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8. oldal

Sport

Wifipontok
Wifihálózatot építettek ki a Városi Piac, a Fürdőkert és a sportközpont területén.
Tájékoztatta a nyilvánosságot Sőrés István alpolgármester a Városi
Sport- és Rendezvényközpontban,
október 14-én. A sajtótájékoztatón
az alpolgármester elmondta, újabb
wifiállomásokat adhatnak át Hajdúböszörmény közösségi terein pályázati forrásból, amelynek révén a város 3
pontján sikerült wifi hálózatot telepí-

teni, a Városi Piacon, a Fürdőkerti Ifjúsági és Szabadidőközpontban, a Városi
Sport- és Rendezvényközpontban. Az
alpolgármester tájékoztatott arról is,
hogy mindegyik helyen két- két csatlakozási pont található, ahol a hozzáférés
ingyenes. A pályázat célja az internet
elérés megkönnyítése, és a közösségi
terek működésének segítése. A hálózat
kiépítésére bruttó 800 000 forint állt
rendelkezésre. A megadott helyeken
EFOP-WIFI néven lehet csatlakozni
az internetre. Sőrés István elmondta
még, hogy legutóbb a Kálvin téren és a
Hajdúkerület utcán, a játszótéren alakítottak ki okos padokat.
cz-

Város napi baba
Az idősek hónapja alkalmából
a Fazekas Gábor Idősek Otthonában köszöntötték az intézmény 90 évnél idősebb lakóit október 12-én.
Kiss Attila polgármester, Tiba István országgyűlési képviselő és Fórizs
László alpolgármester a 90. évüket
betöltött, illetve az annál idősebb
lakók részére ajándékokat adtak át.
A polgármester először azt a 14
lakót köszöntötte, akik betöltötték
a 90. évüket, vagy annál idősebbek,
majd az otthon minden lakójának
megfogalmazta jókívánságait. Megköszönte mindenki támogatását,
aki részt vett ebben a programban.
A polgármester továbbá reményét
fejezte ki, hogy a koronavírus miatt
nem lesznek az elmúlt időszakhoz
hasonló szigorítások, és karácsonykor ismét találkozhatnak a bentlakókkal.
Tiba István elmondta, szerinte a városvezető életében a legszebb dolog, amikor gyerekekkel és
szépkorúakkal találkozhat, amellett,
hogy természetesen a város minden
lakóját szolgálja a képviselőtestülettel együtt. Kiemelte, hogy az időseknek nagyon sokat köszönhet Magyarország, így Hajdúböszörmény
és minden más település is, ahol ez a
korosztály jelen van, és akiktől mindig lehet tanulni. Hozzátette, ha az
intézménybe érkezik, mindig érzi
azt a törődést és szeretetet, amelyet a gondozottak a dolgozóktól
kapnak. Biztos benne, mindenkinek

nehéz, hogy nem a szeretteivel él,
de jó helyen vannak, és ez a legfontosabb. Az országgyűlési képviselő
hangsúlyozta, ők annak örülnek, ha
segíteni tudnak abban, hogy a bentlakók napjai legalább egy kicsit különlegesebbek legyenek a többitől.
Ennek érdekében egy finom ebéddel
és nótaműsorral készültek. Tiba István azt kívánta, hogy karácsonykor
is együtt tudjanak lenni.
Fórizs László alpolgármesterként,
a kerület képviselőjeként és a Hajdúböszörményi Polgári Szövetség
A szeptember 14-én, a Város napjához legközelebbi időpontban született Drága
Egyesület alelnökeként is köszön- Hanna szülei vehették át a város ajándékát Sőrés István alpolgármestertől október 18tötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy án, a Városházán
a tavaszi főzőversenyen, az idősek
hónapjában, a kilencven évesek köszöntésén és karácsonykor is meg
szokták látogatni az otthon lakóit, de ezek közül a közelmúltban
sajnos sok programon nem tudtak
részt venni a pandémia miatt, ezért
mindenképpen fontosnak tartották,
hogy most ellátogassanak a gondozottakhoz.
Kárándi Erzsébet intézményvezető megköszönte mindenkinek a
támogatást. Kiemelte, hogy decemberben az egyik lakót, Bereczki Andrásné Zsuzsika nénit, 100. születésnapja alkalmából is köszönthetik.
Majd név szerint felsorolta az ünnepelteket, akiknek a városvezetők és
az országgyűlési képviselő átadták
az ajándékokat, majd Bojti Tibor nótaműsorát hallgathatták meg az otthon lakói.
czi-
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Sántha Imre

A képviselő-testület a Város
napja alkalmából „Sillye Gábor”díjat adományozott Sántha Imre
ügyvezető részére, a város gazdasága érdekében kiváló szakértelemmel végzett eredményes
munkájáért és jótékony tevékenységeiért.
– Megtiszteltetés számomra ez az
elismerés. Úgy gondolom, hogy a díj
nem várt elismerése annak a gazdasági fejlődésnek, munkának, amit
vállalkozásunk, a Formula-GP Kft.
az elmúlt harminc évben véghezvitt.
Örülök, hogy én lehetek ennek a vállalkozásnak az egyik vezetője. A család a munkatársak közös munkájának elismerése ez a kitüntetés.
– Pályaválasztás során, hogyan esett
a döntése a mezőgazdaságra?
– Tősgyökeres hajdúböszörményi
vagyok. Szüleim, nagyszüleim és dédszüleim is helyi földműves emberek
voltak, amire büszke vagyok. Szüleim
tanyát építettek és úgy gazdálkodtak
a téeszesítés idejéig. Gyermekkoromat itt kezdtem, de már a városban
jártam iskolába. Hatan voltunk testvérek, öt fiú és egy lány. Pályaválasztásomban a családom tanácsára hallgattam. Édesapám javasolta, hogy az
általános iskolát követően mezőgazdasági képzést kapjak a debrecenpallagi szakközépiskolában. Munka
mellett ő is ebben a technikumban
végzett, később Tamás fiam szintén
itt érettségizett.
– Soha nem bánta meg ezt a választását?
– A középiskola után a helyi Bocskai Termelőszövetkezetben helyezkedtem el. Akkor döntenem kellett,
hogy a növénytermesztésben, vagy
az állattenyésztésben szeretnék-e
dolgozni. Én az előbbit választottam
és ezt végeztem tizenhárom éven keresztül. A határ, a növény és a föld
szeretete mindig közel állt hozzám.
Nem bántam meg a választásomat.
Nagyon sokat tanultam a szövetkezetben, ott szerettem meg a munkát
és a szakmát. Ennek eredményeként
üzemvezető lettem, és munka mellett
agrármérnöki képesítést szereztem a
szarvasi főiskolán. A szövetkezetben
szerzett nagyüzemi ismereteket kamatoztattam a kft.-ben is.
– Milyen út vezetett cégük megalakításáig?
– A szövetkezet a rendszerváltozás hatására átalakult. Tevékenységek, munkahelyek szűntek meg. Érdemesnek és szükségesnek látszott
változtatni. Megkezdődött a kft.-k
alakításának időszaka. Döntenem
kellett, hogyan tovább. A bátyám két
műszaki kollégával gép- és alkatrészkereskedésre kft.-t alapított, én pedig
a növénytermesztési ágazatot vittem be a vállalkozásba. Ez pontosan
harminc éve, 1991. december 1-jén
történt. Ez az időszak volt az úgynevezett hőskor. Négyen dolgoztunk,
mindenki azt végezte, amihez értett.
Folyamatosan tanultuk a céget vezet-
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ni, kezelni és ügyintézni. Így alakult
ki a Formula Kft.. A gép- és alkatrészkereskedésből
növénytermesztés,
állattenyésztés, termény- és élelmiszer-feldolgozás lett.
– A most harminc éves cég életében,
melyek voltak a legfontosabb állomások?
– Visszatekintve elmondható,
hogy nagyot fejlődött és jelentősen
átalakult a vállalkozás, mely az idők
folyamán családi vállalattá vált, és
ma cégcsoportként működik. A kezdeti kereskedés mellett a növénytermesztés óriás léptekben növekedett,
és meghatározó tevékenységgé vált.
Mérföldkőnek számított 1994-ben
az, hogy integrációt szerveztünk cukorrépa-termesztésre, a szerencsi
gyár részére. A gyárbezárásig, 2007-ig
évente 400-500 hektár területen termesztettük ezt a növényt, és szerveztük a termelést. Ezt követte még két
értékes kultúra, a zöldborsó és csemegekukorica integrációs megszervezése. Szarvasmarha tenyésztéssel
és tejtermeléssel 2009-ben kezdtünk
el foglalkozni. Ezt, a Sembery majorban azóta is eredményesen végezzük.
Két évre rá átvettük a böszörményi
gabonaüzemet, majd a Bocskai Szövetkezet sertéstelepét vásároltuk
meg, ahol malac-előállítás és hízlalás
történik. Jelentős állomás volt az életünkben, amikor 2015-ben a Kabai
Hűtőüzem tulajdonosai lettünk. Hozzátenném, hogy minden telephelyen
átvettük a korábban ott dolgozókat.
– Jelenleg tulajdonos ügyvezetője a
Kft-nek. Ebben a pozíciójában mire fekteti a hangsúlyt?
– A termelőkkel való együttműködés egyik legfontosabb záloga a pontos munkavégzés, a szigorú és korrekt
elszámolás, és ezeken felül az emberi
kapcsolatok erősítése. Mindig is célunk volt az, hogy az együttműködő
partnereinkkel jó emberi viszonyban
tudjunk maradni. Így tudjuk kölcsönösen segíteni egymás munkáját.
– Mit tart az elmúlt harminc év legnagyobb sikereinek?
– Több ilyen is van. Az elmúlt három évtizedben folyamatosan nőtt
a vállalkozásban dolgozók száma.
Ma már kétszáz főnek biztosítunk
állandó munkát, tisztességes megélhetést. Hatvan-nyolcvan embernek
pedig időszakosat. Sikernek tartom

azt is, hogy munkatársaim segítségével megszerveztük, hogy az ágazatok
nagyüzemi szinten együtt tudnak
dolgozni, hatékony és eredményes
termelést produkálnak. Ami nagyon
nagy eredmény, hogy évente gazdaságosan megtermelünk és előállítunk
öt millió liter tejet, huszonkétezer hízósertést, háromezer tonna fagyasztott zöldborsót, kilencezer tonna
fagyasztott csemegekukoricát, és tízezer tonna gabonát. Ma már két városban, Hajdúböszörményben és Kabán kiemelt adófizetőnek számítunk.
Természetesen legtöbbet helyben
fizetünk. Örülök, hogy az igen jelentős adófizetéssel is a közjót, a város
fejlődését szolgáljuk.
– Életvitelszerűen mezőgazdasággal
foglalkozik. Ebben mi motiválja?
– Hiszem, hogy minden élelmiszertermelő ágazatnak van jövője,
csak jól kell végezni a dolgunkat.
Mindig a legjobbak közé kell tartozni. Ez esetben átvészelhető az időnként alacsonyabb felvásárlási ár. A
legmodernebb vállalatirányítást és
technológiát, műszaki megoldást kell
alkalmazni. Első számú vezetőként
azt látom, hogy a siker záloga az,
hogy mindenhez tudjon hozzászólni
az ember egy bizonyos fokig, amenynyire ez éppen kell a munkájához. Ma
egy vállalkozásvezetőnek értenie kell
az adózáshoz, a munkavédelemhez, a
pénzügyekhez, a személyzeti munkához, a pályázatokhoz. Ismernie kell
a jogszabályokat, rendeleteket. Számomra nincs olyan feladat, amit nem
végzek szívesen. Én nem válogatok.
Természetesen vannak kedvesebb
munkák. Ma már nosztalgiával gondolok arra az időre, amikor egész nap
a határt jártam. Még arra is, amikor
hóban, sárban ástuk és szállítottuk a
cukorrépát.
– Lokálpatrióta felfogású, böszörményi munkahelyeken böszörményi embereknek ad munkát.
– Számomra fontos, hogy ez a város fejlődjön, gyarapodjon. Ezért valóban munkatársaim többsége helyi
lakos. Illetve azokat a szolgáltatókat,
akik a vállalkozás munkáját segítik,
elsősorban Hajdúböszörményből választjuk ki. Ilyen például a szállítás,
vagy az építési beruházás. Ez lényeges szempont a cégnél.
– Rendszeresen támogatja egyebek

mellett a mentőállomás munkáját, valamint helyi sport- és kulturális rendezvényeket. Jótékonysági munkájában mi
motiválja?
– Hiszem, hogy azok, akik tehetnek
azért, hogy jobb legyen ez a világ, tenniük is kell. Ezért magánszemélyként
és cégvezetőként is támogatok olyan
közösségi alapítványokat, amik a jó
célt szolgálják. Kiemelten fontosnak
tartom az oktatást. Ez a jövő záloga.
Fontos, hogy jó szakmai felkészültségű tanulók kerüljenek ki az intézményekből. A vállalkozásunk szoros
kapcsolatot tart mind a Széchenyiközépiskolával, mind a pallagi mezőgazdasági iskolával. Ezen túl kiemelt
támogatói vagyunk a Hajdúhétnek,
illetve alelnökként a traktorhúzó versenyeket és a Hajdúsági EXPO-t is
szervezzük, és anyagilag is segítjük.
Több éve támogatjuk a helyi Mentő
Alapítványt is. Úgy látom, hogy ez a
segítség kifejezetten jó helyre kerül.
Egészséget és életet tud menteni.
– Családjában van-e folytatója a hivatásának?
– Eddig nem beszéltem a szerencséről. Erre a sikeres vállalkozásnak,
a jó döntések mellett is szüksége van.
A legnagyobb ezek közül, hogy a családom minden tagja a kft.-ben dolgozik. Feleségem tartja a kapcsolatot az
ügyfelekkel, végzi az elszámolásokat,
és sok-sok egyéb munkát. Mind a
két fiam agrármérnök. Imre az állattenyésztést irányítja, teljes szakmai
és gazdasági önállósággal. Tamás a
növénytermesztést, a gépi szolgáltatást és az integráció vezetését végzi.
Tisztességre, becsületre, szerénységre, megbízhatóságra és a munka szeretetére neveltem őket. Igen, ma már
van kinek továbbadni, és részben már
át is adtam a stafétát. Bízok benne,
hogy nemcsak sikeres harminc éves
múltja, de ígéretes jövője is van a
cégcsoportnak. A mezőgazdaságban
negyvenöt éve dolgozom, jelenleg feleségemmel és fiaimmal együtt. Nagyon szeretném, ha unokáim is itt,
Böszörményben élnének és dolgoznának, a vállalkozásért és a városért.
A családom mindig és mindenben
támogatott, pedig a cég sok időt és
energiát igényelt, sok-sok lemondással járt. Gyerekeim már ebben nőttek
fel, értik és látják az előttük álló feladatot. Elégedett ember vagyok.
– Ha van egy kis szabadideje, mivel
tölti legszívesebben?
– A hat unokámmal vagyok legszívesebben. Ők bearanyozzák a család
életét. a legnagyobb örömmel töltöm
velük az időmet. Ez az igazi kikapcsolódás számomra.
– Mi az ars poeticája?
– Vallom, hogy a csatát sosem egy
ember nyeri meg. A többség az élen
haladót követi. Ezért annak jó célt
kell kitűznie és példát mutatnia tisztességből, szorgalomból, kitartásból,
céltudatosságból és szerénységből.
Ha mindez megvan, a siker nem marad el.
Bertalan Erzsébet
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Az elmúlt 50 évre emlékeztek „A jó pásztor úgy legelteti a nyáját,
ahogy kell”

A Jó Pásztor Református Óvoda
15 éves jubileumi születésnapja alkalmából rendeztek hálaadó istentiszteletet október 17-én, a Kálvin
téri templomban.

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara
fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte október 15-én, az
intézményben.
Az alapítást követően a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet 1971.
október 15-én kezdte meg tevékenységét a jelenlegi helyén. A kapunyitástól kezdődően 1974-ig a Nyíregyházi
Tanárképző főiskola tagozataként jegyezték. A teljes önállóságot története
során két alkalommal is megszerezte
az „Óvóképző”. A nyíregyházi főiskola
intézményi struktúrájából 1974-ben
kivált, és megkezdte az 1986-ig tartó
külön életét. Majd ezt követően a Debreceni Tanítóképző Főiskola részeként
működött. A rendszerváltást követő
első évtizedben ismét teljeskörűen
gyakorolhatta függetlenségét az in-

tézmény. Ekkor a reformkori oktatási
szakember, Wargha István nevét vette
fel. Az egész országra kiterjedő integrációs folyamat keretében, 2000-ben a
Debreceni Egyetem részévé vált. Az intézményt mindig neves, elismert szakemberek vezették. A jubileum alkalmából rendezett Kari Tanács ülésen a
Himnusz közös eléneklését követően,
elsőként Pintér Ákos rektorhelyettes
mondott köszöntőt, kiemelve, hogy
ötven év egy emberöltő. Még legalább ennyi évet kívánt az intézménynek. Ezt követően Harsányi Endre
rektorhelyettes az elmúlt évtizedek vezetőinek mondott köszönetet. GortkaRákó Erzsébet dékán azt fogalmazta
meg köszöntőjében, hogy a kar, történetének fordulópontjához érkezett.
Kiss Attila polgármester beszédében
emlékeztetett arra, hogy az évforduló

szép esemény a város életében. Arról
is szólt, hogy az elmúlt években egyre
szorosabb az együttműködés Hajdúböszörmény és az intézmény között.
A továbbiakban Bács Zoltán kancellár
hangsúlyozta, hogy az egyetem büszke a böszörményi karára. Végül Török
Ádám, a Hallgatói Önkormányzat vezetője kiemelte az értékek továbbvitelének fontosságát. A köszöntőket
követően a Gyakorló Óvoda műsorát
tekinthették meg az egybegyűltek. Az
ünnepség további részében a volt vezetők visszaemlékezéseiről szóló filmet
vetítették, majd Gortka-Rákó Erzsébet
dékán ünnepi beszéde hangzott el. A
dékán többek között arról szólt, hogy
a kar élete és saját pályája összefonódott. Mind szakmailag, mind emberileg számíthatott és számíthat a kollégáira. Gortka-Rákó Erzsébet végül
kiemelte, hogy a közös jövőben számít
az egyetem és a város vezetésére is.
Az ünnepi köszöntőt követően bejelentették, hogy a Magyar Pedagógiai
Társaság tiszteletbeli tagjává fogadta
az intézmény két nyugalmazott oktatóját, Deliné Fráter Katalint és Kövér
Sándornét, akik számára emléklapot
is átadtak a rendezvényen. Az ünnepi
alkalom további részében a résztvevők
a Ludotéka épületében vizuális installációt tekinthettek meg. A kar főépületében, az első emeleti aulában pedig
Kovács György, a hajdúböszörményi
óvónőképző alapító igazgatója emlékére domborművet avattak. Itt Kósné
Török Erzsébet volt hallgató emlékezett az alapító igazgatóra. Elmondta,
hogy Kovács György jó jövőt álmodott
az intézménynek, az egész óvodapedagógus-képzésnek. Az általa képviselt értékek, mint a kitartó, alázatos,
állandó tanuláson és megmérettetésen alapuló munka, az elhivatottság,
a meggyőződés, az egymás tisztelete,
erőssé vált bennünk. Egy életre áthatott mindenkit a szeretete, személyes
példája, a belőle áradó egyszerűség.
Majd hozzátette, hogy az egymásra
rakódó évtizedek alatt nagyon sokan
lehettek tagjai annak a tanítványok alkotta értékes közösségnek, amit tanár
úr a maga tudásával, emberségével átszőve alakított és formált. A domborművet, mely E. Lakatos Aranka szobrászművész alkotása, a dékán és Kiss
Attila polgármester leplezte le. Az eseményen az épület előtt egy időkapszulát is elhelyeztek, amit húsz év múlva
fognak kinyitni.
Bertalan Erzsébet

Elsőként a 23. zsoltár hangjai csendültek fel, majd Dobóné Tanczig Anita intézményvezető elmondta, hogy
az óvodában 125 gyerek nevelését és
oktatását végzik bibliai alapokon, keresztény értékrend szerint. Minősített pedagógusaik a Református Pedagógiai Intézet bázisintézményeként,
innovációs és tudásmegosztó tevékenységükkel segítik a nevelés jó gyakorlatait. Majd hozzátette, hogy minden eredményért végtelen hálás. Ezt
követően a Bárányka csoport műsorát
tekinthették meg az egybegyűltek. Az

kérdést a lelkipásztor. A baj a pásztorokkal, vagyis a vezetőikkel volt. Akik
saját érdekeiket a nép fölé helyezték,
a nyájat csak pénzforrásnak tekintették. Az emberek vezetői nem figyeltek
rájuk és nem engedték, hogy egyben
maradjon a nyáj. A nép irányítóinak a
dolga, hogy az Úrban mutassanak utat
a népnek. Az Isten pedig olyan, mint
a számadó juhász. Számonkér. A második nagy üzenete az igének, hogy
az Isten ajándékozó szeretettel veszi
körbe a népét. Az Úr a gyógymódot
is elmondja, miszerint ő indul a juhai
után, és viseli gondjukat. Az Isten újra
és újra lehajol az emberhez, hogy megajándékozza. Ő a jó pásztor, akit az Úr
küldött. A harmadik gondolat, amit
Zila Péter kiemelt az igéből, az volt,
hogy mit tesz a jó Pásztor? Hozzátet-

istentiszteleten Zila Péter alapító lelkipásztor hirdetett igét, Ezékiel próféta könyvének 34. fejezetéből idézett,
majd az ünneplő közösségnek boldog
születésnapot kívánt. A továbbiakban
megfogalmazta, hogy ha egy kisgyermek megszületik, azt mondjuk teljes
joggal, csoda történt. Ha egy református intézmény megkezdi működését,
az is csoda. Isten a szép épületnek életet adott. Az igéből három gondolatot
emelt ki. Az első, hogy léteznek rossz
pásztorok is. A próféta nagyon szomorú időben élt, Isten népét az ellenfél legyőzte, városait és templomát fölégette, a népét fogságba hurcolta. Miért
történhetett meg mindez? – tette fel a

te, hogy az Isten visszavezette és mindent megadott Izrael népének. A sérültet, a gyöngét bekötözte, úgy legelteti
a nyájat, ahogyan kell. A jó Pásztor, a
Teremtő érdekeit és akaratát a saját érdekei elé helyezte. Majd a lelkész mindenkihez szólva hangsúlyozta, hogy ők
is keressék az Isten akaratát, merjék
ezt a sajátjuk elé helyezni. Az igehirdetést követően köszöntők hangzottak
el, majd a dolgozók fogadalomtétellel
erősítették meg elhívásukat. Ezt követően az óvoda énekkarának műsorát
hallhatták a jelenlévők. Az ünnepi istentisztelet után gyermekprogramokkal várták a családokat a szervezők.
bertalan

Csillagkapu

Ki ne emlékezne még a Kispendely, a Parapács népzenei együttesekre vagy a székesfehérvári
gyermektáncosokra? Velük egy egész ország ismerkedhetett meg a Fölszállott a páva népzenei
vetélkedőjében, melyet Novák Péter moderált. Az országos programból ismert fellépők ezúttal
Hajdúböszörményben mutatták be a Csillagkapu dramatikus táncjáték produkciójukat október
15-én, a művelődési központ színháztermében. A mű Csoóri Sándor azonos című gyermekverskötete alapján készült.
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Lapunk hasábjain sorozatot indítottunk útjára, melyben a városban
működő közművelődéssel és közgyűjteménnyel foglalkozó szervezeteket és civil kezdeményezések
tevékenységét mutatjuk be. Most a
Bodaszőlőért Egyesület hétköznapjaiba pillanthatnak be, melyről az
elnök Dombi Imrét és Fazekas József Lászlóné közösségi szervezőt
kérdeztük.
– Milyen rendezvény volt utoljára Bodaszőlőn az Önök szervezésében?
– Legutóbb Egészségnap és Szüreti
nap volt. Elmondható, hogy mindegyik
jól sikerült. A fellépők is sokakat vonzottak. Mindig várja a lakosság a bálokat is,
amely szinte soha nem maradnak el. A
zenés-táncos rendezvények a legkedveltebbek a lakosság körében.
– Hogyan jött létre az egyesületet?
– Az egyesületet 1999-ben alapítottuk meg. A fő cél elsősorban a Bodaszőlőn élők segítése, boldogulása, életének
könnyebbé tétele volt. Kezdetektől a
hagyományőrző programok, az intézmények segítése és a könyvkiadás volt a
fő tevékenységünk. Rendelkeztünk egy
újsággal is, amelyet több mint tíz évig jelentettünk meg. Ez ingyen jutott el minden háztartásba.
– Kik vettek részt az alapításban?
– Elsősorban az itt élő idősebb korosztállyal alapítottuk az egyesületet, később a szülői munkaközösség csatlakozott hozzánk. A tagjaink száma ma már
mintegy negyven fő. Közülük többen
részt vesznek a programok szervezésében és megvalósításában is. A nagyobb
rendezvényeken mindenki becsülettel
kiveszi a részét. Van, aki személyes jelenlétével, és vannak, akik felajánlásokkal, támogatásokkal segítik az egyesület
munkáját.
– Könnyű, vagy nehéz megszólítani a
bodaszőlői lakosokat?
– Elég sok olyan rendezvényt szervezünk, melyek jótékonysági és támogató jellegűek. A bevételekből például az
óvodát és az iskolát segítettük. Ezekre a
programokra nem nehéz megszólítani a
lakosokat, mert magukénak érzik az intézményeket.
– Sikerült-e megfelelni a kezdeti elképzeléseknek?
– Sok célt megfogalmaztunk az alapításkor. Az elvárásoknak úgy gondolom
maximálisan megfeleltünk. Mára azonban sokkal több feladatot látunk el a településrész érdekében, mint korábban.
Büszkék vagyunk arra, hogy több helytörténeti munka kiadását támogattuk.
Ezek egész sora jelent meg. A könyvek
rólunk szólnak. Több esetben pályáztunk az önkormányzat kiadványalapjára
is, sikerrel.
– Mára bővült a tevékenységi körük.
Mire terjed ez ki?
– Több önkormányzati feladatot vettünk át. Ezeket közművelődési megállapodás alapján végezzük. Ilyen például
a művelődési ház üzemeltetése. Mi üzemeltetjük a bodai pihenőházat is, teljesen ingyen rendben tartjuk a zeleméri
templomrom környékét. A bodaszőlői
köztemető területén is munkálatokat
végzünk. Az egyesület több mint egymillió forint áru zúzott követ vásárolt,
mellyel a jelenlegi utak karbantartását
végezzük el, vállalkozók, és közfoglalkoztatottak segítségével. A fűnyírást
és parlagfű irtást is mi végezzük Bodaszőlőn, ehhez a munkához megvannak
a saját eszközeink, kistraktor, fűkasza.
Az egyesület büntetésledolgozókat is
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Civilek a pályán

foglalkoztat, így jelentős közösségi
munkához jutunk a közterületeken. Sokan vállalnak nálunk önkéntes munkát
is, például így toldottunk az iskola régi
szárnyához két tantermet. Több érettségi előtt álló diákot is fogadtunk már
az ötven órás közösségi munkára. Többször szerveztünk buszkirándulásokat,
elsősorban a rendezvényeinken résztvevő segítők számára. Képzések szervezésében is részt veszünk. Ilyen volt például
a motorfűrész-kezelő, a fafaragó, a kosárfonó, a pék, a méhész, erdei melléktermék gyűjtő, és a takarító tanfolyam,
valamint a hamarosan induló dajka-képzés is. A vesszőseprű-kötéséről is híresek
vagyunk, ezzel ingyen ellátjuk Böszörmény több intézményét.
– A hagyományos programok őrzését és
továbbvitelét is felvállalták. Ráadásul újakat is szerveznek.
– Hagyományőrző programok például az Idősek karácsonya, a Szüreti nap.
Egyre nagyobb az érdeklődés a Szent
István napi rendezvényünkre, amelyet
minden év augusztus 19-én rendezünk,
a zeleméri templomromnál. Ezeken kívül sok sportesemény is van nálunk.
Ezekre is nagy az igény, úgy, mint a falunapokra Az intézményeknek is besegítünk a szervezésbe és a programok
megvalósíttásában, mint például a Farsang, és a Mikulás nap. Mivel nagyon
szerették az emberek a fogathajtó, és a
szekeres ügyességi versenyeket, tervezzük ezek újra megrendezését is. Persze
mindig gondolkodunk valami újban is.
– Több egészségmegőrzésre irányuló
programjuk is van. Ezek a prevenciót szolgáló rendezvények népszerűek a lakosság
körében?
– Igen. Ebben a túlhajszolt egészségtelen világban szükség van arra, hogy
magunkra is odafigyeljünk. Ezt szolgálják az ilyen jellegű programok. Nemrég
szerveztünk egészségnapot, melynek
keretében orvosok tartottak előadásokat betegségekről, oltásokról, és többfajta szűrésen is részt vehettek az érdeklődők, teljesen ingyenesen. A programokra
más településről is érkeztek hozzánk.
– A programok szervezésénél mennyire
veszik figyelembe a lakosság igényeit?
– Mi, akik itt élünk, sokat beszélgetünk az emberekkel. Nagyjából tudjuk,
hogy mi az igényük. Inkább az esti zenés
rendezvényekre van igény, de főzések is
nagyon népszerűek. Ezek is összehozzák
a közösséget.
– Jellemző-e az hogy más települések lakosai részt vesznek a programokon?
– Nagyon sokan megfordulnak nálunk

egy-egy ilyen alkalommal. Böszörményből, sőt Vidről és Pródról is eljönnek az
emberek, de érkeznek hozzánk Debrecenből is vendégek.
– Más civil szervezetekkel milyen a kapcsolatuk?
– Sok társszervezettel vagyunk kapcsolatban. Debreceni és hajdúböszörményi szervezettel, többek között a Hajdúk
Vidékfejlesztési Egyesülettel, a Keleti
Főcsatorna Egyesülettel, Zöld Körrel, és
természetesen az iskolai és óvodai alapítványokkal is rendszeresen dolgozunk
együtt. Sokszor részt vesznek rendezvényeinken, segítjük egymás munkáját.
– Az elkövetkezendő időszakban mire
készülnek, hogyan látják az egyesület jövőjét?
– Folytatjuk a megkezdett munkánkat, ezt szeretnénk továbbra is becsülettel végezni. A Bodaszőlőért Egyesület az
önkormányzat segítségével tud ilyen jól
működni, hiszen a feladatainkra támogatásokból kapjuk a pénzünk jó részét,
a többit pedig kigazdálkodjuk. Kiemelt
feladatként kezeljük a pályázatok figyelését, és azok írását. Ezek nélkül nem
tudnánk létezni.
Fazekasné Edit hosszú évek óta szervezi többek között a településrész kulturális életét és közösségét.
– Mióta tagja az egyesületnek, és annak
idején miért csatlakozott a civil szervezethez?
– Sok-sok kereskedelemben eltöltött
év után hoztam egy döntést, mely váltást jelentett addigi munkámra nézve.
Akkor Dombi Imre megkérdezte, látja,
hogy jó kapcsolatban vagyok az emberekkel, segítenék-e az ő, és az egyesület
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munkájában. Mivel teljesen egyetértek
az egyesület céljaival, tevékenységével,
és munkám miatt kötelességemnek is
éreztem, hogy tartozzak ehhez a közösséghez, így csatlakoztam a Bodaszőlőért Egyesülethez. Ez már közel 10 éve
volt. Azóta is itt vagyok, és igyekszem
a legjobb tudásom szerint részt venni
Bodaszőlő életében. Az eltelt idő alatt
próbáltam nagyobb tapasztalatot szerezni közösségszervezésben, igyekszem
minden itt élő számára megfelelő programokat szervezni.
– Miben tudja segíteni a szervezet tevékenységét?
– Részt veszek a könyvelés előkészítésében, pályázatok írásában, elszámolásában. Ezek mellett rendezvényeket
szervezek, és a megvalósításukban is tevékenyen közreműködöm. Én intézem a
pihenőház ügyeit, tartom a kapcsolatot
az önkormányzattal, valamint a hajdúböszörményi és a helyi intézményekkel,
akikkel kölcsönösen segítjük egymás
munkáját.
– Jónak tartja-e, hogy a településrészen
működik egy civil egyesület?
– Nagyon jónak tartom, hogy van egy
olyan kis közösség, ami összefogja az itt
élőket. A Bodaszőlői Közösségi Házban
már-már szinte „kis önkormányzatként”
működünk, hiszen mindig próbálunk segíteni a hozzánk fordulókon. Segítünk
többek között kérelmek kitöltésében,
ügyek intézésében, orvoshoz szállításban, gyógyszerkiváltásban, étkezések
megszervezésében, idősek, betegek látogatásában, adományok szétosztásában.
Szünidőben gyermekfelügyelet lehetőségét is felajánljuk a dolgozók számára.
– Sok programot szerveznek. Ön melyiket kedveli legjobban?
– Igazából mindegyiket szeretem, hiszen nagyon sok munkám van bennük.
Nagyon izgulós vagyok, a legszebb pillanatok közé tartozik, amikor látom, hogy
az emberek örülnek a rendezvénynek,
jól érzik magukat, és minden rendben
van a nap végén is. Igazán ekkor nyugszom meg, ekkor kezdek felszabadulni.
– Mennyire tudják a programok megmozgatni a lakosságot?
– A gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartunk, ugrálóvárat bérelünk, a
fiataloknak pedig zenés rendezvényeket
szervezünk, sztárvendégeket hívunk.
Az idősebbek kedvelik a néptáncot és a
népzenét, például a bodaszőlői idősek
karácsonyán számukra ezzel is kedveskedünk. Igyekszünk a jövőben is olyan
programokat szervezni, amely minden
korosztály számára hasznos és szórakoztató.
bertalan

Serfeszt

Egy kellemes őszi este hangulatához mi sem illik jobban, mint a rockabillly rock, ízletes kézműves sör és természetesen jó társaság. Mindez adott volt október 15-én és 16-án a Hajdú
Serházban rendezett fesztiválon, ahol a csapolt nedük mellett fellépett többek között a Mystery
Gang zenekar is.
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A jubileumát ünneplő Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium kiváló tehetséggondozó szervezetként 2021-ben megkapta a
Nemzeti Tehetségközpont „Bonis
Bona – A Nemzet Tehetségeiért”
díját.
A Hajdúböszörményi Bocskai István
Gimnázium idén ünnepli fennállásának 400. évfordulóját. A gimnázium
számos programmal igyekszik megemlékezni, jelenkori diákjainak megjeleníteni, a nemzet és a város közösségének bemutatni iskolánk értékőrző és
mindig megújuló tevékenységét.
Örülünk, ha mások is látják és elismerik törekvéseinket. Így örömmel
adjuk hírül, hogy gimnáziumunk kiváló tehetséggondozó szervezetként
2021-ben megkapta a Nemzeti Tehetségközpont „Bonis Bona – A Nemzet
Tehetségeiért” díját.
A díjat szeptember 9-én vette át
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztertől és Rácz Zsófia
fiatalokért felelős helyettes államtitkártól Gyulai Sándor intézményvezető
,Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató
jelenlétében
A „Kiváló tehetséggondozó szervezet” címet olyan hazai és határon túli
tehetséggondozó szervezet kaphatja,
amely legalább öt évre visszamenően
folyamatos és kiváló tehetségsegítő tevékenységet végzett, és ennek hatása
igazolható is a tehetséges gyermekek,
fiatalok körében.
A gimnázium kiválóan akkreditált
tehetségpontként és minősített tehetségműhelyként ezeknek a feltételeknek felelt meg. A díjra fenntartónk, a
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ terjesztette fel iskolánkat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
közreműködésével. Hálásan köszönjük, hogy érdemesnek találtak rá.
Iskolánk 2009-ben csatlakozott a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont hálózatához. 2011 óta „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”. 2017
óta Minősített Tehetséggondozó Műhely vagyunk.
A tehetséggondozást olyan folyamatként értelmezzük, amelyben a
tehetséges tanulók felismerése és optimális fejlődésének segítése, képességeinek maximális kibontakoztatása
áll a középpontban. A város legtehetségesebb tanulói tanulmányaikat a
tehetséggondozás,
tehetségsegítés
szándékával 1995-ben újjászervezett
nyolcosztályos gimnáziumi tagozaton
folytathatják. A logikai-matematikai
tehetségterületen a Robotika tehetségműhely ér el országos sikereket,
komplex, a matematika, fizika, informatika területeit átfogó program
alapján. Legeredményesebb diákjuk
2021-ben elnyerte a MATEHETSZ
„Felfedezettjeink” Fődíjat, és a X. Ifjúsági Bolyai Pályázat (megosztott)
első díját kapta. Ez a diákunk immár
Stipendium Peregrinum ösztöndíjjal
az Egyesült Államokban tanul, miután
informatikai és a mesterséges intelligenciát kutató pályázataival kétszer
is első helyezett lett az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen. Természettudományi területen is eredményes az intézmény. Van
„Felfedezettjeink” fődíjas, Nemzetközi
Junior Természettudományi Olimpián
bronzérmes diákunk.
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Négyszáz éve a nemzet
tehetségeiért

A nyelvi tehetségterületen – a nyelvi
előkészítő évfolyam mellett – az iskola
részese a Tungsram „Jövő Tehetségei”
karrierprogramjának, melynek keretében a diákok jártasságra tesznek szert
az üzleti angol nyelvben, kapcsolati
tőkét építhetnek, fejleszthetik üzleti
készségeiket.
A tehetséggondozás egyéb területeken is kiemelkedő: színvonalas médiaműhely, disputakör, matematika
versenyfelkészítő szakkörök működnek, de nagy hangsúlyt helyeznek az
egyéni tehetségek kibontakoztatására
is. Több diák volt részese a „Tehetségpiactér”, a „Templeton”, a „Tehetségek Magyarországa” tehetséggondozó
programoknak.
Az intézmény az utóbbi évtizedben
a Tehetséghidak, a MATEHETSZ és
az Nemzeti Tehetségprogram keretében sikeres pályázati tevékenységgel
több millió forint támogatást nyert el
tehetséggondozó tevékenysége támogatásához. A tehetségfejlesztésben a
gimnázium sikeresen működik együtt
cégekkel is, akik közül tehetségpontunk felterjesztésére az elmúlt években többen elnyerték a „Genius Loci
– Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” díjat. (NI Hungary – 2015; GE
Hungary– 2015; Ingatlan Büro – 2016;
Tungsram Operations – 2019; a Polgári Bank 2020.)
Tehetséggondozó tevékenységünk
az utóbbi egy évtizedben egyre tudatosabbá és átgondoltabbá vált. Ebben
a tehetségek gondozásáért elkötelezett
teljes nevelőtestületnek, a jól működő
műveltségterületi munkaközösségeknek, valamint az iskolai alapítványnak
együttes és összeadódó erejű szerepe
van. A szerteágazó tevékenységet a
tehetségpont vezetője és a minősített
tehetségműhely programfelelőse vezetője, Tóth Júlia tanárnő irányítja. A
gimnáziumnak négy tehetségfejlesztő
szakvizsgás pedagógusa, Bonis bona
díjas kiváló tehetségsegítő és kiváló versenyfelkészítő tanárai vannak.
A magas hozzáadott értékkel dolgozó nevelőtestületünkben, több mint
egy tucatnyian mesterpedagógusok.
Az iskola pedagógusai fogékonyak az
innovációra, az elmúlt évtizedekben
számos oktatási és nevelési reformot,
szemléletbeli változást, módszertani
megújulást tudtunk beépíteni a mindennapi munkánkba.
Tesszük ezt azért is, mert a 21. szá-
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zadban is magunkénak érezzük az iskola jelenkori épületének fundálását
kezdeményező, utolsó hajdúkapitány,
Sillye Gábor több mint 140 éve megfogalmazott szavait: „Miután meg vagyunk győződve, hogy elvész a nép,
mely tudomány nélkül való, s ezért
nekünk oda kell törekednünk, hogy a
hajdú nép gyermekei egy jól rendezett
iskolában jó hazafiakká, s hasznos és
értelmes polgárokká neveltessenek.”
Erről a küldetésről az egykori diák és
tanár, Székelyhidi Ágoston 1971-ben
így írt. „Érett bölcsességről tanúskodó
fölismerés mindahány. Nem azt szabja
meg, hogy miből és miképpen tanítson
az iskola, hanem, hogy kikből milyen
embereket neveljen. Íme a legbecsesebb hagyomány, melyet érdemes őrizni és folytatni.”
Ezt a becses hagyományt éljük, és
adjuk tovább mi is, jelenlegi tanárok.
Gyulai Sándor
(Fotó: Venter Zsolt)

Böszörményből indult
Falvak és városok, kisebb és nagyobb közösségek megfejthetetlen
titka, hogy kiket bocsájtanak ki magukból hírvivőnek a világba. Nemkülönben titokzatos az is, hogy kiket fogadnak magukba, s kiknek a
sorsával forrik egybe a történelmük.
Nyilván minél nagyobb múltra tekint
egy közösség, annál több a szárnyra
bocsájtottak és a befogadottak tábora. Való igaz eme állítás városunk
esetében is. Hogy mást ne is említsünk, maga a gimnáziumunk 400
esztendős múlttal büszkélkedik. Így
aztán az évszázadok során népes sereg érkezett és rajzott ki csak az alma
mater falai közül. Közöttük találjuk
mindjárt Bakóczi Károlyt is.
Maga a név ismerősként cseng,
hiszen 1869-től egészen 1900-ig
hasonló nevű lelkipásztor – Bakóczi
János – pásztorolta a böszörményi
reformátusságot, illetve 1873-1943
közötti rövidebb távollétet leszámítva városunkban élt Bakóczi Endre, aki gimnáziumi vallástanárként,
egyidőben az intézmény igazgatójaként is, és református lelkipásztorként írta be nevét településünk
történetébe. Nos Bakóczi Károly az
előbbiekhez nemcsak nevében rokonítható, hanem Jánosnak a fia,
Endrének pedig az öccse volt. 1883.
január 24-én Böszörményben született. Itt telt a gyermekkora, hogy
aztán a gimnáziumi évek után elkanyarodva Hajdúböszörményből, íróként, műfordítóként és irodalomtörténészként kérjen magának helyet
a magyarság kultúrtörténetében.
Egyetemi tanulmányai után messze
sodródott szülővárosától. A Hargitán
inneni legnagyobb székely városban,
Székelyudvarhelyen, a Református
Kollégiumban kapott tanári állást.
1908-tól ott tanított, előbb mint felekezeti tanár, majd 1924 után mint
az állami gimnázium tanára. Közben
az 1920-as években egyre szélesebbre nyílt irodalmi alkotótevékenysége.
Egymás után jelentek meg novel-

lái, tanulmányai, színpadi művei és
műfordításai. Különösen szívesen
fordította a német költők verseit.
1935-ben meg is jelentetett egy önálló műfordításgyűjteményt, melyben
126 német művész 442 versét ültette át magyar nyelvre. De fordított
másokat is. Például Verlaine, Baudelaire, Shelley, Valéry, Carducci és több
orosz költő verse is először általa látott magyar nyelven napvilágot. De
gondja volt, figyelemmel kísérni a
kortárs magyar irodalom letéteményeseit is. Többek között ő rendezte
sajtó alá a felsőboldogfalvi születésű
fiatal magyar-latin szakos költő első
kötetét, s írt róla Fülöp Áron élete és
költészete címmel egy tanulmánykötetet is. Miközben tanulmányai,
műfordításai egymás után kaptak
nyilvánosságot, saját szépírói tevékenysége is reménykeltően fejlődött.
Az 1920-as években folyamatosan
a Zord Idő-ben és a Pásztortűz-ben
publikált. Ezek az irodalmi érdekű
sajtóorgánumok a nemzetiségi önkifejezés lehetőségeit kereső erdélyi
magyar irodalom szócsövei voltak.
Az előbbi Marosvásárhelyen jelent
meg Berde Mária vagy éppen Molter
Károly szerkesztésében, az utóbbi
pedig Kolozsvárt, nem kisebb vezető
munkatárssal, mint Reményik Sándor. A valósághoz azonban hozzátartozik, hogy Bakóczi nem küzdötte fel
magát a szépprózát művelők élére,
bár nem is rekedt meg az irodalomesztétikai értékeket nélkülözők táborában. Ő küldetését sokkal inkább
az irodalmi műveltség terjesztésben
vélte felismerni, mintsem a szépírói
alkotásban. Tulajdonképpen 1956.
szeptember 3-án bekövetkezett haláláig ez a cél vezérelte. Manapság,
amikor a székelyudvarhelyi temetőben alussza örök álmát, már sem ott,
sem itt nincs benne a köztudatban,
hogy volt egyszer egy irodalmár, aki
tollával a kisebbségi életlehetőségek
kimunkálásán fáradozott.
Czirmayné Kocsis Róza
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Közérdekű információk,
elérhetőségek
Rendőrség:
Országos Mentőszolgálat:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
Polgármesteri Hivatal
Sürgősségi ügyelet:

107
104/112
105
112
563-200
0652/506-303

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 0620-313-4217.
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Október 27. szerda 9-12 óra: Kiss Attila polgármester tart ügyfélfogadást.
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.)
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Október 22. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Október 23-24. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Október 25. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Október 26. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Október 27. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Október 28. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Október 29. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Programajánló
Október 24-én az Idősek Hónapja keretében az Idősügyi Tanács térítésmentes kirándulást szervez a Hortobágyra, az előzetesen regisztráltak részére, a Szent Dömötör-napi behajtási ünnepre és darufesztiválra. Hortobágyon egész nap kézműves vásár, bográcsos ételek, szabadtéri kiállítás várja az odalátogatókat. A behajtási ünnep
14 órakor kezdődik: pásztorok és jószágok vonulnak át a Kilenclyukú hídon, majd a
Hortobágy Örökös Pásztorait köszöntik. Tenyészállat, csikós- és pusztaötös bemutató
is várja az érdeklődőket. Az autóbuszok 10 órakor indulnak a Kálvin téri zöldséges elől
(igény esetén a felszállás az Újvárosi utcán, a körúton kívül lévő buszmegállóban is
megoldható).
Október 24.: az Idősek Hónapja záró liturgiájára 9 órakor, az Újvárosi utcai
görögkatolikus templomban. Misét celebrál Bodogán László parókus.
Október 26.: a művelődési központ színháztermében 15 órától idősek napi rendezvény, ahol a város vezetői köszöntik az időskorúakat, majd a Csokonai színház művészei operett slágereket adnak elő.

Születésnapi köszöntő
MAGYAR ANTALNÉ

XXXI. ÉVFOLYAM 36. SZÁM

ÉRTESÍTJÜK
Hajdúböszörmény lakosságát
és a jogi személyeket, hogy
november 1-jén (hétfőn) a
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
az ünnepre való tekintettel,
ELMARAD!
Helyette október 30-án,
szombaton történik
a hulladékszállítás.
A megszokott helyre
az elszállítani kívánt hulladékot
kérjük, reggel 6 óráig
helyezzék ki.

(Zsuzsika néni)
október 2-án ünnepelte

90. születésnapját
családja körében.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 23-25. (reggel 6-tól másnap reggel
6 óráig): dr. Pucsok Albert (06-30-953-6510)
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN működő
közösségek programjai:
Október 28. 15 óra: a Dóry József Nótaklub
foglalkozása.
Október 29. 15 óra: a Varga Lajos Kultúrkör
foglalkozása.
HBCOM ügyfélszolgálat:
229-190
Tigáz:
Tel.: 36 80/180-380
GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése:
Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek:
8-13.30-ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

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

TÖVISKES ANTALNÉ
született Kovács Róza

LISZTÉRZÉKENYEKNEK
A Civilek a Lakóhelyért Egyesület lisztérzéke
nyek számára sütési bemutatót szervez a Tájhá
zakban süteménykészítéssel és kóstoltatással.
• Október 19-én (kedd) 16.30 órától, arany
galuska és kenyérlángos bemutatóval. A fog
lalkozást vezeti: a Tiszaújvárosi Lisztérzéke
nyek Egyesülete.
Szilváslepény készül
• Október 26-án (kedd) 16.30 órától, köles
málé baracklekvárral bemutató. A foglalkozást vezeti: a Civilek a Lakó
helyért Egyesület két tagja.
Kapcsolódóan beszélgetés a lisztérzékenységről.
A foglalkozást vezeti: dr. Erdős András főorvos.

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Fáradt teste megpihenni tért,
Nehéz út volt, amit Ő megélt,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és mindörökké ott marad.”
A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

BAGOLY GÁBOR ÁRPÁD

(volt Csokonai u. 25. sz. alatti lakos)

halálának 15. évfordulójára
„Pihenése felett őrködj, Istenem!
Csendes álmát ne zavarja semmi sem.
Szívünkben megmarad a szép emléke,
Legyen áldott, békés pihenése. ”
Szerető családja,
és akik tisztelték, szerették.

2021. OKTÓBER 22.
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Születésnapi köszöntő

Szlukovinyi Noénak

Úgy tűnik, hogy most
születtél és máris

5 ÉVES LETTÉL.

Dalol a kismadár odafönn az égen,
NEKED illatozik a kis virág a réten.

Szemed csillogása,
arcod mosolya legyen
SZÜLEIDNEK fénylő
„NAPSUGARA”.

Születése ünnepnapján,
éltesse az ISTEN soká,
az ÉN kicsi UNOKÁM!
Szeretettel: VIDA MAMA
2021. október 25.
NOÉ a Weszprémy G. utcai NAPSUGÁR
ÓVODA MAZSOLA csoportjába jár,
AHOL KEDVES ÓVÓNÉNIK NEVELIK
ÉS FEJLESZTIK A TUDÁSÁT.
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Negyedszázados jubileum
Huszonöt éve alakult a Hajdúböszörményi Tenisz Klub. Ebből az
alkalomból rendeztek ünnepséget
a Fürdőkertben, október 15-én.
Az eseményen az alapító tagoknak
emlékérmeket adtak át, melyet Burai
István elnök visszaemlékezése követett. Az elnök elmondta, az a környezet, amiben most tevékenykednek,
ideálisnak mondható. Huszonöt év
alatt sikerült olyan állapotokat kialakítaniuk, hogy már komoly versenyeket tudtak rendezni, illetve szervezett
bajnokságban is részt vehetnek. Burai
István mindig szívügyének tekintette
a klubot. Elnökként, csapatkapitányként és játékosként is a maximumot
próbálja nyújtani. Arra a kérdésre,
hogy mennyire tudják megszólítani a
fiatalokat, a következőket mondta.
– Korábban olyan pezsgő élet volt a
teniszpályán, hogy rendszeresen rendeztünk versenyeket különböző kategóriákban. Volt gyerek, ifjúsági, női
és szenior megmérettetés is. Nagyon
színvonalas mérkőzéseket tudtunk
tartani. Ma már a fiatalokat jobban
érdekli a számítógép és a telefon. Szeretnénk bevonni az általános iskolás
gyerekeket, hogy jöjjenek teniszezni.
Ehhez a meglévő két pálya azonban
kevés, sem a tárgyi, sem a személyi
feltételek nem adottak. Megkerestek
országos szinten, hogy Böszörményt
és Berettyóújfalut kiemelten szeretnék
kezelni, az elmúlt évek kiváló szakmai
munkájának köszönhetően. Ehhez
azonban a helyi önkormányzat segítsége szükséges, mivel nagyobb beruházásokban ők tudnak dönteni.
A rendezvényen levetítették a Tóth
László által készített Hajdúböszörményi Tenisz Klub 1996-2021 című filmet
is. Tóth László évtizedek óta a fehér
sport és a szervezet aktív résztvevője.
A film végigkíséri a klub történetét. Így
kaphatunk keresztmetszetet az elmúlt
két és fél évtized történéseiből.
– Mikor kezdett teniszezni?
– Negyvenkilenc éves koromban
kezdtem el teniszezni, miután kiöre-
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fogadta a Bocskai-iskola sportcsarnokában, október 16-án. Az újfehértó
csapatát szettveszteség nélkül abszolA HTE U19-es leány röplabda csapa- válta az együttes, míg az érdi csapat
ta az érdi Delta Röplabda SE csapatát győzelmet aratott a hazai csapat felett.
és az Újfehértói Sport Klub gárdáját

Röplabda

egyházi NYIKSE Tűzgolyók és a nagybányai ACS Wildcats Baia Mare csapata
ellen. A HTE Jaguárok a nyíregyházáVasárnap Nyíregyházán játszotta a tól kikaptak, míg a nagyváradiak ellen
bajnoki évad első mérkőzéseit a HTE győzelemmel tértek haza.
utánpótlás kosárlabda csapata, a nyír-

Kosárlabda

Tóth László

gedtem a fociból és a röplabdából – kezdi a beszélgetést Tóth László. – Viszont
a mozgásigényem adott, gyerekkorom
óta. Az egyik barátom csábított el a pályára. Jelenleg is aktívan játszom, sőt
asztaliteniszezem is. Nyáron heti kétkét edzésre járok, télen pedig a tenisz
háttérbe szorul.
– Teniszben a párost vagy az egyéni játékot részesíti előnyben?
– Koromnál fogva már csak párost
játszom, hiszen nyolcvanegy éves vagyok. A párosnál talán a csapatjáték
hoz nagyobb élményt. Korunknál fogva kialakul egy-egy páros, de nincs állandó partnerem. Általában aki ráér,
az jön játszani. Szerencsére többek
vagyunk már 60-80 évesek, így a magunk korosztályában mindig találunk
megfelelő játékost magunknak.
– Milyen sikereket ért el a teniszben?
– A sikereket abban lehet mérni,
hogy egy-egy meccset megnyer az ember. Voltunk több országos versenyen
is. Ott egy-két kört mentünk, nem estünk ki már az első mérkőzéseken. De
harmadik helynél még jobbat nem értem el. Én arra is büszke vagyok, hogy
a városban első is voltam a korosztályomban. Nemcsak az eredményekért
hajt az ember, de tagadnám azt is, hogy
nem töltene el örömmel a jó szereplés.
bertalan

Atlétika
A megyei mezei futó diákolimpián a Bethlen-iskola négy csapata korosztályukban ezüstérmet szerzett, míg három együttesük bronzérmes
lett. Az atlétikai ügyességi csapatbajnokságon három csapatuk magasugrásban, kislabdahajításban, fiúk között, első helyezést ért el, míg a lányok
kislabdadobásban másodikok lettek. Az országos diákolimpia döntőjét
Kecskeméten rendezték október 12-én, ahol a fiúcsapat a negyedik korcsoportban harmadik helyezést ért el. A csapat tagjai: Szabó Roland, Lévai Nándor, Péter-Szabó Attila, Borbély Zsolt, Szabó Máté voltak. Testnevelők: Polcz
Zoltán és Sőrés Antal.

Felhívás Hajdúböszörmény város
2022. évi rendezvénytervének összeállításához

Az Adatlap, valamint a Kitöltési útA Képviselő–testület megvitatja Hajdúböszörmény város 2022. mutató letölthető a város honlapjáról
(www.hajduboszormeny.hu oldalon,
évi rendezvénytervét.
dokumentumtár/pályázatok címszó
Megye, Felnőtt: HTE- Püspökladány 0-2.
A rendezvénytervbe bekerülhet alatt)
Kaszás János edző: Sajnos megint adtunk egy félidő előnyt az ellenfelünkPapír alapú Adatlap beszerezhető
minden olyan intézmény, civil szernek, és a második 45 perc kevésnek bizonyult.
vezet, egyesület, egyház, alapítvány, a Városháza 62. és 59. számú irodáaki a rendezvénytervhez szükséges iban.
Adatlapot pontosan kitöltve eljuttatA kitöltött adatlapokat PAPÍRja a Felhívásban megjelölt helyre.
ALAPON szíveskedjen visszajuttatni
Az azonos időpont elkerülése cél- a Városháza Iktatójába (földszint 21.
jából kérjük, a rendezvény tervezett számú iroda)!
időpontjáról egyeztessen a már haFelhívjuk figyelmét, amennyiben a
gyományos programok szervezőivel, megadott határidőig nem jelez viszegyéb szervezetek vezetőivel.
sza, a program nem kerülhet be a
Az adatszolgáltatás tájékoztató jel- 2022. évi rendezvénytervbe.
legű, javaslata nem jelenti azt, hogy
A rendezvénytervvel és az Adata programot automatikusan az Ön- lappal kapcsolatban további inforkormányzat támogatja. Az Ön által mációt Bertalan Imre polgármesteri
tervezett program a Képviselő-testü- referenstől kérhet, az 563-262-es telet döntése alapján kerülhet be a ren- lefonszámon.
dezvénytervbe.
Az adatlapok beadási határideje:
Kérjük, a mellékelt adatlap ki- 2021. november 5. (péntek) 14 óra.
töltésével jelezze, milyen program, (Határidő után beküldött, illetve hirendezvény megvalósítását tervezi a ányosan kitöltött adatlapot nem fo2022. évben.
gadunk el!)
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