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A szálláshely elkészült, melyet
december 10-én adott át Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár, aki elmondta, hogy
jelenleg 4.688.000 ember dolgozik
hazánkban. A foglalkoztatási ráta 73
%, míg a munkanélküliség 3.8%-os. A
kormány az utazási- és lakhatási támogatásokon túl, a munkásszállások
kialakításával és azok létrehozásának
támogatásával is megteremti a feltételeit, hogy a magyar munkaerő mobil
legyen. A munkaadók, vállalkozások
is érdekeltek az új szálláshelyek kialakításában, ugyanakkor a pályázó önkormányzatok is jól járnak, hiszen sok
esetben elhagyott épületek újulhatnak meg. Országosan 45 munkásszállás létrehozását támogatta a minisztérium 15 milliárd forint értékben,
melyek közül eddig 16 létesítményt
adtak át. Az államtitkárt követően
Tiba István országgyűlési képviselő
elmondta, hogy azon városok vezetői döntöttek a munkásszállások kialakítása mellett, akik rendelkeznek
jövőképpel, akik előre tekintenek és
nemcsak a mára, hanem a holnapra is
gondolnak.
Fórizs László alpolgármester a beruházás részleteiről beszélt. Elmondta, hogy az egykor iskolaként funk-

cionáló épület teljes körű felújításon
esett át. Kialakítottak a szakemberek
három 5 fős és hét 4 fős apartmant,
illetve kilenc 5 fős és egy 2 fős szoba is
várja a szállásra érkezőket, amelynek
befogadóképessége 90 fő. Az épület
belső arculatának teljes rekonstrukciója mellett, a külső homlokzatot is
felújították. Az udvarban 10 férőhelyes parkoló kapott helyet. Az épület
gépészeti és elektromos alapvezetékei, valamint a nyílászárók is megújultak és mennyezethűtéssel látták
el a helyiségeket. A nettó 300 millió
forint értékű projekt megvalósítására
a Vagyonkezelő Zrt. 240 millió forint
támogatást nyert el, melyhez további
60 millió forint önerőt kellett biztosítani. Az önerőt az önkormányzat biztosította a Vagyonkezelő Zrt. részére
kölcsön formájában, melyet a munkásszálló működtetésének kezdetétől a fenntartási időszak 10 éve alatt,
havi egyenlő összegben kell visszafizetnie. A munkásszállás kialakítása
mellett azért döntöttek, mert a közelben lévő Keleti Ipari Park teljes kapacitással működik, és a Nyugati Ipari
Park 8,5 hektáros területe is megtelt,
illetve újabb területek ipari parkká
alakításáról folytatnak tárgyalásokat
– zárta gondolatait az alpolgármester.
Ez után Molnár Imre, a városrész önkormányzati képviselője vette át a beruházást, aki örömét fejezte ki, hogy
az egykori iskolaépület nem került
a feledés homályába, megújulva, új
funkcióval ellátva szolgálhatja tovább
a Vénkerti településrészt.
Ignáth Szilvia

8. oldal

Újabb fejlesztések
Sajtótájékoztató keretében, december 7-én jelentette be Kiss Attila polgármester a hírt, miszerint a
város önkormányzata „Útfejlesztés; művelődési ház felújítása; iskola épületének felújítása” céljára
bruttó 490 559 109 forint összegű,
vissza nem térítendő támogatást
kapott Magyarország kormányától.

A Dobó István utcai iskola munkásszállóvá alakítására a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
nyert el pályázatot a Pénzügyminisztérium által meghirdetett
„Munkásszállások kialakítása”
központi munkaerő-piaci programhoz kapcsolódóan.
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Eddig nem volt még példa arra, hogy
a város ekkora összeget tudjon utak
karbantartására fordítani, ezért különösen fontos, és egyben nagy öröm is
a város közösségének hazánk kormányának támogatása – mondta Kiss Attila. A polgármester köszönetét fejezte
ki Tiba István országgyűlési képviselőnek támogató, szakmai közbenjárásáért. A polgármester a részletekről is
szólva elmondta, a támogatásból 440
millió forintot fordítanak a város útjainak felújítására. Terveik szerint az
összegből tizenhárom utca, illetve utcaszakasz, összesen 5 kilométer hoszszan újulhat meg teljes egészében. A
munkálatokat még az idén megkezdik,

amennyiben az időjárási viszonyok is
lehetővé teszik a kivitelezést. Az önkormányzat tulajdonában lévő pródi
iskolaépület és az ottani művelődési ház is megújul a keretösszegből. A
tervek szerint a felújítás munkálataira bruttó 51 millió forint támogatást
nyert a település.
Tiba István országgyűlési képviselő
elmondta, nagy öröm számára, hogy a
külterületekre is jut a fejlesztésekből.
Ezek a várostól távol eső településrészek kiesnek a Magyar Falu Programból, pedig előfordul, hogy itt is élnek
annyian, mint egy önálló kis településen. A képviselő néhány évvel ezelőtt
jó szándékú pressziót kapott, többek
között a Pródon élő lakosságtól, valamint az önkormányzattól, aminek
most sikerült eleget tennie.
Fórizs László alpolgármester elmondta, hogy a TOP Plusz pályázatok
is lehetővé teszik a további útfejlesztéseket, így az idén, ebből a támogatásból megkezdett fejlesztések tovább
folytatódhatnak.
Ignáth Szilvia

Adventi gyertyagyújtás
december 19. 16 óra
Ünnepi
gondolatokat mond:
Kiss Attila polgármester,
Sőrés István alpolgármester,
Fórizs László alpolgármester

Horváth Zsolt baptista lelkész
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Kardos Ferencné

A polgármester a Város napja
alkalmából „Polgármesteri Elismerő Oklevelet” adományozott
Kardos Ferencné, általános iskolai tanító részére, a gyermekek
nevelésében és oktatásában négy
évtizeden át, értéket teremtő és
átadó eredményes pedagógiai
munkájáért.
– Milyen érzésekkel vette át az elismerést?
– Nagyon boldog voltam. Megtisztelőnek éreztem, hogy a sok kiváló
kolléga közül engem választottak ki.
Hálás vagyok az iskolámnak, hogy javasolt az oklevélre, és hálás vagyok a
város vezetésének, amiért ilyen csodálatos módon búcsúzhattam 40 év
után a pályámtól.
– A közelmúltban nyugdíjba vonult,
hogyan telnek a hétköznapjai?
– Nagyon nyugodtan, kényelmesen. Most jut idő mindenre, nem kell
rohanni sehova. Az egyik nyugdíjas
kolleganőm szerint olyan ez, mint
egy végtelen szünidő. Olvasok, filmeket nézek, keresztrejtvényt fejtek.
Többször tudok menni kirándulni, és
nem csak nyáron. Nagyon jó így.
– Hiányoznak a gyerekek és az iskola?
– Természetesen. Az alakuló értekezlet első félóráján részt vettem.
Irigykedve néztem az intézmény
gólyatáboros, évnyitós képeit. Hiányzott az iskola, hiszen nekem évtizedeken át minden szeptemberben
becsengettek. Hiányoznak a kollégák, a beszélgetések, hiányzik az értelmes munka. Mindig örömmel tölt
el, ha volt tanítványokkal, szülőkkel,
munkatársaimmal találkozok, vagy
csak egyszerűen gyerekcsoportokat
látok az utcán.
– Annak idején hogyan választotta a
tanítói hivatást?
– Nem is gondolkodtam máson,
számomra természetes volt, hogy tanító leszek.
– Voltak-e tanáregyéniségek, akik hatással voltak pályaválasztására?
– Természetesen. Szerencsére kiváló pedagógusok voltak körülöttem.
A tanári példaképeimnek rengeteget
köszönhetek, akik a szakma szeretetén túl, nagyon fontos pedagógusi
értékrendet is átadtak. Az általános
iskola alsó tagozatában ilyen volt a
tanító nénim, Csiha Lászlóné Katika
néni, aki lehetővé tette, hogy nekem
is meglegyenek a biztos alapok a tanuláshoz. Katika néninek később a
kollegája lehettem, sőt, ő még a kisebbik fiamnak is tanító nénije lett.
A mai napig hálás vagyok neki. Felső tagozatban Szabó Miklósné Julika néni, és Berta Lászlóné Magdi, a
gimnáziumi évek alatt Mihály János
igazgató úr és a felesége, Ica néni segítettek abban az elhatározásomban,
hogy pedagógus legyek. Iskolásként
mindig felnéztem rájuk, és irigyeltem
őket. A tudásukat, a megjelenésüket,
a személyiségüket.
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– A családja hogyan fogadta a döntését?
– Fontos volt számukra, hogy tanuljak. Mindenben támogattak és
nagyon büszkék voltak.
– Hol végezte a tanulmányait?
– A Debreceni Tanítóképző Főiskolán végeztem.
– Mennyire volt fontos a pályáján a
permanens tanulás?
– Minden pályán fontos, a miénken
különösen az. Negyven év alatt sokat
változott a világ, benne a gyerekek és
mi magunk is. Ma már másképpen
lehet felkelteni a gyerek érdeklődését
mint régen, más eszközöket, módszereket kell alkalmazni. Ehhez bizony
sokat kell tanulni. Tanfolyamokkal,
önképzéssel, de nagyon sokat tanulunk egymástól, a fiatal kollegáktól,
sőt a gyerekektől is.
– A diploma megszerzése után hol helyezkedett el?
– Tanítási gyakorlatra a helyi 2.
sz. Általános Iskolába helyezett ki
a főiskola, harmadéves koromban.
Nagyon szerettem itt lenni. Kedves,
segítőkész kollégákkal dolgozhattam
együtt. A gyakorlat végén az akkori
igazgató, az általam nagyon tisztelt
K. Nagy József igazgató úr megkérdezte tőlem, lenne-e kedvem náluk
dolgozni, mert lesz szeptembertől
üres állás. Boldogon mondtam rá
igent, aztán végleg itt maradtam.
– Hogyan emlékszik az első tanítási
napjára?
– Nem igazán emlékszem már rá.
Biztos, hogy mint minden kezdő lelkes, és magabiztos voltam. Azt hittem, hogy mindent meg tudok oldani. Aztán jöttek a pofonok. Félénk,
tanyasi kollégisták jártak az osztályomba, és olyan gyerekek, akik nem
voltak korábban óvodások, csak előkészítősök. Nem voltak napközisek,
így nem volt tanító párom sem. És ott
voltak mellettük a nagyon jó képességűek is, így nehéz volt együtt foglalkoztatni őket. Ráadásul harminchárman voltak. Amikor az igazgatóm
megkérdezte tőlem az első hét végén,
hogyan boldogulok, azt válaszoltam
neki, hogy nem is látok minden gyereket egyszerre. Fel volt adva a lecke.
– És az utolsó óra?
– Azt hittem könnyebb lesz. Csak

jöttek, jöttek elő az emlékek. Nem
volt könnyű elfogadni, amikor betettem magam után az ajtót, hogy lezárult egy korszak.
– Manapság nem divat egy helyen
negyven évet eltölteni. Önt mi tartotta
meg négy évtizedig az iskolában?
– Alapvetően hűséges típus vagyok. Az, hogy elhagyom a pályát,
soha sem fordult meg a fejemben.
Szerettem a munkámat. Jól éreztem
magam a tantestületben. Anyaként
nagyon megfelelt nekem az akkori
munkaidő-beosztás. El sem tudtam
képzelni, hogy mással foglalkozzam.
Másik iskolába átmenni meg végképp nem akartam. A Bocskai Iskola
nagyon elismert volt.
– Mi az, amit munkája során mindig
szem előtt tartott, mi volt a pedagógus
hitvallása?
– A munkámat igyekeztem alázattal, szorgalommal, lelkiismeretesen
végezni. Az volt a célom, hogy játékosan, élvezetesen tanuljanak a gyerekek, megkönnyítve az átmenetet
az óvoda, és az iskola között.
Matematikát tanítóként az volt a
feladatom, hogy a gyerekek szilárd
ismeretekkel,
alapképességekkel
rendelkezzenek. A lehető legjobban,
legpontosabban tanuljanak meg
számolni, akarjanak, merjenek gon-

dolkodni. Nagyon fontos volt számomra, hogy ne tananyagot, hanem
gyereket tanítsak. Mindig szem előtt
tartottam, hogy ne csak a lemaradókkal, a legjobb képességűekkel, a
versenyre készülőkkel foglalkozzam,
hanem minden egyes tanulóval, hogy
mindenki képességének megfelelően, maximálisan teljesítsen. Arra
törekedtem, hogy megértessem a
gyerekkel, hogyha valamit szeretne,
tenni kell érte. Igaz, hogy az iskola
elsősorban a tanulás színtere, de kolléganőmmel együtt ennél is fontosabbnak tartottuk, és nagyon sokat
dolgoztunk érte, hogy embereket,
jó embereket neveljünk. A becsületesség, az igazmondás, a szorgalom,
a segítőkészség, a jó szív, a kitartás,
a felelősségérzet legalább olyan fontos, és értékes volt számunkra, mint
a tantárgyi tudás. Szabad volt nálunk
tévedni, hibázni, de mindig elvártuk
a gyerekektől, hogy vállalják fel a tetteiket. Igyekeztem sok időt fordítani
a játékra, a jókedvű tevékenységekre.
– Mit tart munkája legnagyobb sikerének?
– Nincs legnagyobb siker. Városi
versenyeken voltak helyezések, de
soha nem tartottam fontosnak, hogy
egy elsős- másodikos gyerek versenyezzen. Sok kis siker volt. Sikernek
tartom, mikor az órán egyszer csak
felkiált a gyerek, hogy ”értem már,”
amikor a gyerekek örülnek, mert sikerült valamit megtanulni, amikor
azt mondják, hogy szeretik a matematikát, és a tesi órát, amikor jól
érzik magukat együtt, amikor odacsempészik az asztalra a nekem készített rajzaikat, amikor átölelnek,
amikor elém futnak, amikor az ablakban várnak, mert már 2 percet
késtem .
– Mit javasol a pályakezdőknek?
– Maradjanak a pályán, mert nagy
szükség van rájuk. Ne engedjék, hogy
a mindennapi nehézségek elvegyék a
kedvüket ettől a szép hivatástól.
bertalan

A közbiztonság javításáért
A Hajdúböszörményi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Közalapítvány Kuratóriuma, valamint
a Hajdúböszörmény Város Bűnmegelőzési Tanácsa együttes
ülést tartott december 3-án.
A testületek tagjai többek között a
polgármester, a rendőrkapitányság
vezetője, a közterület-felügyelet és a
mezőőrség vezetője, önkormányzati
képviselők, a járásbíróság és ügyészség vezetői. Mindkét szervezet a
város lakossága biztonságérzetének
növelése, a bűncselekmények megelőzése és a közbiztonság javítása
érdekében tevékenykedik. Legutóbb
a napirendjeik között szerepelt Böszörmény
közlekedésbiztonsági
helyzete. A napirend tárgyalásakor
a tagok konkrét javaslatokat fo-

galmaztak meg a Középkerti-iskola környezetében lévő közlekedési
rend javítására, és a Péchy Simon Hajdúkerület utca között található
játszótér biztonságosabbá tételére.
A kuratórium döntést hozott, hogy a
rendelkezésére álló anyagi forrásokkal a böszörményi kamerarendszer
bővítéséhez járul hozzá.
A grémium elfogadta a következő
évi munkatervét is. Így megvizsgálja
a város veszélyes útkereszteződéseinek kérdését, a gyalogátkelőhelyek
biztonságát, a parkolás helyzetét,
prevenciós programokat a fiatalok
körében. A két szervezet alapvető
célja, hogy Hajdúböszörményre továbbra is jellemző legyen a több éve
megnyert cím, miszerint a városunk
„Biztonságos település”.
K.J.I.
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Ha az ünnep elérkezik
A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszöntjük Hajdúböszörmény valamennyi polgárát, kicsinyeket és nagyokat egyaránt.
Ismét elérkeztünk az év legszentebb időszakához,
amely várakozással, vágyakozással, reménnyel tölt el
minket. Városunk ünnepi külsőt öltött, karácsonyi fények csillognak az utcákon, tereken, a házak ablakaiban, falain, s remélhetőleg az emberi szívekben is. A
keresztény világban a karácsony Jézus Krisztus, Isten
egyszülött fia születésének az ünnepe, erre emlékezünk, mások pedig a szeretet ünnepét tartják. A születéshez vezető út, az advent, a várakozás időszaka, amikor Isten elküldte egyszülött fiát a világ megváltására.
A karácsony a legbensőségesebb ünnepünk, amely lehe„Az ünnep az élet rang- tőséget kínál arra, hogy a szeretet és az összetartozás
ja, felsőbb értelme.
jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor nyílik igazán alKészülj föl reá, testben kalmunk arra, hogy az egyre gyorsuló világunkban szüés lélekben.
netet tartsunk és szeretteink körében meghitten együtt
Ilyenkor felejts el min- ünnepeljünk. A gyertyák vasárnaponként gyúlnak meg,
dent, figyelj az ünnep- minden alkalommal eggyel több. A világító gyertyák
re!"”
emelkedő száma szimbolizálja a növekvő fényt, ame(Márai Sándor)
lyet Isten Jézusban a várakozóknak ad. A karácsony
örök üzenete a szeretet, a törődés, az egymás iránti türelem, a mások megértésének szándéka, az önzetlenség.
Tudnunk kell tiszta szívvel, szeretettel örülni, majd ezt
meg kell tanítanunk gyermekeinkkel és unokáinkkal is.
Az igazi öröm akkor és úgy születhetik szívünkben, ha
másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk. Törekedjünk arra, hogy minden napunk egy kis karácsony
legyen! Figyeljünk azokra az emberekre is, akik nem
tudják megosztani senkivel a karácsony élményét! Egy
kedves szóval, egy mosollyal tegyük széppé nekik is az
ünnepet!
„A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg éppen azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent
elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”
(ismeretlen szerző)
E gondolatok jegyében kívánunk városunk minden lakójának békés, szent karácsonyi ünnepet és
eredményekben, egészségben gazdag, boldog új
esztendőt!
Koláné dr. Markó Judit jegyző
Kiss Attila polgármester
Fórizs László és Sőrés István alpolgármesterek

Az öröm gyertyája
Meggyújtották a harmadik gyer- Jézus születésének, a karácsony szenttyát a város főtéren elhelyezett ad- ségének ünnepét. Ezt követően Bodogán
László görögkatolikus parókus osztotta
venti koszorún, december 12-én.
meg ünnepi gondolatait. Elmondta, Jézus
Elsőként Molnár Ivett, a Baltazár-isko- születésének évében is szörnyűségek törla tanulója szavalta el Ady Endre „Kis ka- téntek, mégis elhozta a reményt a kereszrácsonyi ének” című versét. Majd Fórizs tények számára. Bár az idei év is sok neLászló alpolgármester beszélt az adventi hézséget tartogatott az emberiségnek, ma
hagyományokról. Mint fogalmazott, a is ugyanazt ünnepeljük, hogy velünk van
hívő ember megbánja bűneit, az össze- az Isten. Karácsonyra készülődve pedig
szedettséget és a szent fegyelem erényét azt ünnepeljük, hogy Isten meglátogatta a
igyekszik gyakorolni. Elmondta még, mi emberi természetünket.
Az adventi gyertya meggyújtása után
hogy a harmadik gyertya kiemelkedik a
Boggie
(Csemer Boglárka) adott adventi
többi közül, mert advent második felének
kezdetét jelzi, színe ezért rózsaszín, amely koncertet a művelődési központ színházaz örömöt szimbolizálja. Végezetül az al- termében, akinek zenekarában a hajdúböpolgármester azt kívánta mindenkinek, szörményi Szabó Tamás dobolt.
C.I.
hogy örömben és boldogságban élje meg
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Karácsonyi gyülekezet
8
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.
És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett
erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek
nektek, amely az egész nép öröme lesz: 11üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a
Dávid városában.
12
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.
13
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt
mondták: 14Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
15
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. 16Elmentek
tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, 18és mindenki,
aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19Mária pedig mindezeket
a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. 20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és
magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.
Ige: Lk. 2,8-20
Kedves Ünnepváró Hajdúböszörményiek!
Pár nappal ezelőtt elém került egy újságcikk ezzel a címmel: „A jövőből jöttünk és elveszítettük a barátainkat!” A cikk a fiatal nemzedék elmagányosodásának veszélyére hívta fel a figyelmet. A biblia szerint Isten nem magányos életet tervezett el nekünk, hanem közösségre teremtett minket. 2021 karácsonyára mi is úgy készülünk, hogy elszigeteltségben töltött hónapok
vannak mögöttünk. Ezért nagyon vágyunk a közösségben, családban, gyülekezetben megélhető
igazi ünnepre. Az első karácsony történetében vegyük észre, hogy milyen is volt az a közösség,
amely először hallotta a Megváltó születésének örömhírét. A pásztorok közösségének története
válhat a mi családunk, a mi gyülekezetünk, a mi városunk történetévé is.
1. A pásztorok közössége nem idilli közösség. Ők nagyon egyszerű, írástudatlan emberek
voltak. Veszélyes és nehéz mesterségük volt. A társadalomnak az a rétege, akik nem sok megbecsülést kaptak, tisztátalannak tartották őket, mert munkájuk miatt nem tudtak eleget tenni
a vallásos kötelességeiknek. Ha tanúskodni kellett egy peres ügyben, őket nem hívták, nem
adtak a szavukra. Felnőttek, egészségesek, munkaképesek voltak, de nem volt erkölcsi bizonyítványuk – mondanánk ma. Lenézett, kiközösített emberek voltak. Ha bajba kerültek, akkor nem volt kötelező segíteni rajtuk. (Néprajzkutatók szerint hasonlóak voltak a hortobágyi
pásztorok is. Kemény szívű, kemény szavú, rideg és vallástalan réteg.) A karácsonyi örömhír
mégis először őket érte el: „Üdvözítő született ma nektek”. Vagyis nemcsak a vallásosoknak, a
kiváltságosoknak, a gazdagoknak, a befolyásosoknak, az ügyeseknek, hanem „nektek”, a világ
megvetettjeinek, szegényeinek. Ti is beletartoztok abba a körbe, akik vigyázatlan kezébe Isten
a legdrágábbját adja oda. Sőt, pont az ilyen közösségekért küldte, mint, amilyenek a pásztorok
voltak, és mint amilyenek mi vagyunk. Akik olykor magunkat, a családunkat, a városunk népét
sem becsüljük sokra.
Isten ott a betlehemi mezőkön harsányan adja a pásztorok tudtára, hogy értük jön a földre!
Mennyei seregeket küld hozzájuk. A bibliai időkben sokakhoz küldött Isten angyalokat (Ábrahámhoz, Jákobhoz, Gedeonhoz, Ezékielhez, Máriához, Józsefhez, Zakariáshoz), de egyikhez
sem küldte „mennyei seregek sokaságát”, csak a megvetett, lenézett pásztorokhoz. Ezzel tette
félreérthetetlenné az üzenetét: Fontosak vagytok nekem! Hiszem, hogy Istennek fontosak a
mi közösségeink is! Kedves Olvasó! Bizonyára nem tökéletes az a közösség sem, amely Téged
körbevesz a családodban, a munkádban, az egyházban, a városunkban, de Isten számára fontos.
Nem kiragadni akar közülük, odaállított közéjük, mert ott akar használni és formálni Téged!
2. Az örömhírt halló közösség egymásért felelős közösség. A pásztorok együtt rettennek meg
,és együtt látják a megnyílt ég csodáját. Együtt hallják a jó hírt, és együtt örülnek. De, ami a
legfontosabb, együtt jutnak elhatározásra, hogy elindulnak Jézust megkeresni. Így döntenek:
„Menjünk el mind Betlehembe!” Így gondolkodnak: Senki nem maradhat ki közülünk ebből a
csodából! Mindennél fontosabb, hogy mind együtt találkozzunk a Megváltóval! Még a nyáj sem
olyan fontos ezen az éjszakán, induljunk mind! Vagyis kölcsönösen bíztatják egymást a Krisztushoz való közeledésre. Együtt kell eligazodni Isten üzenete alapján. Az eddigi sorstársak, barátok, munkatársak, bajtársak most testvérekké válnak a Krisztus keresésben és megtalálásban.
Milyen nagy dolog ma is, ha egy család, vagy munkatársak, vagy barátok együtt indulnak el a
Krisztuskeresés útján! És milyen nagy az örömük, ha együtt rá is találnak! Isten ilyen közösséggé akar bennünket is tenni, akik tudjuk egymást segíteni, lelkesíteni a hit döntéseire. Ha
mi is tudnánk elindítani, hívni, bátorítani egymást Krisztus felé. Persze ehhez az is kell, hogy
ismerjük egymást, hogy a bizalom szálai összekössenek minket! Együtt kell munkálnunk azt a
légkört, amelyben ez megvalósulhat!
3. Az örömhírt halló közösség, örömhírt mondó közösség. „Elmondták mindazt, amit erről
a kisgyermekről az angyalok hirdettek”. Elmondták először Máriának és Józsefnek, hogy ő a
Messiás, ő a Szabadító! Jó hírt mondanak ennek az egyszerű és szegény fiatal házaspárnak,
akik az utóbbi időben csak rossz hírt hallottak. Rossz hír volt, amikor jött a császári parancs,
hogy mindenki menjen a maga városába. Nem volt kivétel, mert a katonák mindenkit kényszerítettek, hogy útra kell kelni.
Gondolom, hogy imádkoztak is: „Uram, csak bírjuk ki valahogy, csak nehogy az úton jöjjön a
kis-baba.” Kb. 110 km-t gyalogoltak csomagokkal, hegyre fel, hegyről le. Kisbabával a hasában,
egy nőnek az utolsó hetekben már 110 m is soknak tűnik! Aztán, amikor azt gondolták, hogy
vége van a megpróbáltatásoknak, akkor jött egy másik rossz hír, hogy nincs hely egy házban
sem. Míg végül egy istálló lett a szállásuk. Ott hozta világra az úttól elgyötört anya a gyermekét. Annyira vágytak más valami jó hírre! És akkor zörgettek az istálló ajtaján: „Kik vagytok,
honnan jöttök?” „Egy most született gyermeket keresünk. A nevét sem tudjuk, de egy jászolban
fekszik.” És elmondják a jó hírt, amit a mennyei seregektől hallottak arról a Gyermekről. Ekkor
értik meg, hogy nem volt véletlen semmi! A császár parancsa, a hosszú út, az istálló! Mindez
benne volt Isten tervében! Nem hagyta el őket, végig vigyázott rájuk! A pásztorok a házaspár
számára így váltak örömhírt mondó közösséggé.
Hamarosan ott leszünk az ünnep napjaiban. Mi tudunk-e majd örömhírt mondó emberré és
közösséggé lenni? Annyi rossz hírt hallottak az emberek az elmúlt hónapokban, években járványról, halálról, nehezítő körülményekről…Úgy vágynak a jó hírre! Nagyon kellenek a Krisztusról örömhírt mondani tudó családok és közösségek! Keressük és találjuk meg a módját ennek
2021 karácsonyán?
4. A pásztorok hálaadó közösséggé váltak. Visszatértek oda, ahonnan jöttek, de nem úgy,
mintha semmi sem történt volna. Nem a régi nótát fújva, hanem új éneket énekelve. Dicséretet
és hálaéneket zengve mennek vissza. Átformálta őket az, hogy tudták, Isten szereti ezt az embervilágot és benne őket is, mert Szabadítót küldött nekik. Ettől másak lettek a hétköznapjaik
is. Indítson bennünket is hálára az, amit Isten értünk tett, hogy a Fiát adta ide közénk, hogy
megmutassa milyen az Isten országának légköre és tágassága. Merjünk ünnepelni, teljes szívvel
örülni! Merjünk hálaéneket énekelni azzal a hanggal, amit Isten nekünk adott. Így formálódjunk Krisztusi közösséggé! Ámen.
Lomentné Szopkó Tünde lelkész
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Sokan vallják, hogy egy ékszer
több mint egy darabka megmunkált nemesfém. Elvarázsolja a
szemlélőt az az aprólékos munka,
amelyet egy ékszer kidolgozása kíván. Ilyen alkotómunkát végeznek
Bányai Mihály és Orbán László ékszerészek, ötvös mesterek.
– Hogyan lett ékszerész?
B. M.: Az édesapámnak köszönhetem. Tizenöt és fél évesen, 1970-ben
kezdtem a szakmát. Abban az időben
nem volt nagy választási lehetőség.
Kisipari termelőszövetkezetnek volt
az elnöke, sikerült elhelyeznie engem
egy tanműhelyben. Mai napig áldom
az ötletét. Büszke vagyok rá, hogy ezt
a hivatást választottam. Ez egy szép
pálya. Egész életem erről és a családomról szól.
O. L.: Bevonzott a hivatás. Már gyermekkoromban szerettem a köveket és
ásványokat gyűjteni. A nemesfémek
iránt is érdeklődtem. Ráadásul a kézügyességem ugyancsak jó volt. Huszonkét éves koromban felköltöztem
Budapestre és ott tanultam a szakmát.
– Hol végezte az iskoláit? Melyek voltak a legfontosabb állomások a hivatásában?
B. M.: Aradon. Három éves szakközépiskola volt, és utána természetesen
segédként dolgoztam. Kilencvenben
települtünk át Magyarországra. Rá
három évre már vállalkoztam. Mestervizsgát is tettem 1993 őszén, Budapesten. A Hajdú Áruházban béreltünk egy kis „szigetet”, innen indult
az egész. Ezt követően a Weszprémy
utcán vettünk egy üzlethelyiséget, azóta itt folyatatjuk a tevékenységünket.
Ez egy családi vállalkozás. Két lányunk
van, a nagyobbik a Debreceni Egyetemen tanít, a kisebbik viszont 15 éve
tagja a cégnek. A feleségem is a vállalkozásban dolgozik.
O. L.: Budapesten, a Práter utcai kézművesipari szakiskolában tanultam ki
a szakmát. Ötvös, aranyműves lettem.
Két éves nappali tagozaton végeztem,
ezzel egy időben becsüsvizsgát tettem
és elvégeztem a drágakőfoglalói tanfolyamot is. Ez egy elég intenzív két év
volt az életemben. Az iskolában nagy
tudású idős mesterektől tanultam. A
tanulmányaimat befejezve 2009-ben
megnyitottam a saját üzletemet, ami
mai napig a Petőfi utcán üzemel. A
kezdet nehéz volt, de elhivatottsággal
és kitartó munkával sikerült eredményessé tenni a vállalkozást. Én a sikert
feleségemnek és munkatársnőmnek is
köszönhetem. Nélkülük nem boldogulnék.
– Mitől szerethető az Ön számára ez
a hivatás?
B. M.: Ezt mindenki másképp éli
meg. Nekem a sikerélmény a legfontosabb. Nagyon szeretem a változatosságot. Éves szinten változnak a trendek
és a divatok. Ezeket követni kell, erre
nagy hangsúlyt fektetünk. Sikerélmény egy ékszer elkészítése vagy javítása is. Emellett a vásárlókkal való jó
kapcsolat és ügyfeleink elégedettsége
is egy fontos szempont. Ezek a fő motivációim.
O. L.: Számomra a legnagyobb csoda, hogy egy kis darab anyagból kiindulva, képzelettel, fantáziával, azt tu-
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dom megalkotni, amit éppen akarok.
Nincsenek határok. Mai napig úgy
megyek be az üzletbe, hogy még mindig szeretem végezni a munkámat, az
alkotás szeretete visz előre nap mint
nap.
– Ez a hivatás valahol művészet is?
B. M.: Bizonyos mértékben igen.
Egy ügyes kézműves „megüti” a művészi szintet.
O. L.: Nem nevezném magamat
művésznek, egyszerű aranyműves vagyok. Azonban kell hozzá fantázia,
nyitottság a művészetek felé, azért,
hogy olyat tudjon alkotni az ember,
ami magával ragadó.
– Hogyan készülnek az ékszerei?
B. M.: Attól függ, hogy egyedi megrendelésről van szó, vagy egyéb, kézzel
készült ékszerről. Utóbbira mondok
egy egyszerű példát, a karikagyűrű készítését. Azt tudni kell, hogy Magyarországon nagyon szigorúan veszik az
anyag minőségét. Ezáltal ez nem törtaranyból készül. Még a színárnyalatoknak is meg kell felelni. Nem lehet
benne kadmium, nikkel. Az allergén
anyagokat kiszűrjük. A tiszta anyagból hengerlés által készülnek ezek az
ékszerek.
O. L.: Általában megrendelésre készítek ékszereket. Ha a vevőnek egyedi
elképzelései vannak, minden paramétert átbeszélünk, és ez alapján készül
el, hagyományos kézműves technikával az ékszer.
– Mennyiben engedi meg ez a munka a
szabad alkotást?
B. M.: Az alapanyagárak nagyon
magasak. Ezzel azt értük el, hogy nagyon nehéz manapság olyan kollekciót összeállítani, amit nyugodt szívvel
ki merek tenni a vevők elé. Mi törekszünk erre. Természetesen bizonyos
mértékben ez a munka engedi a szabad alkotást is. Persze a megrendelő
szava a meghatározó.
O. L.: Én azt szeretem legjobban,
amikor meg tudom valósítani a saját
ötleteimet is. Érkeznek olyan konkrét
megrendelések, amikor teljesen meg
kell felelni a vevő igényeinek. Ezt tudomásul kell venni. Sok visszatérő vevőm azonban szereti a stílusomat és
szabad kezet ad az adott ékszer elkészítésében.
– Tapasztalata szerint, egyéniségüknek megfelelően választanak ékszert a
megrendelők?
B. M.: Általában a vásárlók tudatos

elképzelésekkel érkeznek az üzletbe.
Itt szembesülnek azzal, hogy harmincnegyven darab közül kell kiválasztani
az áhított ékszert. Ilyen esetben menet közben megváltozhat az igénye.
Természetesen segítünk mindenkinek
a megfelelő döntés meghozatalában.
Most például drágaköves ékszereket
hoztunk be a boltba. Ezek nem olcsók.
Eddig a fogadtatásuk pozitív.
O. L.: Nem mindig van ez így. Előfordul, hogy a megrendelő máson látott egy ékszert, és olyat szeretne. Ez
nem biztos, hogy az ő egyéniségének
is megfelel. Jobb, ha a saját stílusunk
alapján választunk. Mi pedig abban
segítünk, hogy olyan ékszert válaszszon az ügyfél, ami megfelel a viselési
szokásainak.
– Kapott-e valaha furcsa megrendelést?
B. M.: Igen. Egyszer bejött az üzletbe egy aranyos hölgy, akinek a férje nagyon-nagy horgász. Egy pontyot
szeretett volna készíttetni neki. Én
természetesen elkészítettem a medált.
Mindenki felismerheti belőle a halat.
Emellett szarvasfogat, de gyermekek
tejfogát is foglaltam már aranyba.
O. L.: Voltak már érdekes megrendeléseim. Például ilyenek a vadászékszerek, amik a kilőtt őznek a gyöngyfogából készültek. Volt cápafog-befoglalás
is a pályafutásom során. Előfordult,
hogy valaki a kutyájának a kiműtött
vesekövét akarta foglalatba helyeztetni. Ez végül nem készült el.
– Milyen ékkövet tartalmaznak leginkább az ékszereink?

XXXI. ÉVFOLYAM 44. SZÁM

B. M.: A legjellemzőbbek a cirkonok,
vagy a swarovski kristályok. A drágaköveknél a legnépszerűbb a briliáns
csiszolású gyémánt. Ezeket párosítják
smaragdokkal, zafírokkal, ónixszal,
rubinnal, akvamarinokkal.
O. L.: Ez mindig a megrendelő igényei szerint történik. Én drágakőfoglalással is foglalkozom. Gyakran kerül
a munkaasztalomra gyémánt és egyéb
drágakő. Opál, smaragd, rubin, zafír.
A drágakövek közül a gyémánt a legkedveltebb, mert a színe miatt nem
kötött, bármihez viselhető.
– A gyűrűk méretein lehet változtatni?
B. M.: Igen. Ha nagyon sok köves
a gyűrű, akkor nem ajánlott például
a szűkítése, mert ki kell vágni belőle.
Ezeket nem lehet préselni. A vágás
által megmozdulhatnak a foglalatok.
Ezek után várható, hogy szépen elkezdenek potyogni a kövek a gyűrűből.
Erre mindig felhívjuk a vevők figyelmét. Bővíteni is lehet a gyűrűket, ennek is vannak sajátosságai.
O. L.: Lehet. De nem minden esetben érdemes. Például, ha tele van kisebb kövekkel, abban az esetben ezek
kilazulhatnak. Ilyenkor minden egyes
foglalatot át kell nézni, meg kell igazítani. Nagyon elvékonyítani sem szabad a gyűrűt, mert akkor gyengévé válik. Bizonyos esetekben plusz anyagot
toldunk a gyűrűbe, hogy a stabilitás
megmaradhasson.
– A szakma az ön számára munka?
Hobbi? Hivatás?
B. M.: A szakmám a hivatásom, a
munkám a hobbim. Így hatvanon túl
azt kell, hogy mondjam, nekem ez szórakozás is, ami örömmel tölt el. Amit
beterveztem az életben, már megvalósítottam. A nagykereskedésünknek
köszönhetően rengeteg külföldi partnerrel találkozunk. Ezzel párhuzamosan sokat utazunk. Ez egyáltalán nem
unalmas. Ezáltal tanultunk nyelveket,
beszélünk olaszul és angolul. Valamilyen szinten tehát ez egy szórakozás. A
bolt, a kiskereskedelem teljesen más.
Itt van egy árukészlet, amit folyamatosan bővítünk. Ezáltal próbálunk
mindenkinek megfelelni.
O. L.: Az alkotásba teljesen bele tudok merülni. Nevezhetjük hobbinak
vagy hivatásnak, szeretem a szakmám. Az a célom hogy minden munka, amit kiadok a kezemből, magas minőségben készüljön és boldoggá tegye
a megrendelőt.
Bertalan Erzsébet
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Köszönjük továbbá nagylelkű adományukat az alábbi vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik támogatásával fejlesztő játékokat szerezhettünk be, sajátos nevelési igényű tanulóink boldogságára: Clement Tamás, Borép Hungária Kft:
Borsó Sándor, Kovács Márton, Vincze Imre, Nagy Gábor,
Deák-Gép: Deák Róbert, Kovács Sándor, RENADIL Bt: Nagy
Imre, Nagy Tamás, Dorina Gyermekdivat, Czakó József Péter,
Dobó Imre, Varga István, Dobó Imre, Bocskai Katonái, Beregszászi Étterem: Szabó Gábor, Erdős László, Konyári Péter,
Tóth Imréné, Gál József, Horváth János, Speciál–Mix: Hajdu Tamás, DESZKA Kft: Nagyhajú Sándor, NATUR-Porta BIO
Bolt, KOM-ÉP Bt: Forgács Lajos.

Karácsonyi hangverseny
a görögkatolikus templomban,

december 19-én (vasárnap) 17:00 órától
A műsorban fellép:
a Bartók Béla Zeneiskola és a Bethlen Gábor Általános Iskola
tanulóiból összeállított énekkar Rozsné Fekete Csilla vezényletével
és a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar
Vezényel: Gáll Péter karnagy
Zongorán kísér: Tóth Erika másodkarnagy, korrepetitor
Szólót énekel: Rozsné Fekete Csilla szoprán
A karácsonyi hangversenyre a belépés díjtalan!

Közel-keleti barangolás
Az Eötvös-iskola az Erasmus+
program keretében november 15.
és 20. között négy diák és két felnőtt kíséretében utazhatott a törökországi tengerpartra, Mersin
városába.
A házigazda iskola változatos és
tartalmas programokkal fogadta a
vendégeket. A böszörményi vendégek megismerhették a török oktatási
és pedagógiai rendszert. Többek között azt is, hogy a fazekasság és márványtechnika hogyan épül be, mint
kulturális örökség a diákok mindennapjaiba. Kirándulásaik alkalmával
megismerhették az ország néhány
földrajzi, természeti szépségét, történelmét, s a kulturális örökségét
őrző vidékeit. Tarsus városában
például Szent Pál szülőházának maradványait tekinthették meg, ahol
egy kút is található. A hiedelem szerint, annak vize minden betegségtől
megszabadítja használóját. Jártak
a világörökségként számon tartott
Kappadókián. A központi Anatólia
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régiójában találhatók a 60 millió éve
kialakult „tündérkémények” vagy
„gomba” formájú földtani alakzatok
és sziklatemplomok. Eljutottak a vendégek Kizkalesibe „Maiden’s Castle”
leányvárba is. A legenda szerint volt
egy király, aki nagyon szerette egyetlen lányát. A királynak megjósolták,
hogy szeretett gyermekét egy kígyómarás következtében el fogja veszíteni. Ezért a király várat építtetett a
parttól 200 méterre a tengerbe, hogy
megakadályozza a tragédiát. A leányát beköltöztette és ellátta minden
földi jóval. Egyik alkalommal, amikor
a legfrissebb szőlőt küldte gyermekének, a kosárban megbújt egy kígyó,
ami elvette leányának életét. A program részeként még spanyolországi,
görögországi utazás is vár a diákokra.
Míg Hajdúböszörményben az Eötvös-iskola közössége, várhatóan jövő
februárban látja vendégül partnereiket.
Szekeresné Bereczki Rita
intézményvezető-helyettes

A közelmúltban Kárándi Erzsébet, a
Fazekas Gábor Idősek otthona vezetője
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által adományozott PRO CARITATEdíjat vehette át.
Az elismerést a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a
szociális szakmák területén végzett
kiemelkedő tevékenységért, valamint
a miniszter feladatkörébe tartozóan,
az esélyteremtésért tett kiemelkedő
szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenységért kapta a díjazott.

Önzetlen felajánlók
A Szociális Szolgáltatási Központ
dolgozói ezúton szeretnék megköszönni a nemes lelkű felajánlóknak, hogy
felhívásunk megérintette Önöket.
Számos ajándék érkezett, többek
között társas- és plüssjátékok, mesekönyvek, valamint édesség.
A csomagok a szociális szakemberek
által kiosztásra kerültek. A rászoruló
családok és gyermekeik pedig hatalmas örömmel fogadták őket. A Szociális Szolgáltatási Központ munkatársai
ezúton szeretnének boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánni az önzetlen felajánlóknak!
Az intézmény munkatársai

Ajándék

Karácsony estéjén szól a zene, az
égő gyertya és csillagszóró fénye
meghitt hangulatot sugároz. A
fenyőfa alatt ajándékok. Köztük
van a legnagyobb ajándék is. E rohanó, zajos, durva és hamis világban észrevesszük-e? Igaz, nincs
díszcsomagolásban. De ott van!
Ez az ajándék Jézus.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött fiát
adta, hogy valaki hiszen Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ján. 3/16.
Katonka Erzsébet

Egy év képekben
Takács László alkotásait tekinthetik
A Városházán a mezővárosi, hagyomeg az érdeklődők a Városháza aulájá- mányos paraszti élettel járó munkákat
ban. Az alkotó Munkácson született, láthatják az érdeklődők 12 hónapra
és ötéves kora óta, 1944-től Hajdú- bontva.
böszörményben él. A Bocskai-gimnáziumban Király Róbert művésztanár
figyelt fel tehetségére. Ösztönzőleg
hatott rá Munkácsy Mihály művészete, illetve Pálnagy Zsigmond, Pálnagy
Balázs, Maghy Zoltán és Káplár Miklós
munkái is inspirálták témaválasztását.

A zene csodája
Sok csoda történt már a művelődési központ színpadán. Most,
advent harmadik vasárnapján
lélegeztek együtt a zene ütemére, azok, akik részesei voltak a
koncertélménynek.
Az ütemet egy hajdúböszörményi
dobos adta, Szabó Tamás. És nekünk
már természetes, hogy ő is egykori
dobsulis, így Sándor László tanítványa. De valami történt ezen az estén
a színpadon, ahol már gyerekkorában is állt. Az évek összegyűjtött
tapasztalatával érkezett egy olyan
énekesnővel, aki nemcsak tisztán
csengő hangját, a tiszta szívét is
elénk tárta. A közönség pedig nem
akarta elengedni. A képernyő által
elénk tárt világ meghatározósága

mellett, akkor és ott a közönség ragaszkodott az élő zene élményéhez.
Nem azt várták, hogy vége legyen,
hanem, hogy a részesei maradjanak
ennek az érzésnek. Ez a zene csodája! A szív csodája. Valahogy jó hinni,
hogy ez a csoda máshol nem történik meg, csak amikor hajdúböszörményi zenész áll a hazai színpadon.
És volt, hogy a fények csak a „mi fiunkon” álltak, a dobszóló betöltötte
a teret. Köszönet Csemer Boglárka
„Boggie” nak, hogy teret engedett
egy város büszkeségének! A közönség pedig nem volt hálátlan, hiszen
mindent elsöprő tapsban és szeretetben részesítette az énekesnőt és
zenekarát.
Sz.Sz.K.
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Közérdekű információk
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 és VÉDŐNŐI
szolgálat: Ady tér 10. (piac I. em.)
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–22.00
December 17. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
December 18-19. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
December 20. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
December 21. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
December 22. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
December 23. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
December 24. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
December 25-26. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
December 27. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
December 28. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
December 29. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
December 30. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
December 31. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Január 1-2. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Január 3. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Január 4. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Január 5. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Január 6. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Január 7. HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Január 8-9. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Január 10. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Január 11. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Január 12. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Január 13. ARANY SAS
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Január 14. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 18-20. (reggel 6-tól másnap reggel 6
óráig): dr. Pucsok Albert (06-30-953-6510), 2425-én dr. Szabó János (06-20-9-773-060), 2526-án dr. Nagy Ferenc (06-70-376-1138), 26-27én dr. Pucsok Albert (06-30-953-6510), január
1-2: dr. Szabó János (06-20-9-773-060), jan. 2-3án: dr. Tacsi Sándor (06-30-464-8667).
HBCOM ügyfélszolgálat:
Tigáz:

229-190
Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel:
36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-219-419,
hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

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.

(volt Pásztor u. 2. sz. alatti lakos, bádogos)

halálának 4. évfordulójára
„Könnyes szemmel fekszünk, úgy is ébredünk.
Sírban van a gyermekünk.
4 éve már, hogy sírodhoz járunk,
de megnyugvást soha nem találunk,
Tudjuk, hogy többé nem jössz.
De jó várni, hazudni a szívnek, mert úgy tud fájni.”
Bánatos szüleid.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk Édesanyánk,

özv. KOVÁCS IMRÉNÉ
(szül. Kunkli Eszter
volt Madarász V. u. 2 alatti lakos)

halálának évfordulójára
„Pihenj te drága szív, megszüntél dobogni.
Jóságod nem tudjuk feledni.
Áldd meg jó anyánk a dolgos két kezét, a szerető lelkét.
És megköszönjük néked, hogy ő volt a mi Édesanyánk.”

Szerető gyermekeid és unokáid.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

HADHÁZI ISTVÁN
halálának 4. évfordulójára.
„Milyen szomorú mindig egyedül lenni, valakit
mindenütt hiába keresni, valakit várni, ki nem jön
többé, valakit titkon szeretni örökké.
Az idő sem gyógyítja sebeinket, mert te igazán szerettél bennünket. Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz örökre.”
Soha el nem múló szeretettel emlékeznek rád:
Szerető feleséged, fiad: Pisti, lányod: Marika,
vejed: Anti, unokáid: Bence, Pisti, Tamás,
Márk, Liza és dédunokád: Boglárka.

SZABÓ IMRÉNÉ
(született Fekete Zsuzsánna)
halálának 1. évfordulójára.
„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
Szerető családja.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

MEZŐ MÁRTON
(volt kőműves mester)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

Megemlékezés

„A szeretet erő,
ha kihűl, visszasugárzik a napba,
és szeretteink lelke érkezik sugárhajón
mindennap reggeliző asztalunkra.”
(Reményik Sándor)

Fájó szívvel,
de el nem múló szeretettel emlékezünk

HORVÁTH SÁNDORNÉ
(született Ofra Julianna)

BOJTI SÁNDOR
(a FORMULA GP. nyugdíjasa)

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

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

„Nem az a bánat, amely fáj és amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk szótlanul egy életen át,
némán, csendesen. Úgy ment el, ahogy élt, csendben és
szerényen, drága lelke nyugodjék békében!”

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

ERDŐS ANTAL

XXXI. ÉVFOLYAM 44. SZÁM

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

„Nem az a bánat, amely fáj és amelytől könnyes lesz
a szem, hanem az, amit hordozunk szótlanul egy
életen át, némán, csendesen.Úgy ment el, ahogy élt,
csendben és szerényen, drága lelke nyugodjék békében!”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

MOLNÁR FERENC
halálának 9. évfordulóján.
„Tudjuk, hogy ha földi sátorunk
összeomlik, van Istentől készített hajlékunk,
nem kézzel csinált, hanem
örökkévaló mennyei házunk.” (Kor. II. levél 5.1.)
Felesége, fiai, menye, unokája, rokonai és tisztelői

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

FARKAS IMRÉNÉ
(született Fekete Katalin)

GENCSI MÁRTON
(a volt Zója Tsz. nyugdíjasa)

VARGA ANTALNÉ
(született Konyári Ilona Mária)

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

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

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

„Nem haltam meg
Nem, nem haltam meg
Csak egy angyal csókolt meg
A csókkal elrepültem.”

A gyászoló család.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

A gyászoló család.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

A gyászoló család.

2021. DECEMBER 17.
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A VÁROSI KÖNYVTÁR
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

Apróhirdetés
Olcsón eladók kis számítógépasztal,
forgószék, 5 literes, mércés, műanyag
kannák, 2x3-as középszőnyeg, első tulajdonostól bolti televízió (60 cm), férfi kerékpár 26, 28, 80 cm-es, régebbi típusú
laptévé, 2 db cserépkályha. Tel: 52/227935 (Hb.)

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Vezetői ügyfélfogadás
Dcember 22-én, szerdán Koláné
dr. Markó Judit jegyző tart személyes ügyfélfogadást 9-12 óráig a
Polgármesteri Hivatalban.

Meghívó
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők a
Maghy Művészházba

Papp-Für János: Hipnagógia
című verseskötetének bemutatójára,
december 21-én 17 órára.
A könyvet bemutatja
és a szerzővel beszélget: Áfra János.
Belépés csak védettségi igazolvánnyal.

SZABÓ GÁBOR
halálának 1. évfordulójára.
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak neked,
Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk,
Te is itt élsz velünk.”
Szerető feleséged,
gyerekeid családjukkal.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

TAKÁCS ANDRÁS
halálának 2. évfordulójára

MOLNÁR ANDRÁS
(volt Nánási utcai lakos)
halálának 3. évfordulóján.
„Mosolygó arcodat nem látjuk többé,
drága emléked bennünk él örökké.
Ami neked nyugalom, az nekünk örök fájdalom.
Most is úgy szeretünk, soha nem feledünk.”
Drága jó férjem, Édesapánk,
papánk, Isten veled örökre.

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.”
„Mindent adhat az ég kétszer,
márványkincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer,
szerető édesapát!”
Szerető feleséged, fiaid: András, Tibor,
menyed, Ági,
és unokáid: Péter, Ádám, Andris, Dorina

Gyászjelentés
A gyászoló család mély fájdalommal
tudatja, hogy

Megemlékezés

december 22. (szerda)
8.00 - 16.00
december 23. (csütörtök) 8.00 - 16.00
december 24 - 26.
ZÁRVA
december 27. (hétfő)
8.00 - 16.00
december 28. (kedd)
8.00 - 12.00
december 29. (szerda)
8.00 - 16.00
december 30. (csütörtök) 8.00 - 16.00
december 31. (péntek)
8.00 - 12.00
január 1 - 2.
ZÁRVA
NYITÁS: 2022. január 3. (hétfő) 8 óra

Minden kedves
Olvasónknak
áldott, békés ünnepeket,
és boldog új évet kívánunk.
A Szabadhajdú szerkesztősége

Az újság legközelebbi számát
2022. január 14-én vehetik kézbe.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Jegyzője
(Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet jogi ügyintéző munkakör betöltésére.
Közszolgálati jogviszony időtartama: A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben,
hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából, tartósan távollévő köztisztviselő munkába állásáig – határozott időre szól.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: A Képviselő-testület működésével összefüggő jogi előkészítő feladatok ellátása, rendelettervezetek előkészítése a szakreferensi rendszer alapján. Az önkormányzat általános és a vezetéshez kötődő feladatok ellátásának előkészítése törvényességi
szempontból.
Pályázati feltételek: • magyar állampolgárság • cselekvőképesség • büntetlen előélet •
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontjában meghatározott szakképzettség (I.
besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség)
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat • közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga • felhasználói szintű számítógépes
ismeret • város helyi ismerete
Pályázathoz csatolandó íratok: • végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata • 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt) • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket
igazoló dokumentum.
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2022. január 2. napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/221/2021.,
valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt.
(Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)
Pályázat elbírálásának módja, határideje: A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója –
Polgármester egyetértésével – 2022. január 14. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről,
vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. január 17. napjától tölthető be.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

ZELENKA ILONA
halálának
31. évfordulójára
PREZENSZKI LAJOSNÉ
született Asztalos Mária

SŐRÉS LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulójára.
„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet.
Szorgalom és munka volt az életed.
Mindent megadtál, mi Tőled telhetett,
legnagyobb volt a Te szereteted.”
Szerető családod, barátok.

90 éves korában örökre megpihent. Drága
szerettünk temetése 2021. december 21-én
(kedden) 10 órakor lesz a Hajdúvidi Köztemető ravatalozójából, a Görög-Katolikus Egyház
szertartása szerint.
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó szíved
nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

és testvére,
ZELENKA EDIT
halálának
8. évfordulójára.
„Elmentünk Tőletek, nem tudtunk búcsúzni, nem volt már időnk, el kellett indulni.
Szívetekben hagytuk emlékünket örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.
Soha nem feledünk Titeket.”
Bánatos szüleitek, testvéretek Tünde, férje Józsi, és keresztfiad Joci.
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Együttműködés a szabadidősportért
Az Aktív Magyarországért program keretein belül épített 1 kilométer hosszú, 150 centiméter széles,
rekortán borítású Fürdőkerti Futókört már egy éve használhatják a
sportolóink. A pálya elvileg nappali
használatra készült és a nyitvatartási időszakhoz igazodva használható.
De a legtöbben csak munka után,
vagy éppen előtte tudnak sportolni,
általában sötétben. A pályavilágítás
hiányában sokak panaszolják, hogy
nem tudnak futni. Mivel a pálya
ingyenesen használható, bevétele
nincs, viszont a fenntartása komoly
kiadásokkal jár, nehéz fejleszteni saját erőből.
Ennek orvoslására fogott össze a
Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont és az idén 25 éves Tekergők
Sport Egyesület. A közösen szervezett rendezvények számos, sportolni vágyó fiatalt és felnőttet egyaránt
megmozgattak az elmúlt időszakban. Az együttműködésnek köszön-

hetően az október 31-i programunk,
nemcsak a szabadidős kikapcsolódást szolgálta, hanem a közösségi
összefogás erejét is megmutatta.
A Tekergők Sport Egyesület támogatóinak köszönhetően, 25 darab lámpaoszloppal gazdagodott a futókör,
amely közel 500 méter pályarészt
tud majd megvilágítani. Így nem
csak az edzésre érkező gyerekek tudnak majd biztonságosabban sportolni, hanem minden futó örülhet
a fejlesztésnek. A napelemes lámpatestek beszerzése is folyamatban
van.
Fontos megjegyezni, hogy a futókör
használata télen nem javallott naplemente után, míg nincsenek lámpák, nem javasoljuk. Így az EMMI
és a Nemzeti Sportközpontok hozzájárulásával, a korlátozás nélküli
használat részlegesen, sötétedés
után korlátozásra kerül. A sportolók
türelmét kérjük.

2021. december 20 - december 23.
HÉTFŐ
Magyaros borsóleves
Csirkés penne carbonara
KEDD
Szárazbableves füstölt hússal
Debreceni aprópecsenye, hasábburgonya
SZERDA
Brokkoli krémleves levesgyönggyel
Rántott csirkemell, párolt rizs
CSÜTÖRTÖK
Májgombócleves
Tarhonyás hús, vegyes vágott

Birkózás
Az év utolsó versenyét rendezték Hajdúnánáson december 12-én, ahol a
böszörményi versenyzők szép eredményeket értek el. Csapatversenyben a
dobogó harmadik fokára állhattak, míg egyéniben Romsics Noel, Kósa Roland, Kósa Attila, Szabados Vince, Andorkó Linda első helyezést, Andorkó
Ádám második és Andorkó Dávid harmadik helyezést ért el.

Karácsonyi ajánlatunk
Rendelhető az alábbi időpontra:
2021.december 23. 15:00-20:00-ig
kiszállítással vagy elvitelre.

•Menü •
A Hajdúböszörményi Tanoda csapatába keresünk
szakmai feladatok ellátására heti 20 órában mentor közreműködőt.
Feladat: tanodába járó 30, elsődlegesen rendszeres gyermekvédelmi támogatással rendelkező,
hátrányos helyzetű, gyerekek toborzásában való közreműködés; a jogszabályoknak megfelelő adminisztráció naprakész vezetése; partneri kapcsolatok ápolása; szülőkkel való aktív kapcsolattartás;
gyerekek fejlesztése; tanszünetben szabadidős programok szervezése, lebonyolítása; közreműködő
pedagógusok munkájának segítése.
Munkaidő: a tanoda nyitvatartási rendjéhez igazítva, heti 20 órás munkavégzés, munkanapokon
14:00-18:00 óráig.
Jelentkezés feltétele: a szakmai önéletrajz, és végzettség másolatának megküldése a feherildiko.
fba@gmail.com címre. A feladat ellátásához erkölcsi bizonyítvány megléte szükséges, melyet a munkába állás idejéig köteles bemutatni a feladatot ellátó személy.
Elfogadott végzettségek: (oklevél hiányában nem áll módunkban a jelentkezést elfogadni) tanár,
tanító, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pedagógia szakos bölcsész, szociális munkás, szociológus, szociálpolitikus, kisebbségpolitikus, kulturális antropológus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, közösségszervező, ifjúságsegítő, andragógus, óvodapedagógus,
romológus, teológus vagy hittanár, hittan tanár.

Töltött káposzta:
Stefánia egész rúd:
Party fasírt:

300 Ft/db
3.000 Ft/20 szelet
2.000 Ft/kg

Tatár beefsteak zöldségekkel: 3.190 Ft/adag
Padlizsánkrém zöldségekkel: 2.590 Ft/adag

• Saláta •
Kukoricasaláta: 1790 Ft/kg
Burgonyasaláta: 1790 Ft/kg

• Rendelésfelvétel •
2021. december 20.

 06-20-425-7813

