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„Múlton nyugszik a jelen, 
s azon a jövendő”

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc böszörményi meg-
emlékezése a Kálvin téri Reformá-
tus templomban kezdődött, márci-
us 15-én.

 A református óvoda énekkarának 
szolgálatát követően a 90. zsoltárt 
énekelték az egybegyűltek, majd Ba-
logh Bernadett Babits Mihály: Zsoltár 
gyermekhangra című versét szavalta 
el. Igét Somogyi László lelkipásztor 
hirdetett a Zsoltárok könyvéből. „Vi-
gyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy 
becsületes maradj, mert a jövő a béke em-
beréé”.  A lelkész megfogalmazta azon 
kérdéseit, hogy ki sejthette, mit hoz 
1848-49, mit hoz a jövő? Lényeges, 
hogy ki az, aki meg fogja határozni a 
gyerekeink és az unokáink sorsát? Van 
egy csodálatos válaszunk erre, mégpe-
dig ez a béke embere. Aki az élő Isten-
nek adta oda magát. A béke embere a 
Teremtőé. Az ember élete csak egy le-
helet. De van egy nagyszerű hírünk, 
hogy a jövendőnk az Istené és a benne 
bízó, béke emberéé. Csak oda küld a 
Teremtő áldást, életet mindenkor, ahol 
egyetértésben élnek az atyafiak. Somo-
gyi László hozzátette, hogy hinnünk 
kell, így igaz marad a jövő is. Vigyáz-
zunk, hogy fedhetetlenek legyünk! 
Ennek mércéje a Teremtő törvénye. 
Isten szava elítél, de odavisz minket 
a kegyelméhez. Késztet arra, hogy le-
boruljunk, és bocsánatot kérjünk. Be-
lekapaszkodunk a kegyelembe. Nincs 
rosszabb vagy jobb nép, vagy ember. 
Egyformák a vétkeink. De abban is tel-
jesen egyformák vagyunk, hogy rászo-
rulunk Isten megbocsátó szeretetére. 

Az Isten országában az a béke embe-
re, aki megbékél az Teremtő igéjének 
az igazságával. Tökéletes az, aki Isten 
kegyelmébe kapaszkodik, vallja, hogy 
bűnös. A hívő ember hiszi, hogy Jézus 
Krisztus megmentett a saját életünk 
nyomorából, a saját bűneink átkából 
bennünket. Majd a lelkipásztor arról 
is szólt, hogy az emberiség folyama-
tosan harcol az Istennel szemben. Ez 
nem béke, hanem háború. Abból ered 
minden baj, hogy mi akarjuk megmon-
dani, hogy mi a helyes. Az „én”-t he-
lyezzük előtérbe. A jövendő azonban 
a béke emberéé. Azé, aki megbékél ön-
magával, a Teremtővel és a körülötte 
élő emberekkel.  

Az ünnepség a művelődési központ-
ban folytatódott, ahol a történelmi 
zászlók behozatalát követően Tiba Ist-
ván országgyűlési képviselő mondott 
beszédet. Kiemelte, hogy Petőfi, Kos-
suth, Deák, Széchenyi és kortársaik 
felülemelkedtek a napi gondokon, az 
ideológiai ellentéteken, és egy közös 
álom megvalósításáért álltak hadrend-
be. Függetlenséget akartak a magyar 
nemzetnek. Ezen gondolatok a je-
lenlegi külpolitikai helyzet tükrében, 
egy háború szomszédságában sokkal 
nagyobb erővel törnek utat, mint éle-
tünk korábbi időszakában. Az ünnep 
szépségével kapcsolatban elmondta, a 
történelmi mondanivalóját nem tud-
ták semmilyen ideológiai szempontból 
megváltoztatni, bemocskolni. Fontos 
az is, hogy március idusa a tavaszi élet 
kezdete is. A honatya megfogalmazta 
azt is, hogy Magyarország 1848-ban 
nem követője, hanem alkotója lett az 
európai haladásnak. Összefogott min-

denki, hogy a haza fényre derülhessen. 
Majd Tiba István két kérdést tett fel. 
Vajon ma Magyarországon képes-e a 
nemzet úgy összefogni, és egy cél irá-
nyába menni, mint 1848. március 15-
én? Képesek-e a magyar emberek felül-
emelkedni a politikai csatározásokon, 
és igaz szívvel, bátorsággal egy irányba 
haladva harcolni az elért vívmányain-
kért, országunk szabadságának meg-
őrzéséért? Válaszában többek között 
arról szólt, hogy hiszi, hogy a magyar 
nemzet mindig is okosan gondolkod-
va, józanul dönt az életét meghatározó 
pillanatokban és kérdésekben. Az igaz 
magyar ember tudja, hogy mi a jó neki 
és a családjának. Tudja, hogyan vigyáz-
hat gyönyörű hazánkra. Az országgyű-
lési képviselő mások mellett arról is 
szólt, hogy március 15-e tovább él em-
lékezetünkben. Erőt és bátorságot ad. 
Bármennyire igyekeztek és igyekeznek 
nemzetünket betörni (trianoni diktá-
tum, 1956 leverése, szovjet megszál-
lás, a kommunista diktatúra), bárhogy 
is packázik velünk az Európai Unió. 
Hiszem, hogy nekünk nem kell meg-
törnünk – tette hozzá a szónok, aki a 
továbbiakban arról beszélt, hogy mi, 
mint magyar nemzet, összetartozunk 
országhatáron belül és kívül egyaránt. 
Egy nemzethez tartozunk akkor is, 
ha különböző módon gondolkodunk. 
Ne felejtsük el, hogy a trianoni béke-
diktátum miatt elcsatolt területeken 
élő honfitársaink is magyarok! Ők is 
ugyanúgy őrzik a nyelvünket, hagyo-
mányainkat, történelmünket és fő-

ként magyarságunkat, mint mi, akik 
az anyaországban élünk. Minden cse-
lekedetünkben a nemzet érdeke kell, 
hogy előtérben legyen, más célok el-
lenében. Szükség van a hívő közössé-
gek imádságaira, a jóakaratú emberek 
által nyújtott támogatásra. A márciusi 
hősök példája ma is utat mutat. A sza-
badság pedig mindenek felett áll.  Tiba 
István beszéde végén hozzáfűzte, hogy 
mi most érzékeljük, hogy milyen félni 
egy háborútól, milyen lehet elveszíte-
ni a szabadságunkat. Ezért is kell ösz-
szefognunk és példát vennünk 1848 
hőseiről, akik példát mutattak nekünk 
bátorságból és önfeláldozásból. „Múl-
ton nyugszik a jelen, s azon a jövendő” 
– idézte Széchenyit a szónok. 1848. 
március 15-re emlékezni mindig és 
minden helyzetben különös és feleme-
lő kötelesség – fűzte hozzá Tiba István.

Az ünnepi beszédet követően az 
Eötvös-iskola tanulóinak „Petőfi szel-
leme bárhol élsz, elkísér!” című előadá-
sát  tekinthették meg az egybegyűltek. 
A műsort összeállították és betanítot-
ták: Mező Erika, Láda Júlia Valéria, 
Lévai Csabáné, Budai Krisztián, Do-
mokos János Antal és Varga József.

Ezt követően a Petőfi háznál foly-
tatódott a rendezvény, ahol O. Szabó 
Soma színművész a Nemzeti dalt sza-
valta el. Végül a 17. Bocskai huszár-
ezred szobránál a Hajdúböszörményi 
Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjét kö-
vetően koszorúztak az emlékezők, az 
Ady téren. 

Bertalan Erzsébet

A sajtó napjánA sajtó napján

Kötetlen beszélgetésre invitálták a 
helyi média képviselőit a városháza Bá-
thory-termébe március 11-én, akiket 
Tiba István országgyűlési képviselő, 
Kiss Attila polgármester, Sőrés István 
alpolgármester köszöntöttek. Szóltak 
a hiteles és tényszerű újságírás fontos-

ságáról, s valamennyien megköszön-
ték a helyi sajtó munkatársainak mun-
káját. Végül Deák Ferenc gondolatait 
említve felidézték, hogy egykor a haza 
bölcse a sajtótörvényt egy paragrafus-
sal fogalmazta meg, melynek lényege: 
hazudni nem szabad!
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A böszörményi születésű Sanyi 
bácsi április 10-én századik szüle-
tésnapját ünnepli. Életét megha-
tározza a hit, a családja és a föld-
höz való ragaszkodása. 

Mindenki szeretettel és tisztelettel 
emlegeti, életpályája rendkívül válto-
zatos és példaértékű. Bertalan Sándor 
1922. április 10-én született Hajdúbö-
szörményben. Édesanyja, Cs. Tóth Ber-
ta és édesapja, Bertalan Gyula 1919-
ben fogadtak örök hűséget egymásnak. 
Négy gyermekük született. Közülük 
hárman élték meg a felnőttkort.

– Szüleim házasságának békéje az 
édesapám szelíden türelmes életvi-
telén nyugodott. Ezt a magatartását 
áldás kísérte házasságában, a család 
nevelésében. Nála a szelídség nem la-
zaság volt, hanem megfontoltság. Je-
lenléte a családban és a közösségben 
is tiszteletet parancsolt – emlékezik 
Sanyi bácsi. 

Aranykalászos gazda

Kisgyermekként egy eleven fiú si-
kereit és kudarcait élte át. Apai nagy-
szülei kedvence volt, mint ahogyan 
a Szentírás rögzíti „A vének ékessége 
az unokák, és a fiaknak  ékessége az 
atyák”. 

– Szüleim a központi fiúiskolába 
írattak be 1928-ban. Szerettem iskolá-
ba járni és a tanulmányi eredményeim 
is mindig kiválóan alakultak. Férfi ta-
nítóim voltak, méltóságteljesen léptek 
be a tanterembe. Megjelenésük tiszte-
letet parancsolt. 

Sanyi bácsi a gimnáziumi évek után 
a hadirokkant édesapja kérésére, a 
továbbtanulás helyett Hajdúdorogra 
ment tanulni, és elvégezte a kétéves 
aranykalászos gazdaképzőt. A gazdál-
kodás szép eredményeiből a termő-
földvagyonuk is szépen gyarapodott. 
1943 őszén a 6. gépkocsizó osztályhoz 
hívták be katonának. A világégés alatt 
szovjet hadifogságba esett, s onnan 
hazatérve, a sok öröm mellett nagyon 
elszomorító helyzettel találkozott. 
Édesapja két mankóra támaszkodva 
várta. Ugyanis őt is behívták katonai 
szolgálatra a II. világháborúban is. Ott 
egy repülőgéppuska tüzétől láblövést 
szenvedett. Így érkezett haza a telje-
sen kifosztott családjához. 

– Én is lefogyva, rongyosan és bete-
gen érkeztem meg. Édesanyám a húga-
immal a keresztapám portáján kapott 
menedéket, míg a harcnak és a megalá-
zó zaklatásnak vége lett. A mi üresen 
hagyott lakásunk katonai szálláshelye 
lett a „felszabadítóknak”. A nem kevés 
állatainkat, a terményt, és ami moz-
dítható volt, elvitték. Én a hadifogság 
után Kovács Béla bajtársammal napra-
forgócséplést vállaltam az egyik nagy-
bátyámnál, majd 1946-ban bankköl-
csönnel kezdtem meg a gazdálkodást. 
Két jármos tehenet vettem, azokkal 
szántottam, vetettem. Majd a termés-
ből és a bérletből két lovam is lett.

 Még a gazdaképző elvégzése után 
tagja lett a helyi „Gazdálkodó Ifjúsági 
Egyesületnek”, ahol ő is tevékenyen 
részt vett a helyi kulturális élet fellen-
dítésében. 

Népszínművekkel a színpadon

Háború lévén katonai színdarabokat 
adtak elő. Többek között a „Gárda-had-
nagy”, a „Gyöngyvirágos huszár-csákó” 
operettek, a „Földindulás” népszínmű 
szerepeltek a repertoárjukban. Ezek-
nek ő volt a főszereplője. Mindig telt-
házasok voltak az előadások, melyeket 
a kétszáz főnél is nagyobb befogadóké-
pességű Tisza István Művelődési Ház 
színháztermében rendeztek. 

– A háború befejezése után a csoport 
„Független Ifjúsági Szervezet” néven 
úgy alakult újjá, hogy társadalmi hely-
zettől függetlenül, minden ifjút és nő-
ket is felvettünk a körbe. Megtisztel-
tetésül engem választottak ügyvezető 
elnökké. Még Katona József Bánk Bán 
című drámáját is előadtuk az ifjúság 
nemzeti öntudatának ébresztésére. A 
színdarabokat egy nyugdíjas színész, 
Balogh Sándor tanította be. Még a 
szereplők kiválasztásában is segédkez-
hettem. Több mint százötvenen sze-
repeltek a színházi előadásainkon, az 
ifjúsági szervezet 1948 végén történt 
feloszlatásáig. 

Sanyi bácsi élete második nagy kér-
dése és eseménye volt, a párja megvá-
lasztása. Sikerült is társra találnia Fe-
kete Juliánna személyében. Egy évig 
voltak jegyben. Házasságukat Isten 
színe előtt, lelkészük is megáldotta a 
gyülekezeti közösségben. Három gyer-
mekük született, két fiút és egy leányt 
kaptak ajándékba. Ők is követik atyáik 
hitét, a 8 unokával és 14 dédunokával 
együtt. 

– Házasságunk a történelmünk leg-
sötétebb korszakában indult. Nagy-
mamámnál húzódtunk meg tíz hóna-
pig. Jöttek a rekvirálók és az összes 
terményt felsöpörték, még a padláson 
is. Mindent elvittek, ami mozdítható 
volt. Nagymamámat 94 évesen a szü-
leimhez lakoltatták, és a lakásába köz-
pontilag kijelölt családot költöztettek. 
Mondván, hogy minden családnak elég 
egy szoba és egy közös konyha. Ennyi 
év után is megrendülök, amikor ezt 
felidézem. Nagymamám a lelketlen in-
tézkedések következtében, rövid időn 
belül meg is halt. Bennünket felesé-
gem szülei hívtak haza. Első két gyer-
mekünk már ott született meg. 

Jósággal, szeretettel

Eljött 1956. október 23-a. Meg-
mozdult szinte az egész város. Sanyi 

bácsi szívében őrzi ezeket a napokat. 
A forradalom leverését követően a 
termelőszövetkezeti tagok havonta 
mentek a Bertalan családhoz agitálni, 
hogy lépjenek be a tsz-be. Sanyi bácsi 
azt mondta, hogy ők a rokonokkal, 
szomszédokkal, barátokkal alapítanak 
egy szövetkezetet. A hatalom azonban 
nem ilyen szövetkezetet képzelt el. 
Ezek után még inkább jöttek az agi-
tátorok – ígérve, hogy náluk a tsz-ben 
is lehet vezető. Mivel a „szép” szóra 
nem hallgatott, nemcsak 1950-ben, 
de 60-ban is irányítottak hozzájuk agi-
tátorokat. Még a fővárosból is jöttek 
Hajdúböszörménybe rábeszélni. Ezek 
azonban vadabbul viselkedtek, több-
ször behívatták, és győzködték, hogy 
jobb lesz a sorsuk, ne szabotáljanak. 

– Többen ellenálltunk, ezért sötét-
zárkába ültettek bennünket, gondol-
kodni. Ha ez sem használt, néhányun-
kat lesötétített autóba kényszerítettek, 
és körbe-körbe jártuk a város körútját, 
majd újra győzködtek. Sokszor tettle-
gességig fajult a helyzet. Kimerültem, 
és feladtam. Másnap jelentkeztem a 
Vörös Csillag téeszbe. Az állatainkat 
és mezőgazdasági eszközeinket ter-
mészetesen mi is beszolgáltattuk a 
közös vagyon gyarapítására. Először 
irodában alkalmaztak. Ám, mivel nem 
jártam el a marxista tanfolyamra, ez-
után már csak növényápoló lehettem. 
Végül a rokkantságom miatt a sertés-
telepre kerültem. Ott meg a gondozók 
az ideológiai és egyéb megvetési okok 
miatt nem akartak befogadni. Közben 
beiratkoztam a pallagi Balázsházi Já-

Bertalan SándorA hét arca

nos Mezőgazdasági Technikumba, az 
akkori négy évfolyamos kihelyezett 
osztályába. A munka mellett esti tago-
zaton technikusi oklevelet szereztem, 
jó eredménnyel. A tanuláson kívül 
– ahogy szokás mondani – dolgoz-
tam hajnaltól vakulásig. Végül a „pár-
tos” dolgozók is megbékéltek velem. 
Ugyanis munkavégzést könnyítő újí-
tásokat vezettem be. Szépen mentek 
a dolgok, de újra akadály lett a keresz-
tyén hitbeli meggyőződésem. Azt java-
solták, hogy ne járjak templomba.  Vé-
gül párthatározat született arról, hogy 
politikai megbízhatatlanság miatt köz-
ponti szolgálatra nem alkalmas. 

Sanyi bácsi életútja a téeszben való 
kallódása idején, a sertésgondozói 
munkakörből a megyei Állattenyész-
tési Felügyelőségen folytatódott. Itt a 
szakembereihez is eljutott a híre szak-
értelmének, és az állattenyésztésben 
elért kimagasló eredményeinek. A ki-
váló érzékkel végzett szakmai hozzáér-
tését felismerve, kapott egy meghívást 
Debrecenbe a megyei Állattenyésztési 
Felügyelőségre,ahol azonnali hatály-
lyal állattenyésztési felügyelőként al-
kalmazták.   Különös boldogság tölti 
el most is, amikor visszaemlékszik, 
hogy ez idő alatt ő lehetett az egyik 
megszervezője az első és az azt köve-
tő Hortobágyi Lovasnapoknak. Évek 
múlásával, szintén meghívással, főál-
lattenyésztő lett a hajdúdorogi Új Élet 
szövetkezetben, majd nyugdíjazásáig a 
Bocskai tsz-ben dolgozott. 

Bertalan Sándor egészségi állapota 
megsínylette a katonaság, a hadifog-
ság és az azt követő időszak sok meg-
próbáltatását. Feleségét már tíz éve 
elvesztette, de ő mindig ment előre, 
sohasem adta meg magát. Ebben élő 
hite és szerető családja is mindig se-
gítségére volt. Hetvenen túl még egy 
rosszindulatú daganatos betegséggel 
is megküzdött. A Teremtő megtartot-
ta, mert még célja van vele. Szilárd 
meggyőződéssel vallja a bibliai igaz-
ságot, miszerint „…akik Istent szeretik, 
azoknak egyaránt minden javukat szol-
gálja…” Hosszú és megpróbáltatások-
kal teli életútjára visszatekintve Isten 
iránti hálával fogalmazza meg Dávid 
király bibliai zsoltárának szavaival: „Bi-
zony jóságod és szereteted kísér életem 
minden napján, …”  / Zsolt.23,6 /

Bertalan Erzsébet

Szalagavató ünnepséget tartott az Északi Agrárszakképzési Centrum Széchenyi Ist-
ván Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kö-
zössége. A művelődési központ színháztermében február 25-én 146 végzős diák kapta 
meg a szalagot, hagyományosan a szívük fölé, mely az iskolához tartozás jelképe, s 
egyben az elválást is szimbolizálja.

Szalagavató
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Amikor a harang megszólal, az ünnep

Egészségünkért
Prevenciós napot rendeztek 

a Keleti Főcsatorna Egyesület 
szervezésében március 10-én, a 
művelődési központban.

Czeglédi Jánostól, a szervezet el-
nökétől megtudtuk, hogy immár 
tizenegyedik alkalommal várták a 
lakosokat a különböző szűrővizsgála-
tokra és előadásokra. 

– A város lakóinak hirdettük meg 
a lehetőséget. Vércukor, vérnyomás, 
testzsírtömeg méréssel, illetve ér-
szűkület-vizsgálattal állunk az ér-
deklődők rendelkezésére. Emellett 
az előadásokon is a prevenció kapja 
a főszerepet. Czeglédi János azt is 
elmondta, hogy a böszörményiek ré-

széről nagy igény van a programra. 
Sokan jönnek el a magasszintű házi-
orvosi ellátás mellett is. 

Kiss Sándor most vett először részt 
a szűrésen. 

– A vércukromat szeretném meg-
mérettetni. Ez vezérelt leginkább, 
hogy részt vegyek a vizsgálatokon. 
Persze arra is kíváncsi vagyok, hogy 
miből áll ez a prevenciós nap. Nagyon 
jó ötletnek tartom, hogy megszer-
vezték ezt a rendezvényt. A hétköz-
napokban is próbálok odafigyelni az 
egészségemre. Vérnyomáscsökken-
tőt évek óta szedek, ezért nagyon 
odafigyelek az életmódomra. 

bertalan

Utcafórum
Utcafórumot tartott a Bocskai 

téren március 13-án Jakab Péter 
országgyűlési képviselő, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom ve-
zetője és az ellenzéki összefogás 
országgyűlési képviselőjelöltje, 
Hegedüs Péter. 

Jakab Péter beszédében megfogal-
mazta, hogy a Fidesznek egyetlen koa-
líciós partnere van. Ez pedig a közöny. 
Ha ezt legyőzzük, - tette hozzá – akkor 
mindent legyőzünk.  Majd elmondta, 
hogy az összefogás az ellenzék fegyve-
re. Az, amely képes legyőzni a csalókat 
és a fenyegetőzőket. Az előválasztás 
győzteseit támogatni kell. Tizenkét 
éven át a Fidesz az oszd meg és uralkodj 

elvet vallotta.  A korrupcióval kapcso-
latban Jakab Péter azon véleményét 
mondta el, miszerint ha ez megszűnik, 
lesz az államkasszában pénz. Elkezdik 
megvalósítani a rendszerváltás ígére-
tét, mivel szerinte, elvesztegettük az 
elmúlt harminckét évet. Beszéde vé-
gén kiemelte, hogy Hegedüs Péter mö-
gött az egységes ellenzék áll. Hegedűs 
Péter hozzászólásában többek között 
bizodalmát fejezte ki, hogy április 3-án 
rá fognak szavazni Hajdúböszörmény-
ben is. Ne hagyjuk –  mondotta, hogy a 
lakosokról elterelődjön a fókusz, mint 
2018-ban. Kiemelte, hogy az elkövet-
kezendő négy évünkről kell dönteni és 
a változásra kell szavazni.
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Újjáöntés után visszakerült a 
görög katolikus templomba az a 
harang, amelyet Kocsis Fülöp ér-
sek-metropolita szentelt meg már-
cius 13-án, vasárnap.

Az Utrenye – reggeli istentisztelet 
- után és a Szent Liturgia előtt Kocsis 
Fülöp megfogalmazta, hogy a harang 
imádságra hív, de veszedelmeket is 
jelez. Istenhez kapaszkodni kell, nem-
csak bajban, békeidőben is. Legyen ez 
a béke harangja – mondta Kocsis Fü-
löp érsek-metropolita. Majd tömjén-
füstölővel és szentelt vízzel hintette 
meg az újjáöntött harangot, amelyen a 
hagyományoknak megfelelően, kézzel 
harangpróbát is végzett. A felújítást 
az indokolta, hogy a harang közel 30 
évvel ezelőtt megrepedt és többszöri 
javítás ellenére sem volt használható, 
elnémult. Hangját utána csak hangszó-
róból lehetett hallani alkalmanként. 
2021. november 29-én leengedték, és 
elszállították az őrbottyáni öntödébe. 
A harangot még 1897-ben Kelemen 
Bálint és családja ajándékozta a görög 
katolikus közösségnek. A harangot úgy 
tudták helyrehozni, hogy beolvasztot-
ták és újraöntötték, ami végül 1223 kg 
lett. 

A harang küldetése Isten dicsőségét 
hirdesse és imádságra hívja a hívőket. 
Az egységre, a megértésre és a szere-
tetre is hívja az embereket. A béke ha-
rangja szeretne lenni. Hiszek abban, 
hogy a kegyelem harang hangját min-
denki hallja – fogalmazta meg Bodogán 
László görög katolikus parochus.

 A harang formája más lett, viszont 
a díszítés az eredeti maradt – mond-
ta el Gombos Miklós harangöntő.  A 
fiával, Ferenccel együtt végezték el az 
újraöntést, amihez három sablon min-
ta kellett. Egy időben balsorsú volt 
a hajdúböszörményi görög katolikus 
templom, falainak repedései 1979-ben 
életveszélyessé váltak.  A boltozat meg-
szakadt és a vakolat, majd fadarabok 
potyogtak, így elkezdődött a tetőrész 
bontása, majd 1983-ban kirobbantot-
ták a templom falait.

Ekkor kedvező fordulat követke-
zett a templom történetében, hisz 
1984-ben az alapozása elkezdődött a 
közösség tagjainak segítségével. A hí-
vek ott segítettek, ahol csak tudtak, 
részt vállaltak a cipekedésben és tég-
lákat is tisztítottak. Az épület keleti 
hagyomány szerinti, de mégis modern 
stílusban épült. 2006-ban új tetőt ka-
pott a templom, majd rá pár évvre a 
régi kerek ablakok kerültek beépítésre. 
2020-ban új kerítés készült. A nagy-
böjt előtti második vasárnap szentel-
tük meg és őrizzük meg emlékeinkben 
úgy, hogy induljon el a szívünkben egy 
ima, hisz a harang kongása egy fohász. 
Szól az Úr, imádságra hív - fogalmazta 
meg Kocsis Fülöp a Szent Liturgián. Az 
esemény végén a görög katolikus egy-
házmegyei történetéről kiadott köny-
vet Pajna Zoltán mutatta be, melyből 
egy példányt mindenki kaphatott. Ezt 
követően a megjelentek is megszólal-
tathatták a harangot, melyet még ez-
után egy hétig a templom előtt lehe-
tett megtekinteni.

Angalét Péter

Versenyképesség-növelő támogatás
Az M+Z 2000 Bőr és Textilkon-

fekcionáló Kft. beruházás-beje-
lentő sajtótájékoztatóját március 
18-án tartották, a cég Külső-Újvá-
rosi utcai telephelyén. A rendezvé-
nyen Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter is részt vett. 

A projekt a magyar kormány ver-
senyképesség-növelő támogatási prog-
ramjának keretében valósult meg. Ez 
a program az Európai Bizottság azon 
döntésén alapszik, amely lehetővé tet-
te a tagállamok számára, hogy saját 
költségvetésük terhére támogatást 
nyújtsanak a vállalkozásoknak, a koro-
navírus hatásainak ellensúlyozására. 

Célja, hogy segítséget adjon a járvány 
által hátrányosan érintett közép- és 
nagyvállalatok számára, amennyiben 
azok vállalták munkavállalóik meg-
tartását, valamint új beruházások 
megvalósítását. Zolnai Antal, a cég 
ügyvezetője mutatta be vállalkozását, 
valamint szólt a megvalósuló projekt-
ről. Kitért arra is, hogy a jövő érde-
kében jelenleg is két pályázatot nyúj-
tottak be. Az ügyvezető megköszönte 
mindenkinek a közreműködését, má-
sok mellett a feleségéét, és külön ki-
emelte a dolgozói segítségét. A to-
vábbiakban Tiba István országgyűlési 
képviselő egyebek mellett hangsúlyoz-
ta, a járvány okozta kritikus időben a 
kormány előre gondolkodott, és eb-
ben a nehéz időszakban is támogatta 
a vállalkozásokat. Elmondható, hogy a 
cégek végrehajtották a beruházásokat, 
amelyeket vállaltak. Ami ettől sokkal 
fontosabb, nem álltak meg ezen a szin-

ten. Többen tovább pályáznak. Az or-
szág gazdasága nem állt meg, fejlődik. 
Erre mindannyian büszkék lehetünk 
– tette hozzá az országgyűlési képvi-
selő. Majd kiemelte, hogy segíteni kell 
azokat a vállalkozókat, akik a munka-
helyek létrehozását támogatják. 

Szijjártó Péter miniszter többek kö-
zött arról szólt, hogyha végigtekin-
tünk az elmúlt tizenkét esztendőn, 
akkor nem túlzás azt mondani, hogy 
ez a válságok évtizede volt. A magyar 
emberek kitartó munkájának köszön-
hetően, azonban mindezek közepet-
te, egy növekedő és gyorsan fejlődő 
gazdaság jött létre Magyarországon. 
A tavalyi esztendő, 2021 minden idők 

legsikeresebb éve lett a magyar gaz-
daság szempontjából. Mindehhez az 
alapot a higgadt és megfontolt, fele-
lősségteljes döntések jelentették. Nem 
a segélyekre, hanem a munkahelyek 
megmentésére, újak létrehozására 
fektették a hangsúlyt. 1434 vállalat a 
nehéz helyzetben, a magyar kormány 
beruházási támogatásának köszönhe-
tően, összesen 1200 milliárd forintos 
fejlesztést valósított meg. Ezzel meg-
mentettek 270 ezer munkahelyet. Az 
M+Z Kft-vel kapcsolatban a miniszter 
elmondta, hogy a ruházati terméke-
ket gyártó vállalat 565 millió forintos 
beruházást valósított meg, amelyhez 
a kormány 282 millió forintot adott. 
Ezáltal 132 munkahely vált biztossá. 
Az új, 680 négyzetméteres csarnokba 
több új gépet is beszerzett a böször-
ményi vállalkozás. 
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– Másik nagy kedvenced a hőlégballonnal való 
repülés. Ez hogyan jött?

– Hat évesen repültem először a Böször-
ményi Ballon Clubbal, amikor Erdélyben részt 
vettek egy rendezvényen. Egy esztendeje dön-
töttem el, hogy pilóta szeretnék lenni. Az első 
repülésem óta tudtam, hogy ez az életem része 
lesz.

– Pilótavizsgára készülsz. Mit kell ehhez tel-
jesíteni? 

– Először az elméleti vizsgát kell letenni. 
Kilenc megmérettetésen kell túljutni. Nekem 
már hat megvan. Többek között tanulunk 
meteorológiát, repüléstervezést, légi jogot és 
általános ismereteket a hőlégballonról. Ezt kö-
veti majd a gyakorlat. 

– Mi a szép a hőlégballonozásban?
– Engem rettentően kikapcsol, mint utat. 

Fentről gyönyörű a világ. Rálátunk a városok-
ra, a természetre. 

– Mikor irányíthatsz önállóan egy hőlégballont?
– Ha minden vizsgám meglesz, és a gyakor-

lati megmérettetésem is sikerül. Ezt követően 
teljesen készen állok a repülésre. Két éven be-
lül, amennyiben teljesítem a követelménye-
ket, repülhetek egyedül is. Nincs korhatár, 
amikortól pilóta lehetek. 

példát tudok venni. 
– Milyen visszajelzéseket szoktál kapni ezekkel 

az alkotásokkal kapcsolatban?
– Fontos, hogy miként értékelik az alko-

tásaimat. A filmekben egy-egy hetemet vagy 
napomat szoktam megjeleníteni. Ezeket mu-
tatom meg a nagyközönségnek. 

– A sok elfoglaltságod mellett hogyan marad 
időd a tanulásra?

– Hétköznap esténként szoktam tanulni, 
miután az edzésről hazatértem. Hétvégente 
van úgy, hogy egész nap kint vagyok a lovar-
dában. Ilyenkor az egyik napomat azért rá-
szánom a tanulásra. A kedvenc tantárgyam 
egyébként a média. Mindenképpen ezen a pá-
lyán szeretnék boldogulni. 

– A családod mennyire támogat?
– A szüleim teljes mértékben támogatnak, 

mindenben segítenek. Ezt nagyon köszönöm 
édesanyámnak és édesapámnak. 

–Megéri, hogy ennyire be van osztva az időd?
– Mindenképpen megéri, mert olyan dolgo-

kat végzek, melyeket szeretek. Úgy gondolom, 
hogy ezért jobb a tanulmányi átlagom is. Szá-
momra így természetes az élet. 

Bertalan Erzsébet

A felhők felett is járt már
Gellén Gabriella, a Bocskai-gimnázi-

um kilencedik osztályos tanulója. Évek 
óta aktívan sportol és emellett szinkron-
színészetet is tanult.  Életének megha-
tározó része a filmkészítés is, amelyben 
saját életének legfontosabb pillanatait 
örökíti meg. 

– Ha most készítenéd el a névjegykártyádat, 
mi kerülne rá?

– A fő hobbim a lovaglás. Emellett szink-
ronszínészetet is tanultam Budapesten, és na-
gyon szeretek állatokkal foglalkozni. Szeretek 
hőlégballonnal repülni.

– Sokféle dologgal foglalkozol. Ezek közül hon-
nan  jött a szinkronszínészkedés?

– A Talent Stúdió megkeresett 2017-ben. 
Először az iskolai elfoglaltságaim miatt nem 
akartam elfogadni ezt a felkérést. Kiderült, 
hogy a képzéseket hétvégente tartják. A csa-
láddal megbeszéltük, és végül közösen úgy 
döntöttünk, hogy jelentkezek. Tíz éves voltam 
ekkor, s időközben elvégeztem a mesterkur-
zust, sikeresen letettem a vizsgát. 

– Kitől tanultad a szakma alapjait?
– Sok színésszel volt óránk. Közülük ki-

emelném Balázs Andit, Kautczky Armandot, 
Vili bácsit a Barátok köztből, és néhai Gesztesi 
Károlyt. 

– Élesben kipróbáltad magad?
– Voltak munkáim. Gyakorlatban is ki tud-

tam próbálni magam, a kezdet volt nehezebb. 
De miután nagyon sok szakmai fogást meg-
tanultam, egyáltalán nem bántam meg, hogy 
belevágtam ebbe a tevékenységbe. A munka 
során mindig kapunk egy szöveget, amit pár-
szor át kell olvasni. Ilyenkor memorizálom. 
Ezt követően fel kell mondani időre. Ezt pedig 
rögzítik. Igazából ennyi. Egyszerűnek hang-
zik, de egyáltalán nem az. 

– Szeretnél még ezzel foglalkozni a továbbiak-
ban?

– Igen. Most nem mondom, hogy ez lesz a 
hivatásom, de lehet, a jövőben meggondolom 
magamat. 

– Felülről nézve milyen Hajdúböszörmény?
– Csodálatos. Eddig itt repültem a legtöb-

bet. Teljesen pozitív élmény Böszörmény fö-
lött szállni. 

– Másik tevékenység, ami szintén jellemző rád, 
a lovaglás. Mikor és milyen indíttatásból kezdtél 
el lovagolni?

– Négyéves koromban kezdtem el lovagolni. 
Számomra ez egy kiváló program és sport. Na-
gyon szeretnék ebben továbbfejlődni. Idővel 
akarok egy saját lovat is. Mindenféleképpen 
díjugrató szeretnék lenni. Heti háromszor van 
edzésem. Ez is csodálatos érzés, mint a repü-
lés. Persze vannak félelmeim, amiket próbálok 
leküzdeni. Néhány hete megijedt a ló, és majd-
nem leestem. Szerencsére nem történt semmi 
baj. Nagyon oda kell figyelni a lovaglás közben. 

– Mit lehet tudni a lóról, amit lovagolsz?
– Marcosnak hívják, egy telivér, és sötét 

pej. Egyébként nagyon aranyos, ő a kedvenc 
lovam. Természetét illetően nyugodt és szelíd. 
Bár amikor beindul, és vágtázik, kicsit nehéz 
megfogni. De ez már nekem nem okoz prob-
lémát. Tíz év alatt hozzászoktam a lovakhoz, 
Most már azt mondom, hogy jól lovagolok. 
Nagyon sokat köszönhetek az edzőmnek, Ber-
náth Krisztinának is. Ő kiváló szakértelemmel 
és szeretettel irányít.

– Más jószág van, amely közel áll a szívedhez?
– Végtelenül szeretem a kutyákat. Három 

tacskóm van, akikkel sokat foglalkozom. 
– Filmeket is készítesz…
– Igen. Édesapámnak köszönhetően kezd-

tem el operatőrködni. Kicsi korom óta ebben 
élek. Sok időt töltöttem el az apukámmal. Már 
ekkor tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglal-
kozni. Mára ez az egyik legkedvesebb elfoglalt-
ságom.

– Önálló rövidfilmeket is készítesz. Milyen té-
mákban leggyakrabban?

– A kedvemtől függ, hogy milyen videókat 
készítek. Ami éppen engem és másokat érde-
kel, azokat örökítem meg. Szívesen nézem 
meg a többiek filmjeit is, mert ezekből is so-
kat lehet tanulni. Sokakat követek így, akitől 

TehetségeinkPályám kedves története

Böszörményi lányként
helyi embereket gyógyít

Dr. Daróczi Andrea háziorvos 
Hajdúböszörményben született. 
Édesapja, mint vezető városi 
ügyész vonult nyugdíjba. Édes-
anyja pedig az önkormányzat 
adócsoportjánál dolgozott nyug-
díjazásáig.

sorolja, amikor segíteni tud egy be-
tegnek. 

Dr. Daróczi Andrea egy kórházi 
történetét idézi fel. 

– A Kenézy Kórházban történt, 
hogy ebédidőben, a kezelőhelyiség-
ben éppen adminisztráltam. A bete-

 A doktornő a belvárosban nőtt fel. 
A család szerető féltése mellett ne-
velték őt és öccsét, aki dekoratőrként 
tevékenykedik. Az apai nagymamája 
nagyon komoly ízületi betegségben 
szenvedett, gyakorlatilag nem tudott 
járni. Ő végignézte gyötrelmeit, és 
már ekkor megfogalmazódott benne, 
hogy orvos szeretne lenni. Segíteni 
akart a nagyszülőjén. Döntésében az 
is közrejátszott, hogy édesanyja test-
vére nőgyógyász volt Böszörmény-
ben. Soha nem bánta meg, hogy ezt 
a hivatást választotta, hiszen már ál-
talános iskolás korától erre a pályára 
készült. A Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetemen szerzett diplomát. Ezt 
követően elszegődött a Kenézy Gyula 
Kórház kötelékébe. A betegfelvételi, 
ma sürgősségi osztály munkatársa 
lett. Belgyógyászként öt évig dolgo-
zott az intézményben, majd hazajött 
szülővárosába háziorvosnak. Elmon-
dása szerint ez a tevékenysége sok-
kal személyesebb és emberközelibb, 
mint a kórházi. Nemcsak magát a pá-
cienst látja, hanem például a családi 
kapcsolatait, a munkahelyi hátterét 
is. Pályája legszebb pillanatai közé 

gek az ebédeléshez készültek. Egy-
szer csak egy nagy robajra lettem 
figyelmes. Kiszaladtam a folyosóra, 
láttam, hogy egy fiatalember a föl-
dön fekszik és légzése, keringése le-
állt. Én és pár nővérke voltunk csak 
az osztályon. Elkezdtük a beteg új-
raélesztését, mely sikeres volt. Ez el-
mondhatatlan öröm volt számomra, 
mint kezdő orvosnak. Ezt követően 
eltelt egy-két év, el is feledkeztem az 
esetről. Akkoriban a sürgősségi osz-
tályon dolgoztam.  Az ambulanciára 
bejött egy nővérke, hogy kint a fo-
lyosón, egy láthatóan illuminált úri-
ember feltétlenül velem szeretne be-
szélni. El sem tudtam képzelni, hogy 
miről van szó. Amint megláttam, 
rögtön rájöttem, hogy ő az a fiatal-
ember, akit pár éve újraélesztettem. 
Bocsánatkérések közepette elmond-
ta, hogy neki most gyermeke szüle-
tett, meg akarta velem osztani a jó 
hírt. Köszönetet mondott, hogy an-
nak idején megmentettem. Nagyon 
megható volt, hogy ennyi év távlatá-
ból eszébe jutottam és megosztotta 
velem nagy boldogságát.  
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Az ukrajnai háborús helyzetet 
aggódva figyelő Hajdúböszörmény 
közössége is igyekszik segítséget 
nyújtani a bajbajutottaknak, és ter-
mészetesen testvérvárosunknak, Be-
regszásznak.

Ezért gyűjtőpontokon várják a segíteni 
szándékozók felajánlásait, hogy az önkor-
mányzat eljuttassa a segítségre szorulók-
nak az adományokat.

Amire nagy szükség van a határátke-
lőkön:  tartós élelmiszerek, konzervek;   
tisztálkodási szerek (különösen figyelve 
a gyerekekre: pelenkák, popsitörlő); taka-
rók, plédek, cumisüvegek.

Gyűjtőpontok: Szociális Szolgáltatá-
si Központ (II. Rákóczi Ferenc utca 42.), 

Sillye Gábor Művelődési Központ és Kö-
zösségi Ház (Bocskai tér 4.) Magyar Vö-
röskereszt (II. Rákóczi F. u. 22.). 

Hajdúböszörmény–Pród, Bagota utca 
6., Pródi Halom Egyesület, Hortó János 
elnök. Hajdúböszörmény–Hajdúvid, Krú-
dy Gyula utca 9., Vidi-Ér Vidért Egyesület 
(Kopcsáné Kocsis Edit +36-20-536-9674 
és Molnár Attila +36-30-253-4499).

Hajdúböszörmény–Bodaszőlő, Boda 
Katalin utca 28. (IKSZT).

Aki tud, pénzbeli felajánlást is tehet, 
melyet elkülönített számlán kezel az 
önkormányzat: 11738060-15372514-
11060008. Több magánember, vállalko-
zó ajánlotta már fel azonnal a segítségét, 
akiknek ezúton is köszönjük!

Gyűjtőpont
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2022. évi országgyűlési képviselő választás szavazókörei
001. szavazókör: 
 Tizenhárom vértanú utca 1. 
(Bethlen Gábor Általános Iskola)       
- Bethlen Gábor utca
- Cserna utca
- Dorogi utca
- Győrössy-kert 
- Király Jenő tér 

002. szavazókör:  
 Tizenhárom vértanú utca 1. 
(Bethlen Gábor Általános Iskola) 
- Csokonai Vitéz Mihály utca 
- Madách Imre utca
- Szabad hajdú utca 
- Tizenhárom vértanú utca 

003. szavazókör:  
 Krúdy Gyula utca 11-15.
(Hajdúvidi iskola)
- Gábor Áron utca
- Krúdy Gyula utca
- Nap utca
- Óvoda utca
- Pacsirta utca
- Tanya Hajdúvid
- Tanya 001057 
- Tanya 001330/14
- Útőrház
- Váci Mihály utca 
- Vasút utca
- Veres Péter utca 
- Vidtelke utca
- Víg utca

004. szavazókör:  
Weszprémy G. u. 5.
(Napsugár Óvoda)                         
- Deák Ferenc utca
- Fazekas Gábor körút
- Kisfaludy Sándor utca
- Komárom utca
- Kuruc utca 
- Petőfi Sándor utca 
- Szabolcs utca
- Szénássy Mátyás utca
- Szondi György utca
- Tátra utca
- Újfehértói utca
- Vitéz utca
- Weszprémy Gáspár utca 

005. szavazókör:   
Kölcsey Ferenc utca 1. sz. 
(Csillagvár Óvoda)                                
- Áchim András utca
- Ady Endre tér
- Hadházi utca
- Királyhágó utca 
- Kossuth szőlő kert
- Kölcsey Ferenc utca
- Mátyás király körút
- Radnóti Miklós utca
- Szilágyi Erzsébet körút
- Tanya 000002-0000051/0001
- Tanya 000083/0001
- Tanya 001142/0266
- Téglási utca 
- Thököly Imre utca 
- Városkert utca

006. szavazókör: Dobó I. u. 70. 
(Csillagvár Óvoda)
- Apafi Mihály utca
- Dobó István utca
- Elek János utca
- Kinizsi Pál utca
- Kovács Albert utca 
- Kövi Miklós utca
- Külső-Fehértói út
- Külső-Nadrágos kert
- Perczel Mór utca
- Tanya 010310-1028
- Zrínyi szőlő  

007. szavazókör: Dobó I. u. 70. 
(Csillagvár Óvoda)
- Báthory szőlő kert 
- Batthyány szőlő kert
- Bethlen kert
- Hargita utca
- Homok-kert szőlő
- Hunyadi szőlő
- Ipartelep utca
- Kenyérmező utca
- Kis-Bocskai szőlő
- Nagy-Bocskai szőlő 0. dűlő
- Nagy-Bocskai szőlő 1. dűlő
- Nagy-Bocskai szőlő 2. dűlő
- Nagy-Bocskai szőlő 3. dűlő

- Nagy-Bocskai szőlő 4. dűlő
- Nagy-Bocskai szőlő
- Petőfi szőlő kert
- Szőlőskert
- Tanya 000086/2
- Tanya 001036/0004-001038
- Tanya 001044-001049
- Tanya 001058-001067/0007 

008. szavazókör: 
Rókahát utca 6. (Pródi Iskola)
- Bagota utca
- Bakóhát tanya
- Dobó Sándor utca 
- Halom utca
- Hatöles utca
- Keleti-főcsatorna
- Nagypród tanya
- Oláh Jakab utca 
- Pallai Pál utca
- Rókahát utca
- Tanya Pród

009. szavazókör:  Erdély utca 37.  
(Középkerti Általános Iskola)
- Avar utca
- Beke Antal utca
- Besenyő utca
- Csaba királyfi utca 
- Csángó utca
- Géza fejedelem utca 
- Jászkun utca
- Koppány utca
- Külső-Hadházi utca 
- Nimród utca
- Orbán Balázs utca  
- Pusztaszer utca
- Rác utca
- Székely utca
- Szittya utca
- Táltos utca
- Tanya 001013
- Tanya 001025
- Tanya 001070-001072/0002 
- Turán utca

010. szavazókör: Erdély utca 37. 
(Középkerti Általános Iskola)
- Csiha Antal utca
- Dr. Molnár István utca 
- Erdély utca
- H. Fekete Péter utca 
- Hét vezér utca
- Péli Gábor utca
- Stromfeld Aurél utca
- Tanya 001039-001039
- Tanya 001050/0002-001051/0001
- Tanya 001075-001075

011. szavazókör: Erdély utca 37. 
(Középkerti Általános Iskola) 
- Budai Nagy Antal utca
- Középkert utca
- Nefelejcs utca
- Pálnagy Zsigmond utca 

012. szavazókör: Kálvin tér 7-9.
 („ESZ-V” Nonprofit Kft.)
- Baross Gábor tér 
- Bercsényi Miklós utca
- Bíró Ferenc utca
- Bíró Péter utca
- Corvin János körút
- Debreceni utca
- Gombos András utca 
- II. Rákóczi Ferenc utca 
- Maghy Zoltán utca
- Március 15. utca
- MÁV állomás 
- Nagy István utca
- Sillye Gábor utca
- Zombor utca

013. szavazókör: Erdély utca 37. 
(Középkerti Általános Iskola) 
- Botond utca
- Egyház utca
- Erdő utca
- Huszár utca
- Kálmán Ferenc utca
- Károlyi Gáspár utca
- Lippai Balázs utca
- Messzilátó utca
- Nagyatádi Szabó István utca
- Rhédey Ferenc utca
- Somossy Béla utca
- Szente Bálint utca
- Tanya 000087/0034
- Tanya 001023-001023/0001
- Tatár István utca

- Vásár tér
- Zsemberi utca

014. szavazókör: 
Benedek János utca felől
(Bocskai I. Általános Iskola)
- Attila utca
- Benedek János utca
- Bocskai István tér
- Diószegi Sámuel utca
- Gönczy Pál utca
- Iskola utca
- Káplár Miklós utca 
- Kassa utca
- Keresztesi József utca 
- Lévay Márton utca
- Nagysándor József utca 
- Péchi Simon utca
- Polgári utca
- Vörösmarty Mihály utca 

015. szavazókör: 
Csomaközy A. u. 3. 
(Munkaügyi Központ)   
- Arany János utca
- Attila utca
- Baltazár Dezső utca 
- Csomaközy András utca 
- Hajdúkerület utca
- Jókai Mór utca
- Kálvin tér
- Korpona utca
- Kossuth utca
- Méliusz Péter utca 

016. szavazókör: Toldi Miklós utca

(Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda)
- Árpád utca
- Honvéd utca
- Karap Ferenc utca
- Mester utca

017. szavazókör:  
Enyingi Török Bálint u. 5/A. 
(Veress F. Szakképző Iskola) 
- Csanády Sámuel utca
- Damjanich János utca
- Domb utca
- Enyingi Török Bálint utca 
- Hunyadi János körút
- Kálvineum utca
- Külső-Nánási utca
- Luther Márton utca
- Nánási utca
- Petneházy Dávid utca 
- Uzsok tér
- Vár utca

018 .szavazókör:  
 Enyingi Török Bálint u. 5/A. 
(Veress F. Szakképző Iskola) 
- Arad utca
- Bulcsú utca
- Dózsa György körút
- Hortobágy utca
- Muraköz tér
- Ungvár utca
- Vasvári Pál utca

019. szavazókör: Kert utca 24. sz. 
(Tavaszkert Közösségi Ház) 
- Ág utca
- Alföld utca
- Elfenbein Bertalan utca 
- Fürdő utca
- Győrffy István utca 
- Harmat utca
- Kert utca
- Külső-Dorogi utca
- Lucernás utca
- Nagy András utca 
- Nemzetőr utca
- Nyár utca
- Olajütő utca 
- Pásztor utca
- Poór Antal utca 
- Számadó utca
- Szárazmalom utca 
- Tanya 000052-000075
- Tanya 000101/0002-000148
- Tanya 000187-000187/0001
- Tanya 001129/5
- Tavasz utca
- Téglagyár utca
- Vidi-Zug 

020. szavazókör: Polgári u. 48-50. 
(Napsugár Óvoda)
- Báthory Gábor körút
- Lorántffy Zsuzsanna utca

- Szilassy János utca
- Temető tér
- Újvárosi u. 

021. szavazókör: Eötvös J. u. 10. 
(Eötvös J. Ált. Isk. és AMI)
- Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
- Bem József utca
- Désány István utca
- Eötvös József utca
- Hősök utca
- Kemény János körút
- Klapka György utca 
- Kolozsvár utca
- Maros utca
- Salgótarján utca 

022. szavazókör:  
Désány I. u. 1-9. sz. (DE Gyermek-
nevelési és Gyógyped.Kar)
- Batthyány Lajos utca
- Gyöngyvirág utca
- József Attila utca
- Munkácsy Mihály utca
- Szent István tér 
- Szoboszlói utca
- Táncsics Mihály körút
- Toldi Miklós utca

023. szavazókör: Kórház tér 1. sz. 
(TOP-Holding Zrt.) 
- Bakóczy Endre utca
- Bél Mátyás utca
- Bottyán János utca
- Erkel Ferenc utca 
- Fazekas Mihály utca
- Horváth Mihály utca
- Katona József utca
- Kórház tér 
- Külső-Szoboszlói út 
- Külső-Újvárosi utca
- Laborfalvi Róza utca
- Megyeri Károly utca
- Mészáros Lőrinc utca
- Mikszáth Kálmán utca
- Móra Ferenc utca
- Porcsalmy Gyula utca
- Semmelweis Ignác utca
- Szabó Antal utca
- Tanya 00065-000872
- Tanya 000915/0002-000916/0001

024. szavazókör: Esze Tamás u. 
2-4. (Kincskereső Óvoda)
- Almássy Márton utca
- Bíró Lajos utca
- Bolyai János utca
- Esze Tamás utca
- Görgey Artúr utca
- Kandó Kálmán utca 
- Kertész László utca
- Kőrösi Csoma Sándor utca 
- Liszt Ferenc utca
- Madarász Viktor utca
- Martinovics Ignác utca
- Móricz Zsigmond utca
- Nagy Imre utca
- Puskás Tivadar utca 
- Tessedik Sámuel utca

025. szavazókör: Vásár tér 27. 
(Városi Sportszolgáltató Kft.)
- Apponyi Albert utca
- Balassi Bálint utca
- Bánság tér 
- Bartók Béla utca
- Ifj. Major Gyula utca 
- Juhász Gyula utca
- Kampler Kálmán utca
- Kazinczy Ferenc utca
- Kisböszörmény utca
- Kodály Zoltán utca
- Korányi Frigyes utca
- Kövér György utca
- Külső-Debreceni utca 
- Külterület
- Lehel utca
- Losonczy István utca 
- Oláh Ferenc utca
- Széchenyi István utca 
- Tanya 000174/23-000183/19
- Tanya 000187/99-000322/9
- Tanya 000911/0001
- Tanya 000927/0003-000934
- Tanya 000940
- Tanya 001026-001027/0001
- Tanya 001055-001056/2000
- Teleki László utca
- Tóth Árpád utca
- Vajda János utca

- Veress Géza utca
- Zrínyi Miklós utca

026. szavazókör: Vákáncsos u. 43. 
(Zeleméry L. Általános Iskola)
- Boda Katalin utca
- Csonkatorony utca
- Guhér utca
- Hegyes utca 
- Lorántffy kert
- Rákóczi erdő – erdészház
- Rákóczi szőlő

027. szavazókör: Vákáncsos u. 43. 
(Zeleméry L. Ált. Iskola)
- Tanya Bodaszőlő
- Vákáncsos utca
- Vasútiőrház 
- Vincellér utca
- Zelemér tanya
- Zelemér utca
- Zelemér-zártkert

Tudnivalók a
 parlamenti 

választásról és a 
népszavazasról

Magyarország köztársasá-
gi elnöke országgyűlési kép-
viselők 2022. évi általános 
választását és az országos 
népszavazást 2022. április 
3-ára tűzte ki. A szavazás 
napján reggel 6.00 órától 
este 19.00 óráig lehet szavaz-
ni abban a szavazókörben, 
amelyben a választó szerepel 
a névjegyzékben. A szavazó-
köri névjegyzékbe történő 
felvételről a választók 2022. 
február 11-ig tájékoztatást 
kaptak a Nemzeti Választási 
Irodától. 

A szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgár szemé-
lyesen szavazhat. A szavazás 
napján Hajdúböszörmény lak-
címétől távol tartózkodó vá-
lasztópolgár, belföldön az általa 
megjelölt településen átjelentke-
zéssel, külföldön, Magyarország 
külképviseletein adhatja le sza-
vazatát.

Átjelentkezéssel az a választó-
polgár szavazhat, aki a szavazás 
napján Magyarország területén, 
de magyarországi lakcíme sze-
rinti szavazókörtől eltérő he-
lyen tartózkodik. Átjelentkezést 
2022. március 25. (péntek) 
16.00 óráig lehet kérni.

Levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten 
2022. március 25. (péntek) 
16.00 óráig, személyesen, vagy 
ügyfélkapus azonosítással inter-
neten 2022. április 1. (pén-
tek) 16.00 óráig lehet kérni 
a lakcím szerinti névjegyzékbe 
történő visszavételt. 

Az a választópolgár, aki a sza-
vazóköri névjegyzékben szere-
pel, de a szavazás napján külföl-
dön tartózkodik, Magyarország 
nagykövetségén vagy főkonzu-
látusán szavazhat. A külképvi-
seleti névjegyzékbe vételt, vagy 
a külképviselet módosítását 
2022. március 25. (péntek) 
l6.00 óráig lehet kérni 

A mozgóurna iránti kérelmet 
a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő, mozgásában egészségi 

(folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az  5. oldalról)

állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogvatartása miatt gátolt választópolgár 
nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérel-
met levélben vagy ügyfélkapus azonosítás 
nélkül interneten legkésőbb 2022. már-
cius 30. (szerda) 16.00 óráig, szemé-
lyesen 2022. április 1. (péntek) 16.00 
óráig, ügyfélkapus azonosítással interne-
ten a szavazás napján legkésőbb 12.00 
óráig lehet benyújtani a Hajdúböszörmé-
nyi Helyi Választási Irodához.

A kérelemnek tartalmaznia kell a válasz-
tópolgár nevét, születési nevét, születési 
helyét, személyi azonosítóját. Ha átjelent-
kezéssel szavazó választópolgár mozgó-
urnát igényel, a kérelemnek tartalmaznia 
kell azt a címet, ahová a mozgóurna ki-
szállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem 
letölthető a Hajdúböszörmény Város hon-
lapjáról (www.hajduboszormeny.hu olda-
lon a Választás 2022 menüpont alatt).

A fogyatékossággal élő választópolgár, 
akinek a lakcíme szerint kijelölt szava-
zóhelyiség nem akadálymentes kérheti, 
hogy akadálymentes szavazóhelyiségben 
szavazhasson. 

A kérelmet a Hajdúböszörményi Helyi 
Választási Irodához (4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai tér 1.) kell benyújtani 2022. 
március 30. (szerda) 16.00 óráig.

A kérelmek benyújtása történhet 
személyesen, levélben a Hajdúböször-
ményi Helyi Választási Irodán (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.), elekt-
ronikus azonosítást követően elektroni-
kusan (www.valasztas.hu; mo.hu; epapír 
avdh-s azonosítással), elektronikus azo-
nosítás nélkül elektronikusan (www.
valasztas.hu; mo.hu; epapír).

A kérelem levélben történő benyújtása 
történhet postai úton, de futár, rokon, is-
merős útján is eljuttatható a kérelem, ha 
az borítékba van zárva (azaz levélnek mi-
nősíthető).

A szavazat leadására azt követően ke-
rülhet sor, ha a szavazatszámláló bizott-
ság megállapította a választópolgár sze-
mélyazonosságát és személyi azonosítóját 
(régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, 
és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására al-
kalmas:

- magyar hatóság által kiállított, kártya 
formátumú személyazonosító igazolvány 

- magyar hatóság által kiállított régi 
típusú, könyvecske formájú személyazo-
nosító igazolvány: puha borítójú, köztár-

Összefogott Hajdúböszörmény közössége
Éppen egy hónap telt el azóta, 

hogy Oroszország hadműveletet 
indított Ukrajna ellen. Sokak élete 
átrendeződött az elmúlt hetekben: 
vannak, akik menekülnek és van-
nak, akik segítenek.

 A hajdúböszörményi emberek is 
megmozdultak, hogy lehetőségeikhez 
mérten segítő kezet nyújtsanak a bajba-
jutottaknak. Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata a 2022. évi költségve-
tés terhére 3 millió forintot különített 
el testvérvárosunk, Beregszász megse-
gítésére, amit március első napjaiban 
el is juttatott egy segélyszervezeten 
keresztül részükre. Két alkalommal 
indított a város segélyszállítmányt: 
március 4-én a lakosság tartós élelmi-
szerekből, gyermekápolási termékek-
ből és higiénés szerekből álló adománya 
indult útnak Tiszabecsre. A szállítás a 
Manna Lángos családi vállalkozás és 
baráti köre, a Baptista Egyház, vala-
mint a vendéglátósok összefogásaként 
valósult meg. A kis csapat három napon 
át frissen sütött lángossal segítette a 
Tiszabecsen elszállásoltakat. Március 
10-én indult el a Szekeres Trans-Ker 
Kft. kamionja Beregszászba, mely pá-
ratlan összefogás eredményeként telt 
meg felajánlásokkal: a hajdúböszörmé-
nyi vállalkozók, mint magánemberek 
adományozták a tartós élelmiszereket, 
de csatlakoztak hozzájuk cégek is, mint 
a Kőröstej Kft. tömlős sajt adománnyal, 
a Medinovitas Kft. kötszerekkel, az 
Északmagyarországi Regionális Vízmű-
vek Zrt. tasakos ivóvízzel, a Magyar Vö-
röskereszt Hajdúböszörményi Területi 
Szervezete gyermekápolási szerekkel, 
valamint Hajdúböszörmény Város Ön-
kormányzata húsáruval. A rakomány 
mintegy 7 millió forint értéket képvi-
selt. Az adományt a beregszásziak és a 
beregszászi kistérségbe érkezett belső 
menekültek ellátására használta, hasz-
nálja fel testvértelepülésünk.

Városunk a menekültek fogadására a 
Dobó István utcai 90 férőhelyes mun-
kásszállást ajánlotta fel és az Északi 
ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Technikum, Szak-

képző Iskola és Kollégium szálláshe-
lyének egy részét. Ezidáig 40 ukrán ál-
lampolgárságú, utánpótlás korú játékos 
és 3 kísérő került a Fürdőkerti Ifjúsági 
Szabadidőközpontban elszállásolásra, 
akik a HTE-hez érkeztek edzőtáboroz-
ni. Az edzéseknek és az edzőmérkőzé-
seknek a Városi Sport- és Rendezvény-
központ ad helyt. A program szervezője 
a DVSC Labdarúgó Akadémia, akivel 
a HTE a közelmúltban aláírt partner-
egyesületi megállapodás keretein belül 
működik együtt. A háborús övezetből 
menekülők és a kárpátaljai magyarok 
megsegítésére nyitott számlán febru-
ár 28-tól március 16-ig 1.871.350 Ft 
adományt gyűjtött össze Hajdúböször-
mény közössége, amit ezúton is tiszte-
lettel köszönünk a felajánlóknak! Pénz-
adománnyal az alábbi magánszemélyek 
és cégek segítettek: Nagy Zsigmondné, 
Fekete Jánosné, Fórizs Attila Zoltán-
né, Ulics Tibor, Szabóné Lévai Ágnes, 
Varjasi Gergely Antal, FORMULA GP 
Kft., Andorkó Mária, Nagyné Bodnár 
Juliánna, Dr. Molnár Szabolcs János, 
Gellén Lajos, Stefán Aliz, Monori Imre,  
Csukás Tibor, Gergely László, Végh 
László, Sőrésné Szepesi Róza Margit, 
Kiss Attila, Szarvas Zoltán, Makai Ibo-
lya, Fórizs László, Oláh Erzsébet, Oláh 
Miklós, Sőrés István, KOKAKER Kft., 
Koláné Dr. Markó Judit, Rab Péter, 
Molnárné Kun Anikó, Csibi Hajnalka, 
Dombi Andrásné, Biró Imre, Gyetkó 
Imre Balázs, Sánta Krisztián, a Haj-
dúböszörményi Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, a Fazekas Gábor Idősek Ott-
hona dolgozói, Lénárt-Varga Margit, 
Kövér Sándorné dr. és Kövér Péter, va-
lamint Csatári Imre. A pénzadomány 
egy részét Beregszász testvérvárosunk 
megsegítésére fordítottuk: a március 
10-én Beregszászba indított, vállal-
kozók adományaival megtelt kamion 
szállította az áramfejlesztőt, komp-
resszort, kézi adó-vevő készüléket és 
hosszabbító kábeleket is, amit ezekből 
a felajánlásokból vásároltunk meg. A 
fennmaradó összeget az ide érkező me-

Tudnivalók a parlamenti 
választásról és a népszavazasról

sasági címerrel; kemény borítójú népköz-
társasági címerrel 

- magyar hatóság által kiállított ideigle-
nes személyazonosító igazolvány

- magyar hatóság által kiállított vezetői 
engedély

- magyar hatóság által kiállított útlevél
- magyar hatóság által kiállított ideigle-

nes útlevél
Az egyes okmányok igénylése során a 

kérelem benyújtásakor kapott átvételi el-
ismervény (A4-es nyomtatott lap) nem 
alkalmas a személyazonosság igazolására.

Érvényes a személyazonosító igazol-
vány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, 
ha az érvényességi ideje 2020. március 
11-i vagy azt követő időpont.

A személyi azonosító igazolására 
alkalmas:

- személyi azonosítót igazoló hatósági 
igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala)

- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazo-
lás a személyi azonosító jelről

A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a lakcímbejelentésről szóló átvételi el-

ismervény szelvény része

- régi, könyv alakú személyazonosító 
igazolvány, amennyiben tartalmazza a 
lakcímet

Érvényes okmányok bemutatása nélkül 
a választójog gyakorlására nincs lehetőség

Tájékoztatom, hogy a 006. és 007. szá-
mú szavazókörök esetében a szavazás a 
Csillagvár Óvodában (Dobó I. u. 70. szám) 
történik.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Attila 
utcában lakóhellyel rendelkező sza-
vazópolgárok 014. számú szavazó-
körben, a Káplár Miklós u. 5. szám alatt, 
a Hajdúböszörményi Bocskai I. Általános 
Iskola telephelyén adhatják le szavazatai-
kat. A Kossuth Lajos utcán lakóhellyel 
rendelkező szavazópolgárok a 015. 
szavazókörben, a Csomaközy Andás u. 
3. szám alatt, a Munkaügyi Központban 
adhatják le szavazataikat.

Hajdúböszörmény Város szavazókö-
reinek címei, és a szavazókörökhöz tar-
tozó utcák listája megtekinthető a Haj-
dúböszörmény Város honlapján (www.
hajduboszormeny.hu oldalon a Választás 
2022 menüpont alatt).

Hajdúböszörmény, 2022. március 21.

Koláné Dr. Markó Judit s.k.
Helyi Választási Iroda

Vezető

nekültek ellátására és az ebből adódó 
feladatokra szánjuk. Felajánlásaikat 
Hajdúböszörmény Város Önkormány-
zata az alábbi számlaszámon, elkülöní-
tetten kezeli a bajbajutottak megsegíté-
sére: 11738060-15372514-11060008. 
Aki tárgyi adománnyal szeretne segíte-
ni, úgy az alábbi gyűjtőpontokon várjuk 
azokat: Szociális Szolgáltatási Központ, 
, II. Rákóczi Ferenc utca 42. (8-18 órá-
ig), Sillye Gábor Művelődési Központ 
és Közösségi Ház, Bocskai tér 4. (8-18 
óráig), Magyar Vöröskereszt, II. Rákó-
czi Ferenc utca 22. (8-16 óráig) Pród, 
Bagota utca 6., Pródi Halom Egyesület, 
Hortó János elnök , Hajdúvid, Krúdy 
Gyula utca 9., Vidi-Ér Vidért Egyesü-
let, Bodaszőlő, Bodaszőlőért Egyesület, 
Boda Katalin utca 28., Közösségi Ház 
52/219-149, 6-17 óráig.

Tartós élelmiszerrel, tárgyi adomány-
nyal az alábbi magánszemélyek és cégek 
segítettek (a teljesség igénye nélkül): 
Fodor Erika, Tóth László, Tóth Zoltán, 
Tóth Edina, Molnár Dóra, Kiss Norbert, 
Kovács Nóra, Dobi Sándor, Andirkó 
Ágnes, Andirkó Zsolt, Galaczi Sándor, 
Fegyveres Gábor, Gacsó Szabolcs, Har-
sányi Tamás, Oláh Csilla, Tóth Anna-
mária, Tóth Imre, Varga László, Fekete 
Júlia, Nagy Imréné, Nagyné Radácsi 
Éva, Rimánné Kovács Tímea, a Szoci-
ális Szolgáltatási Központ fogyatékos 
személyek nappali ellátás fiataljai és 
dolgozói, Harangi István, Kolorovics 
Petra, Oláh Magdolna, Varga Jánosné, 
Csókáné Bodnár Ágnes, Szanyi Ildikó, 
Bodnár Margit, gyulainé Lovas Erzsé-
bet, Oláh Barbara, Bácsi Miklós, Bodai 
Nóra, Kovács László Béláné, Üregi Éva, 
Ábriné Fekete Edina, Gondviselés Háza, 
Angalét Péter, Nagy Lászlóné, Kathi 
Sándor, Forgács Istvánné, Nagy Ilona, 
Barabás János, Tóth Mihályné, Konyá-
ri Antalné, Bak Pálné, Kovács Gáborné, 
Szarvas Miklósné, Pápista Istvánné, Bo-
dai Józsefné, Boros Sándorné, Tóth Pi-
roska, Oláhné Kárpát Andrea, Kárpáti 
Rudolfné, Matyi István, Gyulai Sándor, 
Pápista István Imréné, Kertész Klára 

Piroska, Bakó Sándorné, Tóth Sándor, 
Zékány-Tóth Andrea, Berki-Tóth Nóra, 
Szabó Mariann, Cserép Imre, Mezei Im-
réné, Buglyóné Király Eleonóra, Ignáth 
Mária, Molnár Margit, Orgonás Erzsé-
bet Olga, Balogh Imre, Andrási Dávid, 
Bakó Antal, Varga Mária, Szabó Mária, 
Bodnár-Varga Judit, Gellén Sándorné, 
Dombi Antalné, Tardi Andrea, Polgári 
Tímea, Zelenka Sándorné, Marjai Lász-
ló, Spitzmüllerné László Gabriella, Bíró 
Ferencné, Ulics Tibor, Varga Zoltán, 
Torma Antal, Teleki Tóth Magdolna, 
FORMULA GP, BÉKE Mezőgazdasági 
Kft., Homen Antal, dr. Molnárné Zolnai 
Katalin, Kopcsó Andrásné, Kiss Csaba, 
Fodor Erzsébet, Szabó Mária, Bodnár-
Varga Judit, Gellén Sándorné, Molnár 
Miklós és a  Bocskai István Gimnázium 
közössége. 

Az ukrajnai háború elszenvedőinek 
megsegítésére, Hajdúviden adományozók 
listája:  Molnárné Szunai Hajnalka és 
családja, id. Szunai Sándor és felesége, 
Molnár Imre és családja, Kopcsa Antal 
és családja, Kovács Tibor és családja, 
Németh Zsolt és családja, Dr. Császiné 
Dr. Oláh Margit és férje, Palicz István-
né és férje, Mátyus Lászlóné és férje, 
Bánkusné Pipó Mariann és családja, id. 
Elek István , Szilágyi Ferenc és család-
ja, Pajkosné Aszalós Ágnes és családja, 
Elek Judit és családja, Fazekas Sándor-
né és férje, Bírta Istvánné és családja, 
Török István és felesége, Bíró Imre és 
felesége, Nagyné Bíró Ágnes és férje, 
Molnár László és  családja, Molnár At-
tila, Pátrik István és családja, Szabados 
Lászlóné és családja, Fodorné Asztalos 
Erika és családja, id. Szarvas Antal, Pó-
csi Gyula és családja, Lévai Sándor és 
családja, Kovács László és családja, Ka-
lapos Ferencné. Pénzfelajánlás: Homen 
Mihály és felesége, Elek Imre és felesé-
ge, Molnár Antal és felesége, Bereczki 
Lajos és felesége, Tóth György és felesé-
ge.

Ezúton fejezi ki köszönetét Hajdú-
böszörmény Város Önkormányzata és 
a Magyar Vöröskereszt Hajdúböször-
mény Területi Szervezete minden fel-
ajánlónak!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
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A jó alapanyag

Nagy Zsigmondné élelmezés-
vezetőként dolgozik. Különösen 
odafigyel, hogy mi kerül a fazeká-
ba. Családjával rendszeresen vesz 
rész főzőversenyeken, melyekről 
legtöbbször díjjal térnek haza. 

– A Hajdúsági Hagyományőrző Disz-
nótoron, mint a Mézga család indultak. 
Miért ezt a nevet választották?

– Azért választottuk ezt a nevet, 
mert mi is hasonlóak vagyunk, mint 
a Mézga család. Kicsit hangosak szok-
tunk lenni, mindenben szeretünk 
részt venni. A csapatunkat a család 
alkotja, a gyerekek, a nagymama, és 
mi. Természetesen a barátok sem ma-
radhatnak ki. 

– Véleménye szerint a hölgyek, vagy a 
férfiak a jobb szakácsok?

– Véleményem szerint a férfiaknak 
jobb az ízérzékelésük, a hölgyek pedig 
türelmesebbek, precízebbek. Nálunk 
én vagyok a főszakács –  mondja mo-
solyogva.

– Rendszeresen vesznek részt főzőver-
senyeken. 

– Mi 2015-ben vettünk részt az 
első főzőversenyen. A Civilek a Lakó-
helyért Egyesület megmérettetéséről 
töltött káposztánkkal elhoztuk az 
első díjat. Ugyanebben az évben Li-
bafesztiválon voltunk Debrecenben, 
majd a Zúzafesztiválon is kipróbál-
tuk magunkat. Azóta folyamatosan 
versenyzünk, és általában díjakkal té-
rünk haza. 

– A versenyek során mit szoktak elké-
szíteni?

– Főleg leveseket készítünk. Pél-
dául tárkonyos ragulevest. Persze 
az adott verseny profilja adja meg, 
hogy miből állítjuk össze az ételt. 
Sütésben is értem már el első helye-
zést. A Bezermeni Vigasságokon a 
dübbencsemmel a legjobb lettem.

– Önnek személy szerint ezek közül 
mi a kedvence?

– Mindenevő vagyok, de különösen 
kedvelem a leveseket. 

– Két kategóriában is győztesek let-
tek a disznótoron. Önök készítették a 
legízletesebb cukros-májashurka, és 
az orjalevesükkel a különdíjat is meg-
kapták. Mitől volt jobb az Önök cuk-
ros-májashurkájuk, mint a többi?

– A hurkát szilvabefőttel tálaltam. 

Ezt egy idős szomszéd bácsitól tanul-
tam. Ő mondta, hogy régen így ették 
ezt az ételt. Mi minden év decembe-
rében ölünk egy disznót. Minden há-
zilag készül, édesanyám receptje alap-
ján. Ő pedig az anyukájától tanulta. 

– Ön szerint hogyan fér össze a cukor 
és a hurka?

– Az édes süteményekbe is szok-
tunk sót tenni, ugyanígy a májas hur-
kába is lehet cukrot rakni, amit azért 
teszünkk bele, hogy a máj keserű ízét 
elvegye. Ez különleges ízt ad, ami a mi 
tájegységünkre jellemző.

– Ennél a hurkánál mennyire kell oda-
figyelni az arányokra?

– Főleg a sóval kell vigyázni, illet-
ve a fűszerekkel. A böszörményi em-
berek azonban szeretik, ha érződik a 
hurkában a fűszer és a só. 

– Orjaleves. Önök, hogyan készítik 
el? Mondana egy receptet!

– Ehhez elengedhetetlen a sertés-
nek a gerinccsontja. Ezt egészben 
emeljük ki a disznóból, mert a velő így 
marad meg benne. Ez ad ízt és színt a 
levesnek. Hidegvízben tesszük fel, és 
nagyon lassú tűzön főzzük. Amikor 
felfő, lehabozzuk, majd sárgarépát, 
petrezselymet, karalábét és zellert te-
szünk bele. Ízfokozóról szó sem lehet. 
Végül, a kézzel készített reszelt tész-
tát rakjuk hozzá. 

– Az önök konyhájában általában mi-
lyen ételek főnek?

– Főleg a magyaros ételek készül-
nek el. Pörköltök, gulyásleves és pap-
rikás csirke. 

– Ön személy szerint kitől leste el a fő-
zés tudományát?

– Én szakácsként végeztem, ott is 
sokat tanultam a főzésről. De akiktől 
a legtöbbet elsajátítottam, az az édes-
anyám és a nagymamám volt. Azt hal-
lottam mindig otthon, hogy a férjet és 
a gyerekeket meleg étellel kell várni.  
Gazdaságosabb, ha otthon főzünk, 
mintha elhordjuk. 

– Délelőtt készítjük az interjút. Ha 
hazamegy, mit fog főzni a családnak?

– Általában hétvégén többfogásos 
ételeket szoktam főzni a családnak, 
hétköznap esténként könnyebb étele-
ket, a mai napon túrós csuszát készí-
tek házi szalonnával.

Zsike

Szoptatás, anyatej, táplálás
Anyatejjel táplálni a gyerme-

künket a természet nagy csodá-
ja, azonban néha előfordul, hogy 
egy édesanya akadályokba ütkö-
zik. Városunkban több közeg is 
kínálkozik, ahol támogatást és 
tanácsot kaphatunk. 

Magyarországon rendkívüli cse-
csemőgondozási és gyermekvédelmi 
rendszer működik. A segítséget kér-
nünk sem kell, már a baba születését 
követően a gyermekágyas és újszü-
lött osztályon szakképzett  nemzet-
közi IBCLC  minősítéssel rendelkező 
laktációs szaktanácsadók segítik a 
szoptatást. A kórházból hazaérve, a 
körzeti védőnők nyújtanak segítő ke-
zet, rendszeres látogatások alkalmá-

val számíthatunk rájuk nemcsak eb-
ben, de bármilyen témában, épp így 
bízhatunk a körzeti gyermekorvosok 
támogatásában is.

Ha sír az újszülött

A szoptatás során nagyon sok ne-
hézség merülhet fel, de a legtöbb 
kérdés szakértők segítségével orvo-
solható. Fórizs Kata laktációs szakta-
nácsadót arról kérdeztük, városunk-
ban milyen irányba indulhat el egy 
segítséget kereső anyuka. 

– Az ijedtség helyett mit tegyen leg-
először az édesanya, ha azt tapasztalja, 
szoptatási nehézségei adódnak? 

– Egy síró újszülött mellett nehéz 
nem pánikolni! Ugyan a sírásával sok 
más kellemetlenséget is jelezhet a 
baba, a legtöbb édesanya mégis arra 
gondol, hogy nincs elég teje. Az első 
napokban legtöbbször elegendő, ha 
a baba pocakon kívül is megkapja 
mindazt, amit az anya hasában sze-
retett: édesanyja testmelegét, hang-
ját, illatát, és a szinte folyamatos táp-
lálást a köldökzsinóron át. Azaz sok 
összebújást, és az ébrenléti időben 
gyakorlatilag állandó szoptatást.  Ha 
viszont a babánk így sem elégedett, 
nem halljuk kortyolni, nem termeli 
az elvárt pelusokat, a súlya stagnál, 
esetleg esik, akkor valóban nem jut 
elég tejhez. Szintén problémát jelez, 
ha az édesanya számára a szoptatás 
fájdalmas vagy a mellek rendszeresen 
túltelítődnek. Ezeket a nehézségeket 
mindenképp jelezni kell a család vé-
dőnőjének, és ezekben az esetekben 

tudunk segíteni mi, laktációs szakta-
nácsadók is.

– Ha jól tudom, jelenleg is működik 
egy szoptatást támogató csoport szü-
lőknek.

– Igen valóban működik egy zárt 
közösségi csoport, ahol igyekszünk 
naprakész információkat, híreket, 
kutatásokat megosztani. Az anyukák 
is leírhatják egymásnak gondolata-
ikat, kérdéseiket, és ami a legfonto-
sabb, támogathatják, segíthetik egy-
mást. 

Baba-mama kör

Erre épülve alakult néhány éve a 
szoptatást támogató anyacsoport, 
ami jelenleg a Sziget baba-mama kö-

rön belül működik, köszönhetően a 
Kálvin téri Református Gyülekezet-
nek. Ők helyet és hátteret biztosíta-
nak a közösségnek. Havonta egyszer 
találkozunk, minden hónap harma-
dik szerdáján, és szeretettel várunk 
minden szoptató és nem szoptató 
édesanyát babájával együtt.

– Ha a szoptatás valamilyen okból 
nem elérhető egy család számára, akkor 
miként juthatnak anyatejhez, ha min-
denképpen anyatejjel szeretnék gyer-
meküket táplálni? 

– Ebben az esetben fontos különb-
séget tenni a szoptatás és az anya-
tejes táplálás között. Vannak olyan 
helyzetek, amikor a tejtermeléssel 
nincs gond, de a baba egészségi álla-
pota vagy az anya döntése, speciális 
helyzete miatt a szoptatás nem va-
lósul meg. Sokan nem tudják, hogy 
rendszeres és hatékony fejéssel a 
tejtermelés ilyenkor is hónapokig, 
évekig fenntartható! A babának pe-
dig mindig a saját édesanyja teje a 
legideálisabb, ezért érdemes küzdeni 
minden cseppjéért. Ha ez sem kivi-
telezhető, akkor a tápszer előtt a do-
nor női tej a következő választandó a 
baba egészsége szempontjából. A ba-
bák 8 hónapos korukig kaphatnak té-
rítésmentesen anyatejet a gyermek-
orvos javaslata, rendelése alapján. 
Ebben a folyamatban a védőnő tud 
segíteni a családnak. Érdemes jelez-
ni, ha az édesanya szeretne élni ezzel 
a lehetőséggel.                                                                   

Varga-Mező Friderika

Így főzünk mi
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Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.

www.hajduboszormeny.hu 
Ügyvezető igazgató: 

DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő: 

DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA

Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

Nyomdai munkák: 
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős kiadó: 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

ISSN 0866-6660
Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű információk

hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és VÉDŐNŐI 
szolgálat: Ady tér 10.  (piac I. em.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Március 26-27. 
(reggel 7-től 19 óráig): dr. Forgács Lajos (Tel: 
06-30-864-4002). Az ügyeleti ellátásért ügye-
leti díj kerül felszámolásra.

HBCOM  ügyfélszolgálat:                         229-190
Tigáz: 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 felügye-
leti irodájában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal                           563-200
Sürgősségi ügyelet:                    0652/506-303

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munka-
szüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra között 
nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 06-
20-313-4217.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Március 30-
án,  szerdán  Koláné  dr. Markó Judit jegyző 
tart fogadóórát.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig

Gyógyszertári ügyelet

M
ár

ci
us

-á
pr

ili
s

25 (péntek) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

26-27. (szo-vas.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

28. (hétfő) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

29. (kedd) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

30. (szerda) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

31. (csütörtök) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

01. (péntek) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

hétköznap: 19.00–22.00, szombaton: 13.00–22.00,  vasárnap, munkaszüneti nap:  8.00–22.00

• ÁLLATGONDOZÓ 
és • GÉPI FEJŐS 

tejelő szarvasmarha telepre

A  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 
BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT. 

az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

Apróhirdetés
HÁZ ELADÓ Hb. Csokonai u. 20. 
szám alatt. Irányár: 25 millió forint. 
Érd az alábbi telefonokon: +3620962-
4466, +3670387-9966, +3630873-
1780.
FÜRDŐKÁDAK és zuhanytálcák 
bontás nélküli felújítása, gépi eljárás-
sal, gyári színekkel, garanciával. Tel.: 
0620-391-4249.

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben nem jutott el 
Önökhöz (ismerősükhöz, roko-
nukhoz...) a Szabadhajdú ak-
tuális száma, kérjük, jelezzék a 
problémát a terjesztőnél a 06-
20-911-5006-os telefonszámon.

Fájó szívvel emlékezünk

KISS GÁBOR 
halálának 5. évfordulójára.

„Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon
De ide már nem térhetsz vissza tudom,
Hiába várunk Téged, talán jobban mint rég,
De már az otthonod a végtelen csillagos ég."

Szerető feleséged, gyermekeid. 

Megemlékezés

Megemlékezés

„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van aki virágot,mécsest visz kezében, 
Olyan is,ki bánatot visz szomorú szívében.
11 éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk. 
Megnyugvást lelkünkben még 
most sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod. 
Körülötted van mindig szerető családod.
Eljöttünk újra tisztelni Téged. 
 Szívünkben hordjuk örök emléked.
Te voltál nekünk a bíztató remény, 
Nehéz napjainkban is az utat mutató fény.
Múlik az idő, de a fájdalom  nem csitul. 
Szemünkből a könny naponta kicsordul.
Tudjuk, hogy csodára hiába várunk. 
Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk.”

Szerető családod.

Fájó szívvel emlékezünk

OLÁH IMRE
halálának 11. évfordulójára

Jelentkezni TANKA JÓZSEFNÉL 
lehet az alábbi 

telefonszámokon:
06-20-557-5099      
06-30-387-2866

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

ÁLLATGONDOZÓ 
SERTÉSTELEPRE

Jelentkezni 
KÁROLY JÓZSEFNÉL

 lehet a  
06-20-219-0744 

telefonszámon.

A Hajdú 400 Hagyományőrző, 
Kertészeti és Kulturális Egyesület 

szervezésében a

március 26-ai
tavaszköszöntő rendezvény 

kiegészül:
• látvány malacsütéssel
• a Salida Tánc Egyesület műsorával.
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Fizetett politikai hirdetés

Amit kínálunk: 
• JÁTÉKOS ISMERKEDÉS 
        a tájházakkal

•  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: 
       csuhézás, nemezelés, 

       batikolás, gyertyamártás,

       -öntés, gipszfestés, 

 szalmafonás, gyöngyfűzés

•  MOZGÁSOS,- ÜGYESSÉGI
      PROGRAMOK: 

       parasztolimpia, 

 akadálypálya, számháború

•  Kemencés pogácsa, pizza     

      vagy kenyérlángos

      elkészítése –   

      akár a gyerekek bevonásával

A tájház látogatása magában 

foglalja a játékos és interak-

tív idegenvezetést és a népi 

fajátékok használatát.

A további programok díja 

azok összetételétől függ.

Az elkészített alkotásaikat a 

gyerekek természetesen ma-

gukkal vihetik.

Bejelentkezés és
 ajánlatkérés 
az alábbi elérhetőségeken:

Hajdúböszörmény, 

Polgári u. 92-100.

Lénárt-Varga Margit 
Tel: 20/368-4989 

E-mail: hbtajhaz@gmail.com

A jó idő beköszöntével szere-

tettel várjuk iskolai csoportok 

jelentkezését hagyományőr-

ző foglalkozásainkra a Hajdú-

böszörményi Tájházakba.  A 

gyerekek megismerhetik és 

közelebb kerülhetnek a régi 

kor embereinek mindennapi 

életébe a tájházak bemutatá-

sa által, szokásaikba és hagyo-

mányainkba pedig foglalkozá-

saink által.

Tisztelt Intézményvezetők, Tisztelt Intézményvezetők, 
Pedagógusok!Pedagógusok!

Hétköznap 8-16 óra 
között várunk 

mindenkit szeretettel!

Fizetett politikai hirdetés
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Labdarúgás
DSC-SI–HTE 1–1 (0–0)
Vezette: Hajdú D. (Brlás Zs., 

Zahorecz S.)
HTE: Tóth Cs., Pásztor D., Forgó 

P., Somogyi M.(Szekeres Á.), Mizsei 
Sz.(Valentin M.), Borbély M., Dénes 

S., Hutka D., Gergely E.(Horváth L.), 
Kálmán P.(Fekete I.), Ignáth T.(Szabó 
M.) Edző: Kaszás János.

Gól: Nemes Z., illetve Hutka D. 
 Ifi: DSC-SI–HTE 5–0

Maga volt a szívből jövő tanítás
Cs. Tóth Gáborné Nagy Mária nekrológja

Ott álltam az iskola kapuja előtt 
a gyerekeimet várva és nem hit-
tem el, amit néhány perccel azelőtt 
tudtam meg, hogy elment iskolás 
korom jó tündére, Marika néni. 
Akit kisiskolásként vártunk, mint 
igazgatóhelyettest, hogy megmu-
tassuk, milyen szépen olvasunk. 

Aki az öcsémet gondoskodva vezet-
te a matematika világában, aki végül 
mérnök lett. Aki szeretettel, gondos-
kodással, rengeteg tudással várta egy-
től egyig az iskola minden tanulóját. 
Átéreztem két lánya fájdalmát. Ismer-
ve őket, tudom, a szívből jövő szere-
tet bennük és unokájában tovább él. 
Marika néni nem kivételezett törő-
désével, az minden tanulónak szólt, 
ugyanúgy. 

A szerencséseknek van olyan ta-
nítója, tanára, akire boldogan, hálás 
szívvel gondol vissza, szívében őrzi 
mondatait, mozdulatait. Marika néni 
sokak számára ilyen pedagógus volt. A 
tanítás a hivatása volt, nem csupán a 
foglalkozása. Generációk nőttek fel a 
keze alatt, akik őrzik simogató, bátorí-
tó tekintetét, kedves, biztató szavait. 

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán 
folytatta tanulmányait, és 1969-ben a 
Hajdúböszörményi 2. sz. (ma Bocskai 
István) Általános Iskolába került gya-
korlatra. Szakdolgozatát a komplex 
matematikaoktatás új módszereiről 
írta. Az iskola vezetősége látva gyer-
mekszeretetét és elhivatottságát, már 
főiskolásként, állást ajánlott számára. 
Marika néni végzősként osztályfőnök 
lett, az utolsó évet levelezős hallgató-
ként fejezte be.

Ez volt az első és egyetlen munka-
helye közel negyven éven át. Neve az 
évtizedek alatt összeforrt iskolája ne-
vével. Fiatalon, 1978-ban igazgatóhe-
lyettessé nevezték ki. Az iskola törté-
netének fontos részese, alakítója lett, 
így annak az időszaknak is, amikor a 
70-es évek végén az összevonásokkal, 
az intézmény a legnagyobb általános 
iskola lett a városban, ahol 1.200 di-
ákot oktattak több helyszínen. Közel 
három évtizedig, négy igazgató mel-
lett látott el vezetői feladatot. 

Kollégái visszaemlékezése szerint a 
munkáját mindvégig a fiatalos tenni 
akarás, az újítás jellemezte, folyama-
tosan képezte magát. Munkatársai-
nak önzetlenül segített, ha tanácsért 
fordultak hozzá. Észrevételeivel, taná-
csaival, tudásával utat mutatott a nála 
gyakorlaton lévő pedagógus hallga-
tóknak, egyengette a pályakezdő kol-

Röplabda

A közelmúltban Hajdúszoboszlón 
rendezték a 3. és 4. korcsoportos 
megyei röplabda leány diákolimpiát, 
melyen az Eötvös-iskola sportolói si-
keresen szerepeltek. 

Eredmények: A 3. korcsoportban a 
Hajdú Fanni, Varga Fanni, Ősz-Varga 
Borka, Nagy Orsolya, Kéki Lara, Gaj-
dán Nóra, Balogh Márta, Csóka Sára, 
Vida Vivien, Gergely Jázmin alkotta 
csapat 2. helyezést ért el. A 4. korcso-
portban Szekeres Tímea, Kerékgyár-
tó Viktória, Asztalos Dorina, Szabó 
Dóra, Zelei Odett, Horváth Alíz, Kál-

mán Dóra, Molnár Alícia első helye-
zést értek el. Ezzel továbbjutottak az 
országos elődöntőbe.

A lányok versenyével párhuzamo-
san az Eötvös-iskola adott otthont a 
3. korcsoportos fiúk megyei diákolim-
piájának. A házigazdák 2. helyezést 
értek el. A csapat tagjai, Hágen Péter, 
Oláh Péter, Pruma Dávid, Tályai Zo-
árd, Gorzsás Zsombor, Balogh János, 
Kovács Levente, Sillye Balázs, Berecz-
ki Balázs, Varga Antal. Horog Dénes A 
csapatokat Kiss Imréné edző készítet-
te fel a mérkőzésekre.

légák kezdeti lépéseit, támogatta az 
újító pedagógusokat. 

Tanítványaként én is tapasztaltam, 
hogy kedvességgel, türelemmel okta-
tott. Egyaránt segítette a lemaradókat 
és szárnyaltatta a tehetséges tanuló-
kat, akikkel sokszor nyert megyei és 
országos matematikaversenyeket. Na-
gyon büszke volt eredményeikre. 

Érdeklődéssel fordult minden és 
mindenki felé, és mindenkihez volt 
néhány kedves szava.  Kiváló szakmai 
tudásával, elhivatottságával és ember-
ségével valódi tekintélyt és tiszteletet 
vívott ki a gyermekek, a szülők, a kol-
légák körében.

Széles körben elismerték munkás-
ságát és fontos hatását a következő 
generációkra: pályáját a város 2005 
szeptemberében Dobó Sándor-díjjal 
ismerte el, majd 2006-ban iskolája 
nevelő-testületétől elnyerte a Bocskai-
gyűrűt.

Szeretett iskolájától 2006-ban sú-
lyos betegsége miatt kénytelen volt a 
tervezettnél hamarabb búcsúzni, és 
nyugdíjba vonulni. Számára ez nagy 
törés volt; nem így tervezte. Nagyon 
hiányzott neki a tanítás, a gyerekek és 
kollégái. 

Akik ismerték tudják, hogy számára 
a család volt az első.  Élete talán legna-
gyobb boldogsága az volt, hogy meg-
élte unokája, Márk megszületését és 
harmadik születésnapját is…

„Nagy iskolás” koromban tudato-
sult csak bennem, hogy gyerekkori 
barátság fűzi édesapámhoz, gyermek-
kori kötődés apai nagymamámhoz, 
szívből jövő barátság édesanyámhoz. 
De soha nem kivételezett, hiszen az 
volt kivételes, ahogy ő minden diákkal 
törődött. Szerető gondoskodása kör-
beölelte az iskola falait és a mai napig 
áthatja.

A Bocskai István Általános Iskola 
Tantestületének szomorú 

szívvel búcsúzó gondolatait is 
tolmácsolva írta:

Szarvas-Szabó Katalin

Alulírott nyilatkozom, hogy a 3200 Ft-os előfizetési díjat vállalom, és a Hajdúsági 
Tükröt kérem a postaládámba elhelyezni. 
(Kérjük az adatokat olvasható, nyomtatott betűkkel kitölteni!)

Név:................................................................................................................................................

Kézbesítési cím:.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Telefon:...........................................................................................................................................

Dátum: ..........................................................................................................................................
       
   

......................................................................
     aláírás

Igénylőlap

2022-ben a Hajdúsági Tükör negyedévente, összesen négy alkalommal jelenik meg. 
A lapszámok külön is megvásárolhatóak lesznek. 3200 forintos áron fizethetnek 
elő a négy lapszámra. Kérjük, amennyiben megrendelik a kiadványt, az igénylő-
lapot juttassák el a Szabadhajdú Nonprofit Kft. címére (4220 Hajdúböszörmény, 
Bocskai I. tér 4.)

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja meg 
az ebben az évben először  április 22-én megjelenő 

Hajdúsági Tükör  című kulturális és közéleti magazint.
A tartalomból:
• Nemzeti Rehabilitációs Központ épül a csónakázó tónál
• Hol hagyott csapot-papot Csokonai Vitéz Mihály? 
   Egy mondás és ami mögötte van
• A színészóriás, Latabár Kálmán böszörményi felmenői. A Latabár sztori
• Szürkemarhák a Hajdúságból az európai piacokra. A magyar szürke útja
• Mit műveltek elődeink? 
  A város amatőr színjátszóinak és egyesületeinek története
• Böszörményi pedagógusportrék. Vikár Csabáné Gizike néni
• Akik nap mint nap verték a vasat. Hajdúsági kovácsmesterségek

Előfizethető és megvásárolható

2022. április 25. 19 óra
Sillye Gábor  Művelődési Központ színházterme

Jegyek elővételben kaphatók 
a művelődési központ gazdasági irodájában 3800 Ft-ért.

További információ: +3620-560-4383, gazdasagi@hbcom.hu

Bolba-Szente-Galambos: 

CSOPORTTERÁPIA
a Veres1 Színház vendégjátéka

SILLYE-BÉRLET 2021-2022. évad


