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Ünnepi megemlékezések
Nemzeti ünnepünk előestéjén a 

zeleméri templomromnál emlékez-
tek a jelenlévők Szent István király-
ra.

Európa közepén

 A Himnusz eléneklését követően 
Dombi Imre, a Bodaszőlőért Egyesület 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki 
többek között kiemelte, hogy békét aka-
runk Európában és a világban is. A józan 
ész ezt diktálja. Ezt követően Sőrés István 
alpolgármester elmondta, hogy augusz-
tus 20-a az egyik legrégebbi ünnepünk. 
Megfogalmazta, ma azzal a céllal jöttünk 
össze, hogy emlékezzünk államalapító ki-
rályunkra. Az Ő nagy művére, az ezeréves 
magyar államra. Együtt örüljünk annak, 
hogy a vérzivataros történelmünk elle-
nére létezünk Európa közepén. S remél-
jük, hogy még sokáig létezni is fogunk – 
mondta el a szónok. 

Az ünnepi köszöntőt követően Tatár 
Antal középiskolai tanár kifejtette, hogy 
Szent István királyunk államalapítása 
után több mint ezer esztendővel, olyan 
helyen emlékezünk a zeleméri templom-
romnál, amelyet természeti és kulturális 
nemzeti értékek vesznek körül. A kunha-
lom, amelyen az építmény áll, a kutatások 
szerint Krisztus előtt 2000 körül keletke-

zett. A továbbiakban a pedagógus többek 
között a kunhalmokról és a templom épí-
téséről, valamint a Böszörményi Kincsről 
szólt. Végül elmondta, hogy Szent István 
király az államalapítással és a keresztény-
ség felvételével hazát teremtett és hitet 
adott számunkra, hogy a vészterhes idők-
ben is tartsuk meg emberi méltóságun-
kat. 

Az ünnepség további részében Fehér 
Zsigmondné kántor vezényletével ve-
csernye, esti imádság hangzott el. Majd 
Bárdosi Ildikó népdalokat, míg Törökné 
Rácz Mária ünnepi énekeket adott elő. 
Igét Rácz Gábor helyettes lelkipásztor 
hirdetett. Ezt követően Hasulyó János 
plébános megszentelte az új kenyeret. 
Az ünnepség végén az Il Silentio hangjai 
csendültek fel Bagossi Péter előadásában. 

Király és próféta

Államalapító Szent István királyra 
emlékeztek a római katolikus templom 
kertjében augusztus 20-án az egybe-
gyűltek. Az ünnepség kezdetén a törté-
nelmi zászlókat hozták be a helyszínre, 

majd a Himnusz hangjai csendültek fel. 
A résztvevőket Hasulyó János plébános 
köszöntötte. Kiemelte, hogy István király 
államot alapított és törvényeket hozott. 
Lelke mélyén hívő ember volt. Halála 
után a szentek sorába emelték Őt. A ren-
dezvény további részében Sőrés István 
alpolgármester mondott ünnepi beszé-
det, aki feltette a kérdést, hogy mit üzen 
2022-ben az ünnep a mai emberek szá-
mára? Majd megfogalmazta, hogy Szent 
István király napja, a keresztény magyar 
államalapítás, a magyar állam ezeréves 
folytonosságának az emléknapja. Nem a 
csatákban aratott győzelmei tették nagy-
gyá, hanem az alkotótevékenysége, a ál-
lamszervező munkája, és a teremtő gon-
doskodása. Elsődleges célja nem az volt, 
hogy leigázzon másokat, nem az állandó 
összeütközéseket kereste, hanem sokkal 
inkább a békét és biztonságot akarta az 
embereknek megteremteni az országban, 
tekintet nélkül nemzetiségükre és hova-

tartozásukra. Folyamatosan az egység 
létrehozásán fáradozott. Fő érdeme a ma-
gyarság Európába való beillesztése volt. 
Népének nemcsak királya, hanem prófé-
tája is akart lenni. Ezért alapított temp-
lomokat és szerzetesrendeket. Végül Ső-
rés István utalt rá, hogy augusztus 20-a 
emlékeztet minket arra, hogy a helyes út, 
csakis az Ő útja lehet. A megemlékezé-
sen, ökumenikus istentisztelet keretében 
Loment Péter és Rácz Gábor lelkipászto-
rok olvastak igét. Majd Bodogán László 
parókus szólt a megjelentekhez, aki Máté 
evangéliumából idézett. Elmondta, hogy 
a szent szó alatt azt értjük, hogy bizto-
sak lehetünk abban, hogy ő az Istennél 
van, hiszen bárki, csak halála után válhat 
szentté. István is tudott üdvözülni. Élete 
kovásza az volt, hogy minden körülmé-

nyek között Krisztushoz ragaszkodott. 
Az ünnepség további részében az új ke-
nyeret áldották és szentelték meg. Ezt 
követően az Arco Nobile vonósnégyes 
adott ünnepi műsort. A megemlékezés a 
történelmi zászlók kivitelével és a Szózat 
eléneklésével fejeződött be.

„Gondosan őrizte a szívét”

Másnap, augusztus 21-én római katoli-
kus templombúcsú ünnepséget tartottak, 
melyen szentmisét mutatott be, és meg-
áldotta a felújított Szent István templo-
mot és a közösség tagjait Palánki Ferenc, 
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 
püspöke. A püspök úgy fogalmazott, a 
szentek nem azt akarják, hogy tapsoljunk 
nekik. Azt akarják, hogy kövessük őket. 
Szent István király templomában róla 
emlékeztek meg, mint hazánk alapítójá-
ról. István olyan szent volt, aki az egész 
életét a krisztusi sziklára építette. István 
azt szeretné, ha követnénk őt. Miben is 
tudnánk ezt tenni? – tette fel a kérdést 
a püspök. Válaszában elmondta, hogy 
ő sziklára építette a közösség, a szemé-

lyes és családi életét. Nekünk is rá kell 
döbbenünk, mi a dolgunk. Szent István 
személyes életét az istenhitre építette. 
Gondosan őrizte a szívét. Majd a püspök 
hozzátette, hogy nagyon sokan elidege-
nednek az istenes élettől, csak az evilági 
dolgok iránt érdeklődnek. Ehhez képest 
Szent István király gondosan őrizte, hogy 
megmaradjon az egyenes úton. Sokat 
imádkozott, hogy Isten akaratára ráta-
láljon. Nem elég beszélni a keresztény 
értékekről, hanem a személyes életünk-
ben meg kell mutatkozzon, mit is jelent, 
hogy keresztények, krisztusiak vagyunk. 
Palánki Ferenc végül hozzátette, hogy Ist-
ván mindig nyitott volt az isteni világra. 
Azt kéri tőlünk, hogy építsük életünket 
sziklára. 

Bertalan Erzsébet



XXXII. ÉVFOLYAM 28. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY2

   Husvéth AndrásA hét arca

Husvéth András a hajdúböször-
ményi fióklevéltár főlevéltárosa. 
Már egyetemista évei alatt eldön-
tötte, hogy ezt a hivatást fogja 
élete céljának választani. Rend-
szeresen publikál és részt vesz ki-
állítások rendezésében. Most is 
készülnek munkatársaival a Város 
napjára, amikor történelmi konfe-
renciára és egy különleges tárlatra 
várják az érdeklődőket. 

– Mikor vált nyilvánvalóvá, hogy ér-
deklődik a könyvek és a történelem iránt?

– Még valamikor általános iskolás 
koromban derült ki. Édesanyám, aki 
magyartanár, a nyári szünetekben 
mindig érdekes olvasmányokat java-
solt nekem. A vakációkban rengeteget 
olvastam. Ezek többnyire történelmi 
témájú kötetek voltak. Majd jöttek 
az erről szóló filmek. Így kezdődött a 
történelem iránti érdeklődés. Közép-
iskolában már egyértelműen ez volt a 
kedvenc tantárgyam. Természetesnek 
találtam, hogy ezzel kapcsolatosan 
szeretnék továbbtanulni. 

– Mi volt az első meghatározó olvasási 
élménye?

– A három testőr. Ekkor utána olvas-
tam a vallásháborúknak, a fontosabb 
szereplők élettörténetének, az egész 
korszaknak. De a későbbiek során a 
többi kor eseményeivel is megismer-
kedtem az olvasás segítségével. Lapoz-
gattam, olvasgattam és „mindenevő-
vé” váltam. 

– Mikor fogalmazódott meg először, 
hogy levéltáros szeretne lenni?

– Már egyetemen is voltunk levéltár-
látogatáson, de igazából, mikor a dip-
lomamunkámon dolgoztam, a böször-
ményi fióklevéltárban kutattam. Egy 
hajdúnánási témában írtam a szakdol-
gozatom, intézménytörténettel fog-
lalkoztam. Ennek kapcsán rengeteget 
jártam a levéltárba, ekkor ismertem 
meg a munkatársak egy részét is. Na-
gyon megszerettem ezt a közeget. Ez a 
munka adta az ötletet, hogy diploma-
szerzés után megpróbáljak bekerülni 
az intézménybe. 

– Ha nem levéltáros lenne, mivel fog-
lalkozna szívesen?

– Mindenképpen történelemmel 
kapcsolatos pályát választanék. Példá-
ul gondolok itt egy múzeumra. 

– A diplomaszerzés után a böszörmé-
nyi levéltárba került?

– Nem. Először Debrecenbe ke-
rültem, 2003 októberében. Egészen 
2008-ig dolgoztam a megyeszékhe-
lyen. Ezt követte a hajdúböszörményi 
fióklevéltár. 

– Mennyire volt mérföldkő életében, 
hogy a böszörményi levéltárba került?

– Nekem ez sokat jelentett, különö-
sen azért, mert kiemelten érdeklődöm 
Hajdúnánás és a Hajdúság történelme 
iránt. Jelenleg, főállásban ezzel fog-
lalkozhatok Hajdúböszörményben. 
Most már teljesen rálátok a Hajdúság 
egész levéltári anyagára. Itt sokkal 
mélyebben tudok elmélyülni ebben a 
témában. Ebben a témában könyveket 
jelentetünk meg, konferenciákat és ki-
állításokat szervezünk. Debrecenben 
erre csak érintőlegesen volt lehetősé-
gem. Szakmai érdeklődésem ezen a 

helyen találta meg igazán, ami engem 
foglalkoztat. Ezért is mérföldkő Bö-
szörmény számomra. 

– Manapság főlevéltárosként, mi a fel-
adata?

– Itt a helyi fióklevéltárban az a jó, 
hogy a kisebb létszám miatt, mindenki 
voltaképpen mindennel foglalkozik. Az 
ügyfélszolgálati munka mellett a kuta-
tók kiszolgálásában is segítek. Publi-
kációk és kiadványok elkészítésében is 
részt veszek. Feladataim közé tartozik 
a rendezvényszervezés és a konferen-
ciákon való részvétel is. Az időszaki ki-
állítások kivitelezése szintén munkám 
egy részét képezi. Különböző országos 
projektekhez ugyancsak szoktam kap-
csolódni. Sokszor nem is gondolnánk, 
hogy egy böszörményi levéltáros mun-
kaidejének jó részét az töltheti ki, hogy 
az országos programokhoz bedolgozik 
Böszörményből. Például egy-két éve 
lehetett hallani arról, hogy Magyaror-
szág Oroszországtól megvásárolta a 
II. világháborúban a Szovjetunióba ke-
rült hadifoglyoknak az orosz kartonja-
it. Ezeknek a feldolgozására készült 
Budapesten egy adatbázis, melyet az 
egész országból és a határon túlról is 
sokan látogatnak. Csakhogy az orosz 
nyelven íródott dokumentumok fordí-
tása egy gépi algoritmussal készült, így 
rengeteg benne az elírás.  A felhaszná-
lók rendszeresen kérnek javításokat, 
korrekciókat. Ennek az adatbázisnak a 
javítását egyedül én végzem Magyaror-
szágon. Ez egy olyan országos feladat, 
ami itt Böszörményben történik. 

– Milyen a fióklevéltár közéleti szerep-
vállalása a térségben?

– Itt nem is a magam véleményét 
mondanám inkább. A Magyar Nemzeti 
Levéltár egyik vezetőjét idézném, aki a 
közelmúltban nálunk azt mondta, az 
egész országot bejárva azt tapasztal-
ta, hogy míg fióklevéltárak bezárására 
is sor került néhány helyen, itt, Haj-
dúböszörményben szembeötlő élet és 
pezsgés tapasztalható. Rendezvénye-
ket szervezünk, kiadványsorozatunk 
jelenik meg rendszeresen, állandó és 
időszaki kiállítások dicsérik munkán-
kat, levéltári órákat, levéltári foglal-
kozásokat szervezünk. Minden évben 
konferenciát rendezünk a Város nap-
jára, melynek kiegészítő rendezvénye-
ként, egy tárlatot állítunk össze. Tehát 
sokszínű tevékenységünk az országos 
vezetőségnek is feltűnik, értékelik a 
munkánkat. A fióklevéltár a városnak 
és a környékének tudományos, köz-

művelődési és a kulturális életébe is 
bekapcsolódik. Gyakran, mint kezde-
ményező, vezető szerepet vállaló szer-
vezet. 

– Munkája olyan, mint egy történelmi 
nyomozás?

– Azt szoktam mondani, hogy a mi 
munkánk kicsit olyan, mint a filmeken. 
Elővesszük a raktárak mélyén található 
régi iratokat, hogy megleljük bennük a 
kincseket. A kincset úgy kell értelmez-
ni nálunk, hogy feltárulnak a múlt tit-
kai, régen elfeledett történetekre buk-
kanunk, régi események kerülhetnek 
más megvilágításba. Nagyon érdekes 
olvasgatni azokat a dokumentumokat, 
amelyek nem utólagos visszaemléke-
zések egy adott korról, hanem jelen 
időben készültek. 

– Mely időszak eseményei leginkább 
kutatandók az ön számára?

– Nálunk a munkatársaknak vannak 
referensi feladatai, a kollégák között 
felosztódik az iratanyag. Én a rend-
szerváltás előtti, pártállami korszak-
nak vagyok a referense az intézményen 
belül. Szeretem ezt az időszakot, mert 
erről még sokaknak vannak személyes 
emlékei, amelyekkel összevethetők az 
iratok adatai. Akkoriban az élet összes 
területét áthatotta a felső irányítás, 
így minden témáról vannak forrásaink 
és részletes leírásaink. Sajnos más kor-
szakban ez nem így van. 

– Ön szerint milyen tulajdonságokkal 
kell rendelkeznie egy jó levéltárosnak?

– Mindenképpen türelemmel, szak-
mai alázattal kell rendelkeznie. Fon-
tosnak tartom, hogy az ügyfelekkel 
személyes kapcsolata alakuljon ki a 
levéltárosnak. Meg kell a közös han-

got találni. Ugyanis nekem egy épí-
tési engedély vagy egy régi iskolai bi-
zonyítvány megtalálása begyakorlott 
rutinfeladat. Neki viszont, az adott 
élethelyzetében ez roppant fontos do-
log. Ezért nekem mindenképpen igye-
keznem kell segíteni. 

– A böszörményieknek van-e tipikus el-
várásuk a levéltárossal szemben?

– Ilyet nem tudnék megfogalmaz-
ni. Inkább azt tudom mondani, hogy 
roppant hálásak, ha valaki segít nekik. 
Szeretik, ha pozitívan állunk hozzájuk. 
Sokszor járunk úgy, hogy felhívnak, 
vagy bejönnek hozzánk a régi ügyfe-
lek. Visszajeleznek, hogy sikeres volt 
az ügyintézésünk. 

– Melyek hivatása legszebb pillanatai?
– Talán, amikor az ügyfelek és a kuta-

tók részéről a már említett pozitív visz-
szajelzések érkeznek. Például nagyon 
apró dolgoknak is tud örülni az ember. 
Mikor kap egy emailt egy érdeklődő-
től, hogy sikerrel járt az ügyintézés-
ben. Ez erőt adhat a folytatáshoz. Volt 
diákmunkásaink is gyakran odajönnek 
hozzám az utcán, és elmondják, hogy 
jövőre is ide akarnak jönni gyakorlatra. 
Ezek mind pozitív megnyilvánulások. 
De kiadványaink kapcsán is vannak 
visszaigazolásaink. Jólesik, amikor 
az emberek elmondják, hogy olvasták 
ezeket, tetszett nekik és hasznosnak 
találták. Ezekért a pillanatokért van 
értelme dolgoznunk. 

– Mit jelent a családja támogatása a 
pályája szempontjából?

– Családom támogatása mindenek-
előtt azt jelenti, hogy az általam írt 
cikkeket és tanulmányokat elsőként a 
feleségem olvassa el. Ha ő azt mondja 
rá, hogy jó, akkor bátran merem vál-
lalni. A levéltárban a munkatársak is-
merik egymás családját, azok életét, 
mindennapjait. Így a munkahelyünk is 
kicsit olyan, mint a nagy család. 

– Ha visszaforgathatná az idő kerekét, 
ugyanezt a hivatást választaná?

– Igen. Talán egy kicsit annyit vál-
toztatnék, hogy már hamarabb elkez-
denék erre a pályára készülni. Amit 
bánok, hogy az egyetemi éveim alatt a 
latin nyelv tanulását nem vettem elég 
komolyan. Ennek most nagy hasznát 
vehetném a munkában. De minden-
képpen ezt a hivatást választanám. 

Bertalan Erzsébet

ÖkumenéÖkumené

Hajdúböszörményben évtizedek óta hagyomány, hogy jeles ünnepeink alkalmá-
val ökumenikus istentiszteletet tartanak. Így volt ez augusztus 20-án is, amikor a 
reformátusok, a görög és római katolikus lelkészek és papok megszentelték az új 
kenyeret. Majd a közösségek tagjai agapé keretében elfogyasztották azt.
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Hajdúhét
Az idén már a huszonnyolca-

dik Hajdúhetet rendezték meg 
a városban. A programszervező 
munkát a Hajdú7 Kft. és a a Sza-
badhajdú Nonprofit Kft. szakem-
berei végezték. Varjasi Gergely, a 
rendezvény főszervezője, a Haj-
dú7 Kft. ügyvezetője elmondta, 
hogy volt olyan program, amit 
már tavaly leszerveztek. Hiszen 
ebben a frekventált időszakban 
a fellépők koncertnaptára több-
nyire betelik. Az intenzív munka 
is hónapokkal korábban elkezdő-
dött.

Benépesült a főtér

Szarvas-Szabó Katalin társszerve-
ző, a Szabadhajdú Nonprofit Kft. ügy-

vezetője beszélt arról, hogy figyeltek 
rá, mindenki megtalálja a neki tet-
sző kikapcsolódást. Készültek, hogy 
a kedvelt programokat megtartsák, 
de újdonságokat is felvonultassanak. 

A szervezők véleményéhez a tudósí-
tásokat készítők nagyon sok lakos 
visszajelzésére, véleményére alapoz-
va, biztonsággal kijelenthetik: kivá-

ló ötletnek bizonyult a kis színpad 
műsorba állítása a gimnáziumnál. 
Nagyszerű produkciókat láthatott 
ott négy nap alatt a publikum. A má-
sik megtartandó nagyszerű újítás, a 

templom és a Bocskai-szobor közötti 
zöldterület padokkal történő „bené-
pesítése”, a zajtól kissé elszigetelt, 
beszélgetésekre alkalmas tér kialakí-
tása volt. Hiszen a rendezvény a ta-

lálkozások és beszélgetések keretét is 
adta. Köszönjük és gratulálunk! 

A művelődési központban az első 
napon nyitotta meg kapuit a Hajdú-
sági Nemzetközi Művésztelep kiállí-

tása. Majd a tájházak népi játszóhá-
zában várták kézműves foglalkozás ra 
a kicsiket és nagyokat. Erdős Zsuzsa, 
aki segítségére volt a gyerekeknek és 
szülőknek, kérdésünkre elmondta, 
hogy minden nap igyekeztek más-
más tevékenységet bemutatni. 

– Így a visszatérő vendégek is 
tudnak új dolgokat készíteni. Most 
gumidekorból kivágott figurákból ké-
peket ragasztunk és gyöngykarkötőt 
fűzünk. Mindig nagy az érdeklődés.

Zsigó-Tóth Andrea először járt a 
Hajdúhéten. Debrecenből érkezett a 
családjával a programra. 

– Három család jött együtt. Hoztuk 
a gyerekeket is. Őket nagyon érdeklik 
a kézműves foglalkozások. A Paulina 
koncertet is szeretnénk megnézni, 
mert a lányaim nagyon kedvelik a ze-
néjét. 

Kovács Rozina egy képet készített 
a kézműves foglalkozáson. 

– Egy palotát ábrázol, amihez egy 
tündér fog közeledni. Én egyébként 
jól érzem magam a Hajdúhéten. Na-
gyon várom a hőlégballon-bemuta-
tót. 

Ugyancsak hasznosan és szórakoz-
va tölthették idejüket az apróságok 
a Hajdúböszörményi Polgári Szövet-
ség kézműves foglalkozásán is. Oláh 
Erzsébet szervező kiemelte, hogy 
mindig is voltak olyan programjaik, 
amelyek gyermekeknek szólnak. A 
standjukon többek között lehetett 
asztali tolltartót és könyvjelzőt ké-

szíteni, gyöngyöt fűzni, valamint 
makramézni. Délután a Bocskai té-
ren Nagy Bogi élő koncertjét hallgat-
hatták meg az érdeklődök. A fiatal 
balmazújvárosi művész egy tehet-
ségkutatóban tűnt fel. Bogit korán 
elbűvölte a zene, már kislányként 

lenyűgözte a közönséget. Évekig fu-
volázott, de a popzene iránt is érdek-
lődni kezdett. Hivatása a fővárosba 
szólította. 

– Zeneileg bárhol megtalálhatja 
magát az ember. Budapest egy opció. 
Itt több a lehetőség, mint vidéken. De 
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nagyon szeretek hazajárni – mondta 
az előadó. Nagy Bogi után Paulina lé-
pett színpadra. A fiatal énekesnő és 
dalszövegíró az egyik tehetségkutató 
versenyen második lett. 

– Már gyerekkoromban kiderült, 
hogy ezen a pályán fogok boldogulni. 
A zene választott engem. Nem volt 
kérdés sohasem, hogy nekem a szín-
padon muszáj léteznem. Kicsi korom 

óta felléptem iskolai rendezvénye-
ken, zeneiskolába jártam és gálákon 
mutatkoztam be – mondta Bogi.

Kis színpad, nagy élmények

Mint említettük, a Bocskai tér gim-
názium előtti részén először a TWO 
Akusztik adott koncertet, majd a 
Hajdúhét programját nyitották meg 
a Bocskai téri nagyszínpadon. Kiss 
Attila polgármester mások mellett 
felidézte a rendezvény történetét, el-
mondva, hogy az elsőt 1937-ben tar-
tották meg. Tiba István országgyűlé-
si képviselő többek között kiemelte, 
hogy végre mindenki együtt lehet. Jó 
szórakozást kívánt a fesztiválozók-
nak. 

A hivatalos megnyitót követően 
Horváth Tamás élő koncertjén szó-

Hajdúhét

rakozhatott a közönség. A művész az 
élőzene varázsáról elmondta, hogy 
nagyon szereti ezeket. 

– Volt egy időszak, amikor klubok-
ban léptem fel. De az ének akkor is 
mindig élő volt. Nagyon hiányoltam 
a hangszereket. Természetesen a ze-
nészeket is. Mindig vágytam arra, 
hogy egy csapatom legyen, akikkel 
félszavakból megértjük egymást. 
Nekem szerencsére sikerült ezt ösz-
szehoznom – tette hozzá az énekes. 
Horváth Tamás koncertjét követően 
további zenei programokon szóra-
kozhatott a nagyközönség, csütörtö-
kön.

A rendezvény második napján a 
főtéren, a Böszörményi Ballon Club 
jóvoltából lehetőség volt arra, hogy 
kicsik és nagyok megnézzék belülről 
egy hőlégballon kupoláját, félig fel-
fújt állapotában. Délután a Magyar 
Honvédség tartott bemutatót, vala-

lesztési Iroda szervezésében többek 
között az egészséges táplálkozásról 
hallgathattak meg előadást, valamint 

szűrésen vehettek részt az érdeklő-
dők. Erdős András, az ESZ-V Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a 

koronavírusjárvány után különösen 
fontos egy ilyen program, mivel az 
embereknek rossz irányba változtak 
meg a szokásaik. A gyermekek a Kala-
majka Bábszínház Kacor király című 
darabját tekinthették meg a művelő-
dési központ belső udvarában. Majd 
Kalap Jakab gyermekkoncertjét hall-
gathatták meg a gimnázium előtt. Az 
érdeklődők a színházteremben Bojti 
Tibor nótaénekes és társai fellépését 
– zenekari kísérettel –  tekinthették 
meg. Az előadó a kérdésünkre el-
mondta, hogy  álmai között szerepel 
egy olyan böszörményi  szabadtéri 
fellépés, mely nagy létszámú közön-
séget vonz. Továbbá szeretné a fiata-
labb generációkat is megismertetni a 
nóta világával. 

Az esti programok sorát a Yewo ze-
nekar nyitotta meg. Ezután Darabos 
„Dé” Dávid akusztikus koncertje kö-
vetkezett a gimnázium előtti téren. 

Dávid nem Böszörményben él, de so-
kat jár a városban és mindig jó szív-
vel érkezik. Zenekarral is fellép, de a 

szívéhez közelebb áll az akusztikus 
felállás. Utána a főterén Kowalsky 
meg a Vega fergeteges, teltházas kon-
certje következett.  Szórádi Csaba, 
„Jimmy”, a zenekar basszusgitárosa 
azt nyilatkozta, hogy a csapat fennál-
lásának húszéves évfordulója megha-
tározza a 2023-as évet. Februárban 
megjelenik a legújabb albumuk és 
terveznek egy jubileumi nagykoncer-
tet az Arénában. A hagyományokat 
megőrizve tűzijáték várta a Hajdú-
hétre érkezőket. A nap zárásaként a 
Panorama Party Show Band lépett 
fel, akiket DJ Mészy partyja követett.

Izzasztó forgatás, forró vasfazék

A Hajdúhét szombati napjának 
programja slambucfőző versennyel 
vette kezdetét, a Tájházakban. Az 
idei megmérettetésre tizenkilenc csa-
pat nevezett be – tudtuk meg Kupás 

mint lehetőség nyílt egy harcászati 
jármű megtekintésére testközelből. 
A hajdúböszörményi Egészségfej-
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Hajdúhét
Csilla szervezőtől. Az egyik legrégeb-
bi tésztaételünk titka a forró edény 
és az izzasztó forgatás – ettől lesz 
olyan különleges, pirult és ízes. Deák 
Tamás édesapjától leste el a receptet.

– Ő főzött mindig slambucot a 
családnak. Figyelgettem, és egyszer 
éreztem magamban annyi ambíciót, 
hogy megpróbáljam én is. A legna-
gyobb odafigyelést a forgatás techni-
kájának elsajátítása igényelte. Jövőre 
lesz húsz éve, hogy ezen a versenyen 
elindulok. 

Az eredményről három fős szakmai 
zsűri döntött, akik a 32-es nevű csa-
pat slambucát találták a legjobbnak. 

Közben a főtéren a Hajdúböszörmé-
nyi Díszgalambászok Egyesületének 
bemutatóját tekinthették meg az ér-
deklődők. 

– Szeretnénk megmutatni a la-
kosságnak, hogy működünk és te-
nyésztünk. A Bocskai térre több-
fajta galambfajtát hoztunk ki, és 
díszbaromfikat is megtekinthet a 
nagyközönség.  A gyerekekkel órán-
ként röpgalambokat engedünk fel – 
tudtuk meg Szabó Zsolt egyesületi 
elnöktől. 

Délután gyerekprogramokkal foly-

tatódott a Hajdúhét. A kicsiket kéz-
műves foglalkozásokra és játszóhá-
zakba várták a szervezők, majd több 
bábszínház előadását tekinthették 
meg. Az Aranyszamár Bábszínház 
az Ágacska darabot adta elő. A tár-
sulat tagjai vallják, hogy bármilyen 
előadásról is legyen szó, alapvető 
a tisztelet, az őszinteség és tiszta-
ság.Délután a Gajdán Tai Qi SE és a 
Fitbody Kids aerobik bemutatói szó-

rakoztatták a publikumot. Majd a 
Hajdúböszörményi Mazsorett Együt-
tes mutatkozott be. A koncertek so-
rát az Aqua Manó Party nyitotta meg. 
Fellépett a Bocskai Néptáncegyüttes 
is, akiket a Bakator együttes kísért. 
Varga József, a csoport művészeti ve-
zetője elmondta, hogy az idén a het-
venedik jubileumukat ünnepelik. 

– A jubileumhoz úgy kapcsolódik a 
mai fellépésünk, hogy régebbi koreo-
gráfiák is szerepelnek benne. Jó érzés 
mindig hazai közönség előtt táncol-
ni. Ilyenkor a családok és barátok is 

megnéznek minket. Sokakat vonzott 
a látványos HEGE Show extrém-
sport bemutatója a gimnázium előtt. 

A sportbemutatót követően a Kul-
túrkör zenekar élő koncertjén tapsol-
hatott a publikum. A Kultúrkör egy 
pop és rap zenekar, amely 2020. ápri-
lis 20-án alakult meg, a covidjárvány 
első hulláma idején. Három fiú tagból 
áll. Az együttes számára az elmúlt egy 
esztendő arra volt jó, hogy ráébredje-
nek, milyen zenei stílust szeretnének 
képviselni a jövőben. A zenészektől 
megtudtuk, egyre több a fellépésük.

– Nyáron elég sok fellépésünk volt. 
Most következnek a budapesti őszi 

klubturnék. Készül a kislemezünk 
is. Egy koncerten, ahol ott vannak az 
„élő” hangszerek, és többen vagyunk 
a színpadon, az plusz energiát ad. Ezt 
a zenét egyik stúdióban sem lehet így 
felvenni. Imádjuk az élőzenés kon-
certeket. 

A Kultúrkör zenekar után a Folow 
The Flow lépett a pódiumra. A há-

romtagú magyar együttes 2016-ban 
alakult. 2018-ban a Nem tudja senki 
című dalukkal robbantak be a köz-
tudatba, majd a Maradok távol című 
számukkal még több ember ismerte 
meg őket. 2018 nyarán elnyerték a 
Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje 
elismerését is. A szombati programot 
a Kottaterasz Party zárta.

Sárkányveréstől a csikidámig

A Hajdúhét zárónapján a gyerekek 
kipróbálhatták a Mosolyudvar Népi 
Játszótér Sárkányverő Játszóházát. 
Szőlősiné Bíró Brigitta elmondta, 

hogy 2013 óta létezik a vállalkozásuk, 
és több különböző tematikájú játszó-
házzal járják az országot. A progra-
mok sorában a Debreceni Haverda 
RC Club távirányítós modellautó be-
mutatója következett. Céljuk többek 
között a közösségépítés és az rc autó-
zás népszerűsítése. A művelődési ház 
belső udvarán előbb Az öreg halász 
és a nagynagyravágyó felesége – az 
Ákom-Bákom Bábcsoport előadásá-
ban –, majd a Sündisznócska lovagol 
című darab volt látható a Nefelejcs 
Bábszínház tolmácsolásában. A Haj-
dúböszörményi Ifjúsági Fúvószene-
kar a nyárhoz igazodva könnyedebb 
zenei művekkel készült a mostani 
fellépésre.  Majd a Salida Tánc Sport 
Egyesület három csoportja lépett fel 
változatos koreográfiákkal. A gimná-

zium előtti téren a Csicseri és Borsó 
interaktív koncertje várta a gyereke-
ket és a szüleiket. A 20 éves jubileu-
mát ünneplő Pesti Művész Színház 
a Lili bárónő című darabot teltház 
előtt mutatta be, a művelődési köz-
pont színháztermében. Eközben a 
népzene kedvelői a Hajdúböször-
ményi Népzenei Együttes műsorát 

hallgathatták meg a belső udvarban. 
Ezzel szinte párhuzamosan a Kelet 
Brass Band koncertezett a gimná-
zium előtt. A Pannonia Allstars Ska 
Orchestra nagyszínpadi koncertje a 
ska műfaj mellett a jazz, a reggae és 
a magyar népzene  stílusait is bemu-
tatta. Nagyon sokan várták Szikora 
Róbert és a 40 éves R-GO nagykon-
certjét. Szikora Róbert kiemelte, 
hogy számára az éneklés mellett na-
gyon fontos a vallás is. Minden nap 
megy templomba, és örömmel fogad-
ja, ha egy keresztény templomot fel-
újítanak.

Bertalan Erzsébet – Balogh Bence
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Közérdekű információk
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

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

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reggel 7-től 
19 óráig) augusztus 27-28.  dr. Angyal 
Eszter (Tel:06-20-380-8180 ). Az ellátásért 
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) munka-
szüneti- és ünnepnapokon, 15-16 óra kö-
zött nyitva tart. Balogh Gyula gyepmes-
ter: 06-20-313-4217.

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 

Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Augusztus 
31-én, szerdán dr. Vincze-Miqdadi Edit 
aljegyző tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-
12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu
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26. (péntek) PatikaPlus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

27-28. (szo-vas.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

29. (hétfő) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

30. (kedd) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

31. (szerda) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

01. (csütörtök) Hajdú Árpád u. 229-330 Tel: 229-330

02. (péntek) Kehely Arany u. 12. Tel: 561-151

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

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

Amennyiben nem jutott el Önökhöz a Szabadhajdú aktuális száma, 
kérjük, jelezzék a problémát a terjesztőnél a 06-20-911-5006-os te-
lefonszámon.

A Hajdúböszörményi 
Ökölvívók Egyesülete

szeptember 5-től 
(hétfőtől)  18-tól 19,30 óráig 

ismét megkezdi a 

VERSENY- és 
ÖNVÉDELMI BOKSZ 

oktatását
a Bethlen Gábor

 Általános Iskolában.
Jelentkezni lehet a helyszínen 

Bereczki Gábor edzőnél.
Várjuk a fiatalokat nemre és élet-

korra való tekintet nélkül.

SÁNTHA ANTALT

70. 
születésnapja alkalmából,

szeretettel köszöntik:
felesége, 

fia, menye 
és az imádott unokái, 

Levike és Simike.

Születésnapi köszöntő

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyilvános árverést tart a kialakításra 
kerülő Hajdúböszörmény 15208/54 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terü-
let a belterületen jelölésű 800 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/55 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 800 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/56 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 800 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/57 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 800 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/58 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 800 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/59 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 800 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/60 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 800 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/63 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 864 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/64 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 864 m² nagyságú, 

Hajdúböszörmény 15208/65 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 864 m² nagyságú, és

Hajdúböszörmény 15208/66 hrsz-ú (Hajdúvid) kivett beépítetlen terület a 
belterületen jelölésű 864 m² nagyságú ingatlanok értékesítésére.

Az ingatlanok kikiáltási ára: 

Hajdúböszörmény, 15208/54, 
15208/55, 15208/56, 15208/57, 
15208/58, 15208/59, 15208/60,  
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület jelölésű, 
800 m² nagyságú ingatlanok kikiáltási ára  
1.100.000Ft + áfa, azaz egymillió-egy-
százezer forint + áfa. 

Hajdúböszörmény, 15208/63, 
15208/64, 15208/65, 15208/66 
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület jelölé-
sű, 864 m² nagyságú ingatlanok kikiáltási 
ára 1.188.000 Ft + áfa, azaz  egymillió-
egyszáznyolcvannyolcezer forint + áfa.

Hajdúböszörmény, 15208/67 
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület jelölésű, 
1049 m² nagyságú ingatlan kikiáltási ára 
1.442.375 Ft + áfa, azaz egymillió-négy-
száznegyvenkettőezer-háromszázhetven-
öt forint + áfa.

A kikiáltási árat ingatlanonként az ár-
verés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni 
mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő ma-
rad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 
3%-a + Áfa lebonyolítási díjat is meg 
kell fizetnie.

Aki az árverésen részt kíván venni, an-
nak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti 
díjként az árverés időpontjáig meg kell 
fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkor-
mányzatának 11738060-15372514 szá-
mú számlájára. A befizetés tényét az 
ellenőrző csekkszelvény, vagy telje-
sített átutalási megbízás bemutatá-
sával kell igazolni. Az az ajánlattevő, 
aki az árverés során a legnagyobb összegű 
ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlásá-
ra jogosulttá válik, és az általa befizetett 
letéti díjat a vételárba be kell számítani. A 
licitáláson alulmaradt ajánlattevők részé-
re a befizetett letéti díjat az önkormányzat 
15 napon belül visszafizeti. 

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlat-
tevő a licitálás lezártát követően, a szerző-
déskötés előtt vagy után eláll az adásvétel-
től, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést 
követő 30 napon belül szerződést kell köt-
nie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie 
a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség 
nincs. Abban az esetben, ha a nyertes aján-
lattevő hitelfelvétel segítségével kívánja 
megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre 
nyitva álló határidő - tekintettel a ban-
ki ügymenet időigényességére - 60 napra 
hosszabbodik meg.

Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzé-
sére a teljes vételár, bonyolítási díj és az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
követően kerül sor.

Az ingatlan értékesítése esetén a vevő 
köteles az ingatlant 4 éven belül be-
építeni, melynek biztosítására az önkor-
mányzat elidegenítési és terhelési tilalmat 
köt ki. Amennyiben a beépítési kötelezett-
séget vevő nem teljesíti, úgy az önkor-
mányzat élhet a vételáron történő vissza-
vásárlási jogával.

A vevő az általa vásárolt ingatlanon csak 
olyan tevékenységet folytathat, amivel a 
szomszédos ipari területeket, valamint 
a szomszédságban lévő lakókörnyezetet 
környezetvédelmi légszennyező tevékeny-
séggel nem zavarja (pl.: bűzhatás, folyé-
kony hulladékcsorgás, stb.).

Az önkormányzat fenntartja magának 
azon jogát, mely szerint az eljárást rész-
ben vagy  egészben eredménytelennek 
nyilváníthatja indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2022. szept-
ember 8. 9:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye 
Gábor terem (I. emelet 54.)

Az ingatlannal kapcsolatban további tá-
jékoztatás kérhető az 52/563-238-as tele-
fonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 38-as irodájában. 

Ingatlanértékesítési hirdetmény

Megemlékezés

KOCSIS ZOLTÁN
 halálának 1. évfordulójára

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. 
Szorgalom és munka volt az életed.
Mindent megadtál, mi tőled telhetett, legna-
gyobb volt a te szereteted.
Múlik az idő, feledni nem lehet, az élet delén 
tört ketté az életed.
Hiányodat nem pótolja semmi, 
míg e Földön élünk, nem tudunk feledni.
Sírodhoz az út könnycseppel kirakva,

Hozzád járunk rajta, bánatot hordozva.”
Szerető Édesanyád és családja.

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk,

KATÁsok figyelmébe
A város honlapján, a www.

hajduboszormeny.hu oldalon 
hasznos tanácsokat olvashatnak 
az adózók és a könyvelők a KATA-
változásaival, valamint az új lehe-
tőségekkel kapcsolatban.
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A BELÉPÉS DÍJTALAN

2022. szeptember 07. 18 óra 2022. szeptember 07. 18 óra 

Kálvin téri református Kálvin téri református 
templomtemplom

Szeretettel meghívjuk a 

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM 
orgonatanszak mesterkurzusának 

ZÁRÓHANGVERSENYÉRE.
Közreműködnek: a Zeneakadémia tanárai és diákjai dr. Ruppert István vezetésével

ORGONAHANGVERSENY ORGONAHANGVERSENY 

Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség

Fő támogatóink:

A kiállítás 77 darab, 3D nyomta-
tással előállított makettből áll, amely 
46 égitestet mutat be az érdekes fel-
színformákkal együtt (például a na-
gyobb kráterek, vulkánok, kanyonok 
megformálása révén).

A nyomtatott elemek mellé további 
9 darab egyedileg készített, kézzel for-
mázott modell is került. Emellett 3 va-
lódi meteoritot és egy, a becsapódások 
során képződő, úgynevezett tektitet is 
megtapogathatnak a látogatók.

A program érdekessége, hogy a be-
mutató a vakok és gyengénlátók szá-
mára is elérhető.

A Szabadhajdú Nonprofit Kft.
szeretettel várja az érdeklődőket

2022. szeptember 10-én
a Sillye Gábor Művelődési Központ

Bársony András termébe a

TAPINTHATÓ 
UNIVERZUM

című kiállításra.

A tárlat megtekinthető:
szeptember 10-én 9-16 óráig.
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Labdarúgás
A megye I. második fordulójában a HTE felnőtt csapata vesztett 0-3-ra a 

Kabai Meteorit SE ellen a Városi Sport és Rendezvényközpontban, augusz-
tus 19-én.

Mindig magasabbra!

Idén hetedik alkalommal hir-
dették meg a Ballon Fiesztát 
augusztus 19. és 21. között. A 
tervek szerint a Fürdőkerti Ifjú-
sági Szabadidőközpontból vagy a 
Csordalegelőről emelkedtek vol-
na a magasba a hőlégballonosok. 
A légi irányító hatóság az időjá-
rási körülményekre hivatkozva 
nem javasolta a felszállást. Er-
ről  kérdeztük Gellénné Herpai 
Gabriellát, a Böszörményi Ballon 
Club alelnökét, valamint Nagy 
Imre hajdúszoboszlói pilótát és 
szakoktatót.

– Nagyon nagy volt az érdeklődés 
a rendezvényünk iránt – kezdte tá-
jékoztatóját az alelnök. – Ebben az 
évben húsz ballon érkezett hozzánk 
Magyarországról és a határon túl-
ról.  Sajnos az időjárás nem kedve-
zett a programnak. A légi irányító 
hatóság nem javasolta a repüléseket.  
Ennek ellenére hat pilóta edzőrepü-
lést tartott, hogy tapasztalatot sze-
rezzen, mi a teendő hirtelen fellépő 
időjárásváltozás esetén.

– Milyen tapasztalatokat szereztek 
az elmúlt időszakban repüléseik során? 

– Sok meghívásnak teszünk ele-
get. Szinte minden évben megyünk 
Vármezőre, Erdélybe, Szováta mellé, 
mely nagyon szép helyszín, valamint 
a szerbiai Zentára, és Szlovákiába. 
A kajászóni edzőtáborban a pilóták 
sokféle helyzetet tudnak gyakorol-

ni. Általában úgy szervezik a tá-
bort, amikor szélsőséges az időjárás. 
Előfordult már olyan, hogy 40-60 
km/h-s szélben kellett repülni, vagy 
gomolyfelhők keletkeztek és le kell 
szállni. A repülési magasság körülbe-
lül hatszáz méter, és ott sok esetben 
mások az időjárási viszonyok. A bö-
szörményivel párhuzamosan Győr-
ben is rendeztek hőlégballon fiesztát, 
és vannak olyanok, akik ott repültek, 
majd eljöttek ide hozzánk. 

– Mi szükséges ahhoz, hogy valakiből 
ballonpilóta váljon? 

– Először is a szándék, hogy sze-
retne azzá válni.  Ahogyan más jár-
műveknél, elméleti és gyakorlati 
képzésen kell részt venni, és sikeres 
vizsgákat kell tenni, így lehet meg-
szerezni a pilóta szakszolgálati enge-
délyt – mondta el Nagy Imre. – 2002 
óta repülök, pilótaként pedig 2010-
ben kezdtem. Majd 2018 óta oktató-
pilótaként is tevékenykedem.

– Voltak-e extrém helyzetei repülés 
során?

– Ilyen helyzetek ritkán fordulnak 
elő, mivel folyamatosan követjük a 
meteorológiai szolgálat jelentéseit. 
Ha kell, lefújjuk a felszállást a biz-
tonság érdekében. Az előfordulhat, 
hogy felszálláskor még gyenge szél 
fúj, amely később megénkül. Ilyen-
kor keresni kell egy megfelelő helyet 
a leszálláshoz, és kedvező változás 
esetén újra fel lehet szállni. 

Balogh Bence

Megvásárolható a Hajdúsági Tükör
 2. száma

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra
ebédidő:           12-13 óra
szombat:                 zárva
vasárnap:                zárva

 0652/220-159 
     0620-9708-032
 varjasine@vipmail.hu

Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja meg 
a Hajdúsági Tükör című kulturális és 
közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: A haza tra-
gédiája. Trianon; Akadémiai Díjas tudós - 
Kövér György; A puszta ősi állata, a racka; 
Böszörményi kerítések, kapuk megható 
üzenetei;  Élményalapú tehetséggondo-
zás a gimnáziumban; Farkaskaland Bö-
szörményben és környékén; Világhírű 
feltaláló, finomlelkű költő, Veress Ferenc. 
Petőfi Zenei Díjas böszörményi harsonás, 
Varga Nóri. Házasság az üllő előtt;  A ko-
vácsmesterségek, s ami mögötte van. A 
nagy háborút lezáró békeszerződéstől a 
trianoni diktátumig.  A magazin 500 Ft-
os áron megvásárolható, illetve 2.000 
Ft-ért egész évre előfizethető a művelő-
dési központ gazdasági irodájában.

Önnek lehetősége van örök-befogadni 
egy intézményt. Hogyan? Vásároljon vagy 
fizessen elő, majd ajánlja fel egy kiválasz-

tott intézménynek a magazint. 

Árusítópontjaink: városi könyvtár, 
művelődési központ, Kálvin téri Video-
téka, a Bocskai és Kálvin téri gyülekezet, 
görögkatolikus egyházközség.

„ Legyen a zene mindenkié”
(Kodály Zoltán)

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!

A Hajdúböszörményi Bartók Béla 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

pótfelvételt hirdet
 a 2022/2023 tanévre

Hangszeres tanszakokra
Népzenei tanszakokra

Zeneóvodai foglalkozásokra
Képző- és iparművészeti tanszakokra

A pótfelvételi időpontja:
2022. szeptember 1-9-ig 

(14-18 óráig.)
Helye: 

4220 Hajdúböszörmény, 
II. Rákóczi Ferenc u. 31.

Jelentkezéskor kérjük, 
hozza magával gyermeke OM azonosítóját.

További információ: 52/561-704 vagy személyesen a zeneiskolában. 

A felnőtt korosztály jelentkezését is várjuk 22 éves kortól! 

Régi tanulóinkat órabeosztásra várjuk 
szeptember 1-2. (14-18 óráig.) !


