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„Csillagok égbolt nélkül. Gye-
rekek a Holokausztban” című ki-
állítás nyílt április 12-én a Bocs-
kai István Gimnázium aulájában, 
a Holokauszt magyarországi ál-
dozatainak emléknapja alkalmá-
ból.

Gyulai Sándor intézményvezető 
elmondta, a Holokauszt emléknap 
létrejötte előtt is több évtizedes ha-
gyomány volt a gimnázium részéről 
a megemlékezés, amire sajátos városi 
küldetésként tekintettek.

A kiállítás megnyitója előtt egy rö-
vid előadást mutatták be Antal Lau-
ra Jázmin, Gedeon Hanna és Tóth 
Balázs László 9. a osztályos tanulók, 
akik ezzel az előadással országos 8. 
helyezést értek el  a Raoul Wallen-
berg Egyesület és Alapítvány „Wal-

Csillagok égbolt nélkül

lenberg nyomán” című, magyarorszá-
gi és határon túli középfokú oktatási 
intézmények tanulói számára meg-
hirdetett vetélkedőjén – konferálta 
Tóth Júlia. 

A kiállítást bemutatta Pető-Dittel 
Szilvia, a Yad Vashem Világ Holo-
kauszt Emlékközpont Nemzetközi 
Holokauszt Tanulmányok Iskolája 
(ISHS) magyarországi képviselője. 
Szörnyű, sötét része a múltnak a ho-
lokauszt, a zsidó közösségnek hatal-
mas megrázkódtatás volt, az akkori 
gyerekek teljes mértékben vesztették 
el gyerekkoruk mindennapjait. Sor-
suk és tragédiájuk csak nőtt, mikor 
gettókba kötelezték őket. A gyere-
kekből „gyerekfelnőttek” lettek, és 
sokszor szüleik nélkül küzdöttek a 
túlélésért.  Lidérces helyzetük ellené-
re, ezek a gyerekek továbbra is élénk 
képzeletű játékokat játszottak, raj-
zoltak, írtak, kifejezték reményeiket, 
félelmeiket és álmaikat. 

A kiállításban megjelenő alkotások 
optimizmust, reményt és kreativitást 
sugároznak, és ékes példái annak, 
hogy a gyerekeknek egyedülálló ké-
pességük van, hogy a nyomorúságos 
életszakasz ellenére is megragadják 
az élet és az élni akarás erejét – is-
mertette Pető-Dittel Szilvia. 

Végül külön köszönetet mondott 
Tóth Júliának, és a hozzá hasonló 
többi tanárnak, akik ilyen ambícióval 
állnak a munkájukhoz és segítik a kö-
zös emlékezést.

ap

Megbízólevél-átvétel

Ünnepélyes keretek között ve-
hette át a megbízólevelét dr. Tiba 
István országgyűlési képviselő áp-
rilis 19-én, a Polgármesteri hiva-
talban.

A szabad választás ünnep, a demok-
rácia ünnepe! Hajdú-Bihar megyei 6. 
számú választókerületében 45.369 vá-
lasztópolgár élt a lehetőségével, és sza-
vazott április 3-án. Majd április 9-én 
lehetett megállapítani, hogy eredmé-
nyes volt a voksolás, ezt követően 3 
nappal vált jogerőssé az eredmény – 
mondta Papp Zsolt, a választási bizott-
ság elnöke.

– Három köszönömmel szeretnék 
kezdeni! – mondta Tiba István. Kö-
szönöm a Helyi Választási Iroda veze-
tőjének és munkatársainak, a válasz-

tópolgároknak és a segítőknek. Négy 
éve dolgozunk, az elmúlt 50 nap „csak” 
a célegyenes volt. Köszönöm az eddi-
gi támogatást és azt szeretném, hogy 
ezen a jó úton haladjunk tovább a kö-
vetkező időszakban is. Nagyon hálás 
vagyok minden polgárnak, aki elment 
szavazni, nemcsak azoknak, akik rám 
szavaztak. Fontos dolognak tartom, 
hogy az emberek elmondják a véle-
ményüket, és elmenjenek szavazni. A 
következő években remélhetőleg olyan 
lendülettel tudunk dolgozni, mint az 
előző években. Feladatunk akad bő-
ven, viszont egy összeszokott társaság 
vagyunk, hisz régóta együtt dolgozunk 
a polgármesterekkel, akik remek mun-
kát végeznek városaikban – hangsú-
lyozta Tiba István.

Angalét

Tavaszváró húsvétTavaszváró húsvét

Tavaszváró programokkal telt április 16. a Tájházakban. Kézműves foglal-
kozásokkal kezdték a délutánt, ahol Erdős Zsuzsa irányításával tojást festet-
tek a gyerekek, majd ezekkel  fát díszítettek. Ezután a Bocskai Néptánegyüttes 
húsvéti műsorát láthatták az érdeklődők, melyet hagyományőrző locsolás kí-
sért. Végül Sőrés Rozka mesemondásáthallgathatták meg a jelenlévők.
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Megrendítő pillanatok

Guttmann Jenő üzlete

A böszörményi gettó bejárata

A holokauszt emléknapja min-
den esztendőben április 19. Haj-
dúböszörményben egykoron a 
megye egyik legnépesebb zsidó 
községe élt, akik között talál-
hattunk gazdálkodókat, keres-
kedőket, iparosokat, orvosokat, 
tanárokat, gyártulajdonosokat, 
képzőművészeket és sorolhat-
nánk tovább. 

Megbecsült polgárok

A város megbecsült polgárai voltak 
ők.  Hajdúböszörményben a vészkor-
szak okán, mára sem hitközségük, 
sem templomuk nincs. 

Kihalóban van az a nemzedék is, 
aki még emlékszik Guttmann Jenő 
Tisza István utcai, vagy Grün Andor 
Nagyatádi utcai szatócsüzletére. De 
kevesen vannak azok közül is, akik is-
merték a köztiszteletben álló böször-
ményi zsidóembert, Petyust, azaz 
Heimlich Menyhértet. Majd 80 esz-
tendeje ők még e városban élték hét-
köznapjaikat, dolgoztak, szerettek, 
sírtak és mosolyogtak, élték minden-
napjaikat úgy, mint a többiek.

Az exodus

Aztán következett egyes honfitár-
saik nyílt antiszemitizmusa, a meg-
különböztetésük, megbélyegzésük, 
s fizikai megsemmisítésük. Ártatlan 
emberek millióit hurcolták a haláltá-
borokba, köztük a teljes böszörményi 
zsidóságot is. Katonák, csendőrök, 
köztisztviselők, a nácikkal kollabo-
ráns magyarok, s bizony jelentsük ki 
tényszerűen, a hétköznapok emberei 
is közreműködtek exodusukban.

Az előbb felsorolt és sok más 
megkülönböztetést, zaklatást, és 

megaláztatást 1944. március 19-ig, 
Magyarország német megszállásáig 
kellet elviselniük. Mert 1944. márci-
us 19-e után egy teljesen más dimen-
zióba helyeződött át sorsuk. A zsi-
dókérdés végső stádiumába érkezett 
Magyarországon. Barbár nyilas hor-

dák, a politikai elit egy csoportja és 
kiszolgálóik, a náci Németország uta-
sításait követve, megkezdték a hazai 
zsidóság fizikai megsemmisítését. 
A gettósítás és deportálás pogromja 
volt ez, melyet a nácik által megszállt 
több európai országban alkalmazott, 
embertelen módszerek alapján haj-
tottak végre. Hajdúböszörményben 
ekkor 278 zsidó család élt, teljes lé-
lekszámuk pedig 930 fő volt. Őket 
1944. május végére elkülönítették és 
gettóba zárták, amely a Kassa utcát, 
a Benedek János utcát és a Somossy 
Béla, ma Iskola utca néhány házát 
foglalta magában. Különálló rész volt 
az Újvárosi utca és a Bocskai tér észa-
ki sarkán lévő Engel-ház, az ún. „kis 
gettó”. 

 Május 27-től három méter magas, 
fából ácsolt kerítést emeltek a gettó 
utcáinak végére, egyetlen kijáratot 
hagyva a Kassa utca, Újvárosi utcai 
kereszteződésében, ahol folyamato-
san csendőr állt. Május 29-én este 
6-kor végleg lezárták a gettót. Ettől 
kezdve se kijönni, se bemenni nem 
lehetett. Megkezdődött a gettóba 
zárt emberek három hétig tartó kál-
váriájának első felvonása, folyamatos 
razziákkal, munkaszolgálatra hurco-
lással. 

„Elgyötört szívvel…”
 
Végül 1944. június 15-én, csütör-

tökön a hatóság emberei elrendelték 
a kiürítést és közölték, hogy két nap 
múlva, szombat reggel indulniuk kell. 
Maximum 50 kilogrammot vihettek 
magukkal, pénzt és ékszereket nem. 
Citron József böszörményi rabbi 
1948-ban íródott visszaemlékezésé-
ből a következőképpen írhatjuk le a 
történéseket. 

„…június 16-án, pénteken kisírt 
szemmel, elgyötört szívvel gyűltek utol-
jára régi, szép templomukba a böször-
ményi zsidók.” A szomorú istentiszte-
let, a zokogó emberek látványa, talán 
sokakban felébresztette a tiltakozást, 
de az események menetén már aligha 
változtathatott volna bárki is. Citron 
a következő szavakkal búcsúzott:

„Kénytelenek vagyunk kivonulni 
templomunkból. Csókoljuk mag a fala-
kat, öleljük át az oszlopokat és mondjuk 
zokogva: Békesség veled drága temp-
lomunk.” s ekkor, a szónoklat után, 
hangos hosszan tartó zokogás tört ki 
a templomban. Másnap, szombaton, 
1944. június 17-én hajnali 2 órakor 
dobszóval riasztották fel a gettóban 
lakókat. Az eseményről H. Fekete Pé-
ter akkori múzeumigazgató pontos 
leírást készített. Ebből tudjuk, hogy 
az első gyalogos menetet hajnali 4 
órakor indították el a vasútállomás 
irányába. Ezt még további öt transz-
port követte.  A sertésvásártéren egy 

sátor volt felállítva. Itt tartottak egy 
utolsó ellenőrzést a bevagonírozás 
előtt. Átvizsgálták az engedélyezett 
50 kg-os csomagokat, s azokból sok 
mindent kipakoltak. Még a hitvesi 
karikagyűrűt is elvették, sőt néhány 
esetben, ha tulajdonosa nem tudta 
lehúzni, lefűrészelték a kezéről. 

Este 7 órakor kezdték meg a zsidók 
vagonírozását. Előbb Debrecenbe, 
majd onnan június 25-e és június 28-a 
között tizenöt vasúti szerelvényen, a 
térségből deportált 40 505 zsidó in-
dult el a haláltáborba, Auschwitzba.  
Közülük 653 hajdúböszörményi zsi-
dó soha nem  tért vissza otthonába. 

Végezetül álljon itt egy hiteles 
szemtanú megrázó leírása arról, ho-
gyan látta Ő a böszörményi zsidó 
gettó egyik lakását másnap reggel, 
amikor majd 900 embert hajtottak el 
a haláltáborokba.

„Petyus” azaz Heimrich Menyhért

„Felforgatva az egész lakás. Az ágyak, 
úgy ahogyan felriadtak belőle,…ruha-
darabok mindenütt…szekrény, asztal-
fiókok tartalma kiborítva…a verandán 
terített asztal, az utolsó reggeli edé-
nyeivel, el nem fogyasztott ételmaradé-
kaival… a lépcsőn aranyozott képkeret 
összetört üveggel, amely alól családi 
képet vehettek ki, az asztalon csukat-
lan pénztárca, benne pénz, mellette egy 
nyitott imakönyv…felsorolni sem lehet 
mi minden szanaszét, egy üldözött élet 
kellékei.  Megrendítő maradványai egy 
tragikusan tönkrement életnek, mely-
ből az akkori idők ítélete szerint nem 
lehetett feltámadás…” 

Az akkori idők ítélete szerint.
Varjasi Imre

(A cikk 2020. április 17-én, 
a Szabadhajdú online felületén jelent meg.)

A böszörményi gettó 1944. nyarán

Emléktábla a holokauszt áldozatainak,
melyet 1957-ben emeltek 

a zsidótemetőben
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Nemzeti Rehabilitációs 
Központ

Nem csupán a város, de a kele-
ti régió és az ország szempontjá-
ból is minden eddiginél nagyobb 
jelentőségű és egyedi beruházás 
kezdődik Hajdúböszörményben, 
kormányzati támogatással. 

A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő, 
valamint az egykori csónakázótó köz-
vetlen környezetében épülő Nemzeti 
Rehabilitációs Központ több tízmil-
liárdos beruházás, melyről Palkovics 
László innovációs és technológiai mi-
niszter beszélt márciusban. Ebben az 
évben, a közbeszerzést követően,  a 
tervezési munkálatok kezdődnek.

Az ötletgazda egy sérült gyerme-
ket gondozó szülő volt, aki néhány 
évvel ezelőtt megkereste a várost 
és az egyetem kötelékében működő 
Gyermeknevelési és Gyógypedagógi-
ai Kart: sok éves hazai és európai ta-
pasztalatát összegyűjtve, elszántan 
állt a döntéshozók és a szakemberek 
elé. Aki nevel vagy nevelt sérült gyer-
meket, az tudja, milyen megpróbál-

tatásokkal, lemondásokkal jár egy 
gyermek fejlesztése. Mindezen ne-
hézségek ellenére csak egy út létezik; 
megadni neki mindazt a sokoldalú 
személyes fejlesztést, ami a hendi-
keppel született gyermek életesélye-
it, életminőségét javítja. A Nemzeti 
Rehabilitációs Központ lehetőséget 
ad arra, hogy a több tudományterü-
lettel foglalkozó szakmai csoport egy 
helyen biztosítsa a jellemzően 1-3 hé-
ten át tartó komplex, intenzív terápi-
át úgy, hogy a gyerek és szülő együtt 
lehet. Apartmanok kialakításával a 
családcentrikus szemléletű rehabi-
litációt biztosítja a központ, hiszen 
a gyermek számára a legfontosabb 
és elsődleges környezeti tényező, a 
család. A gyermekrehabilitáción túl a 

teljes körű gondozás ötletét sem ve-
tette el az egyetem.

Miért éppen Hajdúböszörmény? 
– tehetjük fel a kérdést. A helyszín 
kiválaszátáskor meghatározó szem-
pont volt a szakemberképzés. Az 
egyetem már évek óta biztosítja a fej-
lesztő pedagógusokból, rehabilitációs 
szakemberekből, speciális terapeu-
tákból, pszichológusokból és gyógy-
pedagógusokból álló munkacsoport 
létrehozásához szükséges szakembe-

reket és azok képzését. Ezen túlme-
nően Böszörmény gyógyvize is jó-
tékony hatással lehet a rehabilitáció 
során, illetve a város rendelkezik egy 
ekkora nagyságrendű komplexum 

kialakításához szükséges területtel, 
infrastruktúrával.

Hogyan segíti elő ez a beruházás a 
város fejlődését? – adódik a követke-
ző kérdés. Mindenekelőtt megújul-
hat, fejlődhet a fürdő, bővülhetnek 
a rekreációs feladatokat ellátó, új 
élményelemekkel gazdagodó létesít-
mények, növekedhet a város turisz-
tikai látogatottsága. A fejlesztés több 
száz munkahely létrejöttét is bizto-
sítja, hiszen már a beruházáson szá-
mos építőipari szakmunkára szükség 
lesz, s az egészségügyi központon 
túl, elszállásolásra alkalmas családi 
apartmanházak, szálloda, vendéglá-
tó egységek, foglalkoztatóház is épül. 
Elmondható, hogy a Nemzeti Reha-
bilitációs Központ létrehozása mind 

a betegek és családjaik rehabilitáció-
ját, tágabb értelemben a társadalom, 
és nem utolsósorban a város gyara-
podását is szolgálja.

Ignáth Szilvia

Házi segítségnyújtás
Amikor a kezedet nyújtod va-

laki felé, a szívedet is odaadod, 
csak azért, hogy a másiknak jobb 
legyen az élete. Hajdúböször-
ményben a Szociális Szolgáltatási 
Központ szakemberei minden nap 
arra törekednek, hogy kezeiket a 
rászoruló emberek felé nyújtsák.

A központban számos területen, 
számtalan segítő tevékenység műkö-
dik. Magyar Istvánné, a szolgáltatás 
vezető gondozója, az idei évben vette 
át a stafétabotot, s látja el munkatársai 
koordinálását.

– Mi a házi segítségnyújtás lényege?
– Az ember életében bekövetkezhet-

nek olyan fordulatok, krízisek, amikor 
segítségért szakemberhez kell fordul-
nia. Ezekben az új élethelyzetekben 
nyújtunk segítőinkkel mentálisan, 
és gondozásban feladatokat, hogy az 
érintett egyén a megszokott környeze-
tében maradva, szakmai segítségünk-
kel könnyebben túljuthasson a nehéz-
ségeken – mondja a gondozó. Bármikor 
történhetnek balesetek, amikor az 
érintettek a legegyszerűbb dolgokat, 
mint a bevásárlást, vagy a szükséges 
gyógyszerek beszerzését nem tudják 
egyedül ellátni. Lehetnek mozgásban, 
vagy mentálisan is korlátozva. Ott, 
ahol a család önállóan nem képes a 
személyről gondoskodni sem átme-
netileg, sem tartósan, ott kerülünk 
képbe mi. Ha nincs más alternatíva, a 
professzionális segítség megoldást je-
lent az önálló életvitel fenntartásában. 

A házi segítségnyújtást önmagában is 
igénybe vehető, illetve komplex szol-
gáltatással kiegészítve, mint például 
a hét minden napján biztosított, napi 
egyszeri meleg étkeztetés, vagy a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, mely 
készenléti rendszerben, 0-24 órában 
rendelkezésre áll a szociális rászorulók 
(például egy 65 év feletti egyedülálló) 
számára.

– Milyen tevékenységekben tudnak a 
szociális szakemberek segíteni?

– Személyi gondozás keretében, az 
ellátást igénybevevővel kialakítunk 
segítő kapcsolatot. Ezekben az ese-
tekben inkább mentális, illetve min-
dennapi teendőkben nyújt segítséget 
a szakember. Információval lát el, ta-
nácsot ad, segíti az ellátott megfelelő 
mentális állapotának fenntartását. A 
másik oldalon találhatóak azok, akik 
már nemcsak mentálisan, hanem fi-
zikailag is segítségre szorulnak, mert 
mondjuk egy balesetben átmenetileg 
mozgásukban korlátozódnak, vagy 
életkorukból fakadóan már nehezen 
mozognak, esetleg teljes mértékben 
ágyhoz kötöttek. Az alapvető jólléti 
tevékenységek mellett, közreműkö-
dik a személyi higiéniai feladatokban, 
mint például arcszőrzet ápolása, száj, 
fogak, haj és körmök karbantartása, 
a környezetében való higiéniai tevé-
kenységekben is részt vesz, lecseréli az 
ágyneműt. Szociális segítés keretében 

pedig kiveszi részét a lakókörnyezeti 
higiénia karbantartásából, mint a mo-
sogatás, vasalás, mosás, és takarítás, 
az életvitelszerűen használt helyisé-
gekben, mint a hálószoba, fürdőszoba, 
konyha és illemhelyiség. Háztartási 
tevékenységekben is részt vesz, segít a 
bevásárlásban, ezt személyes szükség-
let mértékében teszi, azaz a legalapve-
tőbb élelmiszereket szerzi be, emellett 
besegít az ételkészítésbe és az étkezés 
előkészítésébe, de ha arra van szükség, 
akkor vizet hord, tüzelőanyagot visz 
a kályhához, beindítja az egyedi fű-
tést. Télen, szükség esetén eltakarítja 
a havat, és figyelemmel kíséri a lakás 
bejáratának síkosság-mentesítését, a 
balesetek elkerülése érdekében.

– Kik azok, akik igényelhetik az efféle 
segítséget, s mi a folyamata annak, ha 
igényelni szeretnénk ezt egy hozzátarto-
zónknak?

– Többnyire idős személyek, de 

amennyiben egészségi állapotuk meg-
kívánja, fiatalabbak is. A szolgáltatást 
igényelni írásban lehet, s a megfelelő 
nyomtatványok kitöltésével kezdemé-
nyezni. Az ellátás időtartamát, annak 
gyakoriságát, módját és tartalmát, va-
lamint a szolgáltatási díjat megállapo-
dásban kell rögzíteni, ez a feladat a ve-
zető gondozó hatáskörébe tartozik. Az 
ellátás időtartama egy napra lebontva, 
átlagosan 1-4 órás.

– Hol kell igényelni, s kit kell megkeres-
ni?

– Ügyfélfogadási időben a II. Rákóczi 
utca 42. szám alatt, illetve a Szociális 
Szolgáltatási Központ telefonszámain 
lehet érdeklődni. A központ telefon-
száma 06-52-228-115, illetve közvet-
lenül Magyarné Mancikánál, aki a 06 
20 472 7299-es telefonszámon elér-
hető. Mindenről tájékoztatni fogjuk az 
ellátásról és a szükséges feladatokról, 
majd a nyomtatványok kitöltése után, 
megszületik a megállapodás.

Kathiné Molnár Ildikó
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A boldogító igen
Mikor két szív egymásra talál, 

hosszú évszázadok óta, szerelmü-
ket esküvel pecsételik meg. A fri-
gyet pedig lakodalom követi, így 
volt ez régen is, és így van ez ma is. 

A hagyományok, változnak, de va-
lami örök. Manapság több szakma 
épül az esküvő köré, gondoljunk csak a 
szertartásvezetőkre, ceremóniameste-
rekre, zenészekre, dekorosokra, eskü-
vőszervezőkre. Néhány szakmabelivel 
beszélgetve utánajártunk, napjaink-
ban, Hajdúböszörményben milyen es-
küvői szokások jellemzők. 

Személyre szabott ceremónia

Az esküvők a lánykiadással kez-
dődnek, majd a polgári és az egyhá-
zi szertartásokon elhangzik az eskü, 
majd kezdetét veszi a hajnalig tartó 
mulatság. A paletta színes, a kínálat 
választékos, de van, ami nem változik.  
Magyarországon hivatalosan elfoga-
dott házasságnak az anyakönyvveze-
tő előtt elhangzott fogadalom számít, 
ami történhet a polgármesteri hiva-
talban, vagy napjainkban egyre diva-
tosabb külső helyszíneken is. Szegedi 
Veronika szertartásvezető lapunknak 
elmondta. „Az esküvőjüket szervező 
párok fontosnak tartják, hogy egy hely-
színen legyen a szertartás és az ünnepi 
vacsora. Konkrét elképzeléseik alapján 
céltudatosan választanak helyszínt és 
szolgáltatókat is. Nagyon fontos szá-
mukra, hogy az esemény olyan legyen, 
amilyennek megálmodták, ami őket 
jellemzi. Az esküvői szertartásra kivá-
logatják a zenét, róluk szóló történet 
hangzik el, az egyéni kívánságaiknak 
megfelelő ceremóniával kiegészítve, 
amely lehet homoköntés, emlékdoboz, 
lakat, óra, faültetés. A házaspárok, a 
személyre szabott ceremónia alatt ga-
rantáltan megismételhetetlen pillana-
tokat élnek át, családtagjaik és bará-
taik körében, melyre mindig szívesen 
emlékeznek vissza.”

Vőfély a porondon

Ha valaki már sok lagzit látott és 
nyomon tudta követni az évek során 
történő változásokat testközelből, az 
Kathi Lajos vőfély, akit a régi hagyo-
mányokról is kérdeztünk.

„Az én első lakodalmam, melyen vő-
félyként jelentem meg, 1981-ben volt 
az öcsém esküvőjén. Régen a család 
egyik tagját kérték fel vőfélynek, és 
a feladata közé tartozott a vendégek 
meghívása is. Az eljegyzés maga is már 
egy nagy létszámú rendezvény volt, 
melyet a lányos család házánál rendez-
tek, a lakodalom pedig a fiús háznál. A 
párok régen nem laktak együtt, így a la-
kodalom a lánykikérővel, az oltárra ké-
réssel kezdődött, ahol szintén megven-
dégelték a kikérőket hidegtállal. Ekkor 
a lány elbúcsúzott szüleitől és szó sze-
rint elvitték a családi háztól. Majd el-
mentek a hivatalba, ahol esküt tettek, 
és onnan a fiús házhoz vitték. Addigra 
már mennyasszonyból asszonnyá lett 
hölgyet, ott, a nagy házba látták Őt és 
a násznépet vendégül. Régen minden 
meghívott család vitt magával tyúkot 
és tortát, amit később fel is szolgáltak, 
a maradékot pedig hazavitte, aki hoz-
ta. Italok régen nem voltak, így maga 
az esküvői szezon is a bortermeléshez 

kapcsolódott, november 30-cal indult 
a szezon, és a farsangi időszak végig 
tartott, hiszen akkor kezdetét vette a 
böjt.  Régen nem volt a ma jellemző 
pénzes tánc, akkoriban az összeköltö-
zők az új otthonba való használati tár-
gyakat kaptak, bútortól a turmixig. Ma 
a meghívókat személyesen viszik ki, és 
egyedileg készítenek valami kreatívat. 
A régi zenekarok is egyre kevesebbszer 
tűnnek fel a lakodalmakon, ma már Dj, 
vagy egy szintetizátoros a jellemző. 
Felkapott lett, ceremóniamestert hív-
ni vőfélyek helyett. A vendégek száma 
csökkent, illetve az összetétele is vál-
tozott, régen a nagycsalád volt jelent, 
ma már csak a szűkebb család és a ba-
ráti kör a jellemző.”

Csárdástól a táncpárbajig

 Az esküvőt általában egy vőfély, 
vagy annak modernebb változata, 
egy ceremóniamester kíséri végig, 
aki a fontosabb pillanatokban magá-
hoz ragadja a szót, ezzel irányítja az 
eseményeket. Böszörményi Kovács 
Zsolt ceremóniamesterrel beszélget-
tem: „Kelet-Magyarországon átlagban 
a 70-80 fős esküvők, lagzik a jellem-
zőek, illetve a 40-60 fős. 100 fölötti 
vendégszám ritka, 150-200 fős pedig 
szinte nem is jellemző. A vőfélyek és 
ceremóniamesterek aránya szerintem 
fele- fele arányban jellemző. A párok 
egész vegyes formációkat tudnak igé-
nyelni, vegyítik a régi és az új módikat. 
Így gyakran van régi hagyományos vő-
félyes esküvő Dj zenésszel, vagy mo-
dern ceremóniamester régi csárdást 
húzó zenészekkel. A lánykiadó még 
jellemző, de nem minden esküvőn van 
jelen, mint régen. A játékok terén a Mr. 
és Mrs. kérdéses vetélkedő a kedvenc, 
de népszerű a mennyasszony-vőlegény 
táncpárbaj, vagy a régi kocsis játék is. 
Ami állandó, az a menü, szinte min-
denhol a régi hagyományos esküvői 
fogások, a húsleves, a töltött káposzta, 
a sültes tál kerül az asztalra” – nyilat-
kozta lapunknak. Nincs lagzi zene és 
tánc nélkül, a böszörményiek pedig, 
mint tudjuk, szeretnek mulatozni. A 
zenei szokásokról és választásokról 
Demeter-Gyermán Valériát kérdeztük. 
„Ahány esküvő, annyiféle esküvői szo-
kás, szokták mondani! Azt gondolom, 
hogy a mai, 21. században egy ha-
gyományos lakodalom nem múlhat el 
egy csokor csárdás nélkül! Az idősebb 

korosztály sem veti meg a modern fi-
atal zenét, viszont kifejezetten a régi 
magyar slágereket kedvelik. A fiatalok 
többsége viszont körültekintőbb a ze-
nei palettát illetően, és szoktak lenni 
kérések akár külföldi számokat is bele-
értve. Tapasztalataim alapján elmond-
ható, hogy nagyon vegyes a zenei igény 
és egyre több felkérés érkezik élő zene-
karos felállásra, viszont a Dj-s esküvő 
is divatba jött! Ezt igazából egyéne vá-
logatja!”

Hagyományok jegyében

Nagyon fontos a fiatal pároknak 
az esküvői helyszín. A böszörményi 
párokra jellemzőbb, hogy a városban 
tartják mind a fogadalmat, mind pedig 
a lagzit, de természetesen előfordul, 
hogy más helyszínt választanak. A Für-
dőkerti Étterem és Sziget ételbár veze-
tőjével, Stefán Attilával beszélgettünk: 
„Alapvetően még mindig az autentikus 
hagyományőrző esküvő a jellemzőbb. 
Ez a standard magyaros ételeket, ita-
lokat takarja, kötött forgatókönyvvel, 
vőfély segítségével, „esküvői játékok” 
beiktatásával. Akár reggelig tartó 
táncolással, mulatós zenészekkel. Az 
utóbbi pár évben már látunk igényt 
arra is, hogy a megrendelők nem fel-
tétlen ragaszkodnak a fentebb említett 
csomaghoz. Általában jazz zenei stílus, 
vagy Dj szolgáltatással, akár csak va-
csora erejéig tartandó esemény, nem 
éjszakába nyúlóan. Letisztult, kon-
szolidált dekorációval. Ami egyönte-
tűen jellemző, hogy nem tapasztalunk 
igényt, nagyszabású, több száz fős es-

küvőre. Inkább szűkebb család, illetve 
baráti kör szerepel a meghívottak kö-
zött, maximum 100 főig.”

Szirmok, virágok, koszorúk

Néha a párok nem tudják ponto-
san mire is vágynak, vagy az idejük 
nem engedi, hogy saját maguk vegyék 
kezükbe az esküvőszervezést, ekkor 
egy hivatásos esküvőszervező segít-
ségét kérik. „Tapasztalataim szerint, 
manapság (főként a járvány negatív 
hatásai miatt) sok pár kis létszámú 
esküvőt tervez. Ez körülbelül 20-30 
fős létszámot jelent, sok esetben pe-
dig így, a klasszikus értelemben vett 
zenés-táncos lakodalom el is marad, 
leginkább egy késői ebéd vagy egy va-
csora keretében történik az ünneplés, 
a szertartást követően. Népszerűek 
azért továbbra is a nagyobb létszá-
mú esküvők, ennek keretében pedig a 
külső helyszínes szertartások. Ilyen-
kor az esküvő minden mozzanata, a 
szertartástól az ünneplésig a pár által 
kiválasztott helyszínen zajlik. Azt gon-
dolom, az esküvőszervező szakma ma-
napság kevésbé épült be a köztudatba, 
főleg itt, a keleti országrészben. Ter-
mészetesen a saját esküvő megszerve-
zése egy nagyon szép feladat, viszont 
sok időt és energiát igényel, ráadásul a 
szolgáltatók kiválasztása, a velük tör-
ténő leszerződés nem mindig könnyű 
feladat.”– nyilatkozta lapunknak Sza-
bóné Fekete Krisztina esküvőszervező. 

A helyszínválasztáshoz hasonlóan 
fontos a megjelenés, a dekoráció is, 
melyről Kun Tímea dekoratőr tájékoz-
tatott minket: „Az esküvői szezon köz-
kedvelt dekorációs stílusa a greenery 
volt. Erre a stílusra az jellemző, hogy 
magában hordozza a természet jegyeit, 
így például a zöldellő ágakat, a fa rusz-
tikus felületét és az üde színű virágok 
harmóniáját. Ehhez a dekorációhoz 
nagyon szépen illeszkedik a csipke és 
a vidéki hangulatot is nagyon szépen 
lehet vele ötvözni.  A másik kedvelt 
dekoráció a vintage, ami romantikus 
elemeket hordoz, kicsit régies, kopot-
tas, mégis hangulatos és vidám. Itt a 
tört rózsaszínekkel dolgozunk legin-
kább és szalagokkal díszített elemeket 
használunk, fém madárkalitkák, gyer-
tyatartók és virágokkal teli vázákban 
gondolkodunk. Újdonság lehet még a 
geometriai elemeket mutató esküvői 
dekoráció is. Színek tekintetében a 
rosegold, az arany és a krémszín volt 
az elmúlt szezon kedvence.”

V-M.Friderika
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Itt egy ötös
Manapság az asztalos hivatás 

hiányszakma, kevés fiatal vág 
bele ebbe a nagy kézügyességet 
és kitartást igénylő foglalkozás-
ba, pedig úgy látszik, aki szívvel-
lélekkel, hosszú távú karriert 
építhet. 

Andirkó Márton a Veress Ferenc 
Szakközépiskolában tanult. Ügyes-
sége az iskolai évek alatt is megmu-
tatkozott. 2006-ban, a szakma kiváló 
tanulója országos versenyen hetedik 
helyezést ért el. Elmondása alapján 

kiskora óta szeret barkácsolni, javít-
gatni. Egyik kedves történeteként 
pályaválasztását idézi fel számunka: 

„Egyszer édesanyámmal beszél-
gettünk arról, hogy mi akarsz lenni, 
kisfiam? Ekkor még nem igazán tud-
tam, mi is az én utam. Édesapám vas-
ipari marós esztergályos. Édesanyám 
mondta, hogy legyek asztalos, hiszen 
az milyen szép, meg tiszta szakma, 
nem úgy, mint édesapámé. Akkor 
még nem tudta, hogy a poros mun-
kásruhát sem lesz jobb mosni, mint 
az olajosat. Nekem tetszett édes-
anyám ötlete, gondoltam miért is 
ne! Jelentkeztem asztalosnak. Azóta 
sem bántam meg, szeretek fával dol-
gozni, maradandót alkotni, szerin-
tem nagyon szép szakma. Pályámat 
a Meranti Kft.-nél kezdtem, majd a 
Faker 2000 Kft.-nél folytattam. 

Pályám kedves története

2020 óta pedig saját vállalkozásá-
ban, a Martin belsőépítészetben a 
maga útját járja. Munkái hűen tük-
rözik, hogy szerencsés volt a pályavá-
lasztása.  

Egy másik történet, melyet meg-
osztott velünk, már a munkás éveiből 
származik. 

„Egy számomra vicces történet, 
mikor a Dunántúlon voltunk kony-
hát beszerelni egy kollégával. Egyik 
délután jött a tulaj, megnézte, hogy 
haladunk, beszélgettünk vele, aztán 
csináltuk tovább a dolgunk. Mikor in-

dulni készült haza (én derékig benne 
voltam egy mosogatós szekrényben, 
épp a mosogatót rögzítettem), hal-
lottam, hogy elköszönt a kollégám-
tól, aztán odalépett hozzám és így 
szólt: Nesze, öcsi, itt egy ötös neked 
is! Én persze tartottam a markom, 
gondoltam magamban, végre valaki 
elismeri a munkánkat, kapunk egy 
kis borravalót! De ő csak kézfogás-
ra gondolt, megfogta a kezem aztán 
kisétált! Ezen rengeteget nevetünk, 
mikor régi sztorikról beszélgetünk!”

Andirkó Márton pályája talán ösz-
tönözheti a mai fiatalokat, hogy a 
kétkezi szakmákra igen is nagy szük-
ségünk van, illetve maradandót és 
szépet alkotni mindig öröm az ember 
számára, ettől a munkás hétközna-
pok is szebbé válnak. 

fr

F E L H Í V Á S
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 állampolgár-
ságú személynek, aki
a.) Hajdúböszörmény város általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvet-
lenül, 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 szolgál-
ják, 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 rendel-
kezzen magyar igazolvánnyal vagy az adott ország hatósága, önkormányzata javaslatával.)
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT” díj adományozható annak, aki a város gazdasági, társadalmi, kulturá-
lis (művészeti, szellemiség- és hagyományőrző), a város általános fejlesztése (városképi, infrastruk-
turális, kommunális) területén, valamint a lakosság érdekében, különösen az iparban, a kereske-
delemben, 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 köz-
vetlenül magas fokú szakmai tudással kifejtő tanintézeti nevelőknek (tanárok) vagy az ilyen jellegű 
munkában közvetve résztvevő más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi alkalma-
zottaknak – 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 egészsé-
gének megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifej-
tett, áldozatos munkát végző, egészségügyi intézményi közalkalmazottaknak, illetve az ilyen jelle-
gű munkában közvetve résztvevő más személyeknek tevékenységük elismerésére.
 „HÁDA SÁNDOR” díj adományozható a város lakossága, ezen belül főleg a város ifjúsága testne-
velése és sportkultúrájának kifejlesztése érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett sportvezető, 
szakedző (szakoktató) és a város hírnevét országosan (nemzetközileg) is növelő, élsportoló tevé-
kenységének 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 orszá-
gos, esetleg nemzetközi hírnevet szerzett művészek és mesterek, szakmai szervezetek által is el-
ismert személynek vagy csoportnak, egy pályaszakaszra, vagy egy egész életműre kiterjedő tevé-
kenységének elismeréseként.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” díj adományozható a tanu-
lóifjúság 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 terü-
letén kiemelkedő sikereket elérő, nemzetközi vagy országos megmérettetéseken helytálló, a város 
hírnevét ezáltal öregbítő huszonhat év alatti hajdúböszörményi fiatalok (általános és középiskolá-
sok, főiskolás vagy egyetemista diákok) tevékenységének elismerésére.
„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT” Emlékérem azon személyek vagy közösség részére ad-
ható, 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 területe-
ken dolgozó más személyeknek vagy közösségnek adható, akik legalább 10 éven át kifejtett áldoza-
tos 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, me-
zőgazdaság, szolgáltatások) és környezetvédelemben legalább 10 éven át tevékenykedő szemé-
lyeknek 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 ku-
ratórium, 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)kapitánysá-
gok 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 szak-
mai 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 – kivé-
teles 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

Böszörmény a Duna Televízióban
Április 23-án, szombaton 10,30 órától a Partitura című műsorban ezúttal 

Hajdúböszörményt mutatják be a nézőknek. Miklósa Erika világhírű kolora-
túrszoprán, illetve Batta András zenetörténész-professzor beszélgetőtársai 
a műsorban: Varjasi Imre történész, Iván Szandra énekes-zongorista, Rózsa 
Gábor filmrendező, Bencze Máté szaxofonos, Papp-Für János költő, ifjabb 
Szabó Gábor díjugrató, valamint a Bocskai Néptáncegyüttes, a Csicseri és 
Borsó zenekar tagjai.

Meghívó

HÁTSÓ FÜVES 
BARANGOLÁS A MAGYAR FUTBALL REJTETT TÁJAIN 

című fotókiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a
 Sillye Gábor Művelődési Központban

április 27. és május 22. között.
Megnyitó: április 27. 17:00 Hajdúsági Galéria

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű információk
GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET.  Április 23-24-
én (reggel 7-től 19 óráig): dr. Nagy Anna 
(Tel: 06-30-662-2725). Az ügyeleti ellá-
tásért ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM  ügyfélszolgálat:                   229-190

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  bejelen-
tése: Tel: 36 80/300-300

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: 36-52-
219-419, hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Városi 
Piac felügyeleti irodájában.

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

Gyepmesteri telep (Polgári útfél) mun-
kaszüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra 
között nyitva tart. Balogh Gyula gyep-
mester: 06-20-313-4217.

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Április 27-
én, szerdán Sőrés István alpolgármester 
tart fogadóórát.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                           06-70-3703-104  vagy 104

Gyógyszertári ügyelet

Á
pr
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s

22. (péntek) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

23-24. (szo-vas.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

25. (hétfő) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

26. (kedd) Patikaplus Vörösmarty u. 2. Tel: 06-20-3434800

27. (szerda) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

28. (csütörtök) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

29. (péntek) Arany sas Ady tér 11. Tel: 227-779

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

KEDVES OLVASÓINK!

Amennyiben nem jutott 
el Önökhöz (ismerősükhöz, 

rokonukhoz...) a Szabadhajdú 
aktuális száma, kérjük, jelez-
zék a problémát a terjesztőnél 

a 06-20-911-5006-os tele-
fonszámon.

ANDORKÓ IMRE 
hajdúböszörményi lakos 
halálának évfordulójára 

(2010. április 28.)

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy napsugarat hagytál, az emlékedet.”
Soha el nem múló szeretettel:

Feleséged, fiad és felesége,
unokáid és családjuk.

Megemlékezés

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek, és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de 
ha már abban nem, legalább a csodában.                       
Csoda volt, hogy éltél, s minket szeret-
tél, csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.                                                 
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgo-
zott.  Számunkra Te sohasem leszel halott, szí-
vünkben örökké élni fogsz mint a csillagok.” 

A gyászoló család.

TÖVISKES  JÁNOSNÉ
született Balogh Ágnes

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek, és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

BALOGH  GYULA

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk, szerettünk

OLÁH BARNA IMRE 
halálának 1. évfordulójára. 

„Küzdöttél, de már nem lehet,
 a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek
Örökké él, akit nagyon szerettek.”

Felesége, lányai és családja.

Megemlékezés

„Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik. 
A halál fájdalmát csak az élők érzik.”

Felesége és családja.

Fájó szívvel emlékezünk, szerettünk

TARDI IMRE 
halálának 1. évfordulójára. 

Megemlékezés

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek, és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.
„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.

KISS  PÁL

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

A 2022. évi kötelező eboltásra Hajdúböszörményben 
körzetenként az alábbi helyeken és időpontokban kerül sor:

Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező! Az ezt a kort évközben elérő ebek oltatása az állattartó kötelessége! Csak elektronikus 
transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható veszettség ellen! A kutyája oltatását elmulasztó tulajdonossal szemben szabálysértési 
eljárás kezdeményezhető, és élelmiszerlánc-felügyeleti bírság is kiszabható! Az oltás alkalmával az ebek féregtelenítését is végezzük. Az 
állategészségügyi beavatkozások díja a következő: veszettség elleni oltás és féregtelenítés: 6.000 Ft/db, mikrochip behelyezés: 5.000 Ft/db, 
adminisztrációs-regisztrációs díj: 500 Ft/db, elveszett oltási könyv pótlásának díja: 500 Ft/db Az ebek oltási könyvét mindenki hozza 
magával! 

DR. JOÓ SÁNDOR KÖRZETE:
május 14.  7.00-8.00 óra Külső Debreceni u. (MOL kút mögött)
   8.30-9.30 óra  Corvin körút-Debreceni u. sarok
  10-11 óra   Thököly u.-Mátyás krt. sarok
    9-10 óra  Dózsa György krt. 66.
május 15.  9-10 óra  Bodaszőlő, buszforduló
Pótoltás:
május 21. 7.00-8.00 óra Külső Debreceni u. (MOL-kút mögött)
 8.30-9.00 óra Thököly u.-Mátyás krt. sarok
 9.30-10 óra Nagybocskai-szőlőskert (telefonfülke előtt)
 13.00-14 óra Bodaszőlő buszforduló

DR. KOMÁROMI MÁRTON KÖRZETE:
május 7. 7.00-9.00 óra Salgótarján u. 3. sz.
 10-11.30 óra  Északi Lucernás újosztási  része 
   Poór A. u. Nagy A . sarok
 13-13.30 óra  Pród Iskola előtt
 14.10-14.15 óra Kiss Antal tanya
Pótoltás:
május 14. 7.00-7.30 óra  Salgótarján u. 3. 
  

DR. NAGY FERENC KÖRZETE:
április 30.   7-9.30 óra Toldi u. 8/a.   
május 7.    7.15-10 óra Szilassy u. iskola
  10.15-12 óra Toldi u. 8/a. 
május 8.     7.15-10 óra Batthyány u. 62.
Pótoltás
május 21 . 7.15-9 óra Szilassy u. iskola
  9.30-11 óra Toldi u. 8/a. 
DR. PUCSOK ALBERT KÖRZETE:
május 14.  7-9 óra      Baptista Szeretetegyház
                    9.30-11 óra     Erdélyi u.-Géza fejedelem u. 
                        13-14 óra     Erdélyi utcai iskola mellett
Pótoltás
május 21. 8-9 óra     Erdélyi utcai iskola mellett
DR. SZABÓ JÁNOS KÖRZETE:
május 7.           7.15- 8 óra          Szilágyi E. krt. 103. 
            8.15- 9 óra          Városkert u.-Újfehértói u. sarok
            9.15-10  óra       Nagybocskai szőlőskert 
                (Telefonfülke előtt) 

május 8.    7-8 óra Dobó István u.-Hargita u. (keresztutca)
 8.15-9 óra Kövi M. u.-Kovács Albert u. sarok
Pótoltás:
május 21.  7.30-8.30 óráig  Dobó I. u.-Hargita u. (keresztutca)
  10.30-11.30 óráig  Iskola u. 16.
HAJDÚVID  
május 8. 9.30-10.30 óráig Sportpálya
Pótoltás:
május 21.   10.30-11.30 óráigSportpálya

DR. TACSI SÁNDOR KÖRZETE:
április 30.          7-8 óra   Bartók Béla u.-Tóth Árpád u. sarok
            9-10 óra   Görgey A. u. 17. sz. előtt 
          10-11 óra   Görgey A. u. 53. sz. előtt
Pótoltás:
május 28.           8-9 óra Görgei A. u. 17. sz. előtt
 
DR. NAGY ANNA KÖRZETE: 
április 30.     8-10 óra  Kincsem Állategészségügyi Központ 
  (Hunyadi krt. 60-62.)
       10-11óra  Dózsa Gy. krt. 50.
Pótoltás:
május 28.     9-10 óra Kincsem Állategészségügyi Központ 
  (Hunyadi krt. 60-62.)

DR. ROKONÁL PATRIK KÖRZETE:
április 30.      8-9 óra Semmelweis u.- Fazekas M. u. sarok
        9-10 óra Bél M. u- Külső-Újvárosi u. sarok
      10-11 óra Baross Gábor tér
Pótoltás:
május 28.       8-9 óra Semmelweis u.- Fazekas M. u. sarok 
 

Eboltási  értesítés

Megemlékezés „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
 megpihen a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.

Számunkra te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

 Fájó szívvel emlékezünk
özv. CSORBA IMRÉNÉ

volt hajdúböszörményi lakos halálának 

2. évfordulójára.
    

Lányai: 
Margit, Erzsébet, Magdolna

 és családjuk.

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

• ÁLLATGONDOZÓ 
és • GÉPI FEJŐS 

tejelő szarvasmarha telepre

A  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 
BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT. 

az alábbi munkakörökbe keres kollégát:

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.
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Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 
meg az ebben az évben

 először  április 22-én megjelent

Hajdúsági Tükör  
című kulturális és közéleti magazint.

Néhány cím a tartalomból:
• Nemzeti Rehabilitációs Központ épül     

• A magyar szürke útja     
• Kihajtás
• Vérzettek és elhulltak ők – egy kiállí-

tás margójára

• A Latabár sztori

• Elfelejtett csapot, papot. Egy böször-
ményi anekdota háttere

• Elkésett elégtétel. Kampler Kálmán 
portréja

• Kijárta az élet iskoláját. Vikár Csabáné 
Fölöp Gizella gimnáziumi tanár

• Krisztus képes keresztfák

Megjelent és megvásárolható

Labdarúgás
Megyei I. osztály, április 16: HTE – BUSE 3:0 (2:0)
Góllövők: Gyarmati Zoltán Elek , Hutka Dominik Csaba, Szilágyi Márk.
Ijfúságiak: HTE – BUSE 3:0 (1:0)
Kálmán Patrik László (2), Valentin Márk Sándor.

Állapotfelmérés
Az Egészség  Világnapja alkalmából a

  Hajdúböszörmény Egészségfejlesztési Iroda 
állapotfelmérést biztosít a lakosság számára, 

helyszíne: Szociális Szolgáltatási Központ, II. Rákóczi Ferenc utca 42.
Időpontja:  április 26-án 9-12 óráig

Az állapotfelmérés a következő vizsgálatokból áll: perifériás érszűkület-
mérés (boka-kar index) • BMI (testtömeg)–indexmérés • Testzsírmérés • 
Mozgásszervi és életmód-tanácsadás • Egészségfelmérő tesztek kitöltése 
• Vérnyomásmérés.
Az állapotfelmérés ingyenes.

Szabadidő, sport, kitartás
Egész nap az iskolapadban 

ücsörgő gyerekeknek a megfelelő 
testi és szellemi fejlődéshez igen 
sok mozgást igényel a szervezete. 
Fontos, hogy a tanulás mellett a 
sportolás is előtérben legyen a 
mindennapjaik során. 

Az oktatási rendszer is kiemelt fi-
gyelmet fordít erre, hiszen a tanterv 
része a mindennapos testnevelés 
órák beiktatása. Az iskolák is odafi-
gyelnek, hogy a kötelező órák mellett 
legyen lehetősége a gyereknek szaba-
don választható sporttevékenységet 
is folytatni, illetve városi szinten is 
több lehetőség közül választhatnak. 
A Tekergők Sport Egyesülete ma az 
egyik legaktívabb sportegyesület a 
városban, ahol a triatlon sportága-
iban: úszás, kerékpározás és futás 
próbálhatják ki magukat a diákok. 
Az Egyesület tagja a Magyar Triatlon 
Szövetségnek, a Magyar Úszó Szövet-
ségnek, a Magyar Atlétika Szövetség-
nek és a Magyar Vízilabda Szövetség-
nek. Az egyesület rendszeres edzést 
tart reggeli és délutáni időpontokban 
is, illetve táborozási lehetőséget is 
biztosít a sportolni vágyók számára. 
A tagok kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak évről évre a versenyeken. 
Nemcsak versenysportolásra, ha-
nem tömegsport jelleggel is részt ve-
het bármilyen céllal az érdeklődő a 
foglalkozásokon, négy korosztályos 
bontásban. Molnár Róbert egyesületi 
elnök válaszolt néhány kérdésünkre:

– Miért fontos, hogy az iskoláskorú 
gyerekek rendszeresen sportoljanak?

– Az iskoláskorú gyerekeknek 
szükséges rendszer az életükbe, ami-
hez a sport nagy segítséget nyújt. 
A rendszeres sportolás, egy válasz-
tott és szeretett sportági közösség, 
a tanulás, a szórakozás és a pihenés 
közötti egyensúly megtalálása és 
fenntartása nehéz, de akinek sikerül 
annak, az egész életét meghatározza 
és minden területen segítségére lesz.

– Mennyire jellemző, hogy városunk-
ban a diákok szívesen sportolnak?

– A diákok sportolási kedve véle-
ményem szerint egyre elkeserítőbb, 
nem sok gyerek vállal kitartást igény-
lő tevékenységet. Régen nem volt 
szükség klubkeretek közötti sport-
tevékenység folytatására, a gyere-
kek számára mozgással járt minden 
szabadidős tevékenység, a nyári szü-
netben reggeltől estig. Ma a minden-
napos testnevelés és a napi egy órás 

egyesületi sportolás sem tudja ezt 
pótolni! 

– Mi helyi szinten  a legkedveltebb 
sporttevékenység? 

– Egyesületünk keretein belül leg-
nagyobb számban úsznak, legalább-
is tömegsport szinten, versenysport 
szinten a triatlon a legnépszerűbb.

A helyi iskolákban is szerveznek 
délutáni edzéseket a sport szerelme-
sinek. Az Eötvös-iskola a tánc ked-
velőinek kedvez, hiszen nép-, társas- 
,moderntánc közül is választhatnak 
az iskola diákjai.

A Bethlen-iskolában évfolyamon-
ként egy osztályt indítanak emelt 
szintű testnevelés lehetőségével. 
„Egy tornaterem, egy tornaszoba, bi-
tumenes pálya, kondipark, műfüves 
pálya szolgálja a gyerekek egészséges 
életmódra nevelését”– olvashatjuk az 
iskola honlapján. 

A Hajdúböszörményi Torna Egy-
let keretein belül a gyerekeknek több 
lehetőségük is van: „Óvodáskortól 
felnőttekig várjuk a sportolásra vá-
gyókat labdarúgás, kézilabda, röp-
labda, kosárlabda, asztalitenisz, 
sportlövészet kategóriában, továbbá 
egyeztetés alatt lévő szakosztályok 
indításának a lehetőségét is vizsgál-
juk a következő szezonban a darts, 
csocsó és E-Sport iránt érdeklődők-
nek. Egyik legfrissebb sportágunk, 
a sportlövészet országos bajnoki 
fordulója, a Target Sprint Hajdúbö-
szörményben kerül megrendezésre” 
– nyilatkozta Farkas Gergely, a HTE 
média felelőse. 

Ha pedig gyerekünk szeretné az 
erejét is kipróbálni, ajánljuk figyel-
mébe a Kincses Sándor Birkózó 
Sportegyesületet. A tánc szerelmesei 
pedig a Salida Tánc Sport Egyesület 
által nyújtotta lehetőségek között 
találhatja meg a neki tetszőt, hiszen 
Tályai András vezetősége alatt, „Le-
het tanulni, versenytáncokat, for-
mációkat, divattáncokat, történelmi 
társastáncokat, ezek mellett, folya-
matosan indulnak diákoknak, felnőt-
teknek társastánctanfolyamok”– ol-
vasható az egyesület weboldalán. 

Fitbody Fitness Gym szervezé-
sében „a hat éves kortól a gyerekek 
részt vehetnek hip hop és aerobikok-
tatáson, melyek az erő, a rugalmas-

ság, a mozgáskoordináció mellett, a 
testi és mentális képességeket is fej-
lesztik. Illetve nyolc éves kortól biz-
tosítunk Latin és show táncoktatást. 
A hozzánk járó gyerekeknek nemcsak 
sportolási lehetőséget biztosítunk, 
de fellépési és versenyzési lehetősé-
get is” – nyilatkozta Uzonyiné Sóvágó 
Edit edző.

A Bocskai Néptáncegyüttes oktatói 
is tárt karokkal várják az iskoláskorú 

gyerekeket: „Az alsó tagozatosok a 
Kis Bocskai csoportba járnak, Teleki 
Mária és Kujbus Csaba vezeti a cso-
portot. Az Ifjú Bocskaiba a felső tago-
zatos és gimis diákok járnak, a felnőtt 
együttesben pedig 16-17 éves kortól. 
Az ifit Varga József, Bíró Boglárka és 
Nagy-Töviskes Viktória vezeti. Min-
den évben van olyan hozzánk csatla-
kozó, aki még soha nem járt néptánc-
ra, és olyan is előfordul, hogy néhány 
év kihagyás után visszacsatlakoznak 
hozzánk.” – informált minket Varga 
József, a Bocskai Néptáncegyüttes 
vezetője. 

Ha a gyerekek agytekervényeit is 
szeretnénk átmozgatni, akkor biza-
lommal keressük fel Gál József edzőt, 
akit a tavalyi évben az év sakkszak-
emberének is megválasztottak. 

 Az iskoláskorú gyerekek közt kér-
dezősködve megtudtuk, hogy többsé-
gük a társaságban eltöltött idő miatt, 
a közösséghez tartozás érzése miatt 
szeret valamilyen sportágat rendsze-
resen űzni, természetesen a mozgás 
öröme és az elért sikerek is mind je-
lentős húzóerők, illetve a vágy, hogy 
felnőtt korukban is hivatásszerűen 
vagy hobbiként is jelen legyen az éle-
tükben a sport. 

Friderika

A magazin 500 Ft-os áron megvá-
sárolható, illetve 2.000 Ft-ért egész 
évre előfizethető a művelődési köz-
pont gazdasági irodájában.

Kihelyezett árusítópontjainkat meg-
találja a Kálvin téri Videotékában, a 
Fürdőkerti Étteremben és a Bocskai 
Gyógyfürdő pénztárában.


