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Az áldozatok emlékére

A Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága és az önkormányzat közös 
szervezésében, január 12-én nyi-
tották meg a „Magyar Gulag” 
című kiállítást a művelődési köz-
pont Hajdúsági Galériájában.

A kiállításon többek között a szov-
jet mintára létrehozott magyaror-
szági munkatáborokat mutatják be, 
a kommunista államhatalom egyéb 
megtorló intézkedései mellett. A tab-
lókon írások és fotók láttatják a Ma-
gyar Gulagot. Recsket, Buda-Délt, a 
Hortobágyot, ahová azokat hurcolták 
el, akikre a Rákosi-rendszer rásütöt-
te az ellenség bélyegét. A bemutatót 
a NEB, a recski kényszermunkatábor 
létrehozásának 70. évfordulója alkal-
mából készítette, tisztelgésként az 
áldozatok emlékére.

A tárlathoz készített kiadvány 
ajánlójában többek között ez ol-
vasható: „…a gulág a szovjet típusú 
diktatúra talán legismertebb szim-
bóluma, a határtalan jogtalanságé 
és embertelenségé. E jelképben több 
millió ember sorsa sűrűsödik össze. A 
második világháború után a Szovjet-
unió érdekszférájába került Magyar-
országon, a Rákosi Mátyás vezette 
kommunista párt a szovjet mintához 
igazodva megteremtette a gulág he-
lyi változatát. 1945-től kezdődően 
tízezreket zártak önkényesen inter-
nálótáborokba, 1950-től pedig meg-
kezdődött a kényszermunkatáborok 
felállítása. Családok ezreit hurcolták 
úgynevezett zárt táborokba vagy űz-

ték el lakóhelyükről, nyomorúságos 
körülmények közé kényszerítve őket. 
A kommunista diktatúra ártatlan em-
berek tömegének életét tette tönkre. 
Többségük, szabadulásuk után, egé-
szen a rendszer bukásáig megbélyeg-
zett maradt”.

A rendezvényen Kiss Attila pol-
gármester elmondta, hogy amikor a 
gulágról hallunk, még most sem lá-
tunk teljesen tisztán. Még ma is van, 
aki napjainkban sem mer a történ-
tekről beszélni. Ők maguk felejteni 
akarnak – tette hozzá a polgármester. 
A tárlatot Dergán Ádám, a Nemzeti 
Emlékezet Bizottság Hivatalának fő-
igazgató-helyettese ajánlotta a nagy-
közönség figyelmébe.  Beszélt arról, 
hogy egyik céljuk az volt, megőrizzék 
az áldozatok emlékét, és hogy a fiata-
labb korosztály is gyarapítsa tudását 
erről a korszakról. 

Az ünnepélyes megnyitót követően 
Dergán Ádám és Szokolay Domokos, 
a kiállítás szerkesztője beszélgetett a 
korszakról. Többek között érintették, 
hogy a középiskolásoknak mit jelent 
a gulág. Véleményük szerint ez nincs 
benne a korosztály tudatában. Arról 
is szó esett, hogy kik kerülhettek a 
munkatáborokba, milyen emberte-
len körülmények fogadták ott őket. 
A rendezvény záró akkordjaként a 
Versszínház előadását tekinthette 
meg a nagyközönség. A bemutatón 
Faludy György emlékét idézték meg. 
A kiállítás január 26-ig látogatható a 
Hajdúsági Galériában. 

bertalan

Útfelújítások
A múlt év decemberének végén 

befejeződött útfelújításokkal 
kapcsolatosan tartott bejárást 
Kiss Attila polgármester, Fórizs 
László alpolgármester és Tiba 
István országgyűlési képviselő.

A polgármester elmondta, hogy 
Hajdúböszörmény, mint az ország 
negyedik legnagyobb közigazgatási 
területtel rendelkező települése, 270 
utcát tart nyilván és közel 8-900 km 
hosszúságú úthálózatot kezel. Év vé-
gén 5.000 fő feletti településeket tá-
mogatott a kormány, így egy jelentős 
összeget, 440 millió forintot fordít-
hattunk útfelújításra. A legrosszabb 
minőségű utak mind eltűntek, illet-
ve eltűnnek, hiszen a TOP Plusz for-
rásból nagyságrendileg ugyanekkora 
összegre számítunk – hangsúlyozta 
Kiss Attila. Mivel az időjárás lehető-
vé tette, így alig egy hónap alatt el-
készültek a munkálatok. Néhány te-

endő maradt már csak hátra, mint az 
útburkolati jelek felfestése és a pad-
karendezés.

Tiba István országgyűlési képvise-
lő meglátása szerint a lakosság teljes 
joggal igényli a jó minőségű belterü-
leti utakat, hiszen nap mint nap eze-
ken az utcákon viszik gyermekeiket 
óvodába, iskolába, ezeken az utakon 
mennek munkahelyeikre. A városve-
zetők tervezésében is prioritást élvez 
az úthálózat fejlesztése, karbantartá-
sa, ezért minden lehetséges forrást 
igyekeznek kihasználni.

Fórizs László, a kerület képviselője 
kiemelte, hogy régen nem volt példa 
a városban ekkora mérvű útfejlesz-
tésre. Az 1-es számú választókerü-
letben fél kilométer hosszan történt 
útfelújítás. Külön öröm, hogy a kül-
területen lévő Hajdúvidre is jutott 
a forrásból, és a buszközlekedésre 
használt Krúdy Gyula utca egy része 
új aszfaltot kaphatott.
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A Város napja alkalmából „Pol-
gármesteri Elismerő Oklevelet” 
vehetett át Molnár György, nyu-
galmazott közművelődési szak-
ember, a város kulturális és kö-
zösségi életében több mint négy 
évtizeden át betöltött szerepé-
ért, és eredményesen végzett 
művelődésszervező munkájáért.

– Amikor az ember lezár egy sza-
kaszt az életében, egy kitüntetés azt 
jelenti, hogy mások is elismerték a 
munkáját. Ez az oklevél egy pozitív 
visszajelzése volt annak, hogy nem 
hiába töltöttem a pályán több mint 
negyven évet. 

– A közelmúltban vonult nyugdíjba. 
Hogyan telnek a hétköznapjai?

– Annak idején mindig nevettem a 
nyugdíjasokat, hogy soha nincs ide-
jük. Ma már tudom, hogy teljesen 
igazuk volt. Annyi a dolgom, hogy 
alig tudom beosztani. Elsősorban 
az unokák és gyerekek jegyében telt 
ezidáig az időm nagy része. A szüleim 
is igénylik a törődést. Mellette kirán-
dultam, dolgoztam a hétvégi házunk-
ban. Most több időm jut az olvasásra 
is és a televízió nézésre. 

– Milyen terveket dédelget a nyugdí-
jas évekre?

– Szeretnék minél tovább egészsé-
ges maradni. Ez az alapja mindennek. 
Nyílván a gyerekek segítése a legfon-
tosabb. Ha az idő engedi, akkor a sza-
badban töltöm az időm nagy részét. 
Hosszú a lista, amiben a könyvekkel 
lemaradtam. Tehát az olvasásra is 
több időt szánok.

–  A pályája indításában ki játszott 
szerepet, kinek a hatására választotta a 
történelem és népművelés szakot?

– A Tóth Árpád Gimnáziumban 
érettségiztem. A szabadidő szervezé-
se már ott is érdekelt. Több klubba is 
eljártam. A történelem szeretete pe-
dig a kezdetektől adott nálam. Már 
akkor is sokat olvastam ilyen témájú 
könyveket. Az érdeklődésem így ala-
kult ki. 

– A család mennyiben támogatta a 
döntését?

– Elfogadták. A szüleim nem presz-
szionáltak semmilyen irányba. Ők azt 
mondták, hogy azzal foglalkozzak, 
ami érdekel. Egyébként édesapám és 
édesanyám is pedagógusok. A válasz-
tott hivatásom egyiktől sem állt iga-
zán távol. Mindenben támogattak. 

– Hol végezte a tanulmányait?
– Debrecenben, az akkori Kossuth 

Lajos Tudományegyetemen végez-
tem, történelem-népművelés szakon. 
Itt készültem fel a hivatásra. 

– Végül a népművelő pálya és nem a 
tanítás mellett döntött. Miért?

– Végzés után egy évig tanítottam. 
A szakmunkásképzőben történő tör-
ténelemtanítás nem volt egy sikerek-
ben gazdag tevékenység számomra. 
Másrészt a közművelődési munka 
sokrétűbb. Több minden felé lehe-
tett nyitni. Ezért választottam végül 
is ezt a hivatást. Egy év után sikerült 
átlépnem erre a pályára. 

– Hogyan emlékszik vissza, milyen 
volt akkor a kulturális élet Böszörmény-
ben?

– A közművelődési pályámat Haj-
dúszoboszlón kezdtem, majd egy év 
után kerültem Hajdúböszörmény-
be. Itt 1983 január 1-jén volt az első 
munkanapom.  Ebben az időszakban 
például nagyon gazdag volt az ifjúsá-
gi klubok tevékenysége. A városban 
több mint húsz kör működött. Külön 
tanácsuk volt, hogy összehangolja 
a munkájukat. Mozgalmas kulturá-
lis élet jellemezte már akkor is a vá-
rost. Gondolom sokan emlékeznek 
rá, hogy a Petőfi házban működött a 
művelődési központ. 

– A hivatása elnevezése többször vál-
tozott, ez tartalmilag is hozott újdonsá-
got?

– Ezek a névváltozások tulajdon-
képpen csak annyit jelentettek, hogy 
a szakmán belül melyik területre 
tolódott át a hangsúly. A mi hivatá-
sunkban az egyetlen állandó dolog 
a változás volt. A négy évtized alatt 
tartalmilag és formailag is sok újdon-
ság lépett életbe. Alkalmazkodni kel-
lett külső körülményekhez, divatok-
hoz, új szokásokhoz, és a technika 
rohamos fejlődéséhez. 

– A lakosság körében is tapasztalt 
változást a munkája iránt?

– Változtak a lakossági igények és 
a körülmények is. Mások lettek a sza-
badidős szokások. Nyilván ezt le kel-
lett követnie a szakmának is. 

– Kapott-e visszajelzéseket munkája 
kapcsán a lakosságtól?

– Magukon a rendezvényeken is 
kaptunk egyfajta visszajelzést. Sze-
mélyes beszélgetések során mondták 
el véleményüket az adott program-
mal kapcsolatban a résztvevők. Ez 
mindig egy eleven kapocs volt, hi-
szen mindig igyekeztünk a kollégá-
immal közvetlen kontaktust tartani 
a lakossággal. 

– Milyen feladatokat látott el az el-
múlt negyven év során?

– Ami a legjellemzőbb, a kisközös-
ségek támogatása és segítése volt. 
A szabadidős kluboktól a művészeti 
csoportokon át. Illetve szerveztem a 
különböző társadalmi rendezvénye-
ket, ünnepségeket. Ez a két fő terület 
jellemezte a munkámat. Persze ezek 
mellett, amire szükség volt, mindent 

bevállaltam. Nagyon változatos volt 
a hivatásom, például aktívan részt 
vettem a városi televíziózás elindulá-
sában is. 

– Mi az, ami megtartotta a hivatásá-
ban négy évtizedig?

– Mindig voltak olyan csoportok 
és közösségek, valamint egyének, 
akiken keresztül látszott, hogy van 
értelme a munkámnak. Sikerült se-
gíteni, hozzájárulni ahhoz, hogy a 
saját elképzeléseit egy társaság meg 
tudja valósítani. Ennek köszönhető-
en mindig éreztem, hogy nem feles-
legesen vagyok itt. Soha sem bántam 
meg végül, hogy a közművelődési pá-
lyát választottam. 

– Melyek voltak a szívéhez közel álló 
programok?

– Szívesen dolgoztam együtt a cso-
portjaim tagjaival. Az ő rendezvé-
nyeiket mindig nagyon kedveltem. 
Csak példaként említeném a kertba-
rátokat, vagy korábban a háziasszo-
nyok klubját. De hozzám tartozott a 
néptáncegyüttes és a fúvószenekar 
is. Nem nagyon akarok nevesíteni, 
mert akkor kihagynék egy csomó 
közösséget. Nagyon szerettem a na-
gyobb volumenű rendezvényeket, 
amik hozzájárultak ahhoz, hogy a 

város hírnevét öregbítsék. Ilyenek 
voltak a néptáncfesztiváloktól kezd-
ve a Hajdúhét rendezvénysorozatán 
keresztül, a sok-sok gála és jubileumi 
műsor. Ezek nemcsak munkát, ha-
nem élményt jelentettek. Ha az év-
tizedekre visszatekintek statisztikák 
alapján, a művelődési központnak 
minden évben százezer feletti látoga-
tói száma volt. Nyilván nem találkoz-
tam mindig, mindenkivel. De volt, 
hogy ötezer ember elé kellett kiáll-
nom konferálni, egy rendezvényen. 
Sokszor sétálok úgy a városban, hogy 
rám köszönnek, és néha nehéz azo-
nosítanom az illetőt. Nem mindig le-
het minden résztvevőt megjegyezni 
a programokon. 

– A rendezvények többnyire hétvégé-
re, estére estek. A család hogyan tolerál-
ta a távollétét?

– Miután így kezdtük a családi éle-
tet, hogy én már ebben benne vol-
tam, megértették, ez egy ilyen hiva-
tás, tolerálták az elfoglaltságaimat. 
Igyekeztem mindent megoldani, 
hogy ne okozzon törést senkinél. A 
nyugdíjban most már a legnagyobb 
hangsúly a családomé, a feleségemé, 
a lányaimé és az unokáimé. 

– Két gyermek édesapja. Valamelyik-
kőjük választotta-e ezt a hivatást?

– A két lányom más hivatást vá-
lasztott magának. Egyikőjük jogász, 
a másik pedig közgazdász lett. Buda-
pesten élnek és dolgoznak. 

– Visszagondolva a több mint negy-
ven évre, megérte?

– Megérte. Rengeteg változás volt 
a negyven év alatt. Nem lehet abból 
kiindulni, hogy kezdetben milyen 
célokat tűzött ki az ember. Más lett 
a világ, és az elképzeléseim is külön-
böznek. Mint mondottam, többnyire 
sikerült ehhez alkalmazkodnom, és 
hozzátennem a közösséghez, ahol 
élek. 

Bertalan Erzsébet

Molnár GyörgyA hét arca

Településfejlesztés
Rendkívüli ülést tartott a kép-

viselő-testület január 13-án, a 
Városházán. A tanácskozáson 
egy napirend szerepelt a döntés-
hozók asztalán.

 A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 
keretében januárban beadandó pályá-
zatokról döntöttek a grémium tagjai. 
Határozat született arról, hogy töb-
bek között szakmai anyagot nyújta-

nak be a Csillagvár Óvoda épületének 
a fejlesztésére, a gyógyfürdő ener-
getikai korszerűsítésére, kerékpárút 
építésére Hajdúdorog és Debrecen-
Józsa irányába, egyéb belterületi ke-
rékpárutak létrehozására, a könyvtár 
épülete lapos tetejű részének átépíté-
sére, csapadékvíz elvezetéséhez kap-
csolódó projektekre és zöldfelületek 
fejlesztését szolgáló részfeladatokra. 

B.E.

Segítség a rászorulóknak
Hajdúböszörmény közigazga-

tási területén a téli időjárásra 
tekintettel, a mezőőrség is rend-
szeresen látogatja a tanyákat és 
a hátrányos helyzetben lévő em-
bereket. 

A járőrözés alkalmával, a Szociális 
Szolgáltatási Központtal együttmű-
ködve, a rászorulóknak tüzelőanya-
got és ételt osztottak a mezőőrök.
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Indulóktól a musicalig
A Hajdúböszörményi Ifjúsági 

Fúvószenekar az elmúlt év decem-
berében jubileumi koncerttel ün-
nepelte 55 éves jubileumát, a műve-
lődési központ színháztermében. 

A koncerten közreműködtek a ze-
nekar jelenlegi -és egykori tagjai, a jö-
vőt jelentő legifjabb muzsikusok és a 
zeneiskola tanárai, akik munkájukkal 
biztosítják a zenekar utánpótlását. A 
hangversenyen a közönség hallhatott 
musicalt, latin amerikai feldolgozáso-
kat, filmzenéket és népszerű slágere-
ket. 

A zenekar 1966-ban alakult a zene-
iskolában, Nagy László, akkori igazgató 
vezetésével. A kor követelményeinek 
megfelelően indulókat, mozgalmi da-
rabokat játszottak. A jubileum kapcsán 
Lovas András, Szőkéné Csorba Erzsé-
bet, Szálkai János, Tanyi Zoltán karna-
gyokat kérdeztük a zenekarhoz kötődő 
emlékeikről.

Lovas András 1968-1982, valamint 
1986- 1992 között vezette az együt-
test. Kezdetben, a zenekarban csak fu-
vola, trombita és néhány klarinét volt. 
Később bővült más hangszerekkel, 
mint vadászkürt, tenor, tuba, harsona. 
Úttörődalokat és könnyebb darabokat 
játszottak. Emlékezetes pillanat volt, 
mikor először szólalt meg a tenor a ze-
nekarban. Akkor még kézzel írt kották-
ból játszottak a zenészek, amelyek be-
szerzése, másolása sem volt egyszerű 
feladat. A fúvószenekar megalakulása 
után szinte azonnal bekapcsolódott a 
város életébe, ünnepségek, koszorúzá-
sok, kisdobos-, úttörőavatások, május 
1-i zenés ébresztők állandó résztvevői 
voltak. Minden évben meghívták az 
együttest a fúvószenekari fesztiválokra 
Debrecenbe. Az első Virágkarneválon 
pedig a balmazújvárosi fúvószenekar-
ral közösen szerepeltek.

Szőkéné Csorba Erzsébet 1978-ban 
zenekari korrepetitora volt az ifjúsági 
fúvószenekarnak, 1982-1986 között 
pedig vezetője. Évente táborozni men-
tek, ahol felkészültek a következő év 
rendezvényeire, és térzenéket is ad-
tak. 1982-Kazincbarcika, 1983-Ózd, 
1984-Salgótarján, 1985-Balatonsze-
mes. Számos városi ünnepségen műkö-
dött közre a zenekar, évente szerená-
doztak, május elsején térzenét adtak, 
úttörő-, kisdobosavatáson vettek részt, 
majálisoztak, virágkarneválra is kap-
tak meghívást. A hajdúk letelepítése 
375. évfordulójának központi rendez-

„Valahol Oroszországban…”
A magyar hadtörténet egyik 

legnagyobb katasztrófája 1943-
ban a Don folyó környékén követ-
kezett be, amelynek emléknapja 
január 12. 

A két világháború közötti Hor-
thy-korszak egyik legfőbb alaptétele 
a revíziós politika volt, vagyis a tria-
noni béke revideálásának, felülvizs-
gálatának minden szinten érezhető 
szándéka, mely állami vezérelvként 
a Magyar Királyság külpolitikájának 
legfőbb mozgatórugóját alkotta. A 
magyar revízió megvalósítását egyet-
len nagyhatalom sem támogatta egé-
szen 1933-ig, amikor Németország 
frissen megválasztott kancellárja, 
Adolf Hitler kifejezte hajlandóságát 
az elcsatolt magyar területek vissza-
szerzésének támogatására. A magyar 
revíziót következetesen támogató 
német politika – mely 1938 és 1940 
közt összesen majdnem 80 ezer km2-t 
adott vissza hazánknak – végül tel-
jes mértékben Németország oldalára 

állította Magyarországot, mely így 
1940. november 20-án csatlakozott a 
Háromhatalmi egyezményhez. A csat-
lakozás bizonyos kötelezettségeket is 
jelentett, melyek közül néhány telje-
sítését ugyan módunkban állt volna 
halogatni, ám 1941-től tartósan már 
nem voltunk képesek ellenállni. Ha-
zánk 1941. június 27-én, Kassa pro-
vokatív bombázása után lépett a má-
sodik világháborúba, és 1941. július 
1-től katonailag, saját hadseregeivel is 
aktív részese lett a Szovjetunió elleni 
harcnak. Az első, orosz földre támadó 
magyar katonai egység, a Kárpát-cso-
port 1941 nyarán és őszén egészen a 
Donyecig tört előre, de ekkorra olyan 
súlyos veszteségeket szenvedtek, 
hogy a magyar hadvezetés német en-
gedéllyel hazarendelte az egész táma-
dó alakulatot. Magyarország második 
Szovjetunióbeli hadműveletét 1942 
áprilisában kezdte meg, amikor a Jány 
Gusztáv vezérezredes parancsnoksága 
alá helyezett, 207 ezer fős 2. magyar 
hadsereg – a „Kék” hadművelet kere-
tében – Voronyezs felé indult, hogy a 
Don partját biztosítsa. Bár a rendelke-
zésre álló teljes fegyvermennyiségnek 
és gépjárműállománynak mintegy fe-
lét megkapták, a zömmel gyalogosala-
kulatokból álló hadsereg felszereltsé-

ge nemcsak a német, hanem a szovjet 
szintet sem érte el. A Voronyezstől dél-
re, a Don mentén meghatározott 200 
km hosszú frontvonal biztonságos vé-
delmére a magyar csapatok ezért ele-
ve, létszámuknál és fegyverzetüknél 
fogva képtelenek voltak. A szokatla-
nul hideg idő és az ellátási nehézségek 
tovább gyengítették ellenálló erejüket. 
A Sztálingrádnál bekövetkezett német 
vereség nyomán, 1943. január 12-én 
kezdődő nagyarányú szovjet támadás 
többszörös túlerővel rohanta le a ma-
gyarok állásait, és két nap alatt áttör-
te a védelem vonalát, a hónap végére 
pedig minden magyar ellenállást fel-
morzsolt. Hitler és Horthy parancsa-
inak engedelmeskedve, Jány Gusztáv 
vezérezredes a végsőkig való kitartást 
írt elő védekező és részben bekerített 
alakulatainak. A szovjet túlerő és a 40 
fokos hideg mellett ezzel is magya-
rázható, hogy a kéthetes harcokban 
a magyar második hadsereg kataszt-
rofális veszteségeket szenvedett, így 
a visszavonulás elkerülhetetlen volt.  

A viszontagságos körülmények kö-
zött visszavonuló 2. magyar hadse-
reg 1943 áprilisára ért haza, és került 
ideiglenesen elkülönítő táborokba. A 
hadseregből mintegy 40 ezren meg-
haltak, 35 ezren megsebesültek, so-
kan eltűntek, és mintegy 60 ezren 
fogságba estek.   Májustól megkezdő-
dött a magyar hadsereg újjászervezé-
se. Bizonyos egységek viszont tovább-
ra is elláttak megszálló feladatokat a 
Szovjetunióban, bár ezek fogyatko-
zása miatt, a fronton is többször ke-
rültek bevetésre. Hajdúböszörmény 
szülöttei közül sokan vettek részt a 
2. magyar hadsereg hadmozdulata-
iban, haltak hősihalált a harcokban, 
vagy tértek haza. O Szabó Zsigmond 
harckocsizóként vett részt a Don folyó 
környékén zajló csatákban, neki nagy 
szenvedések árán sikerült hazajutnia. 
Visszaemlékezése Varjasi Imre „Meg-
szenvedték” című könyvében, „Pokol 
az Uhta folyónál” címmel olvasható. 
Az akkori kortárs énekes, Karádi Ka-
talin „Valahol Oroszországban” című 
könny csalogató, szomorú dalát hall-
gatva, 79 év távlatából is átérezzük a 
katonákat hazaváró családtagok és a 
végtelen orosz földről hazavágyó hon-
védek hősies helytállását, tragédiáját. 

Tatár Antal

vényén mutatták be, a Papp János ál-
tal gyűjtött böszörményi népdalokból, 
Stankóczi László főhadnagy, a debrece-
ni helyőrségi fúvószenekar vezetője ál-
tal írt művet, „Böszörményi dallamok” 

címmel. 1984. december 16-án, a Sillye 
Gábor Művelődési Központ átadásán a 
fúvószenekar is közreműködött, ahol 
a Böszörményi népdalfeldolgozáson 
kívül elhangzott Hajdú András „Haj-
dú indulója” is. Ezt először hallhatta a 
közönség Hajdúböszörményben, ősbe-
mutató volt. 1985-ben a fúvószenekar 
megszerezte első „Arany minősítését”. 

Szálkai János 1992-1996 között di-
rigálta a fúvószenekart. Rendszeresen 
adtak koncertet, részt vettek a városi 
ünnepségeken, a környékbeli telepü-
léseken. Táboroztak Balatonkenesén, 
Gergelyiugornyán, ahol napi szinten 
koncerteztek. Az első külföldi vendég-
szereplés 1993-ban az ő vezetésével va-
lósult meg. A zenekar akkor egy hetet 
töltött az olaszországi Norma város-
ában. A könnyedebb műfaj felé is ekkor 
fordult a zenekar. 

Tanyi Zoltán 1995. szeptember 15-
én tartotta az első próbáját. Vezetése 
alatt több versenyen, minősítésen, ki-
ránduláson, fesztiválon vettek részt az 
együttessel. Szombathelytől Göncig, 
legalább 100 településen ismerik a Haj-
dúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar 
nevét. Eljutottak a testvérvárosok-
ba, Lengyel-, Olasz- és Horvátország-
ba, emellett jártak Németországban, 
Romániában, Montenegróban, Szer-
biában. 1997-ben alakult meg a fú-
vószenekar támogató egyesülete, Haj-
dúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar 
Baráti Kör Egyesület néven, mely a mai 
napig segíti az együttes működését. 
A Virágkarneválokon több mazsorett 
csoporttal közösen vonultak fel. Ér-
dekességként elmondható, hogy volt 
olyan időszak, amikor a zenekarban 
22 testvérpár játszott, ez több mint 40 
gyermeket jelentett valamint a zeneka-
ron belül több mint 10 házasság kötte-
tett. 1995 óta legalább 200 mű került 
a zenekar repertoárjára. Az 55 éves 
jubileumi hangversenyen Kiss Attila 
polgármester, Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata nevében díszoklevelet 
adott át a Hajdúböszörményi Ifjúsági 
Fúvószenekar mindenkori vezetőjének 
és karmesterének és valamennyi tagjá-
nak, színvonalas és minőségi szórakoz-
tatásukért.

-berki-

Magyar harckocsi a Donnál, 1943. január
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Aki tudja, mit akar
Tehetségeink

Tóth Tamás Bence, a Bocskai-
gimnázium sokoldalú tanulója. 
Kitűnő eredményeket ért el, töb-
bek között a robotikában, a nép-
táncban és a tanulásban is.

 
– Ha itt és most kellene a névjegykár-

tyádat elkészíteni, mi kerülne rá?
– Tóth Tamás Bence, a Bocskai 

István Gimnázium 11-es tanulója. A 
robotika és a disputa szakkör tagja, 
néptáncos. Röviden ennyi. 

– A robotika világába mikor és ho-
gyan kerültél be?

– Kisgimnazista voltam, ötödik 
osztályos koromban kerültem az in-
tézménybe. A beiratkozásnál kap-
tunk egy értesítést, hogy jelentkezni 
lehet a robotika szakkörre. Kipróbál-
tam, és már nagyon tetszett. Így az ta 
ott vagyok. 

– Mi vonz a robotikában?
– Ez egy nagyon érdekes terület. 

Külön öröm, hogy innovatív dol-
gokkal foglalkozhatok, amik később 
újításokat hozhatnak. Illetve, ez egy 
folyton átalakuló tudományág, ezért 
mindig tartogat érdekességeket. Töb-
ben járunk a szakkörbe, nagyon jó, 
hogy csapatban lehet dolgozni. 

– Mennyi időt fordítasz erre a tevé-
kenységre?

– Hetente egy szakköri foglalko-
zásra járok, ami körülbelül három 
órát ölel fel. De fontosabb versenyek 
és programok előtt, több időt is beik-
tatunk. Általában otthon is szoktam 
foglalkozni pluszban egy-egy feladat-
tal.

– Legnagyobb sikerednek mit tartasz 
a robotikában?

– Több országos versenyen értünk 
el kimagasló eredményt a csapattal. 
Most indult egy Erasmus Program, 
amiben a robotika szakkör négy 
tagjával és két tanárunkkal veszünk 
részt. Ennek a kiírásnak köszönhető-
en, hat országba utazhatunk el. Nov-

emberben már voltunk Törökország-
ban. Itt élményeket, tapasztalatokat, 
valamint barátokat szereztünk. Eze-
ket sohasem felejtjük el.  

– Eddigi legérdekesebb robotod?
– Ez a Katica volt. Egy Muszka Dá-

niel által tervezett tanulórobot, amit 
ő még analóg formában épített meg. 
Mi ezt digitális formára dolgoztuk át, 
relék és kapcsolások helyett, változó-
kat és különböző programszerkezete-
ket használva. Ezzel, egy programozó 
versenyen jó eredményt értünk el.

– Mi a helyzet a néptánccal?
– Az óvodában, nagycsoportos ko-

romban kezdtem el táncolni. Jelen-
leg a Bocskai Néptáncegyüttesben 
táncolok. Nagyon jó a közösség, egy-
re jobban összekovácsolódunk. Kü-
lön örülök, hogy a népi kultúránkat 
is művelhetjük. Célom, hogy minél 
több tájegység koreográfiáját megta-
nuljam. 

– Táncosként miben méred a sikert?
– A jól sikerült műsor után, amikor 

mindenki megtapsol minket. Ezt kö-
vetően pedig jönnek a személyes visz-
szajelzések. 

– Disputa szakkör. Erről mit lehet 
tudni?

– Ott kritikus gondolkodásra ta-
nítanak minket, és egy nagyobb rá-
látást adnak az életünkre. Vitaverse-
nyekre járunk, melyeken mind a két 
oldalt megfogalmazzuk. Ehhez érve-
ket kell gyűjtenünk, és meg kell győz-
ni a másik felet. Járunk például az 
Országház és az Európai Parlament 
magyarországi képviselete által szer-
vezett rendezvényekre, amelyeken 
az aktuális helyzetbe pillanthatunk 
bele. Ilyen alkalmakkor kérdéseket 
is tehetünk fel a képviselőknek, vagy 
akár egy plenáris ülést szimulálha-
tunk.

– Mi az, ami még kitölti a napjaidat a 
tanuláson kívül?

– Szeretek olvasni, és csak úgy pi-
henni néha. Legjobban a 
családom és a barátaim kö-
rében kapcsolódok ki. Sze-
retek velük sokat találkozni 
és beszélgetni, illetve ked-
velek társasjátékozni is. 

– Lassan el kell 
gondolkoznodni azon, ho-
gyan tovább. Hol szeretnél 
továbbtanulni?

– Egy álomterületen, a 
molekuláris bionikai mér-
nök szakon. Ez a biológiát 
és az informatikát ötvözi. 
Ez nagyon innovatív tudo-
mányterület. Ezzel sokfelé 
lehet elhelyezkedni.

– Kedvenc tantárgyad?
– Legjobban a biológiát 

és az informatikát kedve-
lem. 

– Mi a legnagyobb álmod?
– Most az, hogy felvegye-

nek az egyetemre. A válasz-
tott szakom pedig megfele-
lőnek bizonyuljon. 

bertalan

Középiskolai továbbtanulás előtt

Sok diák a városban szeretne 
továbbtanulni nyolcadik után. 
Hajdúböszörményben három in-
tézményben is várják a fiatalokat. 
Ezúttal a Veress Ferenc Szakkép-
ző Iskola által nyújtott lehetősé-
gekről Rózsáné Ócsai Edit igazga-
tónőt kérdeztük. 

– Milyen képzési formákra, szakokra 
lehet jelentkezni a Veress Ferenc Szak-
képző Iskolában?

– A jövő tanévben szakképző iskolai 
osztályokat fogunk indítani a nyolca-
dik osztályt végzetteknek. Kereske-
delem, szociális, turizmus-vendéglá-
tás, valamint építőipar ágazatokban 
kínálunk szakmatanulási lehetőséget. 
Tehát a gyerekek több ágazatra je-
lentkezhetnek. Kilencedikben ágazati 
alapoktatást tartunk, amely ágazati 
alapvizsgával zárul. Ennek sikeres le-
tételét követően, a következő két év-
ben, a szakirányú oktatást a tanulók 
duális képzőhelyen is tölthetik, a szak-
mai ismeretek minél eredményesebb 
elsajátítása érdekében. Iskolánkban 
tanulhatók a Kereskedelmi értékesí-
tő (eladó), a gyermek és ifjúsági felü-
gyelő, a szakács, a pincér - vendégtéri 
szakember, a kőműves, a szárazépítő 
és a bádogos szakmák. Ezekről a szak-
mákról  a www.ikk.hu honlap nyújt 
bővebb tájékoztatást. 

– Hány diákot vesznek fel a jövő tan-
évre?

– A tervünk, hogy minden szakmára 
tizenkét tanulót veszünk fel. Ennyien 
alkotnak egy csoportot. 

– Kinek ajánlja az Önök iskoláját?
– Minden olyan fiatalnak ajánlom, 

aki szeretné az érdeklődési körének 
megfelelő kreativitását fejleszteni. 
Megjegyzem, hogy a szakképző isko-
la elvégzése után tovább lehet tanul-
ni, érettségit is lehet szerezni, illetve 
újabb szakmát szintén elsajátíthatnak 
a fiatalok.  Előny, hogy a szakképző is-
kolában 3 év alatt szakmához juthat-
nak a tanulók. Az válassza az iskolán-
kat, aki mesterré akar válni egy-egy 
szakterületen. Szükség van a jó szak-
emberekre. Ehhez nálunk megkap 
minden segítséget. Figyelmébe aján-
lom intézményünket azoknak is, akik 
nem szeretnének hosszú évekig várni 
azzal, hogy elkezdjenek dolgozni. Ta-
nulmányi eredményekben a felvételi 
elbírálásunk alapja az ötödik, hatodik, 

hetedik év végi és nyolcadik félévi ér-
demjegyek matematika, történelem, 
magyar nyelv és irodalom, idegen 
nyelv és biológia vagy földrajz tantár-
gyakból. Az elvárás, hogy legalább kö-
zepes eredményt érjenek el a tanulók. 
A gyengébb képességű gyerekeknek 
is tudunk lehetőséget biztosítani. Ki-

emelném, hogy a szakmai oktatásban 
tanulók 9. évfolyamtól ösztöndíjra 
jogosultak, a szakirányú oktatás ide-
je alatt pedig, ha a tanuló nem duá-
lis képzésben vesz részt, tanulmányi 
átlag alapján meghatározott összegű 
ösztöndíjra válik jogosulttá. Ameny-
nyiben a tanuló duális képzésben vesz 
részt, szakképzési munkaszerződés 
alapján szerezhet jövedelmet a vál-
lalatoknál. Nálunk eddig mindenkit 
sikerült duális képzés keretében válla-
latoknál, vállalkozásoknál elhelyezni. 

– A felvétellel kapcsolatban hol talál-
hatnak információkat a továbbtanulók?

– Az online térben több helyen is je-
len vagyunk. Elsődleges hírforrásként 
az iskolánk honlapját ajánlom. Itt 
mindig az aktuális információkat ol-
vashatják. Nyílt napokat is szoktunk 
szervezni, hogy bemutassuk az intéz-
ményünkben folyó munkát. Jelenleg 
ezek elsősorban az online térben való-
sulnak meg, de volt példa a személyes 
találkozásra is. Van egy animációs kis-
filmünk is, amely szintén a szakképző 
iskola bemutatását szolgálja. Ennek a 
fő üzenete az, hogy akinek van lehető-
sége és olyan szakmát szeretne tanul-
ni, amit itt is el lehet sajátítani, az ne 
menjen más településre. Sok előnye 
van annak, hogy itt maradunk, ahol 
lakunk. A családdal többet lehetünk 
együtt, nem kell utaznunk. Pénzt, 
energiát és időt takaríthatunk meg. A 
barátaink is helyben vannak, az időt, 
amit megtakarítunk, más hasznos 
tevékenységre is fordíthatjuk. Pró-
báljunk egy világot itt felépíteni ma-
gunknak.  

– Milyen határidőt kell betartani a fel-
vételi eljárásban a továbbtanulóknak?

– A jelentkezési határidő február 
18-a. Ez ideig kell benyújtani a jelent-
kezést. Az alapfokú intézmények segí-
tik a diákokat a jelentkezési lap kitöl-
tésében. Nálunk nincs felvételi vizsga. 
Jól kell dönteni, hogy a gyerek hová 
szeretne menni, és a sorrend megha-
tározása is fontos.                            B.E.
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Egy születésnap margójára
A Hajdúböszörményi Ütős-

együttes a napokban ünnepli 
harmincadik születésnapját. So-
raikból zenét szerető, valamint 
országosan ismert profi zenészek 
kerültek ki. Történetükről Sán-
dor László alapító-zenekarvezetőt 
kérdeztük.

– Honnan a dobolás szeretete?
– Tízéves koromban a zeneiskolába 

jártam furulyázni. Ekkor meghallot-
tam a fúvószenekar dobosát játszani. 
Nagyon megtetszett. Eldöntöttem, 
hogy én is ezen a hangszeren szeret-
nék játszani. Nagy László igazgató úr-
nak köszönhetően átmehettem arra a 
tanszakra. 

– Milyen ötletből indult az együttes?
– Akkor már hosszú évek óta dobol-

tam, többek között a Minaret együt-
tesben. Amikor lehetőséget kaptam 
Harsányiné Timike nénitől, hogy ta-
níthassak a zeneiskolában, átvettem 
a tanszakot. Neki köszönhetem a pá-
lyámat. Felvetődött bennem, mi len-
ne, ha alakítanánk egy ütősegyüttest 
a diákokból és a barátokból. Mindenki 
mellém állt, elmondhatta, amit szeret-
ne, és ezt lefordítottuk a zene nyelvére. 
A zenekart 1992-ben alapítottuk. Pon-
tosan harminc éve, január 19-én. Húsz 
fővel kezdtünk. Augusztus 20-ra bevá-
lasztották a műsorunkat a Virágkarne-
válra. Ez egy nagyon nagy dolog volt. A 
saját zenénket játszottuk. Ezt nagyon 
értékelte a közönség. Pár hónapos gya-
korlás után nagy sikert arattunk. Nem 
kis felelősség volt százhúszezer ember 
előtt muzsikálni. 

Alkotó közösség

– Hogyan jött a névválasztás?
– Abban az időben nagyon sok 

együttes a városa nevével lépett fel. 
Ezért is szerepel a nevünkben Haj-
dúböszörmény. Később a nemzetkö-
zi dobos és ütős gálán, Fábry Sándor 
művész úrnak köszönhetően kaptuk a 
másikat, a Leslie Alex Percussion Band 
elnevezést. 

– Kezdetekben milyen célokat tűztek ki?
– Az volt a fő törekvésünk, hogy sa-

ját zenét játszunk. Ez napjainkban is 
így van. Ennek a megkomponálása, le-
írása szerepelt a céljaink között. Min-
denki hozzátehette a magáét. Máig 
együtt állítjuk össze azt a műsort is, 
amivel szórakoztatjuk a közönséget. 

– Hogyan emlékszik vissza a kezdetek-
re?

– Mint minden kezdő csapatnak, 
meg kellett mutatnunk, hogy ez a tár-
saság életképes. A hangszerpark még 
nem nagyon állt a rendelkezésünkre, 
de ezt a problémát is mindig áthidal-
tuk. Két éven belül szerencsére sike-
rült megfelelő hangszereket vásárolni. 
Emellett több fellépő ruhát is készít-
tettünk. Ebben mindig nagyban segí-
tett az önkormányzat, helyi vállalko-
zók és a szülők. Ez máig is így van.  

– Mikor volt a csapat első bemutatkozó 
fellépése?

– Az első bemutatkozó fellépésünk 
1992. május 1-jén volt, a Fürdőkert-
ben. Közel három hónappal a meg-
alakulásunk után. Körbeálltunk és 
bemutattuk a műsorunkat. Ezután, a 
harminc év alatt több mint ezer fellé-
pésünk volt, melyeken saját műsor-
számunkat adtuk elő. Mivel a mi szak-
mánkban fontos az improvizáció is, 
így mindig mást hallhatott a közönség 
tőlünk. Többségében hazai koncertdo-
bogókon mutatkoztunk be, de több-
ször külföldön, a testvérvárosainkban 
is felléptünk. 

– A három évtized alatt hány zenészt 
nevelt ki az együttes?

– Akik profik lettek és a pályán te-
vékenykednek, azok száma húsz főre 
tehető. Természetesen nem elha-
nyagolható az sem, hogy a többiek is 
megszerették a zenét. Arra különösen 
büszke vagyok, hogy közülük kilenc-

venegyen diplomát is szereztek. Te-
hát a dobolás a tanulásban is segítette 
őket. 

– Milyen szintre jutottak el ezek a fia-
talok?

– Amit a mi szakmánkban el lehet 
érni, a legmagasabb szintre jutottak el. 
Van, aki országos elismerést is kapott 
a közelmúltban. Többen főiskolát vé-
geztek, vagy a Kőbányai Könnyűzenei 
Stúdió hallgatói lettek. Mai napig a ve-
zető zenekarokat erősítik dobosként. 
Sokan neves énekeseket kísérnek. 
Hosszú lenne felsorolni a neveket. 

Muzsikáló ütősök

– Melyek voltak a legfontosabb mér-
földkövek az együttes életében?

– A már említett megalakításon és 
Virágkarneválokon túl, a Ceglédi Nem-
zetközi Dobos és Ütős Gála programjai 
voltak ilyenek. 1994-től minden gálán 
részt vettünk, velünk nyitották meg a 
programot. Tizenöt alkalommal mu-
tatkoztunk be itt. 

– A szakmával milyen kapcsolatot ala-
kítottak ki?

– A gyerekek jövője miatt is nagyon 
jó kapcsolatot alakítottunk ki Jávo-
ri Vilmossal, Martonosi Györggyel, 
Szendőfi Péterrel. De a zeneművésze-
ti főiskola és a kőbányai stúdió töb-
bi tanárával is nagyon jó kapcsolatot 
ápoltunk. A városból elkerült profi 
zenészekkel is tartjuk a kapcsolatot. 
Mi olyanok vagyunk, mint egy nagy 
család. A tanítványok többször felhív-
nak telefonon. Nem szakadt meg a jó 
kapcsolat. Azok a gyerekek is gyakran 
keresnek, akik nem ezen a pályán bol-
dogulnak. 

– Hogyan érzi, mi a sikerük kulcsa?
– Az, hogy a saját zenénket mutat-

juk be. Ha már megtanultuk precízen, 
pontosan, és a zenei formáknak meg-
felelően leírtuk a darabot, azt teljes 
odaadással adjuk elő a közönségnek. 
Mosolyt csalunk az arcokra a kompozí-
cióinkkal. A lüktetésen keresztül érzik 
azt a pozitív üzenetet, amit szeretnénk 
közvetíteni. Mi ütők segítségével szó-
laltatunk meg dobokat, ugyanakkor 
muzsikálunk is. 

– A zenéléshez mennyire lényeges a 
biztos családi háttér?

– A zene az gondolkodást igényel. 
Ha nincs meg a nyugodt családi hát-
tér, akkor ebbe hiba csúszik be. Az 
is lényeges, hogy a zenekar érezze a 
szülők támogatását. Az elmúlt évtize-
dekben nekünk nagyon sokat segítet-
tek a szervezésben, a felügyeletben, a 
hangszerek beszerzésében és a fellépő 
ruhák elkészítésében, valamint a meg-
felelő emberek megismerésében. Min-
dig megkaptam az erkölcsi támogatást 
tőlük. 

Meghatározó évek

Czibere József országos hírű, elis-
mert profi zenész, így emlékszik az 
együttesben eltöltött évekre.

– Sándor László tanár úrral 1990-
ben találkoztam először, amikor a ze-
neiskola ütőhangszeres tanára lett. 
Harmadikos voltam a zenesuliban, 
klasszikus ütőhangszereken tanultam 
játszani. Szerettem volna a debreceni 
zeneművészeti szakközépiskolában to-
vábbtanulni. Mivel abban az évben volt 
egy kéztörésem, a klasszikus tanárok 
lemondtak rólam. Ekkor jött Laci bá-
csi, és egy számomra teljesen új ütés-
technikát, hangszeres játékot és zenei 
hozzáállást kezdett tanítani. Már meg-
ismerkedésünk elején mondta, hogy 
létre szeretne hozni egy ütősegyüttest. 
Május elsején volt az első fellépésünk a 
Fürdőkeretben. Ő írta a darabot, amit 
ha jól emlékszem mindössze kétszer 
volt lehetőségünk elpróbálni. A buli 
előtt pár nappal Laci bácsi szólt a négy 
legidősebb gyereknek - köztük nekem 
is -, hogy nekünk kell majd két-két 
perces improvizációkat bemutatni a 
darabban úgy, hogy előtte addig csak 
kottából játszottunk megírt anyagot. 
„Kiteszitek a stoppert és két percig ab-
ból, amit tanultunk játsszátok, ami az 
eszetekbe jut” –  tanácsolta. 

Az ütősegyüttes volt zenei pályafu-
tásom legfontosabb iskolája, hiszen 
a fellépések alatt mindent - amit az 
együtt zenélés során fontos tudni - 
megtanultam. Az egymásra figyelés, 
stíluselemek ismerete, dinamika, kis-
érés, szólisztikus játék, improvizáció 
ismereteit. A mai napig, amikor telje-
sen ismeretlen zenekarokban játszot-
tam, akkor ezekkel a tapasztalatokkal 
mindig gond nélkül be tudtam illesz-
kedni. 

Bertalan Erzsébet

Így főzünk mi 

Amikor kiürül a kondér
Szabó Sándor hajdúböszörmény-

ben született. Eredeti szakmája 
gépkocsivezető, a 70-es években a 
Mezőgépnél kezdett dolgozni, utá-
na a Gelkánál és a mentőknél sofőr-
ként dolgozott.

 Feleségével két gyermeket neveltek. 
A Dóry József Nótaklub vezetője, tag-
ja a Kertbarát körnek és a Varga Lajos 
Kultúrkörnek. Szabadidejében városi 
rendezvényeken, fesztiválokon, baráti 
társaságoknak főz nagy adagban, üstök-
ben.

– Kitől tanulta, s honnan a főzés iránti 
szeretete? 

– A régi öregektől, akik sokat főztek 
különböző alkalmakra, mellettük segéd-
keztem, és hosszú időbe telt, míg meg-
tanultam az apró fortélyokat is. Mint a 
család legnagyobb gyereke, 10 éves ko-
romban már besegítettem édesanyám-
nak a konyhában. 

– Mi a kedvenc étele?
– Több is akad, így a birka- és a mar-

hapörkölt, a töltött- és a toroskáposzta 
is a kedvenceim közé tartozik, s szívesen 
fogyasztom és főzöm azokat.

– Mi a specialitása? 
– A halászlé, a pacalpörkölt és a bab-

gulyás. Szerintem ezeket az ételeket a 
hagyományos ízvilággal, sokak kedvére 
tudom elkészíteni.

– Hétköznapokon is aktív a konyhában?
– Igen, de a süteményeket a feleségem 

készíti – mondja mosolyogva beszélge-
tőpartnerem.

– Milyen alkalmakra szokott főzni? 
– Városi rendezvényeken, a nóta-

klub, a kertbarátok és a kultúrkör ösz-
szejövetelein gyakran veszek fakana-
lat a kezembe. Szép emlék fűz például 

a legelső nagyobb főzésemhez, amely 
a város főterén 1998-ban volt. Ott 11 
üstben marhapörkölt készült. A végén 
mind elfogyott. S egy főzőembernek ez 
a legnagyobb elismerés. De emlékezetes 
nagyrendezvények voltak a hajdúbö-
szörményi, derecskei, illetve nagysza-
lontai disznótorok is. Mindenhol más a 
disznótor hagyománya. Túrkevén pél-
dául 35 disznót vágtak, és a kábítástól 
egészen a folyamat végéig, az ételek el-
készüléséig, mindent bíráltak.

– Nagyobb adag étel főzésénél mire kell 
odafigyelni?

– Alapvetően fontos a jó alapanyag, a 
hús minősége, a fűszerek aránya, a hagy-
ma mennyisége. A marhahús száraz, a 
disznó húsa zsíros, erre is oda kell figyel-
ni. Többször kóstolták birkapörköltömet 

olyanok, akik nem szeretik az íze miatt, 
de az általam elkészített ételt ízletes-
nek találták.  Aztán úgy kell tüzelni az 
üst alá, hogyha például egy cigis dobozt 
bedobunk a széthúzott tűzifák közé, an-
nak nem szabad meggyúlnia, én ezt így 
tanultam.  A birkahús faggyú ízét leg-
jobban a fokhagyma és az avas szalonna 
veszi el. 

– Megosztaná velünk ez utóbbi recept-
jét?

– Természetesen. 10 kg húshoz 1,5 
kg hagyma, 1 kg zsír, ízlés szerint fok-
hagyma, bors, só, pirospaprika, kevés 
víz. Amikor a hús összeesik, feladja a 
zsírt, akkor tegyük bele a pirospaprikát, 
így szép piros lesz és óvatosan kell főzni 
kevés vízzel. Idős birkahúshoz több víz 
kell, mint a fiatal húshoz. a belszerveket 
a hússal együtt főzzük, a májat pedig 
csak a főzés legvégén adjuk hozzá, az 15-
20 perc alatt megfő.

Berki Edina
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Közérdekű információk

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

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET. Január 22-24. (reg-
gel 6-tól másnap reggel 6 óráig): dr. Kecskés 
Lajos (06-20-9-455-846).

HBCOM  ügyfélszolgálat:                         229-190
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

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

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

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak. 
„Szeretteim, én most elmegyek,
küzdöttem, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet. Isten veletek!”

A gyászoló család.

 MOLNÁR GÁBOR
(a volt Zója Tsz. nyugdíjasa)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

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

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Január 26-
án, szerdán Koláné dr. Markó Judit jegyző 
tart fogadóórát.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

hétköznap:  16.00–08.00 óráig

Gyógyszertári ügyelet

Ja
nu

ár

21. (péntek) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

22-23. (szo-vasárnap) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

24. (hétfő) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

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

26. (szerda) PatikaPlus Vörösmarty u. 4. Tel: 0620/3434-803

27. (csütörtök) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-305

28. (péntek) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-465

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

Kerékpárral rendelkező munkatársat kere-
sünk napilap kézbesítésére Hajdúböször-
mény  területére. Nyugdíjasok vagy csökkent 
munkaképességűek jelentkezését is várjuk! Fix 
jövedelem, kiemelkedő bérezés!
Érdeklődni hétköznap 09:00 és 16:00 között az 
alábbi telefonszámokon: 0630/630-8433.

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, ravatalára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak. 
„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”

A gyászoló család.

SZOLNOKI  ZSIGMOND

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk

Gyászjelentés

71 éves korában megpihent. Drága szerettünk 
temetése szűk családi körben,  2022. január 
20-án (csütörtökön)  13  órakor  a Hajdúbö-
szörményi Köztemető XXXIII. parcellájában, a 
Református Egyház szertartása szerint meg-
történt.
„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”

A gyászoló család.

SÓVÁGÓ ISTVÁN

A gyászoló család mély fájdalommal
 tudatja, hogy

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

NAGY MÁRTON
halálának 8. évfordulójára

„Csak azok halnak meg, akit elfelejtenek, 
örökké élnek, akit nagyon szeretnek.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafenn örök boldogságot.”

Szerető felesége, gyermekei, unokái

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

SZALKA IMRE
halálának 5. évfordulójára

„Arca még mindig itt lebeg szemem előtt. 
Igen, most is határozottan látom Őt. 
Könny szökik szemembe, hogyha Rá gondolok, 
Bár tudom, álmát vigyázzák angyalok.”

Szerető felesége, gyermekei, unokái, 
édesanyja és édesapja.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

MEZŐ SÁNDOR
halálának 4. évfordulójára

„Hiányzik egy érzés, egy szó, egy élet, 
hiányzik minden, mi körülölelt téged!
Kedves melegséged, ölelő karjaid, 
szemed fénye, mosolygó ajkaid.
Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. 
Megtölteni szépséggel a családod életét.
Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, 
mert szeretetünk irántad, oly végtelenül nagy.”

Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid.

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

BENKE ZOLTÁN
halálának 2. évfordulójára

„Életünknek egén fénylő csillag voltál,
Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál.
Most, hogy már kialudt az áldott fényed,
Pótolhatatlan a Te drága lényed.”

Szerető családja.

MegemlékezésSzületésnapi köszöntő
Kedves Édesanyánk! Most Elébed állunk,
Születésed napján minden jót kívánunk!
Sok-sok boldogságot és még jó sok évet,
Testi egészséget, lelki békességet!
Nyolcvan  éve jöttél erre a világra,
Bátran elmondhatod, nem éltél hiába.
Vannak gyermekeid, vannak unokáid,
Sok ember ilyenre mindhiába vágyik.
Sokszor megpróbált Téged is az élet,
Mindig erőt adott a Jóisten Néked.
Annyit segítettél, annyit tettél értünk,
Sok gondod volt velünk, míg emberré értünk.
Értünk haragudtál, sohasem ellenünk,
És a mai napig fogod még a kezünk!

Szeretettel köszöntjük

ERDŐS IMRÉNÉ
szül. Zolnai Zsuzsannát

80. születésnapján.

Kívánunk neki jó egészséget,
és szeretetben eltöltött  

boldog éveket.

Gyermekei és azok családjai 

Mindent nekünk adtál, mit anya csak adhat,
Hogyha beteg voltál, csak ritkán mutattad.
Ahogy szépen, lassan peregtek az évek,
Megőszült a hajad, megfáradt a lépted.
De vigyázó szemed most is ott van rajtunk,
Hálát rebeg Érted imáinkban ajkunk.
Kérjük a Jóistent, tekintsen le Terád!
Légy köztünk sokáig, ezt kéri a család!
Minden ajándéknál nagyobb a szeretet,
Ölelünk, csókolunk, most mi fogjuk kezed.
Ez a születésnap legyen örömteli,
Hol a szív a szívet forrón átöleli!
(…)

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN műkö-
dő klubok programjai
Január 26. 15 óra: az Aranykor Nyugdíjas 
Klub foglalkozása.
Január 28. 15 óra: a Varga Lajos Kultúr-
kör foglalkozása.

Lapzárta:
hétfő 14 óra.
szabadhajdu@hbcom.hu.
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Közelebb a 
csillagokhoz

A hajdúböszörményi Terminus 
Egyesület bejutott a TESCO által 
meghirdetett „Ön választ, mi 
segítünk” közösségeket támo-
gató program 2. fordulójába. 

Pályázatuk a „Közelebb a csillagok-
hoz-közösségi csillagászkodás” cím-
mel került a megmérettetésbe. Kér-
jük, hogy január 17-től február 13-ig 
a debreceni TESCO áruházakban 
szavazzanak a Terminus Ismeretter-
jesztő Egyesületre. Minden vásárlás 
után 1 darab zsetont kapnak, amit 
az áruházakban kihelyezett zseton-
gyűjtő pontokon dobhatnak be, a ki-
választott és támogatott szervezet 
és pályázati program mellé. 

Nyitva tartás: 

hétfő-péntek:  8.00 - 17.00

 Kálvin tér 12.     Tel.: 06 52 324 348

MUNKARUHÁZAT | VÉDŐBAKANCS |
VÉDŐCIPŐ|MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK| 

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

WorkWear Shop 
Munkaruházati boLt

Hajdúböszörményben a Wero Swiss Med Kft.-hez 
Hajdúböszörmény, Ipartelep u. 6. 

szövőgépkezelői munkakör 
betöltésére keresünk  kollégát/kolléganőt az alábbi feltételekkel:

Várjuk jelentkezésed, amennyiben:
– 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezel
– Precízen és megbízhatóan dolgozol
– Tudod vállalni a 3 műszakos munkarendet 
    és az álló munkavégzést
– Hosszú távra szóló álláslehetőséget keresel 

A munkakörben az alábbi feladatokat kell majd ellátnod: 
– szövőgépek kezelése
– minőségi követelmények betartása
– gyártáshoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése
– munkaterület tisztán tartása

gyártósori munkakör 
betöltésére keresünk  kollégát/kolléganőt az alábbi feltételekkel:

 Várjuk jelentkezésed, amennyiben:
– 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezel
– Tudod vállalni a 3 műszakos munkarendet 
    és az álló munkavégzést
– Hosszú távra szóló álláslehetőséget keresel 

A munkakörben az alábbi feladatokat kell majd ellátnod: 
– automata és fél-automatagépek mellett
   történő munkavégzés
– egyszerűbb gépbeállítások elvégzése
– minőségi követelmények betartása
– betanított gépkezelés, alapanyagfeltöltés

műszerész munkakör 
betöltésére keresünk  kollégát az alábbi feltételekkel:

- textilipari gépek és berendezéseinek karbantartási 
   és állagmegóvási folyamata

A műszerész álláshoz tartozó elvárások:
- Középfokú vagy szakmai végzettség
- Három műszakos munkarend vállalása

raktáros munkakör 
betöltésére keresünk  kollégát az alábbi feltételekkel:

- Rakodási előírások betartása és ellenőrzése
- Raktári rend kialakítása és fenntartása
- Beérkező anyagok kezelése
- Leltározásban való aktív közreműködés, 
   raktárkészletek ellenőrzése
- Késztermékek kiszállításra történő előkészítése

A raktáros álláshoz tartozó elvárások:
- Középfokú vagy középfokú logisztikai 
   végzettség
- Targoncavezetői jogosítvány
- Számítógépes ismeretek (MS Office,)
- Három műszakos munkarend vállalása

Oltási hétvége
A koronavírus elleni vakcinák 

beadatásával kapcsolatban fon-
tos tudni, hogy az oltási hétvégék 
keretében a szérumot a Kálvin 
téri rendelőintézetben lehet fel-
venni. Első, második és harmadik 
körös oltásokat is beadnak az or-
vosok. 

Az oltásokat csütörtökön és pén-

teken 14-18 óra között, háromféle 
oltóanyagból választhatóan adják 
be. Szombaton 10-18 óra között ol-
tanak négyféle oltóanyaggal.  Bármi-
lyen kérdés merülne fel az oltásokkal 
kapcsolatban, abban a háziorvosok is 
segítenek, illetve az oltópont számát 
is lehet hívni kérdés esetén: +36-20-
522-8595. 

A 18 év alattiak oltásával kapcso-
latban bővebb felvilágosítást a gyer-
mekorvosok adnak. 
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A hétvégén újabb bajnoki fordulót rendeztek az U11-es kenguru kosárlabda 
bajnokságban Debrecenben.  A HTE Jaguárjai az ACS Wildcats Baia Mare II. és 
a Cívis KK Fehértigrisek csapatával mérkőztek. „Az első mérkőzésünkön saj-
nos pontatlanul és kevésbé dinamikusan játszottunk, sok ziccert kihagytunk. A 
debreceni Tigrisek ezúttal megérdemelten győztek. A nagybányaiak csapata el-
len sikerült felpörögnünk, jobb százalékkal dobtuk a ziccereket is, pontosabban 
és határozottabban játszottunk. Ennek köszönhetően ezt a mérkőzést 60-25-re 
megnyertük” – mondta Szűcs Sándor, a csapat edzője.   A csapat tagjai: Szűcs 
Sándor edző, Abuczki Péter, Vass Tamás, Rab Márton, Szabó Bence, Orbán Szi-
lárd, Molnár Zsombor, Oláh Tamás. Fekete Anna, Lovas Hanna, Szekeres Kata, 
Kiss Debóra, Andorkó Ágnes, Marjai-Tóth Hedvig.

A Hajdúsági regionális hulladéklerakó- és kezelő telep 
2022.  február 1-jétől alkalmazandó hulladékezelési díjai

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK TOVÁBBRA IS DÍJTALANUL ELHELYEZHETŐ:
• Kommunális hulladék, lom 100 kg-ig évente 1 alkalommal háztartásonként a legutolsó hulla-

dékszállítási számla bemutatása, vagy ügyfélkód megadásával (feltétel: díjtartozás mentesség).
• Tiszta építési és bontási hulladék alkalmanként 200 kg- ig, évente több alkalommal is, (tégla, 

beton, föld, cserép, vályog stb.)
• Tiszta zöldhulladék alkalmanként 100 kg-ig (fű, falevél, gally) évente több alkalommal is,
• Bontatlan elektronikai hulladék, kivéve a fent említett képcsöves, képernyős berendezések,
• Tiszta másodnyersanyagok  pl.: üvegpalackok, hullámpapír,  újság papír, műanyag csomago-

lóanyag külön gyűjtve.
Telephelyen megvásárolható: komposzt (lakossági zöldhulladékból előállított), megtekin-

tett állapotban, gépjárműre rakva: 5 Ft/kg.
Iratmegsemmisítés díja: 80 Ft/kg + áfa. 

A telephely nyitva tartása: Hétköznap 8-16 óra között.
A helyszínen magánszemélyek bankkártyával is fizethetnek!

Megközelítés:  Czégényi útfél (a 4-es főutat Hajdúviddel összekötő út), 
GPS koordináták:

Észak 47.736341° és Kelet 21.554341°
Telefon: 06 52 710 613 (nyitvatartási időben hívható)

Megnevezés kezelés díja 

Kommunális hulladék, lom 21 Ft/kg + áfa

Gumiabroncs hulladék
(külső, belső kerékpár, motor, személy és teherautó abroncsok)

21 Ft/kg + áfa

Nyílászárók (műanyag, fa üveggel vagy anélkül EWC kódtól füg-
gően), műanyag kád, zuhanytálca, kabin

21 Ft/kg + áfa

Szigetelő anyag, EPS, kőzetgyapot hulladék stb. 40 Ft/kg + áfa

Tiszta építési és bontási hulladék (beton, tégla, cserép, föld) 2,5 Ft/kg + áfa

Kevert építési és bontási hulladék
(szigetelőanyagokkal, építési műanyag hulladékkal egyébbel 
szennyezett törmelék)

12 Ft/kg + áfa

Tiszta zöldhulladék, gally, nyesedék 12/Ft/kg + áfa

TV, monitor, ipari elektromos berendezések, 
megbontott elektronikai hulladékok

70 Ft/kg + áfa

 

2022. január 24 - január 28.

HÉTFŐ
Vegyes gyümölcsleves

Brokkolis csirkefalatok, párolt rizs

KEDD
Sárgaborsó krémleves

Mustáros sertésflekken, petrezselymes burgonya

SZERDA
Egresleves

Sokmagvas bundában sült jércemell, hasábburgonya, tartár

CSÜTÖRTÖK
Frankfurti leves

BBQ oldalas, steakburgonya, savanyú káposzta

PÉNTEK
Tarhonyaleves
Rakott karfiol

Peter Shaffer: 
„RÖVIDZÁRLAT”

2022. február 7.
19 óra

„Black Comedy”
a Veres1 Színház vendégjátéka

Jegyek vásárolhatók a
művelődési központ gazdasági irodájában 3800 Ft-os áron.

Tel: +3620-560-4383, e-mail: gazdasagi@hbcom.hu

Helyszín:

SILLYE GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ színházterme

A ruhatár díjtalan, használata kötelező.

Kosárlabda

• ÁLLATGONDOZÓ
 és 

• GÉPI FEJŐS
tejelő szarvasmarha telepre

Álláshirdetés
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!

• VÍZSZERELŐ
• TEHERGÉPKOCSI-

  VEZETŐ 
(ADR, 

állatszállítási engedély előny)

Jelentkezni 

BAKÓ CSABÁNÁL
a 06-20-219-0665 

 telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel  a jelentkezőket!
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SILLYE-BÉRLET

Napi menü, helyszíni fogyasztás esetén: 1390 Ft
Napi menü, kiszállítással /elvitelre egyszer használatos dobozban: 1490 Ft

Állandó menü (rántott vagy natúr szelet, rizs, hasábburgonya, vegyes köret) helyszíni fogyasztás esetén: 1540 Ft
Állandó menü, kiszállítással / elvitelre egyszer használatos dobozban: 1640 Ft

Környezettudatos, lebomló csomagolás: +400 Ft
Köretváltozás esetén 500 Ft felárat számolunk fel.

 


