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Identitására büszke székelység „Hitben járunk, nem látásban”
A reformáció emlékünnepe
alkalmából tartottak ünnepi
istentiszteletet a Kálvin téri
református templomban vasárnap.

A város önkormányzata a
Székely Autonómia napja alkalmából szervezett ünnepséget
október 31-én, a Trianoni emléktáblához.
A Himnusz eléneklését követően Kőnig-Ferenczik Anikó a városi
könyvtár intézményvezetője elmondta, őrtüzek gyúlnak Székelyföld szerte, hirdetve az ott élő magyarság jogos
autonómiaigényét. Lármafák jelzik,
hogy száz évvel a trianoni békediktátum, harminc évvel a rendszerváltozás után, egy átalakulóban lévő európai közösség nem hagyhatja figyelmen
kívül a szülőföldjén boldogulni akaró,
identitására büszke székelység törekvését. Majd az intézményvezető Jókai
Mórt idézte, aki így írt a székelyekről.
„Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten:
a székely. Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép. Magyarabb valamenynyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se
szokásaiba nem vegyült soha semmi
idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek a jó tulajdonai.
Honszerető, szabadságvágyó, mint a
svájci; szavatartó, hidegvérű, mint az
angol; okos, vállalkozó, számító, mint
a zsidó; jó katona, mint az arab; mértékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz; magán segíteni tudó, idegenektől irtózó, mint az olasz; találékony,
mint a jenki; tiszta mint a hollandi;
demokrata, szabadelvű, mint a francia; és kitartó, mint az orosz; mindenek felett szapora, mint a zsidó és a
szláv, vallási türelem dolgában pedig
előtte van minden nemzetnek a világon”. Kőnig-Ferenczik Anikó többek
között arról is szólt, hogy mi juthat

eszünkbe a székelyekről. Ilyen például
a népviselet, a háziszőttes, a népzene,
Kodály Zoltán daljátéka, a Székelyfonó, a korondi edények, a faragott
székelykapuk, kopjafák, a székely-magyar rovásírás, és a csíksomlyói búcsú,
a balladák. Majd hozzátette, hogy a
székely-magyarság szülöttjeként a
kultúra, a tudományok, a sport és
más területek kimagasló személyisége
élt, alkotott és ért el eredményeket,
követendő példát hagyva örökségül.
A történelem emberpróbáló idejében, székely vértanúk, szerzetesek,
papok, katonák, tudósok, feltalálók,
művészek, sportolók, politikusok és
közéleti emberek tudták örökségüknek a székely közösség értékrendjét.
A szónok ünnepi beszédében felidézte
a székelység történetét. Végül kitért
arra is, hogy mi, anyaországban élők,
felelősséggel tartozunk a határon túli
magyar közösségekért, ezért támogatni kell követeléseiket, erőfeszítéseiket.
Hajdúböszörményben is részt vettünk
tavaly a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért
indított polgári kezdeményezésben.
Aláírásokat gyűjtöttünk, mellyel hozzájárultunk ahhoz, hogy a határon túli
magyarok is megőrizhessék kulturális
identitásukat a saját szülőföldjükön.
Az ünnepi megemlékezés további részében a Bocskai Néptáncegyüttes
műsorát tekinthették meg az egybegyűltek, majd a Székely Himnusz
hangjai csendültek fel. Ezt követően a
jelenlévők koszorúkat helyeztek el az
emléktáblán, illetve a Testvérvárosi
sétányon, Gyergyóalfalu oszlopára is
virág került.

is szólt, hogy a találkozásra hívással
maximálisan egyetértenek a reformátusok is. De annak hogyanjában
különbségek vannak. Erre világított
rá a lelkész igehirdetésében. Többek
között kiemelte, hogy a reformátusok azt vallják, hogy „hitben járunk,
nem látásban”. Vagyis az utolsó vacsorán semmit nem változtatott meg
az Úr Jézus a kovásztalan kenyéren
és boron, amit kezébe vett, hanem saját testéről és véréről beszélt, amikor

A hagyomány szerint 1517. október 31-én függesztette ki Luther
Márton a wittenbergi vártemplom
ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. Azóta ez
a nap a reformáció napja. Erről emlékezett meg igehirdetésében Somogyi így szólt: „ez az én testem és az
László lelkipásztor, aki Pál Apostol
Korinthusiakhoz írt második levelé- én vérem”. Ezért minden úrvacsora
ből idézett. A lelkész egyebek mellett az Ő tetteire, az Ő, értünk hozott ál-

megfogalmazta, hogy különösen a
szívekbe helyeződött az a gondolat,
hogy hitben járjunk, nem látásban.
Majd hozzátette, hogy sok szempontból különleges ez az év, mert
többek között ekkor rendezték meg
az Eucharisztikus Kongresszust Magyarországon, mely a római katolikus
egyház világméretű eseménysorozata. Az eucharistia római katolikus
értelemben az úrvacsorát jelöli, szó
szerint „hálaadást” jelent, tükörfordításban pedig „jó adománynak”, illetve „csodálatos ajándéknak” lehetne fordítani. Az „oltáriszentség” az
az ostya, illetve az a bor, amelyet egy
felszentelt római katolikus pap átlényegített Jézus Krisztus valóságos
testévé és vérévé. Így érthető a kongresszus előtt megjelent óriás plaB.E. kátok felhívása: „Találkozz Jézussal
Budapesten”. Somogyi László arról

dozatára hívja fel a figyelmet. Merthogy csak az ebbe vetett hit bűneink
büntetésétől. a kárhozattól. Valljuk mondotta a lelkipásztor, hogy „Nem
a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig
valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2.Kor 4,18). A reformátusok
különleges találkozása Jézus Krisztussal, az Ő igéje és Szentlelke által
megy végbe. Vagyis az Úrnak a neve
és beszéde mindennél magasztosabb,
és nem a teste. Mindezekért az eucharisztia és a reformáció szerinti úrvacsora közül, ez utóbbit választják.
Mivel a Szentírásban Isten a nagy
parancsolatot, a szeretet parancsolatát helyezte a szívükre, ezért minden egyes római katolikus testvért
szeretnek és tisztelnek. Mást nem is
szabad tennünk – fűzte hozzá Somogyi László.
bertalan
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Szepesi Tibor

A Város napja alkalmából a
képviselő-testület „Hajdúböszörmény Lakosságáért” Emlékérmet
adományozott Szepesi Tibor vállalkozó részére, a város lakossága
és a görög katolikus egyházközség érdekében végzett önzetlen
segítő tevékenységéért.
– Milyen gyermekkora volt, milyen
emlékeket őriz életének erről az időszakából?
– Háromgyerekes család legkisebbjeként nőttem fel. A szüleim
mezőgazdasággal foglalkoztak. Először nem akartam ezen a területen
dolgozni, ezért lettem karosszérialakatos. A technika mindig vonzott.
Időközben a szívem mindig visszavisszahúzott a gyerekkorhoz, az agráriumhoz. A pálinkafőzés is egy bizonyos mértékben mezőgazdaság.
– Három gyermek boldog édesapja.
Őket mire neveli?
– Mindenképpen próbálom úgy nevelni őket, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Életük alapja
az Isten, a haza, és a család legyen.
Becsületesen dolgozzanak, hozzák ki
magukból a maximumot. Szeressék
egymást és az embertársaikat is.
– Hol végezte iskoláit?
– Az alapfokú tanulmányaimat a
Bethlen Gábor Általános Iskolában
végeztem és ezt követően karosszéria-lakatos tanultam Hajdúnánáson.
1989-ben szakmunkásvizsgáztam,
1994-ben mestervizsgát tettem. Ezt
követően egyéni vállalkozóként folytattam a munkámat. A kezdet nehéz
volt, tapasztalatlan voltam. 1993-ban
házasságot kötöttünk feleségemmel,
ekkor indítottam el vállalkozásomat
is. Sok tervünk volt, ezeket próbáltuk megvalósítani. Nagy ismeretségi
körrel rendelkeztünk, így mindig volt
mit javítanunk. Már akkor is fontosnak tartottam a folyamatos szakmai
fejlődést, és a vállalkozás fejlesztését.
1998-tól a sérült gépkocsik teljeskörű
javítását végeztük.
– Hosszú évekig karosszéria-lakatosként dolgozott, vezette a vállalkozását.
Mégis 2009-ben egy nagyot álmodott.
Mi volt ez?
– A gasztronómia felé már régebben kacsingattam. A hagyományőrzés mindig is fontos volt számomra,
először pásztorételeket főztem felkérésre, rendezvényekre. Majd 2005ben kaptam ajándékba egy üveg
kiváló minőségű pálinkát, amely
megváltoztatta nemzeti italunkról
addig alkotott véleményemet. Ekkor
határoztam el, hogy saját pálinkát főzetek. Először még bérfőzőként, majd
2009-ben hoztam meg azt a döntést,
hogy pálinkafőzdét építek. Visszaültem az iskolapadba, egy évig Kecelre
jártam, elvégeztem a gyümölcspálinka-készítő iskolát. A főzdémet 2013.
október 23-án nyitottam meg.
– Vállalkozóként milyen elveket vall?
– Fontosnak tartom a folyamatos fejlesztést, a becsületes mun-
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kát. Kollégáimmal arra törekszünk,
hogy ügyfeleink igényeit kielégítsük,
teljeskörű szolgáltatást nyújtsunk.
Fontosnak tartom az innovációt, úgy
a technológia fejlesztésében, mint az
ügyfelek kiszolgálásában.
– Említette, hogy sok energiát fordít
a fejlesztésekre, korszerűsítésre. Ezen a
téren mik voltak a legfontosabb állomások a cége életében?
– A folyamatos fejlesztés korszerűsítés elengedhetetlen egy mai versenyképes vállalkozásban. Ebben is
próbálunk az élen járni. Kezdtünk
egy kisüsti pálinkafőző berendezéssel, ezután következett az egylépcsős aromatornyos berendezés. Ezt a
technológiát, mi továbbfejlesztettük.
Folyamatosan építjük, bővítjük a főzdét.
– Szívesen vesz részt a városi rendezvények szervezésében és rendezésében.
Hogyan tud időt szakítani erre a tevékenységére?
– Eléggé elfoglalt vagyok, de próbálom sorrendbe rendezni a dolgaimat.
Ha megszólítanak és tudok segíteni,
akkor rám mindig lehet számítani.
– Kapcsolatban áll Böjte Csaba szerzetes gyermekotthonaival. Szívügye az
árva gyerekek sorsa?
– Böjte Csabával 2006-ban találkoztam Csíksomlyón, a búcsú alkalmával. A templomkertben odamentem hozzá, egy pár szót váltottunk
az árva, nehéz sorsú gyermekekről és
azok megsegítéséről. Megköszöntem
neki a fiatalokért végzett tevékenységét. Felemelő érzés volt vele találkozni.
– Nehéz helyzetű helyi családokat is
rendszeresen támogat anyagilag és kétkezi munkával. Ebben mi motiválja?
– Sok ember van önhibáján kívül
nehéz helyzetben. A családok segítése egy-egy kis reménysugarat nyújthat számukra.
– A hajdúböszörményi görög katolikus közösség életében is tevékenyen
részt vesz.
– Az egyházon belül több építkezés történt az elmúlt években. Az
előkészítésben, főleg a bontásokban
vettem részt. Felszámoltunk két parókiát, felépítettünk egy közösségi
házat és egy új paplakást. A templom
köré 2020-ban új kerítés épült. Ott is

– Tizenketten vagyunk a testületben. Nyilván közösen döntünk, az
egyházközösséget érintő változásokról és beruházásokról, valamint
felújításokról. Jelenleg a régi harang
újraöntetésén dolgozunk. Fontos a
családok megszólítása is, és a gyerekek Istenhitre való nevelése.
– Mindig saját erejével, kétkezi munkájával jutott előre. Kikre számíthat a
boldogulásában?
– Legfőképpen a családomra számíthatok. Ők a biztos háttér számomra. De közvetlen környezetemre, a munkatársaimra is mindig
építhetek.
– Az Ön számára melyek a legnagyobb értékek az életben?
– A család, a becsület, a hit, a muna régi építmény bontásának a munka és a tudás.
kálataiban vettem részt.
Bertalan Erzsébet
– Az egyházközségi képviselőtestület
tagja. Ez milyen feladatokat ró önre?

Az elhunytakra emlékeztek
Ökumenikus istentiszteletet
tartottak a hajdúböszörményi
köztemető ravatalozói előtt Mindenszentek napján, november
1-jén.

feltámadás reményében. A prédikációkat közös imádság követte.
Majd beszédet mondott Sőrés István alpolgármester, aki az emlékezés
fontosságára hívta fel a figyelmet,

Az egyetemes istentiszteleten a
felekezetek képviselői egymás után,
felváltva mondták el prédikációjukat.
Ezek üzenete azonos volt: az erős hit
fontossága, az Úr megváltó kegyelmének elfogadása. Vígasz nyújtása a
gyászolóknak és az emlékezőknek.
Kérték, hogy az emberek erősítsék
meg hitüket Jézus Krisztusban és a

nemcsak Mindenszentekkor és Halottak napján, hanem az év bármely
időszakában. Hangsúlyozta, az embernek hálásnak kell lennie, amiért
elhunyt szeretteit megismerhette,
megtapasztalhatta személyiségüket
és szeretetüket.
CzI
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Pihenése legyen áldott
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

A képviselő-testület október
28-ai ülésén tizennyolc téma szerepelt a döntéshozók asztalán. A
napirendek tárgyalása előtt Szenes József nyugalmazott római
katolikus plébános, a város díszpolgára osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.
Ismét megköszönte az elismerő címet, és áldást kért a testület tagjaira, eredményes szolgálatot kívánva
mindőjüknek. A Városháza folyosóján, ahol a díszpolgárok képei találhatóak, most Szenes József arcmását is
elhelyezték. Ezt követően egyperces
néma főhajtással emlékeztek a jelenlévők a közelmúltban elhunyt díszpolgár, Varga Gábor nyugalmazott
főiskolai oktató, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola volt
docensére.
Elsőként az általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
történt meg a tanácskozáson, majd
több helyi rendeletet módosítottak
a döntéshozók. Az ülésen többek között határozat született arról, hogy a
„Hajdúkerületi-Hús” Állattenyésztő
és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft. idei
működéséhez, a 2021. évi költségvetés terhére 29 380 000 forintot
biztosítanak. Ezt követően a Bocskai tér csapadékvíz- elvezetésének

javítására, a vezetékek karbantartására, átmosására 6 000 000 forintot
engedélyeztek a grémium tagjai. Napirendre került a Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
további működésére, feladatrendszerének optimalizálására szóló javaslat
is. A döntés értelmében átszervezik a
Szabadhajdút, amely január közepére
valósítható meg. Arról is határozat
született, hogy a Vagyonkezelő égisze alatt működne továbbra is a két
létrejövő új cég. Az ügyvezetők kijelölése a Vagyonkezelő feladata lenne.
A cégvezetők megbízásként kapták,
hogy készítsenek el a következő testületi ülésre egy programtervezetet
arról, hogy mit szeretnének megvalósítani. Arról is szakmai anyagot
kértek a képviselők, hogy milyen
költségekkel és bevételekkel járna az
átalakítás. A továbbiakban a képviselő-testület támogatta, hogy a jövő év
január 1-jétől a védőnői szolgálatot
az ESZ-V Egészségügyi Szolgáltató és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működtesse a város közigazgatási területén.
Majd egyebek mellett folyamatban
lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről szóló jelentésre mondtak igent a képviselők.
bertalan

Idősek köszöntése
Október hagyományosan az
idősek hónapja. Hajdúböszörményben ekkor több rendezvényen köszöntik a korosztály képviselőit.
Így volt ez október 26-án is, amikor
a művelődési központban rendeztek
ünnepséget a szépkorúaknak. Fórizs László alpolgármester elmondta, ez a hónap a tiszteleté is. Hiszen
lehetőséget ad arra, hogy tiszteleghessünk az idősebb generáció előtt,
akiknek tudásuk, tapasztalatuk és
szeretetük segít eligazodni az életben. Az alpolgármester kitért arra,
hogy az idősektől kaptuk örökségül
azt a jelent, amelyben mi, egy újabb
nemzedék jövőjét alapozhatjuk meg.
Mindazok az értékek, amelyeket az
idősek megőriztek, s mindaz, amivel

felvérteznek, gazdagítanak bennünket, ez nagyon fontos számunkra. Az
ünnepségen Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, a legtöbbet az
idősöktől lehet tanulni, akik mögött
van egy olyan élettapasztalat, bölcselet és őszinteség, ami nagyon ritka.
Továbbra is számítunk az élettapasztalatukra, amit már Önök megéltek –
tette hozzá a képviselő. Majd a színpadon méltatták a nyugdíjba vonuló
Kárándi Erzsébetnek, a Fazekas Gábor Idősek Otthona vezetőjének, a
Hajdúböszörményi Idősügyi Tanács
titkárának évtizedeken át, példamutató elhivatottsággal, szakmaisággal
és energiával végzett munkáját. Ezt
követően a Csokonai Színház két művészének műsorát tekinthették meg
az egybegyűltek.
bertalan

Súlyos veszteség érte szeretteit, a
város közösségét, a pedagógustársadalmat. Életének 80. évében örökre
lehunyta szemeit dr. Varga Gábor,
Hajdúböszörmény díszpolgára, nyugalmazott főiskolai oktató, a Kölcsey
Ferenc Református Tanítóképző Főiskola docense, a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma rendes tagja, több mint négyszáz
publikáció szerzője, számos egyedi ti-

neveléstörténeti szaktantermet hozott létre, hol a tanítóképzés történetéből rendezett kiállítást. Elképzeléseihez mindig partnerekre talált a
munkatársaiban és a diákokban. Arra
törekedett, hogy érthető módon tanítson. Érdekelte, hogy mi maradt
meg a fiatalokban az általa leadott
anyagból. Ez egy mércének számított, ez volt az igazi tükör számára.
Ő minden szeptember elején alig vár-

pográfiájú, kivitelezésű kötet alkotója. Hiány maradt utána a lelkekben.
Dr. Varga Gábor munkássága és élete
példaértékű volt. Szerénysége, szakmai tudása, embersége és családszeretete hiányozni fog mindenkinek.
Dr. Varga Gábor a Belső-Cserhát
falujában, Lakon született 1941. decemberében. A település egész életén át meghatározó volt számára,
annak ellenére, hogy gyermekkora
kis részét töltötte ott. Végig kedves
emlékeket őrzött a faluról, tartotta
a kapcsolatot az ott élőkkel. Később
Damakra és Szikszóra költöztek. A
tanítóképzőt Sárospatakon végezte.
A szülői ház a példa erejével hatott
rá. A szorgalmat, a tisztességet és
mások megbecsülését kapta szüleitől
örökségül. Volt egy nagybátyja, aki
a miskolci tanítóképzőbe járt. Látta, hogyan megy a felkészülés erre
a pályára. Sok jó gondolatot lesett el
tőle, így kapott kedvet a pedagógusi
hivatáshoz. Ezt a választását soha
nem bánta meg. Szerinte az a jó tanító, aki, ha bemegy az osztályba,
végigvillantja szemét a gyerekeken,
s erre mindegyik diák tekintete rajta marad. Úgy érezte, hogy hallgattak, figyeltek rá tanítványai, szerették és főleg elfogadták. Munkájának
színterei Karcag, Hajdúböszörmény,
Nyíregyháza és Debrecen voltak. A
legutolsó állomása pedig a Debreceni
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola volt. Saját elmondása
szerint mindig várta az új tanévet.
Általában kitalált valami újat. Hol

ta a becsengetést. A diákok többnyire nem a nevén, hanem TANÁR Úrként, csupa nagybetűvel emlegették.
Erről korábban így vallott. „A kölcsönös tisztelettel lehet ezt kivívni.
Sok volt diákommal máig tartom a
kapcsolatot. Utcán, jártamban-keltemben is többen megszólítanak. Jó
ilyenkor egy kicsit elbeszélgetni, felidézni a múltat. Ez a pedagógus pálya
legszebb pillanatai közé tartozik, igazi kitüntetés”.
Pályája során sok elismerést kapott. Számára a díszpolgári cím volt a
legfontosabb, hiszen helyi emberektől kapta, akik hosszú évtizedek óta
ismerték, követték a munkásságát.
A városban teljesen megtalálta a helyét. „Én már böszörményi vagyok”,
vallotta. Volt arra példa, hogy más
helyre hívták, de nem tudott elszakadni Hajdúböszörménytől. Itt talált
otthonra, szerették a településen. Itt
nőttek fel a gyermekei, és nem utolsó
sorban itt kapcsolódhatott be a böszörményi kulturális életbe.
Dr. Varga Gábor mindvégig szerény, közvetlen ember maradt. Mindenkihez volt egy kedves szava. Távozásával annak a generációnak egy
kiváló tagja ment el közülünk, akiknek szakmai tevékenysége, emberi
példamutatása mind a mai napig kihat a város életére. Gazdag örökséget
hagyott ránk, szeretettel és tisztelettel emlékezünk rá.
Pihenése legyen csendes, emléke
áldott!
Bertalan Erzsébet
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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 Salida Tánc Sport
Egyesület hétköznapjaiba pillanthatnak be, melyről az ügyvezető Tályai Andrást és Antal Laura Jázmin táncost kérdeztük.
– Mikor és milyen körülmények között alakult meg a Salida Tánc Sport
Egyesület?
– Alakulásunk 1998. márciusában történt. Ekkor még táncstúdió
voltunk. Egyesületi formában 1999.
nyara óta működünk. A művelődési
házban kezdtük el a munkát, három
csoporttal. A szervezetet tízen hoztuk létre.
– Honnan a névadás?
– Egy szótárban találtam rá a névre, amely azt jelenti, hogy az első
tánclépés illetve valamit elkezdeni. A
tánc vonatkozásában megtetszett ez
a kifejezés. Az argentin tangóban is
található ilyen kezdő lépés.
– Miben különböznek más tánciskoláktól?
– Igazából a társastáncot ebben a
formában csak én tanítom. Történelmi társastáncot, divat és népek
táncait szintén oktatok. „Belenyúlunk” egy picit a néptáncba is. Néha
keverem a stílusokat, például a hiphop-ot a latinnal. Próbálok minél
színesebb mozgásformákat, minél
szélesebb spektrumban tanítani a
gyerekeknek. Tehát nemcsak a versenytánc programot tanulják meg,
hanem ezen kívül sok-sok mást is.
Ezáltal ugyancsak fejlődnek, és még
ügyesebbek lesznek.
– Mennyire figyelnek oda a közösségformálásra?
– A formációs tánctanítás, maga a
közösségformálás. Ennek színterei
többek között a próbák, a versenyek,
az utazások, valamint a gálák szintén
alkalmasak arra, hogy összekovácsolódjanak a fiatalok. Alkalmanként
megünnepeljük egymás születés- és
névnapját. A barátságok mellett már
szerelmek is szövődtek. Sőt már van
Salida-babánk is, illetve ma már a
volt tanítványaimnak a gyerekeit is
tanítom.
– A kezdetekben milyen célokat tűztek ki?
– Mindenképpen azt, hogy magát
a tánckultúrát népszerűsítsük. Az
egyesületben az óvodáskorú gyerekektől, a felnőtt korig foglalkozok
tanítványokkal. Tanfolyamokat folyamatosan szoktam szervezni. Alkalmakra való felkészítést is vállalok.
Kicsiben kezdtünk, és folyamatosan
fejlődtünk a mostani szintre.
– Mennyire építenek a korábbi városi
tánchagyományokra?
– Ebből írtam a szakdolgozatomat
a táncművészeti főiskolán. A tizenkilencedik századtól kezdve a társastánc már jelen volt Hajdúböszörményben. Balogh Terike néni volt
az utolsó társastáncpedagógus városunkban. De miután ő abbahagyta az oktatást, utána tátongott egy
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Az első tánclépés

nagy űr a nyolcvanas évektől. Majd
Debrecenből járt ki egy házaspár, aki
társastánctanfolyamot tartott, és ezt
követően jöttünk mi.
– Önöknek sikerült-e már hagyományokat kialakítaniuk?
– Mindenképpen itt említeném
meg a Salida gáláinkat, melyeket
minden év júniusában tartunk meg.
Emellett hagyomány már az életünkben, hogy fellépünk a Hajdúhéten, a
Virágkarneválon és a gyermeknapokon is.
– Mit tart az eddigi működésük legnagyobb sikereinek?
– Az elmúlt két évtizedet, ha csak a
számok tükrében nézem, ezen a téren
is rendkívül sikeres volt. 14 kiemelt
arany, 88 arany, 40 ezüst, 8 bronz minősítések vannak a tarsolyunkban.
E mellett 6 külön-, 3 közönség- és 4
nívódíj. Van diákolimpiai bajnoki,
tíz magyar, és tíz Európa-bajnoki címünk is. A számok mindent elmondanak. Ezen kívül polgármesteri elismerő oklevélben is részesültem, a
tánckultúráért végzett kiemelkedő
munkámért.
– Mennyire tartják fontosnak a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását?
– A tánchoz kell egy biztos családi háttér. Törekszem arra, hogy a
szülőkkel is jó kapcsolatot alakítsak
ki. Hiszen nagyrész ők hordják el a
gyerekeket a foglalkozásokra, a versenyeken is besegítenek, kísérnek
bennünket a megmérettetésekre.
Nagyon fontos, hogy a szülők is támogatóak legyenek. Nélkülük ez nem
működhetne.
–Hány alkalommal lépnek fel egy átlagos évben?
– Húsz-huszonöt alkalommal biztos, hogy színpadra lépünk évente.
– A pályázati lehetőségekkel mennyire tudnak élni?
– A városi kiírásokra mindig pályázunk. A közelmúlttól pedig egy pályázatíró hölgy segíti a munkánkat, így
több projektet is meg tudunk majd
valósítani, a reményeim szerint. Országos és uniós pályázatokban is gondolkozunk.
– Milyen a kapcsolatuk a városban
működő többi civil szervezettel?
– Sokat lépünk fel civil szervezetek rendezvényein, így többekkel jó
kapcsolatot alakítottunk ki. Kiemel-

kedően szoros az együttműködésünk
a mazsorettesekkel és a Bocskai Néptáncegyüttessel. Nyitottak vagyunk,
bármelyik civil szervezettel szívesen
együtt dolgozunk.
– Milyen célokat fogalmaztak meg a
jövőt illetően?
– Most az újraindulás a legfőbb cél.
A covid miatt nagyon megcsappantunk a létszám terén. Két éven belül
szeretnénk az eredeti szintre visszatérni.
Antal Laura Jázmin 11 éve táncol a
Salidában.
– Több mint tíz éve kerültem az
egyesületbe. Kicsi korom óta táncolni
szerettem volna, nagyon kedveltem a
zenét is. Egy szórólapra lettek figyel-
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mesek a szüleim. Később elmentünk
a táncórára, a Salidába. Eleinte nagyon félénk voltam, de ez a félszegség hamar elmúlt. Így csatlakoztam
András bácsiékhoz.
– Milyen híre volt akkor az egyesületnek?
– Nagyon jó híre volt. Rengetegen
voltunk. Amikor az első gálám volt,
alig fértünk fel a színpadra. Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt.
Már akkor is szerette a közönség azt,
amit csinálunk.
– Mennyire találta meg a helyét a
művészeti csoportban?
– Nekem kettő csoportom is volt,
mert elsőnek egy idősebb korosztályhoz kerültem. Később ők feloszlottak, mert továbbtanultak. Nem
tudtak bejárni az órákra. A mostani
együttesben többnyire velem egykorúakkal táncolok.
– Mi tartja meg az egyesületnél?
– A tánc szeretete és a jó társaság.
Nagyon szeretek versenyezni is. Imádok új koreográfiákat és lépéseket tanulni.
– Legkedvesebb élménye, ami az
egyesülethez fűzi?
– A virágkarneváli fellépésem nagyon emlékezetes. Húszezer ember
előtt jó volt bemutatkozni. Emlékezetes még az Eötvös Táncverseny is,
amit itt, Böszörményben rendeztek
meg. Egy country számmal mindent
megnyertünk. A Salida gálák is felejthetetlenek. Jó érzés ilyenkor a szülők
boldog arcát látni.
bertalan

Kézműves foglalkozások

Az elmúlt időszakban két alkalommal is kézműves foglalkozásra várták az érdeklődőket a Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és
Képzési Központba.

népi és kézműves mesterségek megismertetése a fiatalokkal. Az egyes
rendezvények a Csoóri Sándor Program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
valósulnak meg.
A résztvevők az október 23-ai fogSz.h
lalkozáson csuhéjbabát készíthettek,
(Fotó: Kovács Gábor)
babzsákot varrhattak, melyhez maguk morzsolhatták le a hozzávalót is.
A következő, október 30-ai együttlét
alkalmával a gyerekek, szüleikkel közösen ugyancsak a népi játékokhoz,
s a hétköznapokhoz kapcsolódó tárgyakat készítették el. A kézműves
foglalkozásokra folyamatosan jelentkezhetnek az érdeklődők a Szabadhajdú Facebook oldalán, vagy a
+3620 368-4989-es telefonszámon.
A foglalkozások célja a hagyományos
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Hajdúvidi nyugdíjas kör

A behajtás ideje
Hagyományunk, örökségünk a
magyar szürke, egyszerre jelkép,
a puszta ajándéka – és ne feledjük, ízes finomság is. Nem véletlen, hogy évszázadokon át lábon
hajtották Európa több országába
az alföldön tenyésztett állatokat.
Ezek felidézésére behajtási ünnepet rendeztek a Tájházakban, október 30-án. Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, hogy ugyan
a csorda még kint tapossa a legelőt,
azok alkalmassága és a jó időjárás
miatt, azonban Hajdúböszörmény

Immáron két éve működik ak- mokat szervezünk, akkor kérhetjük,
tívan Hajdúviden egy nyugdíjas hogy bejegyezzék a közösségünket,
egyesület, a Csipet csapat. A klub és támogatást is kapjunk.
vezetőjével, Zelenka Gyulánéval
– Hogyan telnek a csoport napjai?
beszélgettünk.
– Szeretjük a vidám beszélgetéseket a pálya mellett. Gyakran sütünk
– Mikor alakult a klub?
is az ilyen alkalmakra, illetve valami– A klub 2020-ban alakult. A lyen elemózsiával mindig készülünk.
pandémia miatt sokan elszigetelőd- A tavalyi évben is, a szabályok betünk, magányosnak éreztük magun- tartása mellett, sok helyen voltunk.
kat. Nagyon elidegenedtünk egy- Elmentünk például Bodaszőlőre a
mástól. Ekkor gondoltam arra, hogy kastélyba és a kemencés házba. Jára vírushelyzet után jó lenne alapíta- tunk többek között Újvároson nótani egy nyugdíjas kört. Elmondtam a esten is. Szerettünk volna elmenni
többieknek, akik egyetértettek ve- Zelemérre, a Kenyérszentelésre, de
lem.
a felhőszakadás miatt sajnos nem
– Jelenleg hány tagja van a közösség- jutottunk el. Tartottunk slambucfőnek?
zést is. A káposztás napra meghívtuk
– Kezdetben 10-12 tagunk volt, a bodaszőlői kastély tulajdonosait,
idén már 18-ra nőtt a tagok száma. mert ők is nagyon rendesek voltak
Szeretettel várunk mindenkit a kö- velünk, amikor odalátogattunk. Idén
zösségünkbe, még a fiatalokat is, is sok programunk volt, illetve még
mivel nincs túl sok program a tele- szervezünk is. Ebben az évben is volt
pülésen. Azonban a fiatalok másként többször közös főzés. Fórizs László
gondolkodnak, nem szoktak jelent- képviselő úrtól is kaptunk egyszer
kezni a mi programjainkra. Folya- meglepetésként 10 kg húst, azt is egy
matosan lehet hozzánk csatlakozni, kedélyes hangulatú, beszélgetős, vicállandó a tagfelvétel.
celődős találkozó alkalmával megfőz– Milyen gyakran szoktak találkozni? tük. Estebéd lett belőle. Idén eljutot– Azt lehet mondani, hogy kéthe- tunk a zeleméri Kenyérszentelésre
tente össze szoktunk ülni. Havonta is, ahova sütöttünk kenyeret, illetve
szervezünk programokat is. Ezeket pogácsával is készültünk. Pont az én
a találkozókat körültekintően kell kenyerem lett elsőnek felvágva. Namegszervezni. Tudni kell sajnos pél- gyon jólesett a csapatunknak, hogy
dául, hogy kinek mikor kell orvoshoz a jelenlévők jóízűen fogyasztották a
mennie.
pogácsánkat és a kenyereinket. Újra– Van-e a klub számára fenntartott hívást is kaptunk a szervezőktől, így
törzshely?
voltunk a Bodai egészségnapon is, de
– A pálya mellett található egy oda nem tudott menni az egész csogomba, ott szoktunk általában talál- port. Júniusban a Pródi Halsütőben
kozókat szervezni. A téli időszakra voltunk, ahova meghívtuk egy kedviszont nincs külön helyünk. Erről ves barátomat, Móricz- Pacsmag Ermég nem sikerült megállapodnunk a zsébetet, aki nótákkal kedveskedett
vezetőséggel. Pedig jó lenne télen is nekünk. Tavasz óta terveztük, hogy
találkozni. Olyanok vagyunk, mint cigánytáncosokat is meghívunk Videgy nagycsalád. Aggódunk egymá- re. Erre Szeptember 11-én a Szüreti
sért és hiányzunk is egymásnak.
felvonulás nagyon jó alkalom volt,
– Miért pont Csipet csapat a nevük? mert ez régi hagyomány, hogy szü– Eleinte nekem és a tagoknak is a reti ünnepekkor néptáncosok lépnek
csipet csapat volt a szavunk járása, a fel. Ami nekünk külön öröm volt,
végén már Fórizs László képviselő úr hogy sikerült vele a lakosokat is megis így hívott minket. Rajtunk maradt lepni, jó hangulatot teremteni. Ahoez a név.
va elmegyünk, ott általában megked– Kapnak valamilyen módon támoga- velnek minket, és visszavárnak. Kis
tást?
nyugdíjunk van, ezért messzire nem
– Saját erőből szervezzük a prog- tudunk kirándulni. De a korlátainkramokat. Úgy gondolom, ha el tud- hoz mérten, amit eltervezünk, azt
juk majd mondani, hogy már öt éve megvalósítjuk.
rendszeresen összeülünk, prograCzeglédi István
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radhasson. Valamint megalapította
a Hajdú tanyát, ahol minden adott
ahhoz, hogy a város az állattartásból
gyarapodhasson. Mivel Hajdúböszörmény olyan város, amelynek jószágállománya mindig is meghatározó volt,
illetve a hajdúsági állatokat egész Európában megismerték a történelem
során, nemcsak a szürkemarhát, hanem a lovakat is. Ezt a hagyományt
a város a mai napig méltó módon
képviseli. A megnyitót követte a Bakator zenekar koncertje, egybekötve
a Bocskai Néptáncegyüttes táncházával. Majd felléptek a Hajdúböszörményi Népzenei Együttes citerásai.

Ezt követően két előadást
is fontos helyszíne az
is meghallgathattak az
Oxenwegnek (Maérdeklődők. Bácsi
gyar szürkemarha
István a karikás
útja), ezért itt is
készítéséről, és
me g ünneplik
annak helyéről
a
behajtást.
beszélt a pászMolnár Imre,
toréletben. A
a
Díjugramásik előadást
tók, HagyoSzekeres Gyula,
mányőrzők és
a Hajdúsági MúFo g a t h a j t ó k
zeum igazgatója
Sport Egyesütartotta a pásztorletének elnöke
életről. A programok
örömét fejezte ki,
mellett délben gulyáshogy a város önkorleves, pásztortarhonya és
mányzata nem hagyta teljes felszámolásra a jószágállományt, slambuc is várta az érdeklődőket
C.I.
sok mindent elkövetett annak érdekében, hogy a házaknál is megma-

„Hortobágyi szilaj gulyás vagyok én
Hortobágyi szilaj gulyát őrzök én...”
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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.
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
November 5. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
November 6-7. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
November 8. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
November 9. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
November 10. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
November 11. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
November 12. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 6-8. (reggel 6-tól másnap reggel
6 óráig): dr. Cs. Varga Sándor (06-30-9654187).
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN működő
közösségek programjai:
November 9. 15 óra: a Dóry József Nótaklub 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.
VÉRADÁS
November 10. (szerda) 8.30 - 13.30 óra,
Széchenyi-iskola (Radnóti u. 3.).

Születésnapi köszöntő
Drága jó édesanyánk, szeretett
nagymamánk, rajongásig imádott dédink,

(Szilágyi Erzsébet)
október 16-án ünnepelte

90. születésnapját.
Ez alkalomból további jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk: szerető fia és felesége,
az unokák, a dédunokák.

Bursa Hungarica pályázat
Hajdúböszörmény
Önkormányzata az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal együttműködve,
önként vállalt feladatként 2022. évre
kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot.
Az „A” típusú ösztöndíjra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű,
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat
folytató felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be pályázatot. A „B” típusú ösztöndíj
az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) pályázóknak
szól, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes
idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,- Ft-ot, és
vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs, kivéve az életvitelszerű lakhatást szolgáló ingatlant.
(Háztartás: a pályázó lakóhelye szerinti

lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek.) Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak az elektronikus regisztrációt követően nyújthatják
be pályázatukat. A pályázat beadásához
a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx. A regisztrációt követően lehetséges
a pályázati adatok feltöltése. A személyes
és pályázati adatok rögzítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva
egy példányban a Polgármesteri Hivatal
28-as irodájába kell eljuttatni. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2021.
november 5. A pályázatokat a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el a
2021. decemberében tartandó ülésén. A
pályázattal kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri Hivatal földszint 28-as irodájában, Pruma Noémi Klára ügyintézőnél
történik, felvilágosítás az 52/563-228-as
telefonszámon kérhető. A pályázati kiírás letölthető a város honlapjáról a www.
hajduboszormeny.hu Pályázatok címszó
alatt.
Kiss Attila polgármester

Köszönetnyilvánítás

Lapzárta:
hétfő 14 óra.
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Emelkedik
a fertőzöttek száma
Az országos adatokhoz hasonlóan
Hajdúböszörményben is növekszik a
koronavírussal fertőzött lakosok száma. Az elmúlt hetekben több tucat új
beteget azonosítottak az egészségügyi szakemberek. Az adatokból az is
kiderül, hogy a leginkább veszélyeztettek a beoltatlan személyek. Éppen
ezért fontos, hogy aki még nem vette
fel az oltást, az regisztráljon a www.
vakcinainfo.gov.hu honlapon, utána
pedig jelentkezzen a háziorvosánál,
vagy foglaljon időpontot az interneten.

LÁDA SÁNDORNÉ

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.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Álláshirdetés
A Hajdúböszörményi
Béke Mezőgazdasági Kft.
az alábbi munkakörbe
keres kollégát:

ÁLLATGONDOZÓ
és GÉPI FEJŐS
tejelő szarvasmarha telepre
Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL
a 06-20-557-5099
telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Álláshirdetés
A Hajdúböszörményi Béke
Mezőgazdasági Kft.
az alábbi munkakörbe
keres kollégát:

GÉPÉSZ
biogáz üzembe
Jelentkezni

GELLÉN SÁNDORNÁL
a 06-20-219-0696

telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Apróhirdetés
Társasház keres könyvviteli szolgáltatás
végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező
vállalkozót.
Érdeklődni: nagylakasok@gmail.
Budapest melletti raktárba keresünk

áru-összekészítőket, komissiózókat
3313-mas jogosítvánnyal, 3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Ingyenes szálláslehetőség és céges busz Budapestről megoldott.

KISS JÁNOSNÉ
(született Fábián Erzsébet)

rakodókat/csomagolókat

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felvételi interjú és tájékoztató:
2021. november 12. péntek, 9.00 óra
Hajdúböszörmény, Bocskai u. 4.

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag.”

Keresünk továbbá biatorbágyi logisztikai céghez
céges busszal és ingyenes szálláslehetőséggel Tatabányán.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Férje,gyermekei,unokái,dédunokái

HORVÁTH LÁSZLÓNÉ
(született Szepesi Róza)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban 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 Édesanyánk, Isten veled!”

A gyászoló család.

2021. NOVEMBER 5.

VÁROSI HETILAP

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

WorkWear Shop
Munkaruházati boLt
Kálvin tér 12.

Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK|
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00 - 17.00

FÜRDŐKERTI
ÉTTEREM ajánlata
VACSORAMENÜ

SZOMBATI EBÉDMENÜ

2021. NOVEMBER 8-12.

2021. NOVEMBER 13.

11.00-15.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

hétfő-péntek: 15.00-20.00 óráig,
házhozszállítással és elvitelre

Levesek (1 választható)

Levesek (1 választható)

• Napi ebédmenü leves
• Húsleves

• Húsleves
• Meggyleves

Főételek (1 választható)

Főételek (1 választható)

HÉTFŐ
Tejfölös zöldbableves
Lecsós sertésragu, főtt tészta

• Barackkal grillezett jércemell
• Édes savanyú csirkefalatok
• Mandulabundás csirkemell

• Barackkal grillezett jércemell
• Édes savanyú csirkefalatok
• Mandulabundás csirkemell

Köretek (1 választható)

Köretek(1 választható)
• Párolt rizs
• Édesburgonya + 400 Ft
• Grill zöldség + 400 Ft
• Hasábburgonya

• Párolt rizs
• Édesburgonya +400 Ft
• Grill zöldség +400 Ft
• Hasábburgonya

A vacsoramenü ára levessel:
A vacsoramenü ára csak főétel:

1.790 Ft
1.490 Ft

Az ebédmenü ára levessel:
Az ebédmenü ára csak főétel:

RENDELJ A’LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL
házhozszállítással és elvitelre!

2021. november 8 – november 12.

KEDD
Fahéjas almaleves
Majoránnás sült csirkecomb, petrezselymes burgonya
SZERDA
Karfiolkrémleves levesgyönggyel
Sajttal töltött sertésborda, párolt rizs
CSÜTÖRTÖK
Zöldborsóleves vajas galuskával
Barackkal, sajttal grillezett jércemell, hasábburgonya

1.790 Ft
1.490 Ft

PÉNTEK
Tárkonyos sertésraguleves
Túrógombóc

7

8

VÁROSI HETILAP

A bajnok

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Hajdúböszörmény Város településképének védelméről szóló 35/2019.(XI.28.)
önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet

az építészeti értékek helyi védelméhez nyújtandó támogatásra.

Dobó Imre a Díjugratók, Hagyományőrzők és Fogathajtók Sportegyesületének tehetséges pónifogatos sportembere.
Céltudatos, hisz a sikerében, illetve a
kitartásban. A versenyeken szép eredményeket ért el. Az idén például megnyerte a
megyei és országos bajnokságot is.
– A közelmúltban országos bajnok lett pónifogathajtásban. Mit lehet tudni a versenyről?
– A megmérettetésre harminckét fogat
nevezett az ország különböző tájairól. A
megyéből négyen voltunk. A Póni kettes
„C” kategóriában indultam, Tápiószentmártonon. Az akadálypálya elég nehéz
volt, de hozzászoktam már a hasonló erősségűhöz, hiszen a mi pályaépítőnk, Hati
István ilyet szokott összeállítani. Vártam,
hogy jól szerepeljek, annak ellenére, hogy
előző este még dolgoztam, kombájnoztam. Korábban ötször is részt vettem már
az országos bajnokságon. Eddigi legjobb
eredményem egy második helyezés volt.
– Milyen gyakran vesz részt megmérettetéseken?
– Egy szezonban általában harminc versenyen ott vagyok. A szombati napjaimat
ennek szentelem. A versenyidény április
végétől októberig tart. Először 2005-ben
indultam. Két welsh pónit tartok. Robbanékonyak és gyorsak is. Nagyon szeretem
őket.
– Mennyire alkalmasak a fogatolásra?
– Ezeket a lovakat a versenyzésre tartjuk. Hetente kétszer-háromszor befogom
őket, gyakran kimegyek velük a határba,
vagy a böszörményi pályán néhány kört
teszek. Nálunk ez az edzés. A két pónim
már mindent tud.
– Annak idején a lovak kiképzését is Ön
végezte el?
– Én végeztem, úgy, ahogyan megtanultam édesapámtól. A pónik tanulékonyak,

ráadásul nem felejtenek el semmit. Csak
nem szabad velük gorombáskodni, mert
mind a kettő, Hajni és Szigony nagyon
érzékenyek. Egyébként jól megértik egymást is, hiszen testvérek. Az egyik tizenhét, a másik pedig tizennyolc éves. Ezek a
jószágok elélnek huszonöt-harminc esztendős korukig.
– Miből áll egy pónifogat?
– Van egy hintóm. Az enyém egy sziráki
kocsi, melyet magam csináltam. Ehhez
tartoznak a püspökladányi Nagy Istvánné
féle lószerszámok.
– Mennyire költséges sportág a pónifogathajtás?
– Nekem már megvan a kocsim, amivel
szállítani tudom a hintót, meg a lovakat.
Ez csak üzemanyagba kerül. Mindezekhez
hozzátartozik a nevezési díjak kifizetése
is.
– Családjában van-e valaki, aki szintén fogatot hajt?
– Az unokám, Vince Olivér. Ő az idén
már nagylovakat hajt. De még ismerkednie kell a fogatával, és a versenyek hangulatával.
– Nem gondolt arra, hogy ön is nagylovakat hajtson?
– Nem. Hűséges vagyok a pónikhoz. Engem már így ismernek és szeretnek a lovas
társadalomban. Sokan miattam jönnek el
a megmérettetésekre. Szeretek a közönségnek hajtani. Kedvelem a száguldást.
– Baleset érte-e már a lovaspályán?
– Nem. Nagyon komoly kocsim van,
nem borul fel. Nagyon stabil. Bár volt
olyan, hogy az elszabadult pónikat az
árokból szedtük össze.
– Milyen tervei vannak még a fogathajtással?
– Amíg ez a két lovam és az egészségem
megvan, addig folytatom a fogathajtást.
bertalan

Labdarúgás
Megye, felnőtt: HTE-Hajdúnánás FK 3-0. A gólokat Gyarmati Zoltán Elek, Bányász Alex Attila és Szilágyi Márk szerezték. Kaszás János edző: Fegyelmezett játékkal
sikerült nyerni. Jók: az egész csapat!
Ifjúsági: HTE-Hajdúnánás FK 3-1. A gólokat Gergely Erik, Kálmán Patrik László
és Fekete István szerezték.

Tilos szemetet a közterületen elhelyezni!
A közterületen illegálisan, hulladékgyűjtő, szelektív hulladékgyűjtő mellé elhelyezett hulladék, szemét, egyéb tárgy, egyszóval hulladék elhelyezése, eldobása TILOS,
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül.
A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy a különböző anyagú hulladékokat külön
gyűjtjük. Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy a megvásárolt élelmiszerek és
fogyasztási cikkek csomagolóanyagát – a papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolást – kimosva, különválasztva tároljuk, majd szintén az anyaguk alapján, elkülönített szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfelelő edényeibe dobjuk.
Az illegálisan elhelyezett állati és növényi eredetű hulladék, kommunális hulladék,
építési-bontási törmelék elhelyezése közterületen, gyűjtőszigetek körül, földutak, árkok, mezőgazdasági földterületek, erdők szélén, erre a célra hatóságilag nem kijelölt
területen TILOS!
A szelektív hulladékgyűjtő edénybe helyezendő hulladékot gyűrjük össze, hajtogassuk laposra, lapítsuk kicsire, hogy a tárolóedény kapacitása ezzel is nőjön, és a következő környezettudatos ember hulladéka is a konténerekbe kerülhessen.
A Közterület-felügyelet tettenérés esetén, vagy bejelentés alapján a tudomására
jutó szabálysértés esetén eljárást kezdeményez.
Óvjuk a természetet és környezetünk tisztaságát!
Közterület-felügyelet

A támogatás célja a védett épületek, építmények és épületrészek megfelelő színvonalú
fenntartása, felújítása és építészeti megjelenésének biztosítása.
Pályázati előírások:
(1) A pályázati feltételek:
a) Csak a védelem alá helyezett, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanok esetében lehet pályázni.
b) Pályázhat olyan természetes és/vagy jogi személy, akinek/amelynek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, - illetőleg a tulajdonos hozzájárulásával használatában, (haszonélvezetében), vagy bérletében van.
c) A pályázati kérelmet a 10/b. melléklet szerinti Adatlap kitöltésével kell benyújtani.
d) A pályázatokat a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának címezve, a Polgármesteri
Hivatal városi főépítészéhez kell benyújtani.
e) A meghirdetett határidőn túl érkezett, vagy formai és tartalmi szempontból nem megfelelő pályázatok hiánypótlási felhívást követő (mely egyszeri és 15 napon belüli) eredménytelensége esetén — elutasításra kerülnek.
f) Épületre újabb támogatás csak a 15 éves együttműködési kötelezettség lejártával adható.
g) A pályázó nem a felújítási munkára, hanem a költségvetésben kimutatható többletköltségek finanszírozására kaphat támogatást.
(2) A pályázat tartalmai követelményei:
a) A pályázó és építmény adatai (név, lakcím, elérhetőség, létesítmény elhelyezkedése,
megnevezése).
b) Pályázat mellékletei:
- építési munkához kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentáció és jogerős építési engedély,
- építési engedélyhez nem kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő tervek,
- fénykép-dokumentáció az építmény állapotáról, (min. 5 db),
- az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolata,
- a megvalósítást szolgáló részletes költségvetés,
- a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és a megpályázott munka elkészülésének határideje,
- a pályázó kötelezettségvállalási nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a
kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel,
- társasház esetében a tulajdonostársak, illetőleg a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 06.
Pályázati adatlap letölthető: www.hajduboszormeny.hu oldalról, Dokumentumtár/Pályázatok címszó alatt.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal főépítészéhez kell benyújtani postai úton (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz., illetve Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4221
Pf: 73.)
A pályázatokat a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján.
A pályázat befogadásáról a pályázó a benyújtás határidejét követő 30 napon belül, a döntésről további 30 napon belül értesítést kap.

Tóth Sándor városi főépítész

