azért mindenki beleviszi a saját 
egyéniségét a frizurába. 

N. E.: Egyre inkább hagyják a ven-
dégek, hogy szabadon alkothassak. 
Sokan szeretnének változtatni a fri-
zurájukon. Ilyenkor kikérik a vélemé-
nyemet. Én elmondom a javaslatomat. 
Általában közös nevezőre szoktunk 
jutni. Véleményem szerint a fodrász-
hivatás egy kreatív munka.

– A haj egészségéért mit tud tenni, 
mint fodrász?

F. Gyné: Amikor a vendég beül a 
székbe, én ápolom a haját. Például 
pakolásokat teszek fel neki. Ha heti 
rendszerességgel jár, akkor ezzel nincs 
probléma. Amennyiben ritkábban jön, 
akkor tanácsot tudok adni abban, ho-
gyan kezelje otthon a haját. Az eszkö-
zök használatát is bemutatom.

N. E.: Én hajgyógyász is vagyok. A 
mestervizsga megszerzése után, még 
tovább akartam tanulni. Mivel sok 
problémával szembesültem a vendé-
gek fejbőrét és haját illetően. Elhatá-
roztam, hogy hajgyógyászatot fogok 
tanulni. Ahhoz tudok segítséget adni, 
hogy a haj, a fejbőr és a hajhagyma 
egészséges legyen. Így a frizura is 
könnyebben elkészíthető. Tapasztala-
tom szerint, akinek haj- vagy fejbőr-
problémája van, az minden segítség-
be kapaszkodik. Én szakértelemmel 
megvizsgálom, és egy komplex kezelés 
után, a legtöbb esetben szépen helyre-
áll a fejbőr egészsége, és megszűnik a 
hajhullás. Ha komplikáltabb a problé-
ma, szakemberhez irányítom.

– Az otthoni frizuravágást, esetleg fes-
tést javasolja-e? 

F. Gyné: Ezt csak akkor javaslom, 
ha elkerülhetetlen. Az általunk hasz-
nált professzionális hajápolószerek 
és festékek csak a fodrászszalonok-
ban használhatók. A pandémia ide-
jén, amikor zárva voltunk, vendégeim 
rendszeresen kértek abban tanácsot, 
hogy például milyen festéket vásárol-
janak. Ilyenkor segítettem nekik. De, 
ha jól vágott és megfelelően színezett 
frizurát szeretnénk magunknak, ak-
kor érdemes szakemberhez fordulni.

N. E.: Én, mint mesterfodrász és 
hajgyógyász egyáltalán nem javaslom. 
Egy-egy otthoni vágás, nem biztos, 
hogy sikerül. Egy elrontott frizurát na-
gyon nehéz helyrehozni. A festést meg 
főleg nem ajánlom. Ezzel a fejbőrt és 
a hajszerkezetet is tönkretehetjük. Rá-
adásul spórolni sem lehet rajta, mert 
ma már többségében a bolti festékek 
sem olcsóbbak, mint a professzioná-
lisak. Én arra is nagy hangsúlyt fek-
tetek, hogy természetes anyagokkal 
dolgozzak.

– Az ön haját ki vágja, ki szárítja?
F. Gyné: Egy volt tanítványom.
N. E.: Egy debreceni szalonba járok. 

Azért jó, mert nem kell sokat magya-
ráznom, hamar megtaláltuk a kontak-
tust a fodrászommal.

– Szokott-e szakmabelinek frizurát 
készíteni? Nehezebb, mint egy átlag ven-
dégnek?

F. Gyné: Járnak hozzám kollégák. 
Igényesek, mint a többi vendégem. 

N. E.: Igen, szoktam. Ha ismerem a 
kollégát, akkor nem nehezebb frizurát 
készíteni neki. Megbízunk egymás-
ban.  

– Fodrászként mit tart legnagyobb si-
kerének?

F. Gyné: A legfontosabbnak azt tar-
tom, hogy negyvenhét éve a pályán 
vagyok. Azt csinálom, amit szeretek. 
Korábban rengeteg lehetőségem volt 
versenyeken indulni. A megmérette-
téseken szép eredményeket értem el. 
A diplomák nincsenek kirakva az üz-
letemben, de otthon büszkén őrzöm 
ezeket. 

N. E.:   Sikeresnek érzem magam 
a szakmámban, amiért mindent meg 
is teszek. Ez abban mutatkozik meg, 
hogy nagyon sok vendégem van az or-
szág különböző pontjáról, sőt gyakori 
a külföldi, visszajáró vendég is. Ezen 
túl számomra a legnagyobb siker, 
hogy hajgyógyász is lettem. Ennek kö-
szönhetően már nagyon sok emberen 
segítettem. Rengeteg pozitív visszajel-
zést kapok a paciensektől a munkámat 
illetően. Én ezt odafigyeléssel és szak-
értelemmel hálálom meg. Komolyan 
veszem a hivatásomat. bertalan
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Felhívás városi kitüntetések 
adományozására 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a „Hajdúböszörmény Város Díszpolgára Cím, 
valamint Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli Polgára Cím és Városi Kitüntetések alapításá-
ról és adományozásáról” szóló, többször módosított 15/2003. (IV. 24.) Önk. számú rendelete 
alapján  2021. évben az alábbi kitüntetésekre várjuk a javaslatokat

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS DÍSZPOL-
GÁRA” cím adományozható a városban lakó, a vá-
rosból elszármazott, a városhoz közvetlenül nem 
kötődő minden olyan magyar, vagy külföldi állam-
polgárságú személynek, aki

a.) Hajdúböszörmény város általános fejlődésé-
ért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvet-
lenül, vagy közvetve kifejtett várospolitikai, gazda-
sági, tudományos, kulturális (művészeti) vagy sport 
munkásságukkal a városnak hírnevet szereztek, 
vagy kivívták a város lakosságának általános meg-
becsülését; 

b.) foglalkozásuk körében a városban hosszú 
időn át példamutató szakmai gyakorlatot folytatva 
- amely párosult becsületességgel és emberszeretet-
tel -, köztiszteletet váltottak ki maguk iránt a város 
lakosságának többsége előtt;

c.) gazdag életművükkel a magyar népet, vagy 
ezen keresztül az egyetemes emberiséget szolgál-
ják, mind az országhatáron belül, mind kívül és a 
cím adományozására a város önkormányzatának 
képviselő-testülete alkalmasnak tartja.

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TISZTELETBELI 
POLGÁRA” cím Magyarország határain kívül élő, 
magát magyarnak valló vagy már ilyen elhalt sze-
mély részére adományozható. (A javasolt személy 
rendelkezzen magyar igazolvánnyal vagy az adott 
ország hatósága, önkormányzata javaslatával.)

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT” Díj adomá-
nyozható annak, aki a város gazdasági, társadalmi, 
kulturális (művészeti, szellemiség- és hagyomány-
őrző), a város általános fejlesztése (városképi, inf-
rastrukturális, kommunális) területén, valamint 
a lakosság érdekében, különösen az iparban, a ke-
reskedelemben, a mezőgazdaságban, a szolgáltató 
tevékenységben közvetlenül vagy közvetve, hosszú 
időn át, kiemelkedően, és példamutató életvitellel 
végezte egyéni tevékenységet.

„DOBÓ SÁNDOR” Díj adományozható az alko-
tó és hosszú időn át minőségi nevelő-oktató mun-
kát a város érdekében az óvodai és az alsó fokú ok-
tatásban közvetlenül, magas fokú szakmai tudással 
kifejtő óvodapedagógusoknak, alsó tagozatos ta-
nítóknak vagy az ilyen jellegű munkában közvetve 
résztvevő más személyeknek – pl. közművelődési, 
közgyűjteményi közalkalmazottaknak – tevékeny-
ségük elismerésére.

 „DR. MOLNÁR ISTVÁN” Díj adományozható 
az alkotó és hosszú időn át nevelő-oktató munkát a 
város érdekében a felső tagozatos általános iskolai, 
valamint a közép- és felsőfokú oktatásban közvetle-
nül magas fokú szakmai tudással kifejtő tanintézeti 
nevelőknek (tanárok) vagy az ilyen jellegű mun-
kában közvetve résztvevő más személyeknek – pl. 
közművelődési, közgyűjteményi alkalmazottak-
nak – valamint újságíróknak, a médiában – írott és 
elektronikus sajtóban – a város lakosainak hiteles, 
kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásában vég-
zett tevékenységük elismerésére.

„FAZEKAS GÁBOR” Díj adományozható az al-
kotó és hosszú időn át a város lakossága szociális 
körülményeinek javítása érdekében közvetlenül, 
magas fokú szakmai tudással kifejtett áldozatos 
munkát végző, szociálpolitikai téren dolgozó köz-
tisztviselőknek, szociális intézményi közalkalma-
zottaknak, illetve az ilyen jellegű munkában köz-
vetve résztvevő más személyeknek tevékenységük 
elismerésére.

„SOMOSSY BÉLA” Díj adományozható a vá-
ros közigazgatásában hosszú időn át magas fokú 
szakmai felkészültséggel, kezdeményező és alkotó-
készséggel, a közügyek intézésében kifejtett ered-
ményes és humánus szakmai munkával végzett 
tevékenység elismerésére, a helyi közigazgatásban 
közvetlenül, vagy közvetve résztvevő személyek (pl. 
települési képviselő) részére.

„SILLYE GÁBOR” Díj adományozható a város 
gazdaságában (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, 
környezetvédelem) magas fokú szakmai felkészült-
séggel, kezdeményező és alkotókészséggel, eredmé-
nyességgel a város közvéleménye, illetve az általa 
képviselt szakma (szakmai szervezetek) által elis-
merten, hosszú távon kiemelkedő tevékenységet ki-
fejtő személyek részére.

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” 
Díj adományozható azoknak a Hajdúböszörmény-
ben élő, vagy hajdúböszörményi származású, bár-
melyik alkotó- vagy előadó-művészeti ágban orszá-
gos, esetleg nemzetközi hírnevet szerzett művészek 
és mesterek, szakmai szervezetek által is elismert 
személynek vagy csoportnak, egy pályaszakaszra, 
vagy egy egész életműre kiterjedő tevékenységének 
elismeréseként.

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANU-
LÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” Díj adományozható 
a tanulóifjúság eredményes tanulásra és magasabb 
szintű sportolásra ösztönzésére, a szellemi és fizi-
kai képességek fejlesztésére, a fair play szellemé-
nek ápolására, a legkiválóbbak méltó elismerésére. 
Azoknak az általános és középiskolai diákoknak 
adható, akik egy adott tanévben legalább 4,8-es ta-

nulmányi átlaggal rendelkeznek, és sportágukban 
hazai és nemzetközi versenyen eredményesen sze-
repeltek, és versenyeredményeiket sportszövetsé-
gek által hitelesíteni tudják. (Adományozható éven-
te 2 korcsoportban – általános iskolai, középiskolai 
– egy-egy személy részére.)

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” Díj 
adományozható az alkotó- és előadóművészetek 
területén kiemelkedő sikereket elérő, nemzetközi 
vagy országos megmérettetéseken helytálló, a város 
hírnevét ezáltal öregbítő huszonhat év alatti hajdú-
böszörményi fiatalok (általános és középiskolások, 
főiskolás vagy egyetemista diákok) tevékenységé-
nek elismerésére.

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT” 
Emlékérem azon személyek vagy közösség részére 
adható, akik legalább 10 éven át lelkiismeretes és 
áldozatos munkájukkal a városban élő és tanuló 
gyermekek készségfejlesztését, képességük kibon-
takoztatását, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi és 
hitéleti fejlődését, egészséges felnevelkedését nagy-
mértékben elősegítették.

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT” 
Emlékérem azoknak a közigazgatási, egészségügyi 
és szociálpolitikai téren tevékenységet kifejtő köz-
tisztviselőknek, közalkalmazottaknak és e területe-
ken dolgozó más személyeknek vagy közösségnek 
adható, akik legalább 10 éven át kifejtett áldozatos 
munkájukkal a város közvéleménye előtt is elismer-
ten elősegítették a város közigazgatásának, köz-
egészségügyi színvonalának emelését, a lakosság 
szociális körülményeinek javítását. 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT” 
Emlékérem azoknak a helyi gazdaságban (ipar, 
mezőgazdaság, szolgáltatások) és környezetvéde-
lemben legalább 10 éven át tevékenykedő szemé-
lyeknek adható, akik szakmai felkészültségükkel 
párosuló eredményes munkavégzésükkel a város 
közvéleménye, illetve az általuk képviselt szakma 
(szakmai szervezetek) által elismerten látják el fel-
adataikat.

„A VÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT” Emlékérem an-
nak a köztiszteletben álló személynek vagy közös-
ségnek adható, aki(k) a város valamely megnevezett 
közösségében, társadalmi és civil szervezetében leg-
alább egy évtizeden át meghatározó szerepet vitt – 
alapítóként, szervezőként, vezető tisztviselőjeként 
– s tevékenységével hozzájárult a város rangjának 
emeléséhez, a városi társadalom szövetének erősí-
téséhez.

Javaslatot  tehet:
-  a polgármester,
- a képviselő-testület bizottsága,
- települési képviselő,
- politikai párt,
- országgyűlési képviselő,
- nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi 

szervezet, alapítványi kuratórium,
- gazdálkodó szervezet,
- egyházi tanács
- gazdasági kamarák helyi szervezete,
- költségvetési szerv (intézmény) vezetője,
- a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igaz-

gatója,
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-

böszörményi Járási Hivatal hivatalvezetője,
- a  rendőr(fő)kapitányságok országos, illetékes 

megyei és helyi szervei.
A fentiekben meghatározottak mellett a „Haj-

dúböszörmény város jó tanulója – jó sportolója” 
díj esetében javaslatot tehet továbbá szülő, edző, 
testnevelő tanár, köznevelési intézmény vezetője, 
nyilvántartásba vett sportegyesület, a „Hajdúbö-
szörmény Ifjú Művésze” díj esetében pedig a szülő, 
szaktanár, művészeti vezető, köznevelési intéz-
mény vezetője, művészeti szakmai szervezet. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: A javasolt 
személy részletes életútját, valamint kiemelten 
azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják a cím, 
díj, illetve emlékérem adományozását, a szakmai 
és érdekképviseleti szervek véleményét, továbbá a 
„Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó sportoló-
ja” díj esetében a sportszövetségek által hitelesített 
versenyeredményt.

Egy javaslattévő kitüntetésenként, díjanként 
egy főre tehet javaslatot. Bármelyik kitüntetés – ki-
vételes esetben – elhunyt személynek is adható. A 
beérkezett ajánlásokról a 2021. június 24-én sorra 
kerülő ülésén tárgyal a Képviselő-testület. A kitün-
tetések 2021. szeptember 13-án, a Város Napján 
kerülnek átadásra.

A javaslatokat 2021. április 30-ig kell eljuttatni 
a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályára elekt-
ronikus úton az Ignath.Szilvia@hajduboszormeny.
hu e-mail címre. A kitüntetési javaslathoz nyomtat-
ványok a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán 
igényelhetőek, illetve a www.hajduboszormeny.hu 
honlapról is letölthetőek.

Koláné Dr. Markó Judit  jegyző

Pályázati felhívás
Hajdúböszörmény Város Jegyzője  (Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi Pol-

gármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály

költségvetési ügyintéző
 munkakör betöltésére

Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, 
hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól. 

Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgá-

lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatá-
sokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

Ellátandó feladatok: költségvetési feladatok ellátása. Pályázati feltételek: • magyar állam-
polgárság • cselekvőképesség •  büntetlen előélet • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 
19. pontjában meghatározott végzettség, szakképzettség • I. besorolási osztályban: felsőokta-
tásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnö-
ki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakké-
pesítés • II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzett-
ség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, 
menedzserasszisztens szakképesítés • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Pályázat 
elbírálásánál előnyt jelent: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség • költ-
ségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete • fel-
használói szintű számítógépes ismeret• közigazgatási szakvizsga. 

Pályázathoz csatolandó íratok: végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak köz-
jegyző által hitelesített másolata • 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyít-
vány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt)• 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz• nyilatkozat 
arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem 
áll fenn • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati el-
járással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi 
megismeréséhez • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény 
rendelkezése alapján – vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét • a pályázatban előnyként meg-
jelölt feltételeket igazoló dokumentum. 

Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. április 28. napjáig lehet benyúj-
tani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/178/2021., vala-
mint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. 
emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.) 

Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – 
Polgármester egyetértésével – 2021. május 7. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy 
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2021. május 10. napjától tölthető 
be. 
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A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű

Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal  563-200

Gyepmesteri telep (polgári útfél) mun-
kaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra kö-
zött nyitva tart.

Balogh Gyula gyepmester: 06-20-313-
4217.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS

Április 28-án, szerdán Dr. Szathmári Ani-
ta aljegyző tart telefonos ügyfélfogadást az 
alábbi telefonszámon: 563-223.

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:

560-130 www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

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

GYERMEKORVOSI RENDELŐ

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: 

Ady tér 10.  (piac épülete, I. em.)

GYEREKÜGYELET: 

Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati 
ellátás átmenetileg megszüntetésre kerül. 
Szükség esetén a beteg gyerekeket a köz-
ponti orvosi ügyelet látja el.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:  19.00–22.00
szombaton:  13.00–22.00 
vasárnap, munkaszüneti nap:  8.00–22.00
Április 23.  Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Április 24-25. Szentháromság
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Április 26. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Április 27. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Április 28. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567) 
Április 29.  Hajdú  
(Árpád u. 45. Tel: 229-330) 
Április 30. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Április 24-26. (reggel 6-tól reggel 6 órá-
ig): dr. Pucsok Albert (06-30-953-6510)
HBCOM  ügyfélszolgálat:        229-190
HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  bejelen-
tése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS
hibabejelentő: 36-52-219-419,hétfő-csü-
törtök: 8-16.30-ig,  péntek: 8-13.30-ig. 

Személyesen a Városi Piac felügyeleti iro-
dájában.

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek, és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Drága jó Édesapánk, Isten veled!”

A gyászoló család.

NAGY IMRE

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Fazekas Gábor Idősek Otthona intézményvezetője

(Költségvetési szerv megnevezése: Fazekas Gábor Idősek Otthona
 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.) pályázatot hirdet

könyvelő munkakör betöltésére

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony – teljes munka-
időben 4 hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.

Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapításéra és az egyéb juttatásokra a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), 257/2000. (XI.26) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók.

Ellátandó feladatok:
- számviteli és pénzügyi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok szerint,
- gazdasági események ASP programban való rögzítése, könyvelése,
- az időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérleg jelentés és a beszámoló adatai való-

diságának, teljességének és hitelességének biztosítása,
- vezetői döntéseket alátámasztó eseti számviteli és pénzügyi információ szolgáltatás kö-

telezettségének teljesítése,
- adózással kapcsolatos feladatok ellátása,
- közreműködés a KSH jelentések elkészítésében
- egyéb számviteli feladatok,
- a gondozottak személyi nyilvántartásának vezetése, gondoskodik az otthonlakók gondo-

zási díjának beszedéséről, nyilvántartást vezet a gondozottak étkezéséről, távolmaradásáról,
Pályázati feltételek:
- gazdasági középiskolai/gimnáziumi végzettség,
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetettlen előélet,
- mérlegképes könyvelői végzettség
A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
- költségvetésben szerzett tapasztalat,
- ASP gazdálkodási szakrendszer, KGR rendszer ismerete
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
Pályázathoz csatolandó iratok:
- végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata,
- 90 napnál nem régebbi – eredeti – hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetettlen előélet,
illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt)
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismer-
jék és véleményezzék

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2021. május 31. napjáig lehet be-
nyújtani a Fazekas Gábor Idősek Otthona intézményvezetője részére személyesen (4220 Haj-
dúböszörmény, Dorogi u. 91.), vagy e-mailen (fgio@fgio.hu).

A pályázat elbírálásának módja, határideje: Az intézményvezető, mint kinevezési jogkör 
gyakorlója 2021. június 15. napjáig dönt a közalkalmazott kinevezéséről, vagy eredményte-
lennek nyilvánítja a pályázatot.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. július 01. napjától 
tölthető be.

özv. Sántha Sándornét

(szül: Iványi Juliannát)

90.születésnapján

sok szeretettel köszöntik 
és jó egészséget kívánnak
 
gyermekei és unokái

családjaikkal és dédunokái

Születésnapi köszöntő

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek, és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.
„Nem az a bánat, amely fáj 
és amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk szótlanul egy életen át, 
némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen,
drága lelke nyugodjék békében!”

A gyászoló család.

G. SZABÓ  FERENCNÉ
(született Szolnoki Margit) 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

Drága szerettünk hamvasztás utáni te-
metése 2021. április 30-án (pénteken) 
11 órakor lesz a Hajdúböszörményi Köz-
temető  L/8  parcellájában polgári szer-
tartás szerint.
„Elment Ő, akit nagyon szerettünk.
Emléke, míg élünk, itt marad közöttünk.”
Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését!

A gyászoló család.

TÓTH  IMRE
79  éves korában örökre megpihent.

Gyászjelentés

A gyászoló család mély fájdalommal 
tudatja, hogy

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

BERKI SÁNDORNÉ
(született Sajtos Erzsébet)
halálának 1. évfordulójára.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
Aki szeret, az soha nem feled, 
mert Te túléled az őszt és a telet. 
Számunkra te soha nem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Fiaid, lányaid, vejeid, menyeid,
 unokáid és dédunokáid.

Megemlékezés

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek, és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.

„Az Ő szíve megpihent, a miénk vérzik.
 A halál fájdalmát, csak az élők érzik.”

A gyászoló család.

SZÉLL JÓZSEF

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

A Magyar Vöröskereszt Hajdúböször-
ményi Szervezete április 30-án (pén-
tek) 11-17 óráig véradást szervez a 
Tungsram Op. Kft. Oktató Központjá-
ban (Kinizsi P. u. 1., a lovaspálya mel-
lett) a lakosság részére.

Véradás
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FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata

VACSORAMENÜ 2021. ÁPRILIS 26-30.
hétfő-péntek: 15.00-20.00 óráig,

CSAK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL ÉS ELVITELRE

Levesek (1 választható)
• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

Köretek (1 választható)
• Pároltrizs
• Hasábburgonya
• Grillzöldség + 300 Ft
• Édesburgonya +300 Ft

RENDELJ A’LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL
20 % kedvezménnyel, házhozszállítással és elvitelre!

A vacsoramenü ára levessel: 1.390 Ft
A vacsoramenü ára csak főétel: 1.190 Ft

Főételek (1 választható)
• Paradicsommal-sajttal grillezett jércemell
• Sajttal töltött sertésborda
• Szezámmagos csirkemell

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. április 26-30. 
 

HÉTFŐ 

Brokkolis zöldségleves 

Bakonyi csirketokány főtt tészta 

KEDD 

Tejes zöldborsóleves galuskával 

Ananásszal-sajttal grillezett jércemell burgonyapüré 
 

SZERDA 

Zellerkrémleves pirított kenyérkocka 

Hagymás sertésflekken steak burgonya 
 

  CSÜTÖRTÖK 

Fahéjas szilvaleves 

Sajttal töltött sertésborda párolt rizs 
 

PÉNTEK 

Magyaros burgonyaleves 

Debreceni aprópecsenye hasábburgonya 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

HÉTFŐ

Bakonyi csirketokány főtt tészta

 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi táblázatokban 
felsorolt önkormányzati tulajdonban álló, kivett beépítetlen terület jelölésű, a természetben 
Hajdúböszörmény-Pród területén található ingatlanokat nyílt árverés útján, az alábbi feltéte-
lekkel: A kikiáltási ár a táblázatban szereplő ingatlanok vonatkozásában 783 Ft/m² + áfa.  

Ingatlanértékesítési hirdetmény

Helyrajzi 
szám      

  Terület (m²) Művelési ág

9810 748 kivett beépítetlen terület

9809 752 kivett beépítetlen terület

9787 755 kivett beépítetlen terület

9786 748 kivett beépítetlen terület

9783 755 kivett beépítetlen terület

9782 752 kivett beépítetlen terület

9717 637 kivett beépítetlen terület

9713 755 kivett beépítetlen terület

9689 766 kivett beépítetlen terület

9684 773 kivett beépítetlen terület

9685 770 kivett beépítetlen terület

9688 766 kivett beépítetlen terület

9817 752 kivett beépítetlen terület

9818 752 kivett beépítetlen terület

9819 752 kivett beépítetlen terület

9820 752 kivett beépítetlen terület

9821 755 kivett beépítetlen terület

9822 752 kivett beépítetlen terület

9823 855 kivett beépítetlen terület

9824 752 kivett beépítetlen terület

9692 762 kivett beépítetlen terület

9693 762 kivett beépítetlen terület

9813 752 kivett beépítetlen terület

9814 752 kivett beépítetlen terület

9815 752 kivett beépítetlen terület

9816 752 kivett beépítetlen terület

9792 752 kivett beépítetlen terület

9793 745 kivett beépítetlen terület

9790 748 kivett beépítetlen terület

9791 755 kivett beépítetlen terület

9788 745 kivett beépítetlen terület

9789 748 kivett beépítetlen terület

9779 633 kivett beépítetlen terület

9780 759 kivett beépítetlen terület

9784 755 kivett beépítetlen terület

9785 748 kivett beépítetlen terület

9796 752 kivett beépítetlen terület

9797 745 kivett beépítetlen terület

9798 745 kivett beépítetlen terület

9799 752 kivett beépítetlen terület

9803 748 kivett beépítetlen terület

9804 748 kivett beépítetlen terület

9812 752 kivett beépítetlen terület

9811 752 kivett beépítetlen terület

9794 748 kivett beépítetlen terület

9795 752 kivett beépítetlen terület

9783 755 kivett beépítetlen terület

A kikiáltási ár a táblázatban 
szereplő ingatlanok vonatko-
zásában: 1080 Ft/m² + áfa. 
Az önkormányzat a a Hajdú-
böszörmény, 9641 és 9691 
hrsz-ú ingatlanokra 4 éves 
beépítési kötelezettséget ír 
elő, melynek határidőben 
történő teljesítésére elidege-
nítési tilalmat köt ki.

9657 892 kivett beépítetlen terület

9659 892 kivett beépítetlen terület

9660 892 kivett beépítetlen terület

9661 892 kivett beépítetlen terület

9671 741 kivett beépítetlen terület

9691 766 kivett beépítetlen terület

9641 1586 kivett beépítetlen terület

A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő 
marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át ajánlati biztosítékként az árverés 
időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú 
számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemu-
tatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az 
ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett ajánlati biztosítékot a vételárba be kell 
számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormány-
zat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezártát követően, 
a szerződéskötés előtt vagy után eláll az adásvételtől, úgy az ajánlati biztosíték részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ezzel egyide-
jűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes 
ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő 
– tekintettel a banki ügymenet időigényességére – 60 napra hosszabbodik meg.

Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és az igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetését követően kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy egészben 
eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238 telefonszámon, illetve a Pol-
gármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.

A nyílt licit időpontja: 2021. május 4. 9:00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Báthory Gábor terem (I. emelet)
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Burai István egykori labdarúgó, közel 
harminc esztendeje teniszezik. Alapító 
tagja és elnöke a Hajdúböszörményi Te-
nisz Klub Egyesületnek. Az idén huszon-
öt éves szervezet összefogja és irányítja 
a városban és térségében a „fehér sport” 
kedvelőit.

– A kezdetektől fogva a labdarúgás „sze-
relmese” voltam. Hajdúböszörménybe 1980-
ban kerültem, amikor a helyi gárda feljutott a 
másodosztályba. Úgy volt, hogy egy évre jö-
vök ide, de az akkori vezetés marasztalt. Így, 
1988-ban fejeztem be itt a focit. Levezetés-
ként még két évig Nánáson, a harmadosztály-
ban rúgtam a bőrt.

– Hogyan emlékszik vissza az akkori csapatra?
– Amikor idekerültem, megerősítették a 

csapatot. Debrecenből olyan játékosok jöttek 
ide, mint Pajkos János, Györky Gábor, Her-
czeg András, Kiss Antal és Lipők Lajos. Jó kis 
gárda volt Böszörményben. A nagyon erős 
másodosztályban azonban csak egy évig tud-
tunk szerepelni. Utána az NB III-ban mindig 
ott voltunk az élmezőnyben. 

– Ma is tartják még a játékosok a kapcsolatot 
egymással?

– Majdnem minden évben megrendezzük 
az öregfiúk találkozóját. Ennek Molnár Ist-
ván a szervezője, aki játékostársam is volt. Jó 
ilyenkor nosztalgiázni a régi szép időkről. 

– A labdarúgásból hogyan lett tenisz?
– Amikor 1990-ben nagypályán abbahagy-

tam a labdarúgást, tudtam, hogy szeretnék 
tovább sportolni. Akkor a Fürdőkertben két 
teniszpálya működött, így eleve adva volt, 
hogy ezt a sportágat válasszam. Az évek so-
rán kialakult egy kis csoport a létesítmény 
köré, és 1996-ban megalakítottuk a Hajdúbö-
szörményi Tenisz Klub Egyesületet.

– Mi az, amit, „átmentett” a fociból a tenisz-
be?

– Mindig maximalista ember voltam. 
Labdarúgóként kilencven percig, teljes erő-
bedobással hajtottam a pályán. Ezt a men-
talitásomat átmentettem a teniszpályára is. 
Hozzátenném, hogy én soha sem jártam te-
niszedzőhöz, magam sajátítottam el az ütési 
formákat. 

– Milyen pozitív hatással van önre ez a sport-
ág?

– Rendkívül megszerettem ezt a sportágat, 

kitűnő mozgásforma az én korosztályomnak 
is. Megtaláltam benne azt a lehetőséget, hogy 
akár hetven-nyolcvan éves koromig játszhas-
sam. Példaként sorolom fel, hogy vannak 
olyan játékostársaink, akik nyolcvanévesen 
is nagyszerű teniszezők. Ők, Végvári Tibor, 
Tóth László és Tardi Imre. Én is hasonlókat 
szeretnék majd átélni.

– Teniszezőként mit tart a legjelentősebb 
eredményének?

– A csapatbajnoki mérkőzéseket. A böször-
ményi gárda többször volt győztes a megyei 
első osztályban. Sikerként könyvelem el, 
hogy jelenleg csapattársammal, Halasi Csa-
bával párosban, a saját korosztályunkban 
tizenegyedikek vagyunk az országos ranglis-
tán. Rendszeresen járunk versenyekre, Fe-
hérgyarmattól Zamárdin át, Balatonfüredig.  
Gyakran játszom párban István fiammal is, a 
családi hagyományokat ápolva, ő is futballita 
múltja után váltott  teniszre.

– Milyen lehetőségek adódnak Böszörmény-
ben ahhoz, hogy ezt a sportágat gyakorolja va-
laki?

– Hajdúböszörményben mozgalmas te-
niszélet volt tíz-tizenöt éve. Most egy kicsit 
„ellaposodott” ez a történet. Nem tudom, 
mi ennek az oka. Talán felgyorsult a világ. A 
gyerekek már nem jönnek ki a teniszpályára. 
A kilencvenes években, amikor a Hajdú Ku-
pát szerveztük, külön napot kellett számukra 
rendezni. Sok volt a szurkoló is, egész csalá-
dok jöttek ki a megmérettetésekre. Persze, 
lehetne még több pálya. S akkor újra beindít-

Labdarúgóból lett teniszező
hatnánk az utánpótlásnevelést. Ehhez külön 
apparátusra lenne szükség. 

– Sokan azt hiszik, hogy ez egy költséges 
sport. Így van ez?

– Nem értek vele egyet. A mi egyesüle-
tünk jelenleg harmincöt fővel működik. Aki 
klubtag szeretne lenni, az első alkalommal 
harmincezer forint tagsági díjat fizet be. Ez a 
továbbiakban évente tízezer forint. Ezért két 
órányi fix időpontot biztosítunk hetente a te-
niszezőknek. Más településeken óránként kell 

például több mint ezer forintot fizetni a pálya-
használatért. A sportághoz tartozik egy alap-
felszerelés, amiről a teniszező gondoskodik. 

– Miért és kinek ajánlaná a teniszt, amatőr 
szinten?

– Egyrészt azoknak ajánlanám, akik befe-
jezik aktív sportpályafutásukat. Én is akkor 
váltottam a teniszre. Másrészt, a teniszben 
benne van az állóképesség, a kreativitás és a 
labdaérzék. Egy komplex sportág, amit hosz-
szú évtizedekig lehet gyakorolni. 

bertalan

2021. 04. 14.
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
CSALÁD ÉS KARRIERPONTJA – HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BÚCSÚZIK A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI CSALÁD ÉS KARRIERPONTOT 

MŰKÖDTETŐ PROJEKT, DE A SZERVEZET KAPUJA NYITVA ÁLL

Hidak épültek család és munka, család és karrier szférái között a „Vöröskereszt 
a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00021 kódszámú 
pályázatában. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete komplex 
programokba vont be olyan nőket, férfiakat, akiket családi kötelességeik, a gyer-
meknevelés, hozzátartozó ellátása bezárt és elzárt az álláskereséstől és-megtar-
tástól, s az önmegvalósítás gondolatától. A szervezet konzorciumi partnerével, 
a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatallal, a munkahelyeknek is szervezett 
programokat, és a társadalmi-gazdasági környezetre is hatott. A projekt az Ope-
ratív Program 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásának köszönhe-
tően valósulhatott meg. A három éves projekt 2021. március 31-én befejeződött, 
de a szervezet jelezte, hogy nem engedi el a segítségre szorulók kezét a jövőben 
sem. 

Régi cél és vágy vált valóra: a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 
munkatársai és önkéntesei rendszeresen segítettek olyan családokon, nagycsaládosokon, 
nőkön vagy férfiakon, akiknek nincs, vagy korlátozott az esélyük az elhelyezkedésre, mert 
gyermeket nevelnek vagy hozzátartozót gondoznak. Ám mindig is vallották, hogy egy ha-
tékony programra van szükség, mert az „éhezőnek nem halat kell adni, hanem meg kell 
tanítani halászni”. Ez a program válhatott valóra az EFOP-1.2.9-17-2017 kiírásnak kö-
szönhetően, melyre „Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében” című, EFOP-1.2.9-
17-2017-00021 kódszámú programmal pályázott, majd nyert a szervezet. 2018. január 
1-én indult a projekt, melynek fő megvalósítási helyszíne, a Hajdúböszörményi Család és 
KarrierPONT (a Hajdúk fővárosában a II. Rákóczi Ferenc utca 22. szám alatt, a Vöröske-
reszt Hajdúböszörményi Területi Szervezetének épületében). Olyan komplex program in-
dult be a nyitást követően, amely a fent jelzett célcsoport tagjai közül 285 főt hathatósan 
segített tanácsadással, mentorálással, tudásukat, képességeiket, mentális állapotukat épí-
tő képzésekkel, fejlesztésekkel, felkészítésekkel, közvetlen álláskereséssel, sőt -lehetőségek 
teremtésével is. A munkáltatói szférát, cégeket, intézményeket, a megye társadalmi-gazda-
sági környezetét is bevonták az ügybe, célzott szemléletfejlesztő programokon, szakmai 
fórumokon. A fő üzenet az volt, hogy a társadalmi és gazdasági szféra képviselői új módon 
viszonyuljanak nőkhöz, családos emberekhez; legyenek nyitottak a foglalkoztatásba való 
bevonásukra, az atipikus foglalkoztatási módokra, ’mi több, lássanak benne gazdasági po-
tenciált. A szülők tehermentesítésére is irányultak programelemek: gyermekfelügyelettel 
élhettek az ügyfelek a szolgáltatások, képzések igénybevételekor. Minden nyáron hétna-
pos gyermekfelügyeletet is szervezett a Vöröskereszt, hogy a szülő nyugodtan készülhes-
sen jövőjére. 

Segítő szolgáltatásokban (gyermekfelügyelet, háztartást segítő szolgáltatás) részesült 
601 fő, képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken 500 fő, kommunikációs, szemléletfor-
máló tevékenységeken 2092-en jelentek meg.

A pályázatban vállaltak szerint, 20 munkáltatóval együttműködési megállapodást kötött 
a szervezet, és 21 fő került be a munkaerőpiacra a programnak köszönhetően. Természete-
sen a nyilvánosság révén a megye lakosságát is igyekeztek elérni a megvalósítók. 

A hiánypótló, komplex programot 200 millió forint európai uniós támogatás segítségé-
vel valósította meg a Vöröskereszt megyei szervezete és konzorciumi partnere, a Hajdúbö-
szörményi Polgármesteri Hivatal. 

A projekt zárásának tervezett időpontja 2020. december 31. volt, ám a Covid-19 világ-
járvány hatásai és biztonsági intézkedései miatt, magától értetődően néhány – már előké-
szített – programját nem tarthatta meg a tervezett időpontban a szervezet. A kiírók plusz 
három hónap lehetőséget nyújtottak a pályázat megvalósítóinak, mellyel élt a Vöröske-
reszt megyei szervezete is. 

2021. március 31-én befejeződött a pályázat, és elbúcsúzott a Hajdúböszörményi Család 
és KarrierPONT. A program kimeneti oldalán a pályázatba bevont ügyfelek esélyei nőttek 
a munkaerőpiacon, de a munkaerőpiac is változott, képviselői közelebb kerültek a távmun-
ka, a részmunkaidő és az atipikus foglalkoztatás egyéb lehetőségeihez. Hatottak a prog-
ramok a pályázatba bevontak és a lakosság körében elért emberek általános társadalmi 
szemléletére nőkről, férfiakról, családi és munka világában megvalósuló szerepeikről. 

A zárás nem elzárkózás: a megvalósítók hangsúlyozták, hogy ez, és a hozzá hasonló fel-
adatokat ellátó szolgálat a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének örök 
része, amit csak anyagi és humánerőforrásbeli lehetőségei korlátozhatnak.

A projektről bővebb információt a http://www.cskphb.voroskereszthajdu.hu honlapon 
olvashatnak.

További információ kérhető:
Fazekasné Farkas Ibolya, a Család és KarrierPONT vezetője
e-mail: hajduboszormeny@voroskereszt.hu
telefonszám: 06 30/ 211 5124


