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Hajdúhét

Az
államalapítás
ünnepének
előestéjén,
augusztus
19-én Szent István napi ünnepséget tartottak a Zeleméri –
csonkatoronynál.
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Sport

Megemlékezés
és kenyéráldás

A Himnusz eléneklése után Dombi Imre önkormányzati képviselő
mondott nyitóbeszédet, amelyben
ismertette az ünnepi programokat.
Kiemelte a nemzeti megemlékezés fontosságát. Elmondta továbbá,
hogy a mai társadalom túl sok időt
tölt a technikai eszközökkel, az azokon történő kommunikációval. Ezért
kérte, hogy az ünnep alatt mindenki,
főleg a fiatalok, igyekezzenek minél
többet beszélgetni családtagjaikkal
és barátaikkal.
Remény és újrakezdés
Sőrés István alpolgármester beszédében elmondta, hogy a Szent István
által kijelölt utat kell követni ma is.
Beszélt identitásunkról, a Árpád-házi
király nemzetépítő szerepéről, máig
ható történelmi szerepéről. Bízni kell
a közösen megalapított jövőben és az
új generáció kitartásában, tehetségében – zárta gondolatait a szónok.
Ezután Varjasi Imre, a Hajdúböszörményi Fióklevéltár igazgatója a
kistelepülés múltját is felidéző visszatekintésében több olyan történelmi
eseményt mutatott be, amikor Bodaszőlő és az egykori Zelemér lakói bizonyították a remény és az újrakezdés
erejét. Mindezt az összefogásra, a közösségek együttműködésére alapozva.
A szónoklatokat követte a vecsernye, Fehér Zsigmondné kántor vezényletével. Rozsné Fekete Csilla,
a Bethlen Gábor Általános Iskola
zenetanára válogatott népdalokat
énekelt. Őt Köszörűs Sára és Istenes Márkó követték, akik az „István
a király” rockoperából adtak elő dalokat. Az Alföld Színpad növendékei
Porcsalmy Gyula „Boda Katalin” című
regényéből tartottak felolvasást. Bemutatták Nagy Csaba „Boda Katalin”
című képregényét, melyben az alkotó
Porcsalmy Gyula művét dolgozta fel.
Nemes Vitold segédtiszteletes igehirdetése után, Hasulyó János plébános
megszentelte az új kenyeret. Majd
Bencze Máté szaxofonelőadása következett. Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.

A Szent-király emléke
Államalapító Szent István királyunkra a római katolikus templomban emlékezett a város közössége,
augusztus 20-án. A történelmi zászlók ünnepélyes behozatalát követően
a Himnusz hangjai csendültek fel.
Ezután Pindzsulya Bence gitárművész és Kapusi Sarolta fuvolaművész
műsorát hallgathatták meg az egybegyűltek.
Köszöntőt Hasulyó János római
katolikus plébános mondott, aki
megfogalmazta, hogy augusztus
20-án Szent Istvánról szerte az országban, sőt azt mondhatjuk, hogy
Magyarországon kívül is megemlékeznek. Ő nemcsak állami törvényeket alkotott a népünknek és nemzetünknek, hanem neki köszönhetjük,
hogy a keresztény igazság útján el
tudtunk indulni. Lelke mélyéig hívő,
keresztény ember volt, aki cselekedetében Krisztust követte.
A megemlékezésen Gyulai Sándor
intézményvezető mondott beszédet.
A gimnázium vezetője többek között
hangsúlyozta, hogy az államalapító István király ünnepe a legrégibb
magyar nemzeti ünnep. István királyunk emléke oly erős, hogy még az
egykori közös haza népei, a magyarokon kívül a szlovákok, a horvátok,
vagy éppen a ruszinok is szent uralkodónak tekintik őt. Az a fajta államés nemzettudat így él tovább a Kárpát-medence népeiben. István nem

csupán a nyugati katolikus egyház,
hanem az ortodox, keleti keresztény
egyház szentje lehet. Keletet és nyugatot fogja egybe az ő alakja. A szónok arról is szólt, hogy a keresztény
államalapítás a hit műve volt. István
hitt és engedelmeskedett. Alkotása
olyan nagy, hogy együtt él a nemzettel. Hozzátette, hogy egy emberre
emlékezünk tehát, egy hatalmas történelmi folyamatra. De lássuk meg
benne a példát, és lássuk meg azt, aki
a történelem mögött áll. És lássuk
meg azt, hogy mint kell hivatásunkat
megtalálni, mint kell életünkkel szolgálni, és hogyan kell kereszténynek
és magyarnak megmaradni. Ehhez
kapjunk mindnyájan erőt és bölcsességet. De legfőképpen hitet.
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Az ünnepi beszédet követően ökumenikus istentiszteletet tartottak,
melynek keretében az egyházak képviselői a Szentírásból idéztek, majd
Loment Péter református lelkipásztor elmondta, Szent István ünnepe
mérföldkővé vált számunkra, meghatározza nemzeti öntudatunkat,
magyarságtudatunkat, és önértékelésünket. Majd a továbbiakban
megfogalmazta, miszerint bölcs ember az, és bölcsek azok az emberek,
akik meghallgatják és megcselekszik
Krisztus szavait, tanácsait. A lelkipásztor végül hangsúlyozta, hogy a
kősziklára épített ház nem dől öszsze, legyen az bármilyen vihar. Van,
aki homokra építi a házát. Mindkettő
házat érik viharok, áradások, szelek
és orkánok. De a kősziklára alapozott
ház nem dől össze, nem pusztul el. Az,
amelyik viszont homokra van alapozva, az összeomlik és teljesen elpusztul. Krisztus nem bizonygat, csupán
döntésre hív ma is. Szent István király magyar hazánkat kősziklára építette, Krisztusi sziklaszilárd alapokra helyezte azt. Az utána következő
szentéletű királyok is folytatták ezt
az építőmunkát. Így erősítették tovább nemzetünket. Nemzetünket
és magyar hazánkat ma nekünk kell
tovább építenünk. Ma sem mindegy,
hogy mire alapozzuk életünket. Hazánk jövője rajtunk múlik.
Az ünnepségen megszentelték az
új kenyeret is, majd a Szózat közös
eléneklésével és a történelmi zászlók
kivonulásával fejeződött be az ünnepség.
C.I-B.E.
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A Hajdúhét előestéjén, augusztus 18-án a Mentés Másképp
című film premierjét rendezték
meg a művelődési központban.
Dráma és vígjáték
A hajdúböszörményi Rózsa Gábor
első nagyfilmes bemutatkozását teltház előtt tartották meg. A rendező,
producer, író és vágó elmondta, hogy
a stáb jelentős részét böszörményiek
alkották. A film létrehozásában szerepet vállalt az alkotó testvére, szülei,
barátnője, barátai és volt iskolatársai. Rózsa Gábor azt is hangsúlyozta,

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Hajdúhét 2021
A Hajdúhét csütörtöki napja a
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep alapítványi képeinek tárlatával
kezdődött. Az alkotóműhely alapítványának szervező titkára, Kupás
Csilla kérdésünkre elmondta, hogy a
munkák nagyon színes képet adnak a
művésztelep idei kurzusáról, melyet
júliusban rendeztek meg. Az idelátogató művészek más-más stílusban
és technikával készítették el képeiket. Van realista és van absztrakt,
vagyis modernebb megfogalmazás

Németi Jenő Debrecenből egy bogárhátút mutatott be.
– Amikor apukámmal rátaláltunk
erre a járműre, beleszerettünk. Én
már ebbe születtem bele. Anyukám
hasában is már Bogár-találkozókra
jártam.
A közönségnek tetszettek a kiállított autó- és motorcsodák, és a rendezvény hangulata.
– Nagyon szépek a járművek és
rendkívül jó a hangulat. Megérte eljönni erre a kiállításra – mondta Kovács Éva.
Hadháziné Erdős Ildikóék is ellátogattak a programra. Ők is jónak tartották a rendezvényt.
– Nekem legjobban az 1919-es évjáratú Ford modell tetszett, amely
most először szerepelt a böszörményi kiállításon.
Népdalok, népi játékok

hogy meglepetésére a felkért szereplők jelentős része rögtön elfogadta
a feladatot. A színészi gárdát erősíti
többek között Sándor Péter, Visinszki
Zoltán, Dézsi Darinka, Trokán Péter,
Tóth Krisztina, Bánovits Vivianne és
Lajos András. Több böszörményi statiszta is szerepet kapott a filmben,
mely jeleneteinek egy részét a városban forgatták.
– A történet arról szól, hogy egy
depressziós lányt a főszereplő fiú
meg szeretne menteni úgy, hogy a
lány nem tud róla. Próbálják manipulálni az életét, hogy kigyógyuljon
– fogalmazott a rendező.
A mély üzenetű dráma, amely
vígjáték „csomagolásban” van, már
meghódította a közönség szívét. Az
alkotók rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptak mind személyesen,
mind interneten. Rózsa Gábor, még
arról is szólt, hogy a tervek szerint a
filmet húsz mozi játssza országszerte, augusztus 26-tól. De még további
tárgyalások folynak a más helyeken
történő bemutatással kapcsolatban.
Rózsa Gábor tervei között egy újabb
nagyjátékfilm forgatása is szerepel.
Veterán gépcsodák

Délután a Hajdúböszörményi Népzenei Együttes műsorával folytatódott a rendezvény. A csoport már
hosszú évek óta több vezetővel és különböző formációkban áll a közönség
elé. Nagy Zsolt Arnold, a népzenéis. Szarvas-Szabó Katalin, a szervező szek vezetője kiemelte, hogy az értéSzabadhajdú Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a rendezvényt a
vírushelyzet miatt rövid, de intenzív
előkészítő munka előzte meg. Több
ember munkája van benne, köztük
az egyik legnagyobb, Varjasi Gergely
ügyvezető-helyettesé.
– A programok szervezésénél a
hagyományokhoz
ragaszkodtunk.
Nagyon bevált, hogy a gyerekeknek
legyen bábelőadás, az idősebbeknek
nótaműsor, hangozzanak el könnyűzenei koncertek és mutatkozzanak
be helyi művészeti csoportok. Ezek
voltak a legfontosabbak.
Csütörtökön rendezték meg a
16. veteránjármű-kiállítást is. Illyés
András szervezőtől megtudtuk, a keket szeretnék közvetíteni a nagyfelhozatal nagyon sokszínű. A keleti közönség felé. A műfaj megbecsülése
járművek népszerűek, a Skodától a egyre fontosabb.
Trabantig. A nyugati típusú gépkoÚgy gondolom, hogy mind a macsik is közkedveltek a közönség kö- gyarság, mind a magyar kultúra
rében. Különösen egy Ford T-modell. rendkívüli értéket képvisel. Ezt minKathi Balázs két autót is kihozott denféleképpen meg kell őriznünk.
a programra. Egy 123-as Mercédeszt
Az előadáson több tájegység népés egy Daciát.
dalai hangzottak el. Többek között
– Az utóbbi egy megkímélt állapot- nógrádi, rábaközi, szatmári és csongban lévő gépkocsi, a másik pedig fel- rádi dallamok csendültek fel.
újított. Ismerősök és hirdetés útján
A szervezők a gyerekekre is gonjutottam a járművekhez.
doltak. A Hajdúböszörményi Tájházak játszóháza sok érdekességgel hívogatta a kicsiket.
– A legkedveltebb tizenhárom játékunkat hoztuk ki a programra.
Egyebek mellett pecázót, hintalovat,
karikadobálót és lépegetős dobozokat próbálhatnak ki az apróságok nálunk. Tapasztalatom szerint nagyon
szeretik a játékokat a gyerekek. Ráadásul ezekkel a játékszerekkel nem
minden nap találkozhatnak – mondta el Lénárt-Varga Margit a tájházak
részéről.
A tizenegy éves Sóvágó Ádám
ottjártunkkor éppen a gólyalábon járt.
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– Már kipróbáltam a horgászást és
a lépegetős dobozokat is. Ez utóbbiakban az a legjobb, hogy különböző
dolgokon kell lépkedni. Rájöttem,
hogy a kukorica nagyon vágja a lábamat. Nekem nagyon tetszenek ezek
a játékok, mert például a horgászás
fejleszti az eszünket.
Közben a Bocskai téren felállított
nagyszínpadon a Fruzsikás Duó lépett fel. Erdős-Tóth Fruzsinától, az
együttes hölgytagjától megtudtuk,
hogy úgy álltak össze, hogy 2018ban kaptak egy felkérést, hogy Los
Angelesben és San Diegóban, egy,
a magyar kultúra napjához kötődő
rendezvényen adjanak műsort. Ezt a
dolgot folytatták, és kamatoztatták
zenei tudásukat. Saját dalokkal és
népdalfeldolgozásokkal lépnek a közönség elé.
– A stílusunk dióhéjban autentikus népzene, melyet igyekszünk egy
modernebb köntösbe öltöztetni. Nagyon sok helyen megfordultunk mostanában. Ez a műfaj kicsit rétegzene,
de mindig pozitív visszajelzéssel jövünk el mindenhonnan.
Értékek mentén, az univerzumig
A koncertet követően tartották
meg a Hajdúhét hivatalos megnyitóját. Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, hogy Hajdúböször-

mény a térség központja. Ha itt van
egy ilyen komoly rendezvénysorozat,
akkor a környékről is sokan jönnek
el. Kiss Attila polgármester többek
között megfogalmazta, hogy a Hajdúhét az egyik legrégebbi rendezvénye a városnak. Ez a település legnagyobb eseménye, hiszen napokon
keresztül mindenki megtalálhatja itt
a kedvére valót. Az est további részében a sokak által várt Bagossy Brothers Company adott élő koncertet.
Az együttes nyolc éve alakult. A zenészek elmondták, hogy már a kezdetekben készültek a sikerre. Minden
zenekar, amely komolyan gondolja,
amit akar, annak előbb-utóbb el kell
határoznia, hogy hova is tart. Örülnek, hogy sikerült idáig eljutniuk.
– A legutóbbi lemezünk szövegeiben található változás és olyan hangulat, ami nem volt jellemző eddig
a zenekarra. Nyilván az elmúlt év
bezártságának köszönhetően létezik egy kicsit komolyabb, mélyebb és
súlyosabb szövegvilága. A stílusunk
pedig mindig kísérletező. Mi azt szeretnénk, ha az irányzatokat figye-
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Hajdúhét 2021
– A mai darab címe a „Mesék Mátyás királyról”. Ezen belül előadunk
két mesét, amelyek Mátyás királyhoz
köthetők. Az egyik az „Igazmondó
juhász”, a másik az „Egyszer volt Budán kutyavásár”.
– Mesélne a színház múltjáról?
– A színház 1992-ben alakult. A
Bábművészetin két évfolyamtárssal
alapítottuk. Azóta voltunk többenkevesebben.
Játszóházzal képviseltette magát a
lembe véve be tudnánk egy jó nagy
kört járni. Bagossy Norbert és Tatár
Ata megfogalmazta még, hogy rendszeresen koncerteznek, heti háromöt fellépésük van. Nagyon örülnek,
hogy újra közönség elé léphetnek.
A koncert után látványos tűzijátékot tekinthettek meg az egybegyűltek, majd a Panorama Party Show
Band, Zoller Zsoltival kiegészülve
szórakoztatta a publikumot. A zenekar tagjai, Uzonyi László és Endes
Dániel kérdésünkre elmondták, hogy
hat éve alakultak meg. A formációnak vannak állandó tagjai, és hozzájuk hívnak vendégművészeket. Az
idei Hajdúhéten többek között Zoller
Zsolti mellett Darabos Dáviddal lépnek fel.
A Hajdúhét első napján az égbolt
„szerelmesei” is találhattak programot a Terminus Ismeretterjesztő
Egyesület jóvoltából, a gimnázium
előtt. Marjai Zsolt elnöktől megtudtuk, hogy egyebek mellett a nyugvó
Vénusz bolygót, a Holdat, a Szaturnuszt és a Jupitert csodálhatták meg
az érdeklődők.
– Az Univerzum hatalmas, rendkívül szép. Mindenki rácsodálkozik,
hogy milyen érdekes dolgok vannak
az égen – tette hozzá Marjai Zsolt.
Az est Retro Partyval zárult a Bocskai téren.

A kicsinyek kedvére
A Hajdúhét második napján, augusztus 20-án, pénteken bábelőadást
tartott a Kalamajka bábszínház,
„Mesék Mátyás királyról” címmel a
művelődési központ belső udvarában. A műsorról és a színházról Fehér
Sándor mesemondót kérdeztük.
– Mondana néhány szót a darabról?

letésnapját.
Hajdúböszörménnyel
kapcsolatban csak jó élményeink
vannak, ide hazajárunk. Ez a bizalom és megbecsülés kölcsönös. A mai
előadáson két rövid népmesét adunk
elő. Az egyik, „A fenséges eledel”
,kapcsolódik a kenyérhez. A másik
,egy Makrancos Kata történet, amely
az engedetlen asszony megszelídüléséről szól. Mind a két mese komoly
témát dolgoz fel, de egyben humoros
is. Nemcsak a gyerekeknek szólnak,
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addig nem feltétlenül hallgatták a
zenénket. Ez a szép a zenében, közösségformáló ereje van. Jól éreztük
magunkat a mai fellépésen.
A Vad Fruttik zenekar volt a nap
utolsó fellépője. Likó Marcell énekes
elmondta:
– Nagyon örültünk, hogy júniusban újra elkezdhettünk koncertezni.
Az első koncert Budapesten volt, utána voltunk szerte az országban. De
azért maradt idő arra is, hogy mindenki kipihenje magát. A továbbiakban szeretnénk minél többet koncertezni. Szeretünk Böszörményben
fellépni. Jó élményeink vannak.
Az est zárásaként Kottaterasz
party volt a Bocskai téren.
Forgattak, dobtak, báboztak

Komp Egyesület augusztus 19-én és hanem mindenkinek. Az egész család
számára szórakozást nyújtanak.
20-án a Hajdúhéten.
Az egyesület képviseletében FeA zene, a zene, a zene kell…
hér Ildikó elmondta, hogy a standot felosztották gyerek és felnőtt
A művelődési központ Bársonyszegmensre. Készültek totóval, kitermében
tartott
nótaműsort
Móricz-Pacsmag Erzsébet és Eszenyi
Imre, a Bakator zenekar kíséretében.
A főtéren felállított színpadon
adott koncertet Darabos ’Dé’ Dávid
és Tóth Zsigmond. Kérdéseinkre Darabos Dávid válaszolt a koncert előtt.
– Már vártuk a mai koncertet. Hoztunk saját dalokat, és olyanokat is,
amelyeket a Super Stereoval készítettünk, illetve a Panorama Party Show
Banddel közös dalokból is készültünk. Már 10 éve lépek fel Böszörményben, szeretem a várost.
Az esti koncertsorozatot a
Blahalouisiana folytatta. Az együttesből Jancsó Gábor basszusgitáros
és zeneszerző nyilatkozott.
festőkkel, fejlesztőjátékokkal, vala– Mindig nagyon más fellépni egy
mint lehetett készíteni karkötőket és klubban, fesztiválon, a pesti Nagykönyvjelzőket is. Mindezekkel céljuk színpadon vagy kisvárosokban, mint
a mentális állapotfelmérés és a tér- a mai koncerten. Úgy gondolom, ez
látás fejlesztése volt. Interaktív gye- fekszik a zenekarnak, ilyenkor új emrekkoncertet tartott az Aqua Manó berek is megismernek minket, akik
Party csapata. A műsor végén a gyerekeket ajándékokkal jutalmazták.
A Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar a főtéren tartott koncertet. A zenekarról és a fellépésekről
nyilatkozott Tanyi Zoltán karmester.
– A mai napra 30 taggal érkeztünk,
illetve még van 10-15 fő, akik jelenleg
nyári üdülésüket töltik. A felkészülés
nekünk már rutin, fellépéseket 1995
óta tartunk.
A Kuckó Művésztanya szintén a
művelődési központ belső udvarán
tartott előadást. Szentgyörgyi Rozi
előadóművész, az egyesület vezetője
válaszolt kérdéseinkre.
– A színház idén ünnepli 25. szü-

A rendezvénysorozat harmadik
napjának programja szombaton az
Aranybogrács slambucfőző versenynyel vette kezdetét, a Hajdúsági Múzeum udvarán. Az idei megmérettetésre tizenkilenc csapat nevezett.
Subecz Zoltán, a zsűri tagjaként
szakértő szemmel követte figyelemmel a versenyt.
– Magát az elkészítési folyamatot
figyeljük, és végül az ízeket. Mindenki hozott jó házi tésztát, és szalonnát. Gondosan főznek az emberek.
Elégedett vagyok a látottakkal.
A Darazsak csapata részéről Szekeres Sándor elmondta, hogy rendszeresen részt vesznek a programon.
Már volt úgy, hogy a második helyezést szerezték meg. Most győzni jöttek.

– A hagyományos módon készítjük
el a slambucot. Szalonna, krumpli,
tészta, víz és só kerül bele. Az egésznek a szakácsunk hozzáértése a titka.
A tervek szerint harminckétszer forgatjuk meg a slambucot.
Többen a közönség közül is szakértő szemmel figyelték a munkálatokat.
Juhász Ferenc maga is alkalmanként
főz slambucot.
– Én a hagyományos ízek szerint
készítem ezt az étket. Ragaszkodok
a múlthoz, a gyökerekhez. Csak só,
tészta, krumpli és szalonna kerül
bele. Ezekkel kell úgy elkészíteni,
hogy öröm legyen enni. Ez a tudománya.
Az idei slambucfőző verseny győztese a Bakter Team lett.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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A slambucfőző verseny közben a
Bocskai téren elkezdődött az I. HTE
Streetball Jam. A sportrendezvényre játszottak, manapság pedig asztali
nyolc csapat, negyven kosarasa neve- bábokkal mesélnek a közönségnek.
– A gyerekek nagyon szeretik ezt a
zett, Hajdúböszörménytől, Debreceműfajt.
Kedvelik az „élő” találkozást
nen és Derecskén át.

– A nemzetközi streetball szabályainak megfelelően írtuk ki a versenyt.
Egy mérkőzés tizenhárom percig,
vagy tizenhárom dobott pontig tart.
Két csoportba kerültek a csapatok.
Innen lehet továbbjutni a rájátszásba, majd a döntőbe – tudtuk meg
Bertalan Imre szervezőtől.
Pályára lépése előtt Ringer Attilát
kérdeztük.

a szereplőkkel. A Rémusz bácsi történeteket már sokan nem ismerik.
Amikor megelevenedik bábokkal, akkor pozitív visszajelzéseket kapunk
a közönségtől. Nekem a kedvenc
kicsikori történetem volt a Szurok
baba. Mindig azokat a meséket dolgozzuk fel, amik minket is megérintenek.
Gajdán-Kubiczki Ildikó szívesen

– Mi már évtizedek óta kosárlabdázunk
Hajdúböszörményben.
Minden ilyen lehetőséget kihasznál
az együttesünk. Ötvenes körüli korosztály vagyunk, korábban megyei és
NB II-ben is játszottunk. A rutin, a
tapasztalat az erősségünk.
A közönség körében Rákosné
Maszlag Mariannával beszélgettünk.
– Jó ötlet, hogy megrendezik ezt a
bajnokságot a Hajdúhét keretein belül. Nagyon szerencsés, hogy van egy
ilyen pálya Hajdúböszörményben.
A rendezvény krónikájához hozzátartozik az eredmény. Az idei győztes
a Négyen triplák csapata lett.
Délután gyerekeknek szóló előadásokkal folytatódott a Hajdúhét.
Elsőként a Nefelejcs Bábszínház
mutatkozott be az apróságoknak. A
társulat Rémusz bácsi: Szurok baba
című meséjét adta elő. A művészek
húsz éve alapították a bábszínházat,
tudtuk meg Erdélyi Erikától. A vándortársulat oda megy, ahova hívják
őket. Régebben marionett bábukkal

hozta el gyermekeit a bábszínházba.
– Máskor nincs lehetőségünk
egy-egy előadást megnézni. Tapasztalatom szerint a gyerekek nagyon
élvezik a meséket, végignevetik a történeteket.
A másik bábszínház, amely bemutatkozott szombaton, az Ákom
Bákom Bábcsoport volt. Tizenöt éve
működnek. Repertoárjuk szerteágazó.
– Ez az előadás főleg a kisebbeknek
készült. Gyakorlatilag a barátságról
és az önzetlenségről, egymás segítésről szól. Ez a mesének a tanulsága is –
mondta el Kovács Ágnes, a művészeti
csoport tagja.
Biztató mosolyok
A Dobroda népzenei zenekar
„Oktett” lemezbemutató koncertje
sokakat vonzott. Az együttes 2007ben alakult Salgótarjánban. Most hat
állandó taggal működnek. Az elmúlt
évek alatt nagyon sok mindent sike-

rült elérniük. Többek között az idén
jelent meg a hetedik és nyolcadik lemezük. Nagyon sok helyen megfordultak, az országon kívül és belül.
Európa számos országában, valamint
Dél-Amerikában és Kanadában is
muzsikáltak.
– Az Oktett című lemezünk nyolc
főre íródott. Innen is a címe – hangsúlyozta Gelencsér János, az együttes
tagja. Ez a Kárpát-medence számos
tájegységének dallamvilágát dolgozza fel. A magyar társadalom alapvetően befogadó és szereti a népzenét.
Egyre nagyobb teret nyer ez a műfaj.
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koncertje következett. Baranyi Dani,
a Hősök zenekarból kérdésünkre többek között elmondta, örülnek annak,
hogy játszhatnak. Fizikálisan és pszichésen is nagyon jól bírják a tempót.
Egyben van a csapat. Sokat vannak
együtt, fél szavakból is értik egymást.
De ez húsz év után természetes is.
A szombat esti programot
retroparty zárta, a Hajdúhét harmadik napján.
„Mézcsók” és retro

A Hajdúhét programsorozat zárónapján, augusztus 22-én tartott előadást a Tic-Tac Bábszínház. A „Fizi
Miska a cirkuszban” című darab a
művelődési központ belső udvarán
volt megtekinthető. Strausz Róbert
igazgató és bábszínész nyilatkozott a
bábszínház nevében.
– Minden mesének van egy főszereplője, köré épül fel a történet. A
mai mese főszereplője, Fizi Miska,
az ő cirkuszi kalandjairól szól az előadás.
– Sok készüléssel jár-e, ha külső helyszíneken lépnek fel?
– Utazó bábszínházként a díszleteink úgy vannak kialakítva, hogy
minél könnyebb legyen mozgatni a
különböző helyszínekre, például iskolákba, óvodákba is. Mi vagyunk
Európa legnagyobb utazó bábszínháza.
A Bocskai téren tartott fellépést a
A Hajdúhét életében már hagyo- nívódíjas Hajdúböszörményi Mazsomány, hogy a Bocskai néptáncegyüt- rett Együttes. Futaki Renáta válates fellép. Az idén a „Nem úgy van szolt kérdéseinkre.
most, mint régen volt” című műsorukat adták elő. Varga József, a csoport
művészeti vezetője elmondta, hogy a
hajdúhetes bemutatkozásra a korábbi évek koreográfiáiból szerkesztettek egy műsor. – Gyakorlatilag somogyi, rábaközi, kalotaszegi, gömöri és
hajdúsági táncokat adunk elő. A táncosok között ott volt Bíró Alexandra
is, aki óvodás kora óta táncol. 2012ben került az együtteshez. Alexandrától megtudtuk, hogy nagyon szeret
hazai közönség előtt fellépni.
– Egész nyáron készültünk a műsorra. Már nagyon vártuk a bemutatkozást. Jó, mert családtagjainkat, rokonainkat és barátainkat láthatjuk a
közönség között. A mosolyok biztatnak, és ráadásul ez egy jó visszajelzés
– Az együttes ebben az évben ünis – fogalmazott a fiatal táncos.
Este a nagyszínpadon elsőként a nepli 25. évfordulóját. Ma fellép
Honeybeast örvendeztette meg ra- mind a hat csoport, óvodáskortól a
jongóit koncertjével, majd a Hősök főiskolásokig.
A művelődési központ belső udvarában „Százszorszép Bóbiska” címmel Majoros Ági Bábszínháza tartott
egyszemélyes bábjátékot. Kérdéseinkre Majoros Ági válaszolt.
– Nagyon jó volt a légkör a mai előadáson, különösen jónak tartom a
helyszínt.
– Néhány szóban bemutatná a bábszínházat?
– Bábszínésznek tanultam, már 25
éve végeztem a Kolibri Gyermek- és
Ifjúsági Színház stúdiójában. Összesen öt gyerek- és két felnőtt előadáson van. A díszletek és a kellékek úgy
vannak kitalálva, hogy bárhova el lehessen őket vinni. Az is célom, hogy
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olyan helyekre is eljussak, ahol nem,
vagy csak kevés előadást, bábjátékot
láthatnak.
„Elfeledett mézcsók” címmel interaktív gyerekkoncertet adott
Kovácsovics Fruzsina. Őt kérdeztük
a nyári programokról, koncertezésekről.
– Szerencsére mozgalmasabb volt

nevében Koi Gergő nyilatkozott.
– Ez már negyedik alkalom, hogy
fellépünk a Hajdúhéten, és nagyon
örülünk, hogy idén is gondoltak
ránk. A zenekar két új taggal bővült,
Péterszegi Balázs tubással és Durkó
János harsonással. Szándékosan új
számokkal készültünk a tavalyihoz
képest.
Az est színpadi koncertsorozatát
Nagy Feró és a Beatrice kezdte. Nagy
Feró nyilatkozott.
– A vírus után alig vártuk, hogy koncertezhessünk. Az első két buli még
bizonytalan volt, de aztán beindult a
nyár, és végigbuliztuk. Szeretünk Böszörménybe jönni, már voltunk 4-5
évvel ezelőtt is, akkor alaposan bejártuk a várost. A továbbiakban is lesz
sok fellépésünk, a jövő héten szintén
elég sok koncertünk lesz.

az idei nyár, mint az előző. Sok konA színpad következő fellépője a
cert volt, élveztük a zenekarral. Min- Brains zenekar volt. Kéri András eldenki ki volt éhezve a zenére. Most mondta:
– Régóta visszajárunk Böszörménybe, sok fesztiválon szerepeltünk már, például a Kotta vagy a
Kexx Fesztiválon, valamint nekem
személyes kapcsolatom is van a városban.
– Hogyan telt a nyár?
– A nyarunk mozgalmas, főleg az
augusztus. Tele vagyunk bulikkal és
városi rendezvényekkel. Bár mondanak sokfélét, reméljük, hogy nem
lesznek lezárások és koncertezhetünk tovább.
Az est folyamán még egyszer fellépett a Kelet Brass Band utcazenekar.
Éjféltől kezdődött DJ Mészy-vel a
Hexe Retro Party.
B.E.-C.I.
nem volt sok szabadidőm, de nem
baj, mert előtte túl sok is volt.
A Bársony András-teremben, a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar adott
műsort, amelyen Gáll Péter karnagy
vezényelt, aki elmondta.
– A mai, ünnepi műsor lesz augusztus 20-a alkalmából. Az előadás
két részre van osztva. Az elsőben
egyházi énekek lesznek. A második
blokkban pedig világi témák szerepelnek, például a szerelem. Elhangzik
a VIII. Henrik: „Pastime with good
company” is.
A Kelet Brass Band utcazenekar
kétszer is koncertet adott, az első,
este 7 órától kezdődött. A zenekar

Hajdúböszörmény város Önkormányzata
és a Díjugrató Hagyományőrző és Fogathajtó
Sport Egyesület tisztelettel meghívja Önt az
Országos Cifraszűrös Találkozó és
Hagyományőrző Napjára
augusztus 28-án 8 órára,
a Lovaspályára (Kinizsi tér)
Programok:
7.30 Vendégvárás, reggeli
8.30 Csikós és hagyományos fogatok
bemutatója

9.00
9.30
11.00
11.30
12.00
14.00
15.00
16.00

Köszöntő
Kiss Attila polgármester,
dr. Tiba István országgyűlési képviselő
Cifraszűrösök bemutatója
Csikós bemutató
Nóniusz tenyészszemle, Ménbemutató
Ebéd - Jó ebédhez szól a nóta
Néptánc, fogatbemutató
Csikós bemutató
Zárókép

Egész nap: büfé, kézműves bemutató és
vásár, gyerekeknek játszóház
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal

107
104
105
112
563-200
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Apróhirdetés

KOMOR SÁNDOR ISTVÁNNÉ
augusztus 24-én ünnepelte

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.

90. születésnapját.
Ez alkalomból köszönti
fia, menye, 3 unokája párjaikkal,
3 dédunokája.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Szeptember 1-jén, szerdán tart személyes
ügyfélfogadást.
KÁLVIN téri RENDELŐ: 560-130
www.eszv.hu

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:

Kerékpárral rendelkező munkatársat keresünk napilap kézbesítésére
Hajdúböszörményben. Érdeklődni
hétköznap 9-16 óra között az alábbi
telefonszámon lehet: 0630/6308433.
Az ökölvívó egyesület megkezdi edzéseit
szeptember 1-jétől a Bethlen-iskolában,
hétfőn, szerdán, pénteken 18 órától.
Verseny- és önvédelmi boksz oktatásával várjuk a
lányokat és fiúkat tízéves kortól.
Korcsoport nem számít.
Bereczki Gábor edző (70/500-6083)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104 vagy 104
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Egy évszázad a háta mögött

Ady tér 10. (piac épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET: Április 4-től a hétvégi
gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg
megszüntetésre kerül. Szükség esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet
látja el.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Augusztus 27. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Augusztus 28-29. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Augusztus 30. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Augusztus 31. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Szeptember 1. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Szeptember 2. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Szeptember 3. Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 4-6. (reggel 6-tól másnap reggel
6 óráig): dr. Tacsi Sándor (06-30-464-8667).
HBCOM ügyfélszolgálat:
HBTV:
Tigáz:

229-190
Tel.: 52/219-999
Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.
VÉRADÁS
Augusztus 27. (péntek) 11.30-16.30
óra, Tungsram Op. Kft. Oktató Központja
(lovaspálya mellett) a lakosság részére.

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

KÖVÉR SÁNDORNÉ
született Tóth Mária
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban 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.

A Kastélyház Időskorúak Gondozóházában a százesztendős
Szeghő Imrénét köszöntötték
születésnapja alkalmából, hétfőn.
Szolnoki Lászlóné anyakönyvvezető az ünnepelthez szóló szavaiban
kiemelte, hogy méltósággal megöregedni nem kis dolog, kevés embernek
adatik ez meg. Majd Goethe szavait
idézte, miszerint: nem öreggé válni,
hanem az öregséget hordozni, művészet. Szolnoki Lászlóné arról is szólt,
hogy az ünnepelt a sok évet megélt
ember tudásával, bölcsességével,
emberi tartásának megőrzésével,
valóban méltósággal megöregedve
érte meg ezt a szép kort. Tartalmas,
dolgos élete tiszteletet és köszönetet
érdemel.
Zsóka néni a debreceni Szikszay
család gyermekeként látta meg a
napvilágot. Öten voltak testvérek.
Jogász bátyja 1944-ben hősi halált
halt, két nővére és öccse már nem
élnek. Az elemi iskola után Debrecenben a Dóczy Gimnázium tanulója
volt, majd Budapesten, a Kertészeti
Akadémián lett okleveles kertészmérnök. Végzés után férjhez ment
és Hejőszalontára költözött, ahol
bolgárkertészetet működtettek. Az
államosítással nemcsak elvesztették
mindenüket, hanem a kulák bélyeggel kellett élniük. Miután visszaköltözött Debrecenbe, tanult szakmájában nem tudott elhelyezkedni. Végül
egy építőipari vállalat alkalmazta.
Két fiúnak adott életet, akiket nagy
szeretettel nevelt fel. Ma már ők is
nyugdíjasok, mindketten gépész-

mérnökök. Férje 1981-ben meghalt,
azóta magányosan figyeli négy unokája és nyolc dédunokája életének kibontakozását.
Zsóka nénit Fórizs László alpolgármester is köszöntötte. Az ifjabb
nemzedék tiszteletének és nagyrabecsülésének jelképeként egy emléklapot adott át az ünnepeltnek, melyet
Orbán Viktor miniszterelnök írt alá,
valamint az önkormányzat ajándékait is átnyújtotta. Ezután Zsóka néni
fia köszönte meg a figyelmességet,
és a szeretetet, mindazt a támaszt és
gondoskodást, amely megszépíti és
teljessé teszi az édesanyja mindennapjait.
bertalan
Kiállításhoz keresünk régi orvosi eszközt, sztetoszkópot, köpenyt, védőnői
kötényt, fejkendőt. Ajánlatot hétköznap
a 20/350-8761-es telefonszámon várunk.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
aki szeretett Édesanyánk

HASZNOSI LÁSZLÓNÉ
született Monori Katalin
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Fogtad a kezünket, szeretetet adtál.
Most kezünk elengedted, oly messze vagy már.
Fájdalmas a felismerés, mikor kezed felé nyúlnánk,
Azt már nem érjük el, ez úgy fáj, Édesanyánk.
Nem foghatjuk finom kezed, már nem érünk el Téged,
De szereteted el nem enged, itt élsz bennünk végleg.”

A gyászoló család.

2021. AUGUSZTUS 27.

VÁROSI HETILAP

7

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY









2021. augusztus 30 –Ȃ szeptember 3. 
2 \
HÉTFŐ
Lebbencsleves
csirkefalatok
Ý±
Paprikás
főtt tészta
KEDD
csigatésztával
±
Csontleves
 
Cigánypecsenye
hasábburgonya
SZERDA
òÚ

Füstölt
kolbászos lencseleves
±

Sajttal
sonkával grillezett jércemell
oYY
CSÜTÖRTÖK
× 
Palócleves
ï×csusza

Túrós
2
PÉNTEK
Magyaros gombaleves
csirkemell

Sajtmártásos
spagetti
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Szeretettel meghívjuk a

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
orgonatanszak mesterkurzusának

ZÁRÓHANGVERSENYÉRE.
Közreműködnek: a Zeneakadémia tanárai és diákjai dr. Fassang László vezetésével

2021. szeptember 08. 18 óra
Kálvin téri református
templom
A BELÉPÉS DÍJTALAN
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A crossfit egy önálló, saját
rendszer által meghatározott
fitneszirányzat, amelyet Greg
Glassmann hozott létre 2000ben, majd vált az évek során egyre elterjedtebbé a világon. Hajdúböszörményben Munkácsi Tamás
crossfit trainerként foglalkozik
ezzel a mozgásformával.
– Milyen sportágakat próbált már ki,
mielőtt a crossfitre esett a választása?
– Gyerekkoromban fociztam, illetve iskolai atlétikai versenyeken
is rajthoz álltam. Tizenhat-tizenhét
éves koromban pedig konditerembe
kezdtem járni. Ezután került képbe a
crossfit. Mikor megnyílt az első ilyen
jellegű edzőterem a városban, rögtön
kipróbáltam ezt a sportot. Nagyon
változatosnak találtam az edzéseket,
hiszen itt többféle mozgást lehet végezni. Először persze a kíváncsiság
vonzott.
– Mi is a crossfit?
– Olyan sportág, mely számos
mozgásformát foglal magában. Többek között a saját testsúlyos gyakorlatoktól kezdve, a gimnasztikán át. A
húzódzkodás, a gyűrűn és korláton
végzett jártasságok is idetartoznak.
Tartalmaz még súlyemelést, erőemelést, futást, úszást és egyéb összetett
feladatokat. Ilyen a traktorgumi-forgatás, súlyszánhúzás, vagy evezőpad-használat.
– Mi a legnagyobb kihívás a
crossfittben?
– Mint versenyző, a legnagyobb
kihívást az jelenti számomra, hogy
több területen is felkészültnek kell
lennem. Tehát az összetettsége adja

Erő, ügyesség, kitartás
a nehézségét ennek a mozgásformának. Azok érvényesülnek ebben a
sportágban leginkább, akik minden
területen jók.
– Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy crossfittesnek?
– Nagyon összetett módon minden
szempontból rendben kell lenni, de
az ügyesség és a megfelelő tüdőkapacitás is fontos. Fejben pedig tudni
kell átlendülni a holtponton. Mentálisan ugyancsak kezelni kell a feladatokat.
– Ebben a sportágban honnan, hová
lehet eljutni?
– Egészen a kisebb hazai versenyektől a nemzetközi megmérettetésig lehet eljutni. A Crossfit Games a
csúcsok csúcsa. Ez a világbajnokságnak felel meg.
– Mennyit kell edzeni ahhoz, hogy valaki olyan szintre jusson el, mint ön?
– Jelenleg heti öt-hat edzést végzek. Ennyivel lehet elérni a versenyzői szintre. A kezdőknél, a minimum
háromszori alkalmat szoktam javasolni.
– Mennyi súlyt mozgat meg egy edzésen?
– Ez változó. A súlyzós edzéseken,
ha csak a munkasorozatokat számolom, 10-12 tonna között.
– Mennyire balesetveszélyes a
crossfit?
– Tévhit, hogy ez balesetveszélyesebb, mint egy konditermi edzés.
Megfelelő technikai felkészültséggel
és a gyakorlatok helyes végrehajtásá-

Nyári diákmunka
A nyári szünetben reggelente
gyakran láthattunk fiatalokat
munkába sietni. Hajdúböszörményben a diákmunka program
keretében 16-25 év közötti, nappali tagozatos hallgatókat támogatott a kormány és az önkormányzat.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

város, annak érdekében, hogy a gyermekeket nevelő hajdúböszörményi
családok bevételét kiegészítse. Két
turnusban vállalhattak munkát a diákok. A tíz munkanap hatórás foglalkoztatás keretében, mintegy nettó
40.000 Ft-ot vihettek haza a diákok.
Jellemzően önkormányzati fenntar-

val, kicsit sem kockázatosabb, mint
egy másik sportág. Ráadásul ez nem
kontaktsport, itt nem kell ütközni.
A problémáját viszont a nagy súlyok
adják. Ehhez a mozgásformához, főleg az első körben, javasolt a szakember segítsége.
– Edzőként is dolgozik. Ezen a téren,
milyen elveket vall?
– Egy jó tréner figyel a vendégeire
és azok igényeire. Emellett a gyakorlatok helyes végrehajtását is figyelemmel kell kísérnie. A jó szakember
kihozza a maximumot a sportolóiból, és hozzájárul a fejlődésükhöz.
Többségében szigorúnak és követke-
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zetesnek kell lennie. Itt elsősorban
hobbisportolókról beszélünk, akik
kikapcsolódás és egészségmegőrzés
miatt jönnek le a terembe. Nyolcvankilencven százalékban nem versenyzőket edzek. A végletekig nem lehet
hajtani őket.
– Ön él-e a versenyzési lehetőséggel?
– Természetesen. Három hete például Siófokon voltam egy megmérettetésen, ahol egy-egy feladatsort
kellett teljesítenem időre, ismétlésszámra. A mostani versenyen csapattal szerepeltünk. Ez azért volt különleges, mert mind a hármunknak
szinkronban kellett dolgozni. Végül
tizenöt együttesből a harmadikok
lettünk.
– Milyen eredményeket ért már el
sportpályafutása során?
– Nagyobb versenyeken már többször az élmezőnyben végeztem. Kisebb megmérettetéseken általában
dobogós helyezést érek el.
– Az életmódját mennyire kell hozzáigazítania a sporthoz?
– Rendkívül fontos a megfelelő pihenés és alvás. Emellett a táplálkozást is hozzá kell igazítani ehhez a
mozgásformához. Itt a mértékletesség az elsődleges szempont.
– Kinek ajánlaná a crossfitet?
– Ezt a sportot mindenkinek ajánlom kortól, nemtől függetlenül. Bármennyire is nehéznek tűnik, de minden feladaton lehet könnyíteni. Bárki
el tudja kezdeni ezt a fajta edzést,
és szép eredményeket érhet el. Úgy,
hogy változatos és nem monoton tréningeken vehet részt.
bertalan

Futókörök napja
Rendhagyó futóesemény! Az
ország több pontján, így Hajdúböszörményben is, ingyenes
versenyre várják a futás szerelmeseit a Futókörök napján.
A szervezők ezzel, a csaknem
egésznapos sporteseménnyel a
rendszeres sportolás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet,
egyben kiderül, hogy melyik település lesz a legaktívabb.
a nap végére kiderül, hogy hol tették
meg a legtöbb kilométert a futók.
Az eseményre bárki nevezhet
Valamennyi helyszín egyben az
szeptember 5-én a fürdőkerti futópá- Ötpróba szabadidősport-eseménysolyánál, délelőtt 9-től este 6 óráig.
rozat pontszerző állomása is lesz. A
A Futókörök napja egyben a telepü- Futókörök napjára a regisztráció inlések versenye is lesz. A programban gyenes. Bővebb információk: https://
részt vevő helyszínek közül ugyanis szeosz.hu/futokorok-napja/

Tisztelt hajdúvidi lakosok!

Az előző évek tapasztalata alapján
nagy népszerűségnek örvend ez a típusú foglalkoztatás városunkban, így
hamar feltöltötték a 350 férőhelyet.
A korábbi évekhez képest változást jelentett, hogy az egészségügyi
foglalkoztatási vizsgálat díján túl, a
szociális hozzájárulási adó összege is
a munkáltató önkormányzatot terhelte. Ennek a fizetését is vállalta a

tású intézményekben biztosított a város számukra munkalehetőséget, de
találkozhattunk egyházaknál, nyári
táborokban, rendezvényeken is diákokkal. Azon túl, hogy munkatapasztalatot és jövedelmet szerezhettek,
az ügyintézéssel, szerződéskötéssel
járó feladatokat is megtapasztalhatták a fiatalok.
- ignáth -

Segítségüket szeretnénk kérni! Keressük Bartha Sanyit!
Hajdanán, 1967-1971 évek között folytattuk gyümölcsöző tanulmányinkat a Makói Kereskedelmi Szakközépiskolában. Ez egy országos beiskolázású szövetkezeti
iskola volt, a tanulók Tarpától Szegedig kerültek beiskolázásra. Ez felejthetetlen
szoros kollégiumi kapcsolatot eredményezett. Ugyanakkor ez jelenti a problémát is
azoknál a társainknál, akikről jelenleg nem rendelkezünk kontaktinformációkkal.
Az idén ősszel szeretnénk megtartani az 50 éves érettségi találkozónkat.
Jelenleg egyik osztálytársunk elérhetőségét nem ismerjük. Őt Bartha Sándornak
(Hajdúviden született 1952-ben.) hívják és akkor, az osztálynapló tanúsága szerint
Hajdúviden lakott. Amennyiben van hitelt érdemlő adat jelenlegi tartózkodási helyéről, vagy esetleg elhalálozásáról, szíveskedjék részünkre megküldeni. Segítségét
osztálytársai nevében is köszönjük!
A találkozó szervezőinek nevében:
dr. Pálinkó László Mobil: +36 30 931 0931

