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Felelős állattartás

veredik. A Rumini sorozat 10 részből
áll. Berg Judit elmondta, a tizedik rész
a leghosszabb, részben a tenger mélyén
játszódik.
Szerdán a tényfeltáró újságírás egyik
kiváló írója, Kordos Szabolcs volt a
könyvtár vendége. Az író a luxushotelek,
taxisok, repülőtéri dolgozók általunk
nem látott részébe kalauzolja az olvasóit. Olyan dolgokat elárulva, amelyeket a
hétköznapi világban nem tapasztalunk
meg. Kordos Szabolcs célja nem a szakmák lejáratása, hanem viszonylag zárt
világuk bemutatása, elérhetővé tétele.
Szereplői igaz történeteket mesélnek
el, őket magukat viszont más név és
más személyiség alá rejti. Vicces, meghökkentő történetekből is mondott
néhányat, de azt is elárulta, hogy első
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riportalanya Andy Vajna volt, amikor
az Evitát forgatták Budapesten. Ekkor
Szabolcs még csak 15 éves volt, iskolai
feladatként kapta, hogy egy hírességgel készítsen interjút. Több órát várakozott a szállodában, mire megérkezett
Andy Vajna. Mivel a stábbal akkoriban
egyetlen magyar újságnak sem sikerült
interjút készíteni, végül Szabolcs cikkét
közölték le.
A böszörményi könyvtári napok teadélutáni programjára is sokan voltak
kíváncsiak. De az olvasók élhettek a kedvezményes beiratkozás lehetőségével és
a megbocsátással is, amely egy napon
lehetőséget biztosított arra, hogy késedelmi díj fizetése nélkül vigyék vissza a
lejárt könyveket.
Szarvas-Szabó Katalin

Nemzetközi csillagászati találkozó
Igazi ünnep volt Hajdúböször2022-ben „Az év olvasói”: Fekete
ményben a „XVI. Böszörményi Nóra, Földi Frida, Fülep Attila, Gajdán
Könyvtári Napok” rendezvénysoro- Gitta, Mester Anna Gitta, Prém József,
zat felnőttek és gyerekek számára, Szakálné Fülöp Ildikó, Tóth Ferencné.
tele különleges eseményekkel.
„Az év olvasó családja” címet pedig az
Andorkó család és a Mirkó család érdeEz az év egyébként is fontos az intéz- melte ki.
mény történetében, hiszen fennállásáA díjátadót színesítette a Hajdúbönak 70. évfordulóját ünnepelhetjük.
szörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú
Bakó Ildikó megbízott könyvtárveze- Művészeti Iskola diákjainak előadása.
tő a megnyitón elmondta, 2005. ápriliMajd Bujdosó Mária művésztanár, a
sában rendezték meg első alkalommal Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep níezt az eseményt, ilyen módon is szol- vódíjasa nyitotta meg egy helyi alkotó és
gálva Hajdúböszörmény lakosságát. A lelkes könyvtárlátogató, Kocsis Zoltán
nyitó alkalmon azt is feleleveníthettük, kiállítását.
hogy lakossági kérésre 2004. április 1.
Kedden Berg Judit József Attila-díjas
óta viseli a könyvtár Kertész László ne- író volt a Gyermekkönyvtár vendége,
vét. Bakó Ildikó kiemelte, hogy az elek- akit a legfiatalabb hajdúböszörményi oltronikus rendszerüknek köszönhetően vasói faggathattak. Berg Judit ugyanis
könnyen nyomon tudják követni, ki nagyon népszerű Rumini történeteivel,
kölcsönzi a legtöbb könyvet. Így 2022- aki egy belevaló, vagány kis fickó, egy
ben díjazták a leghűségesebb gyerek és egér. Furfangos, okos jó barát, megbízfelnőtt olvasókat, akik megkapták az év ható, becsületes alak. Egy hajósinas,
olvasója címet.
aki minden izgalmas kalandba beleke-

A böszörményi Terminus Ismeretterjesztő Egyesület szervezésében rendezték meg az első Kárpát-medencei Messier Maraton
versenyt a Hortobágy-mátai Fecskeházban április 1. és 3. között.
A vizuális észlelő amatőrcsillagászok megmérettetésén a versenyzőknek egyetlen éjszaka alatt minél több
Charles Messier 17. századi francia
csillagász által felfedezett és katalogizált objektumot kellett észlelniük. A
rendezvényen több érdekes előadást
is hallhattak az Erdélyből, Felvidékről és hazánkból érkező résztvevők.
Gyarmathy Istvántól a régi magyar
pásztorok csillagászati hitvilágáról,
Forgács Attilától Charles Messierről
és az ő katalógusáról, Ludmány Andrástól pedig a titokzatos Messier
87-es galaxisról hallhattak előadásokat. Rózsa Ferenc a HAT-exobolygó

kutató projekt keretében, a chilei
Las Campanas Obszervatóriumban
végzett munkájáról tájékoztatta az
érdeklődőket. Kása János számítógépes animáción mutatta meg a csillagképeket és azok közeli csillagait, hogy
milyen látványt nyújtanának három
dimenzióban. Marjai Zsolt asztali
kísérlettel szemléltette, hogyan is
működik Naprendszerünk óriás gázbolygóinak légköre. Francsics László
bemutatta a saját maga által készített
távcsövét, mellyel rendkívül nagy felbontású Nap-, illetve Holdfotókat
készít. A rendezvény díszvendége
Farkas Bertalan űrhajós volt, aki élménybeszámolója mellett arra is vállalkozott, hogy Tiba István országgyűlési képviselővel és Jakab Ádám
András hortobágyi polgármesterrel
közösen, emlékfát ültessen a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkban.
Rózsa Ferenc
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Bodogán László

Időt szánni az emberre, ez
Bodogán László görökatolikus
parochus legfőbb küldetése. Nyáron lesz hat éve, hogy városunkba
érkezett az ország másik feléről,
Pécsről, hogy szolgálatával a hajdúböszörményieket segítse.
Bodogán László Nyíradonyból
származik, és Esztergomban, a ferences gimnáziumban érettségizett.
Véletlenül vezetett pont ebbe az iskolába az útja, de a papi hivatás itt érlelődött benne. Szerzetesek tanították. Nagyon tetszett neki az ő életük,
mindennapjaik és így fogalmazódott
meg benne, hogy pap szeretne lenni.
Mivel görögkatolikus családból származik, a görögkatolikus egyház keretein belül kezdte el szolgálatát. 1993
óta pap, ez már az ötödik állomáshelye. Mint mondja, munkájában mindegyik településnek megvolt a maga
sajátos öröme és nehézsége. 1993ban házasodtak össze a feleségével,
négy gyermekük született.
László atya, ahogy a közössége
szólítja, tizennyolc évet töltött el Pécsett. Majd a püspök felhívta, hogy
beszélni szeretne vele. Az elsőként
javasolt szolgálati hely helyett másik
települést választottak közösen. A
felsorolásban az elsők közt említette
a püspök Hajdúböszörményt és bár
addig csak átutazóban járt itt, mégis
városunkat választotta, így érkeztek
városunkba 2016-ban.
Több feladat is megtalálta itt. A
Mamre szállót még elődje, Sási Péter
atya hívta életre. De már Bodogán
László szolgálata óta, 2017-től kezdve
működik szállóként. Aztán megépült
a parókia, Nagy Antal János díszpolgár támogatásával megújult a templomkerítés, és hosszú évek némasága
után, a közösség összefogásának köszönhetően ismét megszólalt az újraöntött harang és hangulatos játszótér
várja a legkisebbeket. Habár ideérkezésükkor az első időszakban nagyon
tartózkodóak voltak a helyiek, aztán minden az ellenkezőjére fordult.
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Különleges támogatást tapasztaltak
meg. Mint megfogalmazta nagyon jól
érzik magukat itt, hiszen jó szívű és
önzetlen segítőkre találnak. Nemcsak
a nagy munkálatokban, hanem a kicsikben is. Mindig van valaki, aki tud
segíteni, érkezik a hívó szóra.
Bár a koronavírus járvány megjelenésekor volt egy kis szünet a közösségi találkozásokban, de aztán végig
nyitva volt a templom. Fontos volt,
amint a körülmények engedik, közvetítsék az emberek felé, hogy a templom ajtaja mindig nyitva áll.
Szép számmal vannak szertartások
náluk és van egy jelentős bázis, akik
ragaszkodnak a hitükhöz, az egyházukhoz. László atya további célja az,
hogy akik távolabb vannak az egyháztól, azokat egy lépéssel közelebb tudják hozni. „Sok mindent csináltunk
az elmúlt időszakban kőben, fában,
fémben, most a közösségi élet megerősítése a legfőbb cél. Nagy igény
van a személyes beszélgetésekre, így
fontos, hogy az emberek lelki bajára,
nehézségeire időt tudjak szánni.”
Működik a görögkatolikus közösség szárnyai alatt egy stabil csoport,
akik csigacsinálással foglalkoznak,
rendszeres alkalmakon összegyűlve,
Rózsafüzér imaközösség is végzi a
munkáját, és alakulóban van a Jézus
ima csoport, amely egy friss közös-

Országgyűlési-képviselő választás 2022
A 6. számú választókörzet végeredménye

ségként akár 20-30 embert is összehozhat, a parochus tervezi Biblia kör
elindítását is.
A Vasvári Pál Társaság is a
görögkatolikus egyházközösséghez
kötődik, melyet még Nagymihályi
Géza atya alapított.
Bodogán Lászlót már nem csak a
saját közösségen belül, hanem a városban is sokan ismerik, és bárkivel
szívesen beszélget, akinek erre szüksége van. De tervezi újabb csoportok,
közösségek szervezését, ahol a felnőttek problémáikról beszélhetnek,
a kisgyerekes szülők megoszthatják
a tapasztalataikat. Évente egy alkalommal bált is szerveznek, a báli
közösség is egy különleges csoport.
Most karácsonykor pedig rendkívüli esemény volt, amikor egy 30 évvel
ezelőtti karácsonyi műsort vettek elő
azok a szereplők, akik még gyerekként adták elő és újra bemutatták.
László atya megfogalmazta, hogy
ilyen alkalmakkor derül ki, hogy milyen jó, hogy vannak emberek, akiknek van tehetségük, és azt a közösség
javára fordítják.
Bodogán László úti beszámolóit
sokan nagy élményként emlegetik,
melyre volt már alkalom több városi
eseményen. Bár hosszabb utakra nem
igazán adódik lehetősége, mégis két
rendkívüli élménnyel gazdagodott:

Görögországban egy szerzetesi szigeten járt, és ellátogathatott a Szentföldre is.
A papi hivatás azzal jár, hogy a család néha kénytelen őt nélkülözni, hiszen feladatai nem férnek bele napi
8 órába, így ez a családtagoktól nagy
empátiát igényel. Sőt a papi hivatás
egy életmód, több városban éltek eddig, munkája nem köthető egyetlen
településhez, ezért is vallja, hogy az
örök haza nem itt a földön van, nem
ide kell a horgonyt túlságosan kötni,
hanem fölfelé. Érzi, hogy nehéz volt
„gyüttmentként” beilleszkedni nálunk, viszont most úgy él, hogy böszörményi, nem máshová képzeli el
magát. Már tudja, mit jelent az, hogy
furi, hogy Böszörményben nem zsákutca van, hanem zug, a fal nem vizes,
hanem nyers. Már ő is az itteni kifejezéseket használja, tudja, ki kinek a
rokona, honnan ismerhet valakit, és
így kezd érdekessé, sajátossá válni
Hajdúböszörmény.
Talán nem véletlen, hogy éppen
most beszélgettünk az útjáról, feladatáról, küldetéséről. Hiszen húsvét
jön, melyről így vall: „Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor Jézus feltámadását ünnepeljük.
Emberi dimenzióban azért is fontos,
mert előre vetíti az ember végső sorsát. A halál utáni életet, melyet Jézus
szerzett nekünk a feltámadásával, és
ez a feltámadás minden embernek
az élete részévé válhat, Isten kegyelméből, szeretetéből. Ez az ünnepek
ünnepe, örömének, újongás, mely
Krisztus feltámadásáért van. Ezt ünnepeljük a legfényesebben. A húsvéti
körmenet gyertyákkal idézi Krisztus
világosságát, ami megmutatta az utat
az emberek számára. A világosságot,
ami az üres sírból áradt, az ünnep jelképezi, megjeleníti a világ számára,
elsősorban magunk számára, hogy ez
az öröm töltse be az embernek a szívét és a lelkét.”
Szarvas-Szabó Katalin

Születésnapi köszöntés

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
69 635
Ebből máshova átjelentkezett:
1 080
külképviseletre jelentkezett:
256
a szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 44 107
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók
beérkezett borítékjainak száma
1 262
Szavazó választópolgárok száma összesen
45 369
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma: 45 342
Érvénytelen szavazólapok száma:
551 (1,22%)
Érvényes szavazólapok száma:
44 791 (98,78%)
Dr. Tiba István FIDESZ- KDNP:
26 062 szavazat 58,19%
Hegedüs Péter:
13 929 szavazat 31,10%
DK-JOBBIK- MOMENTUM-MSZP- LMP-PÁRBESZÉD
Nagy Zoltán Mi Hazánk Mozgalom:
3 504 szavazat 7,82%
Andorkó László Megoldás Mozgalom:
641 szavazat 1,43%
Vargáné Fülöp Erzsébet Normális Élet Párt:
468 szavazat 1,04%
Dobány László Munkáspárt, ISZOMM:
187 szavazat 0,42%

Századik születésnapja alkalmából köszöntötték a város vezetői Bertalan Sándort. A jókívánságok mellett átadták Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak üdvözlő oklevelét is.
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Az év üzlete
A kereskedelmi- és iparkamara helyi szervezete 2019-ben alapította a hajdúböszörményi „Év üzlete”- díjat. Ezzel azoknak a helyi
vállalkozásoknak a munkáját ismerik el, akik színvonalas szolgáltatásokkal, egyéni fejlődésükkel méltán képviselik szakmájukat.

Böjte Csaba

Nagyhét és húsvét üzenete
A húsvét nem kétezer évvel ezelőtti
dolgokon való merengés, hanem kérdésfelvetés is: „Vajon az én életemben
mibe torkolltak a megújuló virágvasárnapok? A Krisztus mellett, az élet
mellett, a szeretet mellett való döntésbe? Vagy inkább szépen csengő harminc ezüstpénzbe, Péter tagadásába
vagy az emmauszi tanítványok fáradt,
rezignált meghátrálásába?”

Az elismerést a helyi kamarai szervezet Kossuth utcai irodájában adták át
április 4-én, ahol az elmúlt évi tevékenysége alapján a Csuporka boltot díjazták. Szekeres Antal, Szekeresné Kovács Brigitta tulajdonosok a hulladékmentes életmódra törekvést és a kézművesség szeretetét igyekeztek átadni a
vásárlóknak. (Fotó: Kiss Annamarie)

A jövő tehetségei a jelenben
„A jövő tehetségei” program
bizonyítványosztó záróünnepségét tartották április 6-án a Bocskai-gimnáziumban.

vet és kommunikációs készségeket
tanulnak. A program megvalósítását
és szakmai támogatását a Tungsram
cégcsoport biztosította az évek során. A 2022-ben végzett csoport 18
Az intézményben öt éve műkö- diákja az eseményen vehette át a sidik a program, melynek keretében a keres üzleti nyelvvizsgát (EuroPro 2)
résztvevő diákok üzleti angol nyel- tanúsító bizonyítványokat.

Halőr-megállapodás
Megállapodást kötött a Városüzemeltetési Intézmény és a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége április 7-én, a
Polgármesteri Hivatalban.
Az egyezségnek köszönhetően
azt reméljük, hogy az illegális területeken horgászók, illetve a kifogott halak eltulajdonításának száma
csökkenni fog a jövőben – jelentette
ki Márkus Gábor. A megállapodás
azért is fontos, mert jelenleg csak
négy halőr végzi ezeket a feladatokat a térségben. Hiszek abban, hogy
úttörői vagyunk ennek a kezdeményezésnek, és a későbbiekben más

önkormányzatok is csatlakoznak
majd ehhez az akcióhoz – zárta gondolatait a vezető. A megállapodásnak
köszönhetően a mezőőrök hatékonyabban, magasabb szinten lesznek
képesek ellátni a feladatukat halőrök
segítségével – hangsúlyozta Cserepes
Norbert Ernő, a megyei szövetség
ügyvezető elnöke. A közös cél a törvényesség és a kölcsönös bizalom, ennek a megegyezésnek köszönhetően
egységesített szervezet alakulhat ki,
így a mezőőrök és a halőrök munkája
egyszerűsödik – tette hozzá Vezendi
Krisztián.
ap
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Hol vagyok én?
Húsvétkor azt a végtelen szeretetet
ünnepeljük, amellyel Isten körülvesz
bennünket. Virágvasárnapján mondhatta volna Jézus: „Nézd, mennyei
Atyám, a pályát megfutottam, ezek
ellenem döntöttek, most jöjjön a viszszavonulás, a mennybemenetel forgatókönyve!, és akkor fogta volna magát,
dicsőségesen elvonul, megspórolja a
nagycsütörtököt, a nagypénteket és
a többi keserves kínt. De milyen szép,
hogy Krisztus szeretete határtalan,
végtelen! Tudja, hogy milyen szörnyű
sors vár arra, ki megtorpan, és letér a
szeretet útjáról, hogy a gyűlölet és a
harag milyen kegyetlen háborúkba,
szörnyűségekbe torkoll már itt a földön. Ezért nem engedi el az emberiség
kezét, marad mindhalálig. Halálával
odakiáltja mindannyiunknak: az élet
nem játék, szörnyű a bűn zsoldja. ne
térjetek le soha a szeretet útjáról! Meg
kellene tanulnunk Krisztustól, hogy a
szeretetünk ne az első pofonig, az első
kilábalásig tartson, szeretetünknek ne
legyen határa, korlátja. Milyen szép,
hogy Krisztus nagypénteken, a kereszten is tud szeretni: „Atyám, bocsáss
meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek!” [Lk 23,34].

Olyan szép, hogy Jézus a mennyei
Atyára sem neheztel, amiért ilyen kegyetlen helyzetbe került, azt mondja:
'Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.'[Lk
23,34]
Nincs a Szentháromságon belül nagypéntekért harag, neheztelés,
zsummogás. A kérdést magunknak is
fel kell tennünk: vajon egy-egy veszekedés, nézeteltérés után képes-e a mi
szeretetünk feltámadni, képesek vagyunk-e a nézeteltéréseinket félretéve
újrakezdeni? Ha netalán Isten a kényelmes, virágos útról a másért vállalt
szeretet, áldozat útjára vezet, bizalommal továbbmegyünk vagy haragosan
lázadunk?
A nagyhét vigasztaló tanítása: az
igazságot meg lehet ölni, de elpusztítani nem lehet. Harmadnapon diadalmasan feltámad.
Nekünk, egyszerű kis embereknek
óriási erőt ad Krisztus feltámadása,
hisz a politikai hatalmasok, gazdag
milliárdos bankárok ma is megölhetik
az igazságot, de biztos, hogy ő feltámad, és a gyilkos tervek mindig összeomlanak.
Döbbenetes nagy titkok ezek. Csendesedjünk el, nyíljunk meg nagyböjt
kezdetén! Az egyház minden szertartása, éneke, ünnepe ezt a célt szolgálja,
hogy átélhető legyen számunkra a csoda, hogy az egész nagyhét folyamatos
ünnep legyen.(forrás: keresztények.hu)
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Babamasszázs

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Pályám kedves története

Amíg bírja, dolgozik
Orbán Mihály szegedi születésű, mégis Böszörmény egyik
legkedveltebb cipészmestere és
a környék kedves, humoros Misi
bácsija. A lakótelepen egy garázsban dolgozik hosszú évtizedek óta.
1944-ben született Szegeden, a
helyi Móra Ferenc Szakiskolában tanult, majd a mestervizsgát követően
munkába állt. Szeret vezetni, B- és

A kisbaba születését követően
a nehéz napokkal is szembesülni
kell, amikor a pici nyugtalan, sír,
csavarja magát. Végül kiderül,
hogy a pocakfájás okozta nyugtalanságát. De az is előfordul, hogy
a csecsemő nem alszik elég nyugodtan éjjel, vagy izomfeszességet tapasztalhatunk nála. Ezekre
és még sok másra is a babamaszszázs nyújthat segítséget.
A téma kapcsán Kovács-Fehér Ágnest kérdeztük, aki nemzetközi okleveles csecsemőmasszázs oktató, a
Magyar Gyermekmasszázs Egyesület
tagja.
– Milyen jótékony hatása van a babamasszázsnak?
– A masszázsban az egyik legfontosabb pozitív hatás, a szülő és gyermek
közötti még erősebb kötődés kialakítása. Ez már a fogamzástól kezdődő
kapcsolat, mely a személyiséget befolyásolja, és az egész életre kiható
folyamat. A kiegyensúlyozott anyagyermek kapcsolat a legnagyobb biztonságot adja a csöppségeknek. Ha a
gyermekkel szeretetteljesen foglalkozik a szülő, egy olyan bensőséges
légkört teremt meg, mely a babán és
anyukáján is érezhető változásokat
eredményez. Felszabadulhatnak a
hétköznapi feszültségek, stressz alól,
és megtapasztalhatják az összetartozás érzését. A babamasszázs során a
szülők önértékelése sokat javul, az
addigi bizonytalanság teljesen megszűnik.
A szülő megtanulja megérteni
gyermeke jelzéseit, felismeri a baba
igényeit, és erre megfelelően tud reagálni. Mindkettejük önfeledt, csodálatos perceket tölthetnek együtt.
A szülők láthatják babájuk elégedettségét, hallhatják boldog gőgicsélését.
Ezen kívül a szülő a masszázs során
segíthet enyhíteni babája hasfájását,
székrekedését, valamint megkönynyítheti őt a colica okozta fájdalmaktól.
A babának számos fizikai előnnyel
is jár a masszázs: izomrendszerlazító
hatás, segíti a kötött izmokkal rendelkező csecsemők mozgásfejlődését,
a gyomor és bélrendszer működését.
És amit külön szeretnék kiemelni,

hogy segíti az anyatej termelődését,
hisz a masszázsra való átszellemüléssel rengeteg oxitocin termelődik
az anya szervezetében, ami jótékony
hatással van a tejtermelődésre. A
jótékony hatás miatt mindenkinek
szívből ajánlom, hogy kezdjék el
masszírozni kisbabájukat. A maszszázst már újszülött kortól el lehet
kezdeni.
– Ha otthon szeretnénk átmasszírozni babánkat, mire van szükségünk?
– Masszázs során nagyon fontos,
hogy az anya is kényelmesen el tudjon helyezkedni, hogy neki is komfortos legyen az időtöltés. Ezen kívül
masszázsolajra és a jókedvünkre lesz
szükség. Személyes tapasztalatom,
hogy a háttérben szóló zene még nagyobb hatást tud kelteni.
A masszázs akkor lesz hatásos igazán, ha naponta, akár egy napi rutin
keretében végezzük. Az, hogy melyik
napszakban, azt mindig a kis főnökök, azaz a csecsemők döntik el, hisz
a szülőnek éreznie kell, mikor van
olyan hangulatban a babája, hogy élvezze a masszázst.
– Milyen praktikákat lehet bevetni,
hogy a pici masszázs közben nyugodt
maradjon, ne akarjon elkúszni, elforogni?
– A masszázsra az a legideálisabb
időszak, amikor nem túl álmos és
nem is túl éber a babánk, hisz ilyenkor tudja a legnyugodtabban végigfeküdni. Amikor már forognak, másznak, kicsit nehezebb dolgunk van, de
azok a babák, akiket újszülött koruktól masszíroznak, már annyira hozzá
vannak szokva, hogy szó szerint várják a következő masszázst. Az fontos,
hogy lefogni és kényszeríteni nem
szabad gyermekünket, hagyni kell az
ő ütemében végezni a masszázst.
– Érdemes-e tanfolyamra járni, vagy
szakemberhez fordulni?
– Masszírozni, simogatni bárki
tudja gyermekét, de azt, hogy tetőtől talpig szabályosan megtanulják a
masszázs mozdulatokat, ahhoz jó, ha
segítséget kérnek egy babamasszázs
oktatótól, aki készségesen meg tudja
mutatni a masszázs összes fogását.
Varga-Mező Friderika

nak újak is. Misi bácsi nagyszerű társaság, a környéken sokan kedvelik,
beszélgetésünk alkalmával is háromnégy ember nézett be hozzá. Rendkívül segítőkész és barátságos, talán a
nekünk mesélt története is épp emiatt született, jóhiszeműségét kihasználva.
„Szakmám alatt nem egyszer fordult elő, hogy fizetség nélkül távoztak, volt, mikor balhéhoz közeli helyzet alakult ki, máskor itallal vagy

C-kategóriás jogosítvánnyal is rendelkezik. A Szegedi Szabadtéri Játékok alkalmával ismerte meg feleségét
és szerelmük olyan erős kapocs lett,
hogy miatta elhagyta szülővárosát és
Hajdúböszörménybe költözött. Azt
követően az Izzóban dolgozott 15
évet. 1990 óta cipészként dolgozik,
„amíg bírok, dolgozok”– nyilatkozta
a cipészmester. Született egy fiúk,
aki már tíz éve Amerikában dolgozik
programozóként, két unoka boldog
nagypapája. Munkán kívül a feleségével tölti ideje nagy részét, segítik
egymást a mindennapokban, illetve
a környékbeliekkel társalog. Sok a
visszatérő vendége, de mindig akad-

étellel akarták a munkámat megfizetni. Sok cipőt őrzök, melyért azóta
sem jött érte a gazdája.”
Megkérdeztem klumpája történetét, hiszen aki ismerő őt, láthatja,
hogy legszívesebben abban jár. Misi
bácsi elmesélte, hogy szívesen jár a
klumpában, saját kezűleg készítette még szegedi munkássága idején,
1976-ban. Azóta néhány javítást igényelt ez a kispapucs, de még mindig,
mintha új lenne. „Nagyon jól tartja a
lábam, ebben nem fáj sohasem, megyek pedig benne rendesen. Volt, aki
kérdezte: Misi, a munkát bírod még?
Tudja, egy kis mozgás mindig kell!”–
mondja mosolyogva.
Friderika

Tudta-e?

Mi a susztermatt?
A susztermatt a sakkjátékban a leggyorsabb matt adási lehetőség a bolond
matt után; világos adhatja sötétnek 4 lépésben. A gyakorlatban, ebben a formában nem fordul elő, csak teljesen kezdő
játékossal szemben próbálkoznak vele,
mivel a matthoz vezető lépések világos
számára egyébként a megnyitásban
nem optimálisak. A koncepció azonban,
hogy az f7 gyalog (illetve világos esetében az f2 gyalog) gyenge, mivel csak a
király védi, jó néhány megnyitásnak elemét képezi.
Szóval a megoldás! Feltétlenül e4-gyel
kell kezdeni. Ez a lépés egyszerre nyitja
meg az utat a vezérnek és a fehér futónak. 1.e4 után világos fejlesztheti a futóját, vagy a vezérét, előbbi mindig a c4-re
készül, ahol támadja az f7-t, míg utóbbi
hasonló okkal mehet a h5-re, vagy az
f3-ra. Védekezés a Susztermatt ellen.
Miután világos megtámadta az f7-t a vezérrel, simán megvéded Ve7-tel, Ve6-tal,
vagy (ha a királynője a h5-n van) blokkolod világos vezérét a g7-g6 lépéssel.

Ki a suszter?
A suszter, más néven cipész, kézműves iparos volt, aki cipő vagy
lábbeli készítésével és javításával
foglalkozott. Az elnevezés a német
Schuster szóból származik. Az egyik
leggyakoribb foglalkozás volt, régen
több suszter is dolgozott egy faluban.
A becsületes mester saját maga sodorta a varrócérnáját és maga készítette a faszegeket is, amikor azonban
nőtt a rendelések száma, már nem jutott erre ideje, és más szakemberektől szerezte be a hozzávalókat. A mesterségen belül kialakult egy speciális
ipar, a kaptafafaragás. A kaptafafaragó dolga volt, hogy a lábfejhez igazítsa a lábbelit. Később, ahogy elterjedt
a szakma, már csak a cipőjavítókat
hívták susztereknek.
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Felelős állattartás
Napjainkban egyre elterjedtebb, hogy panellakásokban is
tartunk háziállatot, mindemellett pedig, a haszonállattartás
népszerűsége csökkent.
Azonban bárhol, bármilyen állatunk is legyen, a feladat nagy felelősséggel jár és sok szabály kötelezi
a gazdákat, melyeket nemcsak törvényi előírások miatt, de az állatszeretetünk is diktálja, hogy betartsunk. A
felelős állattartásról, illetve a hajdúböszörményi szokásokról a Kincsem
Állategészségügyi Központ állatorvosát, Nagy Annát kérdeztük.

– Melyik a legnépszerűbb háziállat?
– A rendelőben leggyakrabban kutyákkal találkozunk, s tapasztaljuk,
hogy macskát is sokan tartanak. Viszont egyre kevesebb a háztáji állattenyésztők száma. A városon belül
kevésbé elfogadott az azzal járó szag
és az esetleges élősködők jelenléte,
illetve a fiatalabb generáció körében
kevésbé jellemző a háztáji gazdálkodás.
– Meelyek azok az alapvető szabályok, melyeket be kell tartani az állattartóknak?
– Az állategészségügy részéről első
és legfontosabb, hogy az életmódunkhoz megfelelő háziállatot érdemes választani. Aki úgy érzi, nincs
minden nap ideje foglalkozni a kis
állatával, az lehetőleg ne nagy mozgásigényű kedvencet válasszon. Fontos szabály, hogy például a kutyánk
rendelkezzen egyedi azonosításra
alkalmas mikrochippel és érvényes
veszettség elleni oltással.
– Mi az a szabály, amit leggyakrabban áthágnak a helyi lakosok?
– Jellemző például, hogy nincs a
kutyusnak egyedi azonosítója, vagy
érvényes veszettség oltása. Sajnos a
legtöbb kóbor állatban nincs mikrochip, így lehetetlen hazajuttatni. A
saját adataink frissítésére is figyelni
kell, ha változik a telefonszám, lakcím, mindenképpen jelezni kell egy
állatorvosnak, aki frissíti a rendszerben az adatokat. Adódhat probléma
kisállat adás-vétele során, amikor az
új tulajdonos nem kerül bejegyzésre.
Fokozottan figyelni kell az állatunkra
az ivarzási időszak során, ilyenkor a
legnagyobb az esélye, hogy a kisállat

megszökik. Komoly problémát okoz,
hogy nem tartják telekhatáron belül
a jószágot, ami balesetveszélyes is lehet. Fontos lenne gondoskodni a külső élősködők elleni védelemről. Sok
kisállat életébe kerülhet esetlegesen egy babesia fertőzöttség, vagy a
mostanában egyre több állatot érintő
szívféreg fertőzöttség. Sajnos a szívférgességgel fertőzött állatok későn
mutatnak tüneteket, így a kezelést is
csak későn tudjuk megkezdeni, ami
anyagilag és lelkiekben is megterhelő
a gazdának. Adott esetben szükséges
az állatok ivartalanítása. Sok nem
kívánt szaporulat problémája megol-

dódna, illetve számos betegség megelőzhető, mint például az emlődaganat, a gennyes méhgyulladás stb. Itt
meg is ragadnám az alkalmat, hogy
felhívjam arra a tévhitre a figyelmet,
hogy a kutyáknak ivartalanítás előtt
nem kell egy almot kihordania.
– Sok gyerek egész kicsi korától szeretne valamilyen háziállatot. Mit javasol hány éves kortól érdemes a gyerek
kívánságát teljesíteni?
– Érdemes kisebb állatokkal kezdeni, például hörcsöggel vagy tengerimalaccal. Amennyiben a kisgyerek
megfelelően tud gondoskodni egy
kisebb állatról, akkor nagyobb állat
tartását is át lehet gondolni. Hiszen
egy kutya és macska élete 15-17 év is
lehet.
Az állatvédelem manapság kiemelten fontos téma, jogszabályok és
rendeletek szólnak a felelős állattartásról, illetve az állatforgalmazásról,
melyeket a leendő gazdának mindenképp érdemes alaposan átolvasnia.
Aki bármilyen állatot tart, fontos
hogy szem előtt tartsa, érző lényekről van szó, ennek megfelelően kell a
mindennapokban figyelnünk rájuk.
V-M.F.
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FELHÍVÁS
VÁROSI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a „Hajdúböszörmény Város Díszpolgára Cím,
valamint Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli Polgára Cím és Városi Kitüntetések alapításáról és
adományozásáról” szóló 15/2003. (IV. 24.) Önk. számú rendelete alapján
2022. évben az alábbi kitüntetésekre várjuk a javaslatokat
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható a városban lakó, a városból
elszármazott, a városhoz közvetlenül nem kötődő minden olyan magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki
a.) Hajdúböszörmény város általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül, vagy közvetve kifejtett várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (művészeti) vagy sport
munkásságukkal a városnak hírnevet szereztek, vagy kivívták a város lakosságának általános megbecsülését;
b.) foglalkozásuk körében a városban hosszú időn át példamutató szakmai gyakorlatot folytatva
- amely párosult becsületességgel és emberszeretettel -, köztiszteletet váltottak ki maguk iránt a
város lakosságának többsége előtt;
c.) gazdag életművükkel a magyar népet, vagy ezen keresztül az egyetemes emberiséget szolgálják,
mind az országhatáron belül, mind kívül és a cím adományozására a város önkormányzatának képviselő-testülete alkalmasnak tartja.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TISZTELETBELI POLGÁRA” cím Magyarország határain kívül élő, magát
magyarnak valló vagy már ilyen elhalt személy részére adományozható. (A javasolt személy rendelkezzen magyar igazolvánnyal vagy az adott ország hatósága, önkormányzata javaslatával.)
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT” díj adományozható annak, aki a város gazdasági, társadalmi, kulturális (művészeti, szellemiség- és hagyományőrző), a város általános fejlesztése (városképi, infrastrukturális, kommunális) területén, valamint a lakosság érdekében, különösen az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban, a szolgáltató tevékenységben közvetlenül vagy közvetve, hosszú
időn át, kiemelkedően, és példamutató életvitellel végezte egyéni tevékenységet.
„DOBÓ SÁNDOR” díj adományozható az alkotó és hosszú időn át minőségi nevelő-oktató munkát
a város érdekében az óvodai és az alsó fokú oktatásban közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifejtő óvodape-dagógusoknak, tanítóknak vagy az ilyen jellegű munkában közvetve résztvevő
más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi közalkalmazottaknak – tevékenységük elismerésére.
„DR. MOLNÁR ISTVÁN” díj adományozható az alkotó és hosszú időn át nevelő-oktató munkát a
város érdekében a felső tagozatos általános iskolai, valamint a közép- és felsőfokú oktatásban közvetlenül magas fokú szakmai tudással kifejtő tanintézeti nevelőknek (tanárok) vagy az ilyen jellegű
munkában közvetve résztvevő más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi alkalmazottaknak – valamint újságírók-nak, a médiában – írott és elektronikus sajtóban – a város lakosainak
hiteles, kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásában végzett tevékenységük elismerésére.
„DR. KÖVÉR SÁNDOR” díj adományozható az alkotó és hosszú időn át a város lakossága egészségének megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifejtett, áldozatos munkát végző, egészségügyi intézményi közalkalmazottaknak, illetve az ilyen jellegű munkában közvetve résztvevő más személyeknek tevékenységük elismerésére.
„HÁDA SÁNDOR” díj adományozható a város lakossága, ezen belül főleg a város ifjúsága testnevelése és sportkultúrájának kifejlesztése érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett sportvezető,
szakedző (szakoktató) és a város hírnevét országosan (nemzetközileg) is növelő, élsportoló tevékenységének elismerésére.
„SILLYE GÁBOR” díj adományozható a város gazdaságában (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások,
környezetvédelem) magas fokú szakmai felkészültséggel, kezdeményező és alkotókészséggel,
eredményes-séggel a város közvéleménye, illetve az általa képviselt szakma (szakmai szervezetek)
által elismerten, hosszú távon kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyek részére.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” Díj adományozható azoknak a Hajdúböszörményben
élő, vagy hajdúböszörményi származású, bármelyik alkotó- vagy előadó-művészeti ágban országos, esetleg nemzetközi hírnevet szerzett művészek és mesterek, szakmai szervezetek által is elismert személynek vagy csoportnak, egy pályaszakaszra, vagy egy egész életműre kiterjedő tevékenységének elismeréseként.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” díj adományozható a tanulóifjúság eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra ösztönzésére, a szellemi és fizikai
képességek fejlesztésére, a fair play szellemének ápolására, a legkiválóbbak méltó elismerésére.
Azoknak az általános és középiskolai diákoknak adható, akik egy adott tanévben legalább 4,8-es
tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és sportágukban hazai és nemzetközi versenyen eredményesen
szerepeltek, és versenyeredmé-nyeiket sportszövetségek által hitelesíteni tudják. (Adományozható
évente 2 korcsoportban – általános iskolai, középiskolai – egy-egy személy részére.)
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” díj adományozható az alkotó- és előadóművészetek területén kiemelkedő sikereket elérő, nemzetközi vagy országos megmérettetéseken helytálló, a város
hírnevét ezáltal öregbítő huszonhat év alatti hajdúböszörményi fiatalok (általános és középiskolások, főiskolás vagy egyetemista diákok) tevékenységének elismerésére.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT” Emlékérem azon személyek vagy közösség részére adható, akik legalább 10 éven át lelkiismeretes és áldozatos munkájukkal a városban élő és tanuló
gyermekek készségfejlesztését, képességük kibontakoztatását, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
és hitéleti fejlődését, egészséges felnevelkedését nagymértékben elősegítették.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT” Emlékérem azoknak a közigazgatási, egészségügyi és
szociálpolitikai téren tevékenységet kifejtő köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak és e területeken dolgozó más személyeknek vagy közösségnek adható, akik legalább 10 éven át kifejtett áldozatos munkájukkal a város közvéleménye előtt is elismerten elősegítették a város közigazgatásának,
közegészségügyi színvonalá-nak emelését, a lakosság szociális körülményeinek javítását.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT” Emlékérem azoknak a helyi gazdaságban (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások) és környezetvédelemben legalább 10 éven át tevékenykedő személyeknek adható, akik szakmai felkészültségükkel párosuló eredményes munkavégzésükkel a város
közvéleménye, illetve az általuk képviselt szakma (szakmai szervezetek) által elismerten látják el
feladataikat.
JAVASLATOT TEHET: a Polgármester, a Képviselő-testület Bizottsága, települési képviselő, politikai
párt, országgyűlési képviselő, nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium, gazdálkodó szervezet, egyházi tanács gazdasági kamarák helyi szervezete, költségvetési
szerv (intézmény) vezetője, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója,b a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal hivatalvezetője, a rendőr(fő)kapitányságok országos, illetékes megyei és helyi szervei.
A fentiekben meghatározottak mellett a „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó sportolója” díj
esetében javaslatot tehet továbbá szülő, edző, testnevelő tanár, köznevelési intézmény vezetője,
nyilvántartásba vett sportegyesület, a „Hajdúböszörmény Ifjú Művésze” díj esetében pedig a szülő,
szaktanár, művészeti vezető, köznevelési intézmény vezetője, művészeti szakmai szervezet.
A JAVASLATNAK TARTALMAZNIA KELL: A javasolt személy részletes életútját, valamint kiemelten
azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják a cím, díj, illetve emlékérem adományozását, a szakmai és érdekképvise-leti szervek véleményét, továbbá a „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó
sportolója” díj esetében a sportszövetségek által hitelesített versenyeredményt.
Egy javaslattévő kitüntetésenként, díjanként egy főre tehet javaslatot. Bármelyik kitüntetés – kivételes esetben – elhunyt személynek is adható. A beérkezett ajánlásokról várhatóan a 2022. június
30-án sorra kerülő ülésén tárgyal a Képviselő-testület. A kitüntetések 2022. szeptember 13-án, a
Város Napján kerülnek átadásra.
A javaslatokat 2022. április hó 30-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához
elektronikus úton az ignath.szilvia@hajduboszormeny.hu e-mail címre. A kitüntetési javaslathoz
nyomtatványok a www.hajduboszormeny.hu honlapról letölthetőek.
Koláné dr. Markó Judit jegyző
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

Kertész László
Városi Könyvtár
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI
KÖNYVKLUB programja

MOLNÁR MÁRTON
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos kezed.
Drága jó Édesapánk Isten veled.”

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

BÍRÓ SÁNDORNÉ
született: Iván Anikó
(Pannika)
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

FLÓREK ATTILA
(a Flórek dinnye alapítója)

Apróhirdetés
HÁZ ELADÓ Hb. Csokonai u. 20.
szám alatt. Irányár: 26 millió forint. Érd az alábbi telefonokon:
+362096244-66, +3670387-9966,
+3630873-1780.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
működő csoportok programjai:
április 20. 15 óra: az Aranykor
Nyugdíjas Klub foglalkozása
április 21. 16 óra: a Honismereti
Klub foglalkozása. Előadás: Szemán
Józsefné nyugalmazott főiskolai docens: Tartsd frissen az elmét!

KEDVES OLVASÓINK!

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
Szabadhajdú online: news.hajduboszormeny.hu
A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk
felelősséget nem vállal.

Rendőrség:
107
Országos Mentőszolgálat:
104/112
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:
112
Polgármesteri Hivatal
563-200
Sürgősségi ügyelet:
0652/506-303
Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra
között nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: 06-20-313-4217.

KÁLVIN téri rendelő:

ÁBRÓK LÁSZLÓNÉ
született Kiss Erzsébet

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és
VÉDŐNŐI szolgálat: Ady tér 10. (piac I.
em.)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Április 15-16án (reggel 7-től 19 óráig): dr. Kecskés Lajos (Tel: 06-20-9-455-846), 17-én dr. Tacsi
Sándor (Tel: 06-30-464-8667), dr. Angyal
Eszter (Tel: 06-20-380-8180). Az ügyeleti
ellátásért ügyeleti díj kerül felszámolásra.
HBCOM ügyfélszolgálat:

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Április 20án, szerdán Kiss Attila polgármester tart
fogadóórát.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk,

„Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget,
legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem,
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni,
odalent már nem fáj semmi!”
A gyászoló család.

Közérdekű információk

229-190

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”
A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

Tigáz:

Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/300-300

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

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,
péntek: 8-13.30-ig. Személyesen a Városi
Piac felügyeleti irodájában.

Gyógyszertári ügyelet

Április

Amennyiben nem jutott el Önökhöz (ismerősükhöz, rokonukhoz...) a
Szabadhajdú aktuális száma, kérjük, jelezzék a problémát a terjesztőnél a 06-20-911-5006-os telefonszámon.

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

„Hiába mentél el más hazába,
itt minden olyan, mintha visszavárna.
Ha ránk gondolsz a messzi égi partról,
szinte hisszük, most is élsz, csak alszol….”
A gyászoló család.

15. (péntek)

Hajdú

Árpád u. 45.

Tel: 229-330

16-17. (szo-vas.)

Kehely

Arany J. u. 12.

Tel: 561-151

18. (hétfő)

Patikaplus

Vörösmarty u. 1.

Tel: 06-20/3434800

19. (kedd)

Szentháromság

Pálnagy Zs. u. 1/a.

Tel: 372-302

20. (szerda)

Vöröskő

Karap F. u. 5.

Tel: 561-461

21. (csütörtök)

Aranysas

Ady tér 11.

Tel: 227-779

22. (péntek)

Bethlen

Bethlen u. 9/a.

Tel: 228-567

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

POÓR LÁSZLÓ
halálának 3. évfordulójára.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.”
Feleséged, gyermekeid,
testvéred családjukkal.

2022. ÁPRILIS 15.

VÁROSI HETILAP

SILLYE-BÉRLET 2021-2022. évad

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI
BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT.
az alábbi munkakörökbe keres kollégát:
• ÁLLATGONDOZÓ
és • GÉPI FEJŐS
tejelő szarvasmarha telepre
Jelentkezni
TANKA JÓZSEFNÉL
lehet az alábbi
telefonszámokon:
06-20-557-5099
06-30-387-2866
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Bolba-Szente-Galambos:

CSOPORTTERÁPIA
a Veres1 Színház vendégjátéka

ÁLLATGONDOZÓ
SERTÉSTELEPRE
Jelentkezni
KÁROLY JÓZSEFNÉL
lehet a

06-20-219-0744
telefonszámon.

2022. április 25. 19 óra

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme
Jegyek elővételben kaphatók a művelődési központ
gazdasági irodájában 3800 Ft-ért.
További információ:

+3620-560-4383, gazdasagi@hbcom.hu

Előfizethető és megvásárolható

Hajdúböszörményi
Mentőalapítvány
Bálja

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja meg az ebben az évben először április 22-én
megjelenő Hajdúsági Tükör című kulturális és közéleti magazint, a művelődési központ gazdasági irodájában.
Néhány cím 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

A XV. éves Hajdúböszörményi Mentő Alapítvány
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját a XI. báljára,
melynek ideje 2022. április 23. 19 óra.
Helye: Hajdúböszörmény, Petőfi Ház - Rendezvényközpont Bálterme
Védnöke: Kiss Attila Hajdúböszörmény Város Polgármestere
Fővédnöke: Dr. Csató Gábor OMSZ Főigazgató Úr
A bál háziasszonya: Dr. Szarvas-Szabó Kata

TAVASZVÁRÓ

HÚSVÉT DÉLUTÁN

A megjelenteket pezsgős pohárköszöntővel fogadjuk.
Svédasztalos vacsorával és éjféli étkekkel várjuk
Kedves vendégeinket.
Adószám:
A bál ideje alatt a teremben bűfé és
koktélbár üzemel.

Éjfélkor tombolahúzás!!!
Fellépők:
-Bocskai Néptánc Együttes Művészei
Művészeti vezető: Varga József

18995231-1-09
Bank szlsz.: 61200285-14029000

Az est folyamán átadásra kerül:
4 db beépített automatizált garázskapu
a város lakosságának szolgálatára
OMSZ Hajdúböszörmény Mentőállomás
részére

Azt est folyamán a zenét szolgáltatja:
Rákos Márton és Orosz Szabó Edina

2022. április 16-án (szombaton)

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TÁJHÁZAKBAN

Programok:
12:30
13:00
13:30
14:00

Jegyek: 8900 Ft-os áron kaphatók:
- Mező Anita Illatvarázs,
Hajdúböszörmény, Dorogi u.13.
- Szepesiné Melinda Szépségszalon
(Hajdúböszörmény, Salgótarján u. 66.
- Fehér Zsigmond 06(20)355-5638

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

15:00

A belépés díjtalan.

KAPUNYITÁS
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Erdős Zsuzsával a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan
KÖZÖS TOJÁSFADÍSZÍTÉS
a hajdúböszörményiek által készített tojásokkal
BOCSKAI NÉPTÁNCEGYÜTTES húsvéti műsora
hagyományos húsvéti locsolkodás bemutatása
ROZKA MESÉI – Sőrés Rozka élőszavas mesemondása
kicsiknek és nagyoknak

Egész délután:
• NÉPI FAJÁTÉKOK játszótere
• KEMENCÉS SÜTÉS A CIVILEK A LAKÓHELYÉRT
EGYESÜLET sütőasszonyaival és SÜTEMÉNYKÍNÁLÁS
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A FÖLD
NAPJA
2022. április 22.

Labdarúgás

Egyeki SBSE–Hajdúböszörményi TE 2–1 (0–0)
100 néző. Vezette: Vadon T. (Sovány L., Nedeczky Zs.).
PROGRAMOK
Hajdúböszörményi TE: Tóth Cs., Pásztor D., Ignáth T., Reszler Zs.(Borsi 7.00-13.00 SZEMÉTSZEDÉS
L.), Somogyi M. (Papp N.), Borbély M., Gyarmati Z. (Hajdu Á.), Hutka D.
Hajdúböszörmény kivezető közútjainak kijelölt szakaszai
(Győri A.), Bányász A., Dénes S., Kocsis L. (Mizsei Sz.). Edző: Kaszás János
Szervező: Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Intézmény
Zsolt. Gól: Farkas Z. (2), illetve Reszler Zs.
Várjuk az önkéntes csoportok jelentkezését is!
Ifjúságiak: Egyeki SBSE–Hajdúböszörményi TE: 1–13.
8.00-16.00 ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
Kaszás János Zsolt: Sajnos még mindig tart a mélyrepülésünk.
Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ előtti parkoló
Szervező: Polgármesteri Hivatal, HHG Kft.

Asztalifoci

Minden olyan berendezést átveszünk, ami elektromos árammal

Páros és nyílt páros csocsóversenyt rendeztek április 9-én a Gyöngy
presszóban. A köztudat sztereotípiájából lassan kilép a csocsó, mint „kocsmasport”. Az asztali foci egyre nagyobb népszerűségnek örvend magyar
viszonylatokban is, a versenyek és bajnokságok száma gyarapodik – hangsúlyozta Virág Antal, négyszeres világbajnok, kétszeres Európa bajnok és több- 15.00-tól
szörös magyar és nemzetközi bajnok, aki maga is jelen volt a böszörményi
versenyen
Eredmények: Nyílt páros: Lala – Cuni, sorsolásos páros: Hajdú - Bertalan.

Karate

Ötször csendült fel a magyar himnusz
a böszörményi karatésokért

működik (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó,
elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók,
fénymásolók, telefon, rádió, video berendezések,
elektromos kerti gépek, barkácsgépek, játékkonzolok).
Minden eszközt bontatlan állapotban, ingyen veszünk át.
RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ
Szervező: Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

Április 22-én, a Föld napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal a Városüzemeltetési Intézmény segítségével szemétszedést
szervez.
Ennek keretében Hajdúböszörmény kivezető közútjainak szakaszai
kerülnek kijelölésre, amelyeket meg
kell tisztítani az illegálisan lerakott
hulladéktól.
A szemét szedéséhez szükséges
eszközöket (szemeteszsák, kesztyű)

Az idén Szerbiában rendezték meg a XI. SKDUN European Shotokan Karate
Cup and Championship karatebajnokságot!
Húsz nemzet mintegy 800 versenyzője vett részt ezen a három napos versenyen. A magyar csapat az Európa Kupa második legeredményesebb csapata
lett! Egyesületünk öt versenyzővel képviselte hazánkat és Böszörményt.
Mindenki ügyesen vette az akadályokat, büszkék vagyunk rátok!
Eredményeink egyéni küzdelem és formagyakorlat versenyszámokban:
Kiss Georgina: 3 aranyérem
Fehér Abigél Borbála: 2 aranyérem
Fehér Gertrúd: 1 aranyérem
Kiss Boglárka: 2 ezüst-,1 bronzérem
Erdős Dóra: 1 ezüstérem.
Felkészítő edzők: Kis Zoltán, Pápista István, Keleti Harcosok -East Fighters
SE
(x)
Támogatóink:

biztosítjuk. Ugyanakkor kérjük a jelentkezőket, hogy alkalomhoz megfelelő öltözetben, kényelmes, strapabíró cipőben jelenjenek meg. Valamint
kérjük, hogy a részvételi szándékukat 2022. április 20-án 16 óráig írásban jelezzék a barsony.zsuzsanna@
hajduboszormeny.hu e-mail címen.
Ez azért fontos, hogy a szükséges eszközök mennyiségét fel tudjuk mérni.
Várjuk csapatok, kisebb közösségek, vagy akár óvodai csoportok, iskolás osztályok jelentkezését is!

