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A hét arca

Ezerszer is igen! Igen?! – címmel tartottak összejövetelt a Házasság hete alkalmából a Bocskai
téri Református Gyülekezetben,
és házasságot megtépázott. Ezért
február 19-én.
ebben az évben is segíteni szerettek
volna azoknak, akik vigyázni akarnak a kapcsolatukra. A köszöntőt követően a Bárka Zenekar tanításában
„Jézus a fény” című dal hangzott el.
Majd a jelenlévők közös imájukban
többek között köszönetet mondtak,
hogy a bizonyságtételen lehetnek, illetve áldást kértek az alkalomra.
A rendezvény további részében Kovács Károly és felesége egy szerelmes
kalandtúrára kalauzolta el a jelenlévőket. Többek között olyan kérdésekre is választ adva, hogy miért olyan
nehéz a házasság, vagy tudtad-e mi
lakozik a párodban. A bizonyságtételben többek között elhangzott, hogy a
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Sport

Hatással vagyunk egymásra
a gyerek tovább. Ezért fontos megismerni egymás családját. Fiataloknak
adott tanácsában megfogalmazta,
hogy készüljenek a házasságra, mert
az jó dolog. De ne arra készüljenek,
hogy megtalálják az igazit! Hanem
arra, hogyan tudnak a legjobb házastárssá válni. Születéstől fogva arra
kell készülni, hogy jót akarunk adni
a másiknak. Az Isten a házasságban
tanítani és segíteni akar. Ne látásban
járjunk, hanem hitben! Megragadva
azt, amit a Teremtő mond. Az előadó hozzátette, hogy az egész életünk szinte arról szól, hogy boldogok
legyünk. Ha boldogok szeretnénk
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lenni, akkor legyünk béketeremtők.
Vagyis, amikor harcol a másik, aktívan kezdjünk el a békén dolgozni. Aki
szeretne örülni az életnek, az cselekedjen jót. Kovácsné Ember Katalin
hangsúlyozta, hogy a konfliktusok
és nehézségek sokszor eltávolítanak
egymástól bennünket. Ennek ellenére újra és újra igent kell mondanunk,
akkor is, ha nehéz. Ez Isten segítsége
nélkül nem működne. Intelemként
elhangzott a bizonyságtétel során,
hogy amikor beismerjük, hogy tehetetlenek vagyunk, akkor észreveszszük, hogy van Isten az égben. Ő segíteni akar, de át kell a gyeplőt neki
adni. Szüntelenül hozzá kell fordulni,
nem máshol keresni a megoldást.
Bertalan Erzsébet

Polgármesteri döntések
A veszélyhelyzetben polgármesteri hatáskörben hozott döntések közül hármat ismertetett
Kiss Attila városvezető február
23-án.

A rendezvény vendégei Kovács Károly pszichológus, családterapeuta és
Kovácsné Ember Katalin mentálhigiénikus voltak. A Debreceni Úrréti
Gyülekezet tagjai házasságuk titkait
osztották meg a jelenlévőkkel.
A megjelenteket Lomentné Szopkó
Tünde köszöntötte. A lelkipásztor elsőként a 25. zsoltár 10. versét idézte,
miszerint: „Az Úr minden ösvénye
szeretet és hűség, mindazoknak, akik
megtartják parancsolatait és törvényeit”. A továbbiakban Lomentné
Szopkó Tünde arról szólt, hogy a gyülekezetben tíz éve már, hogy figyelmet fordítanak a Házasság hetére, a
házasság gondozására, védelmére. Ez
azért is fontos, tette hozzá a lelkész,
mert napjainkban sok igaztalan támadás éri a családok intézményét.
A másik fontos tényező, hogy a járványhelyzet nagyon sok kapcsolatot

keresztyényeknek nem magánügyük
a házasság. Szeretetforrás szükséges,
ami kiapadhatatlan.
A házasságkötés után nagyon hamar találkozhatunk azzal, hogy nem
értjük, miért zúgolódik a másik –
mondták. Akik templomban esküdnek, megfogadják, hogy jóban, rosszban kitartanak egymás mellett. A
férfiaknak az a tévedése, hogy a kezdeti csillogó szem nem marad meg
örökre. Ez megváltozik. A nőknek
pedig az a tévedésük, hogy azt hiszik,
megnevelhetik a férfit, kihozhatják belőle a legjobbat. Nem kaptunk
mandátumot arra, hogy egymást
faragjuk, neveljük. Hatással tudunk
lenni egymásra, de ezt nem szabad
lebecsülni. Nincs hatalmunk arra,
hogy megváltoztassuk a másikat. Kovács Károly arról is szólt, hogy a szülők vállán nyugszik az, hogy mit visz

Kiss Attila elmondta, hogy november 11-e óta ismét vészhelyzet van. A
törvény szerint ilyenkor a képviselőtestület nem ülésezhet. A feladatát a
polgármester veszi át. Az előkészületeket ugyanúgy végzik a szakemberek, mint korábban. Az osztályok
elkészítik az előterjesztéseket. Ezeket
minden képviselő megkapja, melyekről véleményt mondhatnak. Ezután
dönt a polgármester.
Kiss Attila elsőként a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak idei évi üzleti tervéről szólt.
Kiemelte, hogy a mostani helyzetben
nehéz tervezni. Arról is szólt, hogy a
zrt.-hez a következő kft.-k tartoznak.
A száz százalékban önkormányzati tulajdonú Szabadhajdú, a Városgazdálkodási, az ESZ-V, valamint a Castrum.
A Sportszolgáltató és Ipari Park Kft.-k
a Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
keretein belül működnek tovább.
Majd elmondta, hogy a Castrum száz
százalékos önkormányzati kft.-ként
üzemel a jövőben. A cég neve megváltozik Hajdúhét Kft.-re, amelynek
fő feladata a rendezvényszervezés, a
turisztika, vendéglátással kapcsola-

tos hatáskör, valamint a kemping és
teljes strandfürdő működtetése lesz.
Tehát egy régebbi cég alakul át újjá. A
Szabadhajdú Nonprofit Kft. továbbra
is részt vesz a rendezvények szervezésében és működteti a médiát. Változás az is, hogy a HBCom Kft. a Vagyonkezelő Zrt.-hez fog közvetlenül
tartozni. Kiss Attila arról is említést
tett, hogy a fürdőben egy átlagévben
mintegy 120-140 ezer ember fordult
meg. Tavaly bizonyára ennek töredéke lehetett. Így a bevétel is jóval kevesebb, de a kiadás, ha kisebb mértékben is megmaradt. Ugyanez a helyzet
a Fürdőkertnél is – tette hozzá.
A tájékoztatón elhangzott, hogy
a buszközlekedés és a közétkeztetés
ellátásába részben helyi vállalkozókat vontak be, ezzel is csökkentve az
önkormányzat, illetve a cég gazdasági
kockázatát.
Másik témaként a polgármester kiemelte, hogy Hajdúböszörményben
1963 óta működik a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, mely egy érték,
az ország legrégebbi folyamatosan
működő alkotóműhelye. 2020-ban
változás történt a kuratóriumi elnöki posztban. A korábbi kuratóriumi
elnök, Nyakas Miklós halála miatt,
Gyulai Edit gimnáziumi tanár vette át
a művésztelep vezetését.
bertalan
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Dr. Sembery Péter

Hajdúböszörmény képviselőtestülete a Város napja alkalmából
„Hajdúböszörményért” díjat adományozott dr. Sembery Péter, a
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának professzora, korábbi dékánhelyettese részére, a mezőgazdasági energetika, valamint
a hagyományos és megújuló energia területén végzett tudományos
munkájának elismeréseként.
– Milyen érzésekkel vette át a díjat?
– Rendkívüli nagy meghatottsággal
és hálás köszönettel fogadtam a „Hajdúböszörményért” megtisztelő díjat.
1954-ben, 14 éves koromban kerültem el a városból, miután elvégeztem
az általános iskolát. Tekintve, hogy a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen
dolgoztam egész életemben, lehetőségem volt beiskolázási körúton néhányszor felkeresni a Bocskai István Gimnáziumot. Most pedig, hogy a város
ezzel a díjjal tüntetett ki, nagy örömmel fogadtam a megtiszteltetést.
– Négygyermekes értelmiségi családban látta meg a napvilágot. Milyen útravalót kapott a szülői háztól az élethez?
– A családi élet rendkívül meghatározó az ember életében. Abban az
időben, az ötvenes években, nagyon
nehéz anyagi körülmények között éltünk Budapesten, hármas társbérleti
lakásban. A korosztályomhoz tartozó
emberek talán emlékeznek még arra,
hogy ez mit jelentett. Szüleim ennek
ellenére fontosnak tartották, hogy továbbtanuljak, és én igyekeztem helytállni.
– Az általános iskolai tanulmányait
Hajdúböszörményben kitűnő eredménynyel végezte. Hogyan emlékszik vissza
élete ezen időszakára?
– Egészen őszintén megvallva, túl
sok jó emlékem nincs. Első osztályosként a római katolikus iskolába jártam, majd mivel tanyára költöztünk,
részben magántanuló voltam, egy évet
pedig a Középkerti-iskolába jártam.
Negyedik osztályos koromtól kerültem a Bocskai téri Fiúiskolába. Jó tanuló voltam, tanáraimra szeretettel
emlékezem. Például Lovas Istvánra,
Dobó Jánosra. Szigorú, de igazságos
tanárok voltak, meggyőződésem, hogy
sokat köszönhetünk nekik. Kétségtelen tény, hogy származásom miatt,
középiskolai továbbtanulásra az iskola
nem javasolt. Így kerültem a Budapesti
Piarista Gimnáziumba.
– Diákkorából hogyan emlékszik a városra?
– Az akkori város bizony nagyon eltért a mostani arculattól. A belváros, a
Bocskai tér, Kossuth utca, de a külső
területek is sokat fejlődtek, különösen
az utóbbi időben. Mi 7 éves koromig
laktunk a Kossuth utca 9-ben, a ház
ma is eredeti állapotban áll, de a környék megváltozott.
– Milyennek látja a várost napjainkban?
– Mint már említettem, a város nagyon sokat fejlődött. Lehet, hogy elfogult vagyok, de szerintem a Bocskai
tér az ország egyik legszebb, ha nem a
legszebb főtere.
– Van-e olyan kedves emléke, ami ebből
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az időszakból valami miatt nagyon megmaradt?
– Apám 1946 karácsony előtt internálásból tért haza, az a karácsony
nagyon szép volt. Persze későbbről is
maradtak szép emlékeim. 1949-től
nagyapám nevelt. Bár szigorú ember
volt, de szerettük egymást, és házvezetőnőjét, Bertalan Juliska nénit is
nagyon kedveltem. Az iskolából is vannak jó emlékeim, például a barátaim,
a sportversenyek, amelyekben jó volt
eredményeket elérni. Az iskolaudvaron jókat játszottunk.
– Milyen szálak fűzik ma Hajdúböszörményhez?
– Sajnos rokonom már nem él a városban. Az utóbbi időben, mivel nyugdíjasként több időm van, gyakrabban
járok Böszörménybe. Nagyszüleim
sírját, volt osztálytársamat, új barátaimat is látogatom. Őszintén meg kell
vallanom, hogy kitüntetésem is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy
szeretettel, kedves szülőhazámként
gondolok a városra.
– Ön szerint milyenek a böszörményi
emberek?
– Számomra a böszörményi emberek kedvesek. Akikkel manapság találkozom, igazán barátságos, jó emberek.
Szerintem a kelet-magyarországi, alföldi emberek általában másak, mint
a fővárosiak vagy dunántúliak. Sokkal
vendégszeretőbbek, közvetlenebbek.
– Visszatérve a pályájára. A középiskolát a Budapesti Piarista Gimnáziumban
jeles eredménnyel végezte. Egyetemi tanulmányait 1963-ban vörös diplomával
fejezte be, az akkori nevén Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki
Karán. 1968-ban a Budapesti Műszaki
Egyetem Villamosmérnöki Karán második diplomát szerzett. Mi volt a meghatározó a pályaválasztásában?
– Megint őszintén kell válaszolnom.
Az Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karát azért választottam,
mert az ismert okokból, azokban az
években nem volt lehetőségem válogatni. Ide volt esélyem a felvételre. Ennek ellenére soha nem bántam meg,
hogy villamos „beütésű” mezőgazdasági gépészmérnök lettem. Nagyon
szép hivatás, és mint felsőoktatásban
tanító és kutató mérnök, sok sikerben,
igazi szakmai örömökben volt részem.
– 1963. július 1-től, megszakítás nélkül
főállású oktatója a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Karának. 1964-től tanársegédi, 1972-től adjunktusi, 1978-tól

docensi, 1989-től egyetemi tanári, 2010től professzor emerituszi beosztásban
dolgozik. Mi az, amit munkájában mindig szem előtt tartott és tart?
– Szerintem minden hivatásban,
akár értelmiségi, akár fizikai munka
esetén a legfontosabb, hogy örömmel, szeretettel végezzük a ránk bízott
feladatot. Az egyetemi oktató ebből
a szempontból kiemelten jó helyzetben van, mert a sok fiatal között nagy
öröm dolgozni. Nagyon fontos, hogy
szeretettel kell fordulni mind a hallgatók, mind a munkatársak felé. Persze
„az sem árt”, ha szakmailag állandóan
fejlődik az ember. Jelenleg professzor
emerituszként, 80 évesen is igyekszem
lépést tartani az élettel.
– Tudományos munkássága mely szakterületekhez kötődik?
– Munkásságom első három évtizedében elsősorban a telepi mezőgazdasági gépek, berendezések, épületek,
istállók, szárító üzemek műszerezésével, automatizálásával, energetikai
kérdéseivel foglalkoztam. 1982-1990
között irányítottam a „Mezőgazdasági

energotechnológia és energiagazdálkodás fejlesztése” című Országos Középtávú Kutatási Fejlesztési programot. A
program keretében sokat foglalkoztam
a mezőgazdasági terményszárítók automatizálásával, tudományos fokozatomat is ebben a témakörben szereztem. Az utóbbi évtizedekben pedig
több munkám kötődik az élelmiszerek
minőségbiztosításához.
1989-től 2005-ig az Agrárenergetika
és Élelmiszeripari Gépek Tanszék vezetőjeként, több hazai és nemzetközi
projektet vezettem, illetve műveltem.
Jelenleg a doktori képzésben, amelyben örömmel veszek részt, elsősorban
a mezőgazdasági energetika, azon belül a villamos energetika és automatizálás a fő területem.
– Publikációinak száma meghaladja a
200-at. Számos szakkönyvet és egyetemi jegyzetet írt. Ebben a munkájában mi
motiválja?
– A tudományos munka és az oktatás is megköveteli a folyamatos
publikálást. Enélkül nincs fejlődés a
tudományos életben, de az egyéni előrehaladásban sem.
– Pályája során több elismerést is kapott. Melyekre a legbüszkébb?
– Talán az 1999-ben elnyert Széchenyi Professzori Ösztöndíj és a 2001ben kapott Magyar Felsőoktatásért
Emlékplakett a két legfontosabb számomra. Zárójelben hadd említsem
meg, hogy a „Hajdúböszörményért”
díjra is nagyon büszke vagyok.
– Sikeres a pályája. Ön a sikert miben
méri?
– Szerintem nagyon fontos a környezet, a szakma, a család, a munkatársak, a barátok elismerése. De fontos
az önbecsülés, és persze az anyagi elismerés sem mellékes.
Bertalan Erzsébet

Nemzeti húsgalamb program
A Hajdú tanyán többféle állat
tenyésztését végzik az ott dolgozók. A telepen szakszerű és
értékteremtő
mezőgazdasági
tevékenység a közfoglalkoztatási program keretében munkalehetőséget teremt, az állással és
jövedelemmel nem rendelkezőknek.
A telepen végzett munka nem titkolt célja, hogy értékteremtő és maradandó beruházások valósuljanak
meg. A napokban egy újabb, korábban bérbe adott, leromlott állapotú
épületrészt kapott vissza az önkormányzat, ami a felújítást követően
kistérségi mintaprogramnak ad helyet. A Belügyminisztérium mintegy 40 millió forinttal támogatta a
húsgalambtenyésztéshez szükséges
helyszín kialakítást, és az 1000 darab
tenyészgalamb, valamint takarmány
beszerzését. A galambok gondozása
női munkaerőt igényel, ezzel is segítve a hátrányos helyzetben lévő nők
foglalkoztatását. A kormány célja

ezzel a programmal, hogy az évszázados hagyományokkal rendelkező
hazai galambtartást ismét fellendítse
Magyarországon.
Sz.H.
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Aranyrögből aranygyűrűvé
A napokban tartottak előadást
a házasság hete keretében Kovács Károly pszichológus, családterapeuta és Kovácsné Ember
Katalin mentálhigiénikus. Az
alkalom kínált lehetőséget arra,
hogy a párt életükről, kapcsolatukról kérdeztük.

alkalmával a kedvenc ételeit főzöm
meg. Volt olyan, hogy ő az autóm
szélvédőjére rátette, hogy szeretlek.
Ezek az apró dolgok vidámmá tudják
tenni a napjainkat.
Károly: Az Úr hálaadásra bátorítja
az embert. Fontos, hogy egymásnak
megköszönjünk dolgokat. Ez sokaknak nem annyira természetes. Mi
– Kettőjük közös története hogyan erre is próbálunk tudatosan odafigyelni, mert jólesik a köszönet minkezdődött?
Károly: Belgiumban voltunk ép- den embernek.
– Mi a boldog házasság titka?
pen a néptánccsoportunkkal, amely-

ben én hegedültem, ő pedig táncolt.
Már ekkor nagyon érdeklődtem utána. Egy katolikus iskolában szálltunk
meg, ahol mindenkinek egy külön
szobája volt. Kifeküdtem az ajtaja
elé, hogy őrizzem az álmát. Miután
hazajöttünk, szorosabbra fűztük a
kapcsolatunkat, tizenegy hónap után
pedig összeházasodtunk.
– Önök mit tanultak egymástól a házasságukban?
Katalin: Nekem, ami nagyon megtetszett, az a Karcsi türelmessége,
nyugodtsága volt. Azt gondoltam,
hogy mindig türelmes lesz velem. Aztán megszülettek a gyerekek. Amikor
az én „cérnám” már elszakadt, ő még
akkor is nyugodt volt.
Károly: Tapasztalatom szerint, a
leghamarabb a szerettünk felé vész el
a türelem. Ő olyat is ki tud belőlem
hozni, amit más nem. Ez egy törvényszerűség. Tőle azt is megtanultam, hogy a humor nagyon fontos az
életben. Amikor én „sótlan” lettem, ő
humorosabbá vált. Így egymást inspiráljuk.
– Minden házasságban vannak nehezebb időszakok. Ezt hogyan küzdik le?
Károly: Megértettük azt, hogy Isten nélkül nem megy a házasság. Nélküle elsüllyedünk. Nagyon fontos a
felelősségvállalás, és az, hogy bevalljuk, ha valamit rosszul teszünk.
Katalin: Már többször volt mélypont a házasságunkban. De legnagyobb erényünk a megbocsátás. Tudni kell egymástól bocsánatot kérni,
és utána tiszta lapot adni a másiknak.
– Egyetértenek azzal, hogy a mindennapokban észre kell venni az apró örömöket?
Katalin: Igen, ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Törekszünk
is arra, hogy apró örömöket szerezzünk egymásnak. Például ünnepek

Katalin: A boldog házasság titka,
nem elveszni a nehézségekben, konfliktusokban, hanem Istenbe kapaszkodva túlélni ezeket, és megteremteni a boldog és örömteli pillanatokat.
Károly: Boldog házasságra az számíthat, aki egyedül is tud boldog
lenni. Tudnom kell egyedül is úgy
élnem, hogy a házasságban is tudjak
boldog lenni. Isten úgy ad egymásnak bennünket, hogy a míves aranygyűrűt keressük a másikban, és az
aranyrögöt kapjuk. A közös kapcsolat
az a kohó, ahol az Úr kiégeti belőlünk
a salakot. Vagyis gyúrjuk, csiszoljuk
egymást, és a végén az aranyrögből
gyönyörű aranygyűrűvé válunk. Lényeges dolog úgy házasodni, hogy az
értékrendünk legyen hasonló. Ha tudunk együttműködni és gondolkodni, akkor bízhatunk abban, hogy egy
életen át tanuljuk, hogyan lehet egy
jó házasságban élni. Mi harminchat
éve tanuljuk egymást, de még most
sem mondhatjuk, hogy a végére értünk. Vallom, hogy nem a tökéletes
párt kell megtalálni, hanem magamnak kell azzá válni. Az is fontos, hogy
tudjunk megbocsátani, hálát adni.
– Mit fogalmaznak meg a fiatalok
számára a házassággal kapcsolatban?
Károly: Jó dolog házasságban élni.
Nem a házasságtól kell félni, hiszen
az „intézménnyel” semmi baj. Mi
magunk emberek ronthatjuk el. Hozzátenném, hogy a házasságnak is jót
tesz, ha az Úr az első a szívünkben.
Katalin: Azt szoktam mondani a
diákjaimnak, hogy mindannyiunk
királyfit és királylányt szeretne feleségül és férjül. De ehhez nekünk
is úgy kell viselkednünk, hogy azok
legyünk. Tanácsolnám még, hogy ne
ijedjenek meg a konfliktusoktól. Mi is
küzdünk, és az Úrral együtt győzünk.
Bertalan Erzsébet
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Játszani mindenki szeret
Az Orfeoszínház Hajdúböszörmény Egyesületet 2019-ben harmincan alapították a városban. A
szervezetet azzal a céllal hozták
létre, hogy legyen Böszörménynek
egy saját színjátszó társulata.
Az egyesület elnöke, O. Szabó István, Jászai Mari-díjas színművész közeli terveikről elmondta: az egyesület
létrehozott egy színjátszó kört, amely
önművelő szervezet, ahol nem hivatásos, hanem a műfajt szerető emberek
mutatkoznak be. A színész régi álma
valósult meg azzal, hogy azok a lakosok, akik színpadra szeretnének lépni, azt megtehessék. A színjátszó kör
színházi feladatokat is ellát. Jó lenne,
ha a közösségből kialakulna egy olyan
csapat, akik részt vesznek ebben a tevékenységben. A múlt évben, Trianon
századik évfordulója alkalmából az
„Ütközet” című etűdöt vittük színpadra – mondja a művész. – A járvány miatt nem közönség előtt adtuk elő, hanem a Városi Televízió közvetítette, és
jelenleg is látható az interneten. Nem
álltunk le, most is készülünk egy színpadi előadással – folytatja terveik bemutatását az elnök. – Szakonyi Károly:

rek bőrébe „bújhatunk”, akik a hétköznapok sodrában nem lehetünk. Ez
a színház varázsa. Ennek a varázsnak
lehetnek részesei, akik csatlakoznak az
egyesület tagságához – tette hozzá a
színművész.
Megtudtuk azt is, már az alapításnál
is törekvésük volt, hogy összegyűjtsék
azokat a relikviákat, amelyek a helyi
színjátszás történetéhez kötődnek.
Magam is tudom, hogy nagyon sok előadást, ünnepséget, rendezvényt és bált
tartottak a városban az elmúlt 175 évben – mondja, majd kérését is megfogalmazza: „Arra kérném a lakosságot,
hogy akinek birtokában vannak olyan
relikviák, vagy történeteket dokumentáló írások, fényképek, melyek színházi
és közösségi emlékeket idéznek fel, azt
jutassák el az egyesületünkhöz.” Személyes visszaemlékezésekre is számítunk. Jelenleg a már meglévő ereklyék
feldolgozását végezzük. A beadott tárgyak akár múzeumba, levéltárba és az
archívumunkba is bekerülhetnek, vagy
igény szerint visszajuttatjuk tulajdonosuknak. A gyűjtőmunkát Bagossi
Gáborné (telefon: (52) 227-512) koordinálja. A kordokumentumokból kiderül, hogyan ünnepeltek, szórakoztak,

„Ítélet napig” című egyfelvonásosával
nyáron szeretnénk színpadra lépni. A
darab tragikomédia, a hagyományosabb értelemben vett színházi előadás
lesz, amely kétszereplős mű. O. Szabó
István vallja, hogy játszani mindenki
szeret. Nézőként pedig olyan embe-

művelték önmagukat, énekeltek, táncoltak, és hogyan játszottak szerepeket az elődeink.
A gyűjtésnek köszönhetően megtudhatjuk, hogy ebből az örökségből
mi az, ami ma is érvényes.
B.E.

Megújuló közösségi tér
Korábban már több írásunkban
is tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy 870 millió forintot fordít
a város két év alatt a megye egyik
legnagyobb közösségi házának
korszerűsítésére.
A Sillye Gábor Művelődési Központ
és Közösségi Ház egy-egy részének
felújítása több különálló pályázatból
valósul meg. Már olvashattak az elkészült színházteremről, a Bársony András teremről, a készülőben lévő energetikai korszerűsítésről, a folyosó és
előadóterem felújításának részleteiről,
most pedig egy új Hajdúsági Galéria kialakításáról tájékoztatjuk olvasóinkat.
A felújítás alkalmával új helyre költözik az épületen belül a kiállítóterem.

Az emeleten lévő galéria megszűnik,
helyette a földszinti, központi folyosóról lehet majd megközelíteni a helyi
tévéstúdió és a mellette lévő irodák helyén kialakított új, korábbinál nagyobb
Hajdúsági Galériát. A kivitelezés költsége bruttó 22 millió forint, melyet a
Szabadhajdú Közművelődési Média és
Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
nyert el TOP CLLD pályázati forrásból. A projektben szerepel egy zongora
beszerzése is, bruttó 16,5 millió forintért.
A galéria a képzőművészeti kiállítások mellett alkalmassá válik kisebb
kamara bemutatók, zenei események
megvalósítására is.
Sz.H.

4

VÁROSI HETILAP

A bádogos kisiparosok száma
mára egyre kevesebb. Hajdúböszörményben azonban él egy
család, akiknek három generációja gyakorolja ezt a mesterséget.
Apa, fiú és unoka.
A tradíciókat nemcsak a munkájukban, hanem a nevükben is őrzik.
Mindhármukat Gyöngyösi Zsigmond
néven anyakönyvezték, akiket mesterségről, a szakmai szépségeiről,
hétköznapjaikról kérdeztük.
– Hogyan lett bádogos?
Apa: Mindig tetszett a szakma, s
kerestem a lehetőséget, hogy kitanuljam ezt a munkát. Debrecenben
Both Istvánnál voltam tanuló, ott
lestem el a mesterség fogásait. Both
Istvánnak az apja és a nagyapja is ezt
a hivatást gyakorolta. Közben azért
kéthetente, hétvégeken más mesterekhez is bejártam dolgozni. Ezeken
a helyeken is sokat tanultam a szakmából. Jó iskola volt, mert két szakember sem egyforma.
Fiú: Apukám munkáját látva szerettem meg ezt a hivatást. Már amikor olyan nagy voltam, hogy meg
tudtam fogni a kalapácsot és a szerszámot, vitt magával. Már ekkor tudtam, hogy ez lesz a munkám.
Unoka: Beleszülettem a mesterségbe. Kicsi koromtól a műhelyben
sertepertéltem. Kalapáltam, és közben rájöttem, hogy folytatni fogom a
családi hagyományt.
– Hogyan fogadta, hogy a fia és az
unokája is bádogos lett?
Apa: Örülök neki, mert azt látom,
hogy szeretik a szakmájukat. Ez egy
szép munka, sok érdekes dolog kerül
ki a kezünk alól. Büszke vagyok rá,
hogy a fiam és az unokám sokat tanult tőlem.
– Hol tanulta ki a szakmát?
Fiú: Én is Both Istvánnál sajátítot-

Hárman egy hivatásban

tam el a szakmát. Büszke vagyok rá,
hogy nála tanulhattam, mert neki is
köszönhetem, hogy itt tartok. Felnézek rá, a mesteremnek tekintem.
Ugyanúgy, mint édesapámat.
Unoka: Előbb a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában végeztem, s utána tanultam ki a bádogos
szakmát. Teljesen el kellett mennem
Kecskemétig, mert a környéken nem
volt ilyen képzés. Emellett apától és
nagyapától is nagyon sokat tanultam
az évek során.
– Mi a munkája ma egy bádogosnak?
Fiú: Általában lemezből készítünk
többek között locsolót, csatornát,
díszmű munkát és lemezfedést. Ma
már az anyagok széles választéka
kapható a boltokban, és a színekből
is nagy a kínálat. Így sok szép dolgot
tudunk elkészíteni megrendelésre.
– Mennyit változott ez a munka az
elmúlt évtizedekben?
Apa: Nagyon sokat változott. A
felhasznált anyagok kínálata és ezzel együtt a technológia is átalakult.

Tudta-e?
A Bocskai téri templom alapját
már az Árpád-házi királyok idején lerakták. Böszörményben ekkor még
nem éltek hajdúk. Izmaeliták lakták
a vidéket. Amikor a 16. század második felében a város lakossága a reformációhoz csatlakozott, református
templom lett. 1681-ben leégett, újjáépítették, majd 1763-ban tornyot
kapott a templom, amely eredetileg
gótikus stílusban épült. Erődfallal,
sarokbástyával körülvéve a város
erődtemploma volt. 1880 és 1882
között nyerte el mai neogótikus formáját, Cziegler Győző tervei alapján.
Az átépítés alkalmával a bádogosok is kitettek magukért. Még a Czigler féle átépítés évének novemberén,
az úgynevezett gomb is felkerült a
torony tetejére. Ilyen formában állt
egészen 1880-ig, ekkor újra munkába
álltak a bádogosok. Megnagyobbították a tartó gombot és a toronyra kakas került, benne 1880-ig forgalomban lévő pénzek találhatók, melyeket
a felhúzása előtt, a közszemlére kitett kakasba dobáltak bele a város lakosai. Magassága 160 cm. A templom
falait magasabbra rakták, Kelet felől
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4 méterrel meghosszabbították, a torony falai 4 méterrel lettek magasabbak, így 52 méter a magassága. A mai
mennyezet 1881-ben készült, a régiről lekerült Hajdú címert felújítva a
szószék fölé helyezték.
Sz.H.

Például a hatvanas években nem volt
csak horganyzott lemez. Utána érkezett az alulemez, ezt követték a színes aluk. Jó is ez a sokféleség, mert
így ki tudjuk szolgálni a megrendelőket, akiknek az igényei szintén változóak.
– Az eszközök mennyit változtak?
Fiú: Sok gép modernizálódott. Ez
azért jó, mert meggyorsítják a munkálatokat, és esztétikailag is szebbé
teszik a tárgyakat, amiket készítünk.
A vállalkozásunkban folyamatos a
fejlesztés. Erre mindig sok energiát
fordítunk.
– Most hol tart a vállalkozásuk?
Fiú: Egy jól felszerelt műhelyben,
a fiammal együtt négyen dolgozunk.
Néha még apukám besegít. Ő sok
mindent elő tud készíteni számunkra. Sőt, a héten is volt fent velünk egy
tetőn. Hetvenkilenc éves.
– Nehéz fizikai munka a bádogosság?
Apa: Nem igazán. Talán a legnehezebb benne, a tetőnmászkálás.
Mindenesetre tériszonyos ember ne
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menjen bádogosnak. Én szerencsére
nem vagyok az. A mai napig felmegyek a templomtoronyba. Büszke vagyok rá, hogy fedtünk mi már templomtornyot is.
– Miben látják ennek a munkának a
szépségét?
Apa: Ha egy munkadarabot elkészítek, annak nagyon tudunk örülni.
Sokszor az elkészült munkát csodálom és nézegetem. Mindig szeretek
teljesen új dolgokat készíteni. Egy
csatorna és lefolyó már rutinmunkának számít.
Unoka: Szerintem a nem mindennapi munka az igazi kihívás. A lemezből sok mindent meg lehet formázni.
Most például divatba jött a deszkaburkolat is.
– Mely munkájára a legbüszkébb?
Apa: Minden munkámra büszke
vagyok, mert mindet a két kezemmel csináltam meg. Azért különösen
szeretem a díszeket is, amiket készítettem. Külön öröm számomra a
Bocskai téri gyülekezeti ház bádogos
munkája. Nagy kihívás volt, de megérte.
Fiú: Több templomtornyot is fedtünk az elmúlt évtizedekben. Itt említeném egyebek mellett az újfehértói
és érpataki munkánkat. De Debrecenben is sok bádogos munka viseli a
kezünk nyomát. Hajdúböszörményben például a mi munkánk a Gönczy
Pál utcai társasház is.
– Mit tart a legnagyobb sikerének?
Apa: Sikernek tartom, hogy még
tudok dolgozni. Máig örülni tudok
annak, ha megcsinálok egy munkadarabot. Jó dolog, hogy a mesterség
fogásait átadtam a fiamnak és az unokámnak. Sőt, a szomszéd fiú is érdeklődik a szakma iránt. Büszke vagyok
arra, hogy egy családi vállalkozás részese lehetek.
bertalan

Regisztráció az oltáshoz
A tervnek megfelelően, a vak- sége, az kérheti rokona, ismerőse,
cina mennyiségétől függően, vagy a Szociális Szolgáltatási Közhaladnak az orvosok Hajdúbö- pont munkatársai segítségét (II. Rászörményben az oltással.
A háziorvosok értesítik a praxisukban
lévő regisztrált betegeket az oltás beadásának időpontjáról
és helyszínéről, prioritási lista alapján.
Az
oltakozáshoz
minden esetben előzetes
regisztráció
szükséges, amelyet
önkéntes és ingyenes módon lehet
megtenni a https://
vakcinainfo.gov.hu
weboldalon, személyes adatai megadásával. A rendszer csak magyar telefonszám, lakcím, fel nem használt
e-mail cím, és TAJ szám birtokában
engedi a regisztrációt nagykorúaknak. Az e-mail fiók megléte elengedhetetlen feltétel a regisztráció során.
Akinek nincs internetes elérhető-

kóczi F. u. 42.) Levélben csak az idősek jelentkezhetnek. Ők postai úton
kaptak oltási regisztrációs ívet az
elmúlt hetekben. Akihez nem jutott
el a regisztrációs ív, kérheti a levél
újraküldését a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Elérhetőségük: 06-80-204-884,
nyufig@allamkincstar.gov.hu.
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Sorskérdéseink. Magyar – szlovák lakosságcsere
Hetvenöt éve, 1946. február
27-én Gyöngyösi János magyar
külügyminiszter és Vladimir
Clementis csehszlovák külügyi
államtitkár Budapesten aláírta,
a magyar – csehszlovák lakosságcsere néven elhíresült megállapodást.

re szlovákok települtek be, mintegy
szlovák szigeteket alkotva. A Felvidéken az agrárreform egyet jelentett a
zárt magyar etnikai tömb felhígításával. A magyarság kiszorítása folytatódott az oktatásban, közigazgatásban,
a társadalmi – gazdasági élet minden
területén.
Ez ellen csak egy politikailag egységes magyar párt vehette volna fel
eséllyel a küzdelmet, de a felvidéki
magyarságot igen megosztotta 1918
ősze, 1919 tavasza. Mire a Felvidéki
Egyesült Magyar Párt 1936-ban Érsekújváron zászlót bontott, a folyamatok már nagyon előre szaladtak. A
felvidéki magyarság csak 1938. április
5-én ismertette a prágai parlamentben azt a memorandumot, amelyben
a nemzetiségek számára egyenjogúságot, önkormányzatiságot követeltek. Kérésük süket fülekre talált.

A döntés következtében közel
százezer felvidéki magyar volt kénytelen elhagyni az ősei által már ezer
éve lakott szülőföldjét, hátrahagyva
házát, mezőgazdasági ingatlanait,
rokonságát, templomát. Joggal vetődhetnek fel bennünk még ma is a
kérdések. Hogyan fogadhatott el a
magyar kormány egy ilyen, a felvidéki
magyarságra nézve rendkívüli hátrányokkal járó, érdekeiket durván sértő
okmányt? Miért nem várta meg a magyar fél a potsdami konferencia nemzetiségekkel kapcsolatos döntéseit?
Melyek voltak az egyezmény aláíráMegpecsételt sorsok
sának közvetlen kiváltó okai? Milyen
lakosságcsere az, amikor az egyik fél,
Az első bécsi döntés a Trianon álnevezetesen a Magyarországon több tal mesterségesen létrehozott Cseh-

mint 200 éve békességben élő szlovákok, a szlovák nacionalista propaganda csábító ígérgetéseinek hatására
Felvidékre költöznek, a házaikból kitoloncolt magyarok helyére?

Igazságtalan megbélyegzés
A felvidéki magyarság tragédiája,
hasonlóan a többi elcsatolt nemzetrészhez tartozó sorstársaikéhoz. Trianonnal kezdődött, de Felvidék egén a
sötét fellegek már megjelentek az I. világháború idején. 1916-ban, az akkor
még párizsi emigrációban lévő, ambiciózus szláv politikus, Eduárd Beneš
keményen lobbizott egy háború utáni északi szláv állam létrehozásáért,
melyben a németek és magyarok szerinte csak „másodrendű állampolgárok” lehetnek. A magyaroknak felelniük kell azokért a bűnökért, melyeket a
szlovák nép ellen a múltban, illetve a
II. világháború alatt elkövettek.
A Trianon után megalakult Csehszlovákia egyik legbefolyásosabb
politikusa Masaryk mellett, Eduárd Beneš lett. Megkezdődött a magyar és német kisebbség tudatos
elszlovákosítása. A prágai asszimilációs politika első lépése a szociálpolitikai köntösbe bújtatott földreform
volt. Ennek során a magyar nagy és
középbirtokosok földjeit szétosztották a szlovák nincstelenek között. Így
érték el, hogy a színmagyar területek-

Útban az ismeretlenbe

telepítése, akiket Magyarországon
közel 400 településén helyeztek el,
negyedüket pedig sváb birtokokra.
Az én szüleim a Bács-Kiskun megyei
Hajós községbe, egy színtiszta sváb
településre kerültek. A számukra kijelölt házban a lakók éppen csomagoltak, őket másnap Vaskútra vitték,
majd onnan Németországba. Az éjszakát a két család együtt virrasztotta át, szüleim elmondása szerint ez
a helyzet fájdalmasabb volt, mint a
Isten veled hazám!
szülőfalujukból, Nagymácsédról való
eljövetel. Azzal, hogy a felvidékiek
jogos igényeit a magyarországi németek sérelmére próbálták orvosolni, csak tovább fokozta az előbbiek
megaláztatását, miközben a két népcsoport között évtizedekre elszórta
a harag és gyűlölet magjait. Ma már
békességben élnek magyarok, németek Hajóson és a többi sváb-magyar
településen. Megtanulták egymást
tisztelni, s tudják, hogy a kollektív
bűnösség bélyege igazságtalan mind„Madari za Dunaj!”
Magyarokat a Duna mögé! két népcsoport vonatkozásában.
A „reszlovakizációval” élt néhány
szlovákia szétesését jelentette. Beneš
tízezer
magyar, de a döntő többség
mindezért a felvidéki magyarokat és
A magyar kormány ezt követően
a szudéta-németeket tette felelős- döntött úgy, hogy megkezdődhet a bátran megtagadta ezt a lehetőséget,
sé. A 1944-ben már szovjet vezetőknél egyeztetett sikeresen a második
Csehszlovák köztársaság megalakításában, melynek a háború után ő lett
a köztársasági elnöke. Ezzel a mintegy 750 ezer magyar, és a több mint
3 millió szudéta-német sorsa végleg
megpecsételődött. Az 1945-ben megjelenő elnöki dekrétumok megfosztják mindkét nemzetiséget állampolgárságuktól, nyugdíjjövedelmüktől,
állásaiktól, s hontalanná téve őket,
mindannyiukra a kitelepítés várt. Kivételt képezhettek azok a személyek,
akik közülük önként szlováknak valMagyarok ekszódusza
lották magukat (reszlovakizálás). A
magyar iskolákat bezárták. Végül is a
csehszlovák kormány 1946-ban, há- lakosságcsere, s befogad annyi fel- kijelentve, nincsenek szlovák gyökeborús bűnökre való hivatkozással 183 vidéki magyart, amennyi szlovák reik. Inkább vállalták szeretett szü692 felvidéki magyart jelölt ki áttele- személy innen átköltözik Csehszlo- lőföldjük elhagyását, mint a magyar
pítésre. Szerencsére az eredeti tervet vákiába. 1947. április 12-én két identitásuk megtagadását.
A felvidéki magyarok a szülőföla nemzetközi tiltakozás egyre erőtel- vonatszerelvény gördült át a párjesebb megjelenése miatt nem tudták kányi vasútállomáson, a vagonok- dön hagyott vagyonuknak csak egy
megvalósítani. No, meg a Magyar- ban nagyfödémesi, nagymácsédi, részéhez jutottak hozzá az áttelepíországon élő szlovákság, az erőteljes tergenyei magyarokkal. (A magyar tést követően. Kárpótlásuk, a párizsi
agitáció ellenére sem nagyon akart Országgyűlés 2012. december 3-án a békeszerződés értelmében, a magyar
magyar lakosság Felvidékről való kite- állam kötelessége lenne, de ez még a
átköltözni Csehszlovákiába.
A magyar kormány, amíg lehetett, lepítésének kezdőnapját, április 12-ét mai napig várat magára, mint ahoellenállt Prága nyomásának, de amint országgyűlési emléknappá nyilvánítot- gyan nem történt meg a Beneš -dekrétumoknak a szlovák jogrendből
ez az egyezmény tartalmából is ki- ta. A szerk.)
való kiemelése sem.
Köztük
az
én
szüleimmel,
testvéderül, ez egy győztes és egy vesztes
Balogh Gyárfás
tárgyalása volt. Gyöngyösi János kül- reimmel, apai nagyanyámmal. Megügyminiszter onnan indult, hogy szí- kezdődött a felvidéki magyarság átvesen befogadjuk a felvidéki magyarokat, azzal a területtel együtt, ahol
laknak. Erről a csehszlovák fél hallani
sem akart. Az 1946. február 27-én
aláírt szerződés a nagyhatalmak felé
is egy üzenet volt, a magyar fél kompromisszumkészségét igazolva. A közvetlen kiváltó okok a dekrétumok által
hontalanná vált, munkatáborokban
közmunkára ítélt magyarok helyzete
volt, de a lakosságcsere megindítását
a magyar kormány halogatta. Annak
ismeretében, hogy Potsdamban Prága
nem kapott szabad kezet a „felvidéki
magyarság ügyének megoldásában”,
Beneš 1946-47 telén, mínusz 20 fokos hidegben, fűtetlen vagonokban
elkezdte deportálni a felvidéki magyarságot Csehországba. Ott pedig a
cseh gazdák adták-vették őket, cseléd
–és rabszolgasors várt rájuk. Az elnök
kilátásba helyezte továbbá, hogy a
többi magyart kitelepíti a határra.
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal 563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Március 3-án, szerdán Fórizs
László alpolgármester tart telefonos ügyfélfogadást az alábbi telefonszámon: 563-263.
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.)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Születésnapi köszöntő

Március 5. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1.
Tel: 0620/343-4800)

Drága jó édesanyánkat,
szeretett nagymamánkat,
rajongásig imádott dédikénket,
özv. KARDOS JÁNOSNÉT
(sz. Takács Mária)
sok szeretettel köszöntjük

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Február 27-29. (reggel 6-tól reggel
6 óráig): dr. Pucsok Albert (06-30953-6510).
HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190
=
HBTV:
Tel.: 52/219-999
Tigáz:

94. születésnapja

Tel.: 36 80/180-380

alkalmából.
További jó egészséget, hosszú,
boldog életet kívánunk: szerető
családja.

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS
hibabejelentő:
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36-52-219-419,

hétfő-csütörtök:

8-16.30-ig,

péntek:

8-13.30-ig.

Személyesen a Városi Piac felügyeleti
irodájában.

Gyászjelentés

Megemlékezés

A gyászoló család
mély fájdalommal tudatja, hogy

Fájó szívvel emlékezünk

VÉRADÁS
Február 26. (péntek) 11- 16 óra,
Tungsram Op. Kft. Oktató Központja
(Kinizsi P. u. 1., lovaspálya mellett) a
lakosság részére.

GYEREKÜGYELET:
Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg
megszüntetésre kerül. Szükség
esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet látja el.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:
19.00–22.00
szombaton:
13.00–22.00
vasárnap, munkaszüneti nap: 8.00–
22.00
Február 26. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Február 27-28. Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462)
Március 1. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Március 2. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Március 3. Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Március 4. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
www.hajduboszormeny.hu oldalon
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
Lapterv és nyomdai munkák:
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.

KARDOS JÁNOS

Lapzárta: hétfő 14 óra.
Hirdetésfeladás:
20/560-42-82
szabadhajdu@hbcom.hu

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy
azok, akik nem kapnak újságot,
(hozzátartozó, ismerős, szomszéd,
stb.) és azt jelzik szerkesztőségünkbe, eljuttatjuk hozzájuk a Szabadhajdút.
Tel: 0620-560-4282,
e-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

A Szabadhajdú hetilapban
• a Megemlékezés és
• Köszönetnyilvánítás
hirdetése 3600- 4600 Ft-ig
adható fel.
Hirdetéseiket a
szabadhajdu@hbcom.hu
címre várjuk.

(autóbuszvezető),

DR. ZOLNAI ANTAL
nyugalmazott igazgató főorvos
93 éves korában örökre megpihent.
Drága szerettünk temetése 2021. március 3-án, szerdán 11 órakor lesz a Hajdúböszörményi Köztemető ravatalozójából polgári szertartás szerint.
„Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk,
hogy jó helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat érdemelnél.”
A gyászoló család.

születésének 100.,
halálának 38. évfordulójára
„A bánat, a fájdalom örökké megmaradt,
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Szerető feleséged és szerető családod.

Megemlékezés
„Ez az én parancsolatom,
hogy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket.”
(János 15.12.)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Gyászjelentés
A gyászoló család
mély fájdalommal tudatja, hogy

UZONYI IMRÉNÉ
(szül. Kiss Erzsébet)
Mátyás Király krt. 3. sz alatti lakos 77
éves korában örökre megpihent.
Temetése 2021. február 24-én szűk családi körben megtörtént.

Köszönetnyilvántás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

A gyászoló család.

SZABÓ IMRÉNÉ
(szül. Kövér Margit)

halálának 11. évfordulóján
„A szívemben itt él, amit kaptam tőle,
hitét, szeretetét itt őrzöm örökre.
Őrzöm a szívemben mindazt, amit adott,
a lelkemben kikelt sok szeretet-magot!”
(Aranyosi Ervin: Köszönet anyámnak)
Lánya és családja,
unokái családjukkal, rokonai, tisztelői, ismerősei

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS
K. TÓTH SÁNDOR
(a volt Csillag szövezetkezet dolgozója)

gyászszertartásán megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él,
és utoljára az én porom felett megáll.”
(Jób, 19;25)

A gyászoló család.

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA

(a buszmegállónál)

Kálvin tér 12.

 0652/220-159
0620-9551-743
 varjasine@vipmail.hu

NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek:
10-17 óráig,
ebédidő:
12-13 óráig
szombat
zárva
vasárnap:
zárva

2021. FEBRUÁR 26.
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Ezúton értesítjük az érintetteket, hogy
február 11-március 26. között folytatódik
a 45-65 éves hölgyek
EMLŐSZŰRŐ VIZSGÁLATA Debrecenben.
A vizsgálat térítésmentes, minden érintett hölgy névre szóló meghívót
kap, pontos időpontmegjelöléssel. Az Emlőcentrum jelenleg nem tud
csoportot fogadni a szűrésre, csak egyéni utazás lehetséges.
Kérjük, figyelje a meghívólevél további információit és érkezzen pontosan a vizsgálatra! Amennyiben Ön nem kapna meghívót, vagy kérdése
van, érdeklődjön háziorvosánál.
HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

Újabb játékra invitáljuk Hajdúböszörmény lakosait!
Ebben az évben, minden hónap
elején városunk múltjához, történelméhez és életéhez kapcsolódó kérdéseket teszünk fel, majd a helyes
választ adók között az alábbi nyereményt sorsoljuk ki: az ÉremVerde
Iparművészeti és Kereskedelmi Kft.
által készített egyedi tervezésű, 60

A válaszokat február 28-ig várjuk
a
berta.istvan@hajduboszormeny.
hue-mail címre. A nyereményjáték
nyertesének nevét minden esetben
nyilvánosságra hozzuk.

JELENTKEZZ
SZERZŐDÉSES KATONÁNAK!

AMIT KÍNÁLUNK:

mm-es bronzérem, melynek egyik oldalán a város címere, másik oldalán
a nyertes neve és az évszám látható.
Február havi kérdés Hajdúböszörmény sajtótörténetére vonatkozik:
soroljon fel legalább hat – városunkban megjelentetett – nyomtatott sajtóanyagot, újságot az első megjelenés dátumával.

- béren kívüli juttatások
- karrierlehetőség
- szakmai fejlődés
- biztos jövedelem

FELTÉTELEK:

- büntetlen előélet
- betöltött 18. életév
- magyar állampolgárság
- bejelentett magyarországi lakcím
- egészségügyi, pszichikai és ﬁzikai alkalmasság

Vállalj szerződéses katonai szolgálatot
a Magyar Honvédségben!
4026 Debrecen, Péterﬁa u. 58/A.
hajdu.toborzo@mil.hu
+36 (52) 314-200

iranyasereg.hu

Születésnapi köszöntő
ÉDESAPÁNK,

SÜTŐ ANTAL
február 26-án tölti be

90. életévét.
Ezúton kívánunk neki
hosszú, boldog éveket,
életet, és jó egészséget!
Egész családja

Születésnapi köszöntő
TÓTH LAJOSNÉ
(született: Csiha Juliánna)
2021.02.22-én töltötte be

90. életévét.
Ezúton gratulál és kíván még
neki sok-sok boldog évet
jó erőben,
egészségben családja!

2021. március 1. – március 5.
HÉTFŐ
Húsleves csigatésztával
Vadas sertéstokány főtt tészta
KEDD
Savanyú burgonyaleves füstölt kolbásszal
Lecsós tarja steakburgonya
SZERDA
Francia hagymaleves kenyérkocka
Rántott csirkemell párolt rizs tartármártás
CSÜTÖRTÖK
Legényfogó leves
Barackkal-sajttal grillezett jércemell burgonyapüré
PÉNTEK
Gulyásleves
Túrós rétes
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Hétéves kora óta horgászik
A lexikonok leírása szerint
a horgászat „a horgászok által
űzött, a halak kifogására és a
szabadidő hasznos eltöltésére
irányuló tevékenység”. Hajdúböszörményben, sok más társa mellett, hódol e szenvedélynek Molnár Antal sporthorgász.

A versenyhorgászat nem az ősi
zsákmányszerző ösztön kiélése, hanem rendkívül tudatos horgászat,
igazi emberi kihívás. A versenyhorgászatnak Anglia a szülőhazája. Magyarországon már a két világháború közötti időszakban is rendeztek
kisebb, elsősorban baráti, családias
horgász-összejöveteleket, versenyeket. Az ötvenes évektől kezdve elsősorban a győri, a bajai, a mohácsi, a
szegedi és a miskolci horgászok körében volt népszerű a versenyszellem,
s ezeken a területeken alakultak ki
a mai modern versenyhorgászatunk
első bázisai. Ma már országosan is
népszerű, Böszörményben is többen
kötődnek ehhez a sportághoz.
Molnár Antal hétéves korában
kezdett el horgászni, amelynek nem
volt hagyománya a családjukban. A
nagyapját sikerült rávennie, hogy
együtt járjanak a vizek mellé, s ehhez
a környékbeli tavak nagyon alkalmasak. A most huszonkét éves fiatal
vallja, hogy számára kikapcsolódást
jelent ez a sportág. Tízéves korától
kisebb versenyekkel kezdte, majd
utána megismerkedett Kálló Kornél
bajnok sporthorgásszal. Ő vezette

be a rangosabb versenyek világába.
Először neki segített a háttérmunkában. Majd tizennyolc évesen kezdett
önállóan versenyezni. Már ekkor célként fogalmazta meg, hogy országos
megmérettetéseken szerepeljen, és
ezeken minél jobb eredményeket érjen el. Ez sikerült is neki, mert volt
olyan hazai bajnokság, ahol az előkelő tizennyolcadik helyet szerezte meg
a népes mezőnyben. Erre a bajnokságra mintegy kétszázötven nevező
jelentkezett, melynek öt helyszínen
volt a fordulója. A nevezőkből nyolcvanan jutottak be a döntőbe. Köztük
Molnár Antal is, aki úgy érezte, hogy
nem sok esélye van a jó szereplésre.
Ez mégis sikerült neki, hiszen a döntőben egy második, egy harmadik és
első helyet szerzett. Az ötórás versenyen a legtöbb halat kifogó horgász
lett a győztes.
A sportoló a munka mellett, hétvégeken hódol szenvedélyének. Ha
nincs verseny, akkor is folyamatosan

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Röplabda

A HTE U15-ös röplabdás lányai a hétvégén újabb bajnoki fordulót játszottak Miskolcon, immár a középszakaszban. Ebben a sorozatban komoly kihívásokkal kell
szembenéznie Kiss Imréné tanítványainak, hiszen valamennyi ellenfél már bizonyított saját csoportjában, és kiérdemelte a továbbjutást.
A hétvégén a HTE játékosai szettvesztés nélküli, fölényes győzelmet arattak a békéscsabai Linamar BRSE-Pink csapata ellen. A Miskolci Városi Sportiskola gárdája
sikeresen használta ki a hazai pálya nyújtotta előnyöket, és kemény küzdelemben
ugyan, de legyőzte a csapatot.
Eredmények:
HTE-Békéscsaba: 3-0
Miskolc-HTE: 3-1

Ingatlanértékesítési hirdetmény

gyakorol. Elmondása szerint a sporthorgászat pénzigényes, a minőségi
eszközök sokba kerülnek, ezért is
szükséges a támogatók segítsége.
Edzeni gyengébb eszközökkel is
lehet. A gyakorlás pedig meghozza a
gyümölcsét. A sportember azt is kiemelte, hogy ebben az évben a kisebb
versenyek mellett ismét lesz országos
megmérettetés is, melynek előselejtezőjében már nem kell részt vennie
a sportolónak, a tavalyi jó eredménye
miatt.
bertalan

Labdarúgás

Felnőttek: HTE-Hajdúhadház: 1-2 (0-0). Góllövő: Lakatos Tamás Patrik.
Ifjúságiak:HTE-Hajdúhadház 6-2 (2-2). Góllövők: Kovács Bence Ákos 2,
Kálmán Patrik László 2, Benke István, Szekeres Ákos.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 161/2019. (VI.27.) Önk. számú határozat valamint az azt módosító 43/2021. (II.16.) számú Polgármesteri Határozat
alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi tárgyban: A Hajdúböszörmény
5920, 5922, 5923 és 5924 hrsz alatti (Kálvin téri és Arany János utcai) ingatlanok értékesítése településfejlesztési célból.
Az ingatlanok együttes induló ára: 54.800.000 Ft. Az ajánlattevőnek a vételár
3 %-a + áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
• Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a nevét és részletesen bemutatni
tevékenységét.
• Az ajánlat benyújtásának feltétele 5.480.000 Ft pályázati biztosíték befizetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú
számlájára, vagy a biztosíték összegének letétbe helyezése a helyrajzi szám megjelölésével. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, vagy igazolja a biztosíték összegének letételét. Az Önkormányzat a pályázati biztosítékot a vételárba
beszámítja. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, úgy részére a
pályázati biztosíték nem jár vissza. A pályázati eljárást lezáró döntés meghozatalát
követően 30 napon belül a nem nyertes pályázóknak a pályázati biztosítékot az
Önkormányzat visszafizeti.
• A nyertes pályázónak az eljárást lezáró döntés kézhezvételét követő 40 napon
belül a vételi ajánlatot alá kell írnia. A vételi ajánlat aláírásának feltétele, hogy a vevőnek az Önkormányzat felé semmilyen tartozása ne legyen. Vevő a szerződéskötéskor köteles az ingatlan teljes vételárát egy összegben a bonyolítási díjjal együtt
megfizetni.
• Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a beadási határidőt követő 90 napig tart.
• Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás elvégzésére a Képviselőtestület a Közbeszerzési Bizottságot kéri fel.
• A pályázati eljárást lezáró döntést a Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg.
• Vevő vállalja, hogy az ingatlanokon a China és Társa Építész Iroda Kft. koncepcióját követve valósítja meg a beruházást, különös tekintettel az épület külső megjelenésére és tömegére az adásvételi szerződés megkötését követő négy éven belül.
A birtokbaadás várható ideje 2021. április 30., legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap.
• Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik
ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek nyilvánítsa.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdése
alapján az értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állam nevében eljáró szerv a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkozik arról, hogy kíván-e élni az elővásárlási
joggal.
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-as telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
Az ajánlatokat eredeti, aláírt, pecséttel ellátott formában, postai úton
kell eljuttatni 1 példányban a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) a megadott határidőre:
2021. március 16. A borítékra szíveskedjen ráírni, hogy „Pályázat a Kálvin
téri és Arany János utcai ingatlanokra”

