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„Civilek a pályán”

Lapunk előző számában már 
részletesen beszámoltunk a Város 
nap eseményeiről. Ezúttal a szer-
dai programokról készült tudósí-
tásunkat olvashatják. 

Nagy érdeklődés mellett, immár ti-
zennyolcadik alkalommal rendeztek a 
Városnapja programsorozatának kere-
tében történelmi konferenciát. Az idei 
tanácskozásnak a Maghy-ház adott 
otthont, szeptember 14-én. A kon-
ferencia témája „Hajdúböszörmény 
társadalmi-, egyesületi- és sportélete 
a két világháború között” volt. A ren-
dezvényen elsőként Szendiné dr. Or-
vos Erzsébet megyei levéltárigazgató 
szólt a megjelentekhez. Kiemelte, már 
többéves hagyomány, hogy a város 
önkormányzata és a levéltár együtt-
működésének köszönhetően tartják 
meg a történelmi konferenciát. Kiss 
Attila polgármester megnyitóbeszédé-
ben külön hangsúlyozta, hogy a város-
ban mindig jelen volt a társasági élet, 
több kör működött kiválóan. Ez ma is 

így van – tette hozzá a városvezető. A 
köszöntőket követően az előadások 
hangzottak el. Szekeres Gyula, a Haj-
dúsági Múzeum igazgatója a Temet-
kezési Egyletek Hajdúböszörményben 
címmel tartott tájékoztatót. Elmond-
ta, hogy a temetkezési egyletek civil 
kezdeményezésként alakultak meg. Az 
1830-as években kezdődött meg ezek-
nek a kifejlődése.

– A városban sorra alakultak az egy-
letek. Volt úgy, hogy Böszörményben 
tizenegy működött. A céljuk az volt, 
hogy a temetkezést minél könnyebbé 
tegyék. Volt olyan szervezet, amely 
több mint négyezer tagot számlált. Az 
előtakarékosság intézményével mű-
ködtek. 

Bagosiné O. Szabó Katalin nyu-
galmazott középiskolai tanár a helyi 
amatőr színházi életet ismertette meg 
az érdeklődőkkel. A kezdetekkel kap-
csolatban kifejtette, hogy kutatások 
szerint első műkedvelő előadásnak az 
1846. október 11-én bemutatott Szö-
kött katona című népszínművet ismer-

jük. 
– A plakát elárulja a műkedvelő cso-

port létezését. Azt, hogy a Kerületház-
ban van az előadásra alkalmas hely, a 
bevételt pedig a kisdedóvó megalapí-
tására ajánlották fel. A szereplők nevét 
sajnos csak a kezdőbetűk – nők eseté-
ben még azt sem – jelzik. 

A konferencia további részében 
Husvéth András főlevéltáros tanul-
mánya hangzott el Az ifjúsági önkép-
zés Hajdúböszörményben címmel, 
amelynek keretében részletesen szólt 
a cserkészet, a leventemozgalom hét-
köznapjairól. Majd Varjasi Imre fiókle-
véltár-vezető a város két világháború 
közötti sportéletéről szóló előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők. El-
mondta, hogy a pezsgő sportélet mel-
lett hasonlóan széles kínálattal rendel-
kező társadalmi élet volt a városban. 
Olvasókörök, egyletek, amatőr szín-
játszó társulatok, gazda- és iparos „ci-
vil” szervezetek és más közösségek 
működtek Böszörményben. Ezek biz-
tosították a kulturális-, társadalmi- és 

sportéletet. A két világháború között 
széles skálája volt a sportolási lehe-
tőségeknek. Az asztalitenisztől, a ví-
váson, a labdarúgáson, a füleslabdán 
át, az atlétikán keresztül sok szakágat 
meg lehetett találni a városban. Baj-
nokokat nevelt ki  az 1919-ben alakult 
HTE. Például gerelyhajításban, a ’20-as 
években három évig volt országos első 
Bácsi Péter, aki nem mellesleg 7 évig 
vezette a vármegye bajnokságát és 150 
érmet szerzett pályafutása során – zár-
ta gondolatait Varjasi Imre.

Közvetlenül a konferencia után a 
„Civilek a pályán” című időszaki kiállí-
tást nyitották meg a Maghy-házban. A 
tárlatot a levéltár és a múzeum munka-
társai készítették. A kiállítást Szekeres 
Gyula múzeumigazgató és Kiss Attila 
polgármester ajánlotta a nagyközön-
ség figyelmébe. Tárlatvezetést Varjasi 
Imre tartott, akitől megtudtuk, hogy 
itt a böszörményi civil szervezetek, 
egyesületek írásos és képi, valamint 
tárgyi anyaga látható egészen 2023.  
február 28-ig. 

bertalan

Mobilitási hét

Idén már tizenhetedik alka-
lommal várták az érdeklődő-
ket az Európai Mobilitási Hét 
és Autómentes Nap programjai-
ra szeptember 16-22. között. A 
megnyitó egyben a városi rajzpá-
lyázat eredményhirdetése is volt. 

Sőrés István alpolgármester a kö-
szöntőjében kiemelte, hogy Magyar-
országon ez a tizennyolcadik Európai 
Mobilitási Hét, a városunk egy évvel 
később csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, melynek az a célja, hogy a 

környezetvédelem fontossága eljus-
son a fiatalokhoz is. Az Autómentes 
Nap pedig már huszonkettedik alka-
lommal valósult meg ebben az évben. 
Beszédében többet is kiemelt a ren-
dezvénysorozat elemeiből, melyek 
szervezésében több civil szervezet 
is részt vett. Az Ecsetes bringás re-
mekek címmel meghirdetett rajzver-
senyre közel száz pályamű érkezett 
három kategóriában, ahol három-há-
rom helyezést osztottak ki, a többi 
résztvevő pedig emléklapot kapott. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Kiss AntalA hét arca

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

A Város napja alkalmából a kép-
viselő-testület „Hajdúböszörmé-
nyért” – díjat adományozott Kiss 
Antal nyugalmazott, címzetes 
intézményvezető részére, a negy-
venhat éven át végzett pedagógiai 
tevékenységéért, harminc éven át 
végzett intézményvezetői mun-
kájáért, és a város életében betöl-
tött aktív közéleti szerepéért.

– Nagy meglepetés volt számom-
ra, hogy átvehettem az elismerést. Jó 
érzés, hogy a városvezetés és a kollé-
gáim is gondoltak rám. Ez nagyobb 
öröm volt, mint amikor miniszteri 
kitüntetést vettem át, hiszen a Haj-
dúböszörménytől kapott elismerés 
mindig felemelőbb és bensőségesebb, 
mint egy máshonnan kiérdemelt díj  – 
mondta elöljáróban a kitüntetett. 

Kiss Antal már tervezi a jövőt. 
A szabadidejében továbbra is részt 
szeretne vállalni a város közéleti te-
vékenységéből. A HTE kézilabda-
szakosztályának a vezetője is. Ez 
ugyancsak felelősségteljes feladatot 
ró rá. Végzettség szempontjából ma-
tematika-technika szakos tanár. Már 
gyermekkora óta elvarázsolja a fa. 
Szeretne „kontár” asztalosként is dol-
gozni otthoni műhelyében. 

– Nagyon eleven gyerek voltam. Az 
úgynevezett „szaki-gödör” mellett 
nőttem fel. Jó tanulóként tartottak 
nyilván, de leginkább a mozgás kötött 
le. A foci volt a mindenem. Én amúgy 
nyolcadikos koromig felmentett vol-
tam testnevelésből. Gyermekkorom-
ban olyan szívizomgyulladást kap-
tam, ami miatt nem tornázhattam. 
Amikor bekerültem a gimnáziumba, 
onnantól elkezdtem sportolni.

Kiss Antal több fontos bölcsességet 
tanult a szüleitől, akik mindent meg-
adtak a gyerekeiknek. Szorgalmasak 
voltak és lelkiismeretesen dolgoztak. 
Sok jót és szeretetet kaptak tőlük a 
testvérével.Ekkor fogalmazódott meg 
benne, hogy nincs lehetetlen. Ezt a 
gimnáziumban is erősítette Sas At-
tila, az osztályfőnöke. Tőle hallotta 
először, „ha azt kérik, hogy fesd be az 
eget, nem azt kell kérdezni hogyan, 
hanem milyen színűre”. Diákként 
faipari mérnöknek készült, de nem 
vették föl. Az akkori 6-os iskolába ke-
rült képesítés nélküli nevelőnek, majd 
1981-1990 között Hajdúnánáson kol-
légiumi nevelőtanárként és matema-
tikatanárként dolgozott. Ezt követte 
az Eötvös-iskola vezetése. 

– Nyíregyházán végeztem a felső-
fokú tanulmányaimat. Most volt a 
negyvenéves főiskolai találkozónk. 
Rengeteg régi diák vett részt ezen a 
rendezvényen. Ez az intézmény ké-
sőbb is meghatározó volt az életem-
ben. Böszörményi származású taná-
rom is volt, Szabó Antal személyében. 
De Hajdú Sándor tanár úrra szintén 
nagyon szívesen emlékezem. Kőke-
mény szigor volt, de emberséges lég-
kör uralta a tanárképzőt. 

A matematika nem a legkedveltebb 
tárgy a fiatalok körében. A pedagó-

gusnak mégis sok fiatallal sikerült 
megszerettetni. Ezt a jó légkörű órák-
kal tudta megvalósítani. A következe-
tesség mellett mindig az volt benne, 
hogy „józan paraszti ésszel gondol-
kozz”! Kiss Antal élete összekapcso-
lódott az Eötvös-iskolával, mely sokat 
fejlődött irányítása alatt. Folytonosan 
új utakat keresett annak érdekében, 
hogy az intézmény még többet adjon 
a diákoknak. Egyebek mellett alap-
fokú művészetoktatás beindításával 
bővült az iskola profilja. Napjainkban 
különösen a képző- és iparművészeti 
ágban ás a táncművészetben sikere-
sek. A volt diákok egy része ma már 
tanárként vagy művészként vált is-
mertté.  Felismerte és vallja, hogy a 
nyelvtanulás kiemelt jelentőséggel bír 
mai világunkban. Így már a hatodik 
tanévet kezdte meg az iskola a ma-
gyar-angol két tanítási nyelvű képzés 
terén. A kezdetben hátrányos helyze-
tű intézményből egy korszerű iskolát 
valósított meg kollégáival közösen az 
elmúlt harminc év alatt. 

– Hagyományt teremtettünk az 
Eötvös-gála életre hívásával is. Volt 
olyan esztendő, amikor kétszer kel-
lett a műsort bemutatni a nagyközön-
ségnek. Mindig fontosnak tartottam 
a pályázatokon való részvételt. A sike-
res hazai és nemzetközi projektek biz-
tosították a fejlődés lehetőségét. Rá-
adásul mindezek mellett a gyerekek 
életre szóló élménnyel gazdagodtak. 

Kiss Antal vallja, hogy egy jó pe-
dagógusnak szeretnie kell a pályá-
ját. Mindig szeretettel menjen be az 
óráira, és azzal a szándékkal, hogy 
negyvenöt percig leköti a diákokat. 
Megértőnek kell lenni a gyerekekkel 
szemben. A humor sem elhanyagolha-
tó egy-egy tanórán. A következetes-
ség pedig a legfontosabb véleménye 
szerint. 

– Igazgatóként az emberismeret 
az elsődleges. Kell egy „helikopter-
szemlélet” is, ami minden fölé néz. 
A harminc év alatt az irodámban sok 
mindenki megfordult, különböző 
ügyekkel. Én ezeket mindet komolyan 
vettem. Nagyon tájékozottnak kellett 
lennem. Szerencsés természet va-
gyok, mert tudok dolgokat elengedni. 
Csak a lényegre törekedtem mindig a 
munkám során. Hiszen az életben 
mindenkinek megvan a dolga, nem az 

igazgatónak kell tudnia, hol a seprű. 
A legfontosabb azonban az, hogy az 
igazgató megbízzon a kollégáiban és 
tisztelje is azokat. 

Kiss Antal összegezve eddigi pályá-
ját elmondta, nagyon büszke, hogy 
kollégái Erasmus+pályázatokon sike-
resen szerepeltek. Örül annak, hogy 
művészeti iskolát vezethetett. Az is 
örömmel tölti el, hogy harminc éven 
keresztül gálaműsorokat adtak a vá-
rosnak, beindították a két-tannyelvű 
iskolát. Ezek mind-mind nagy élmé-
nyek voltak a számára. 

– A közéleti tevékenység is mindig 
fontos volt számomra. Ez máig így 
van. Amikor a város felkér egy-egy 
feladatra, mindig elvállalom. Kivéve 
az alkalmi beszédeket. Az ünnepsége-
ken nehezen állok ki az emberek elé. 
Ez persze az órákon vagy a tantestület 
előtt nem okozott gondot sohasem. 
2002-2006 között az önkormányzat 
Oktatási és Művelődési Bizottsága, 
2014-től a Pénzügyi, Ellenőrző és 
Mezőgazdasági bizottsága szakértő 
tagjaként veszek részt a munkában. 
A Felzárkózás a Magasabb Szintű Ok-
tatáshoz Közalapítvány kuratóriumá-
nak is tagja vagyok. 

A sport mindig fontos szerepet ját-
szott Kiss Antal életében. 

– A sport az mindig az örök szere-

lem marad. Nekem a kézilabda máig 
a szívem csücske. Mint említettem, 
nyolc évig az általános iskolában nem 
sportolhattam. Nagyon hiányzott a 
mozgás. Amikor gimnáziumba ke-
rültem, Okváth tanár úr segítségé-
vel elkezdtem kézizni. Én mindent 
ez alá rendeltem. Mindig a pályán 
csüngtem, nem a tankönyvek fölött. 
Amikor nem sikerült a felvételim, én 
akkor elmentem Debrecenbe. Egész 
nyáron az akkori DMTE, amely NB/I 
B-s csapat volt, és a Debreceni Dó-
zsa korosztályos gárdáival edzettem. 
Ez utóbbiban olyan játékosok voltak, 
mint Varga vagy Süvöltős. De miután 
elhelyezkedtem az iskolában dolgozni, 
már nem tudtam bejárni a tréningek-
re. Akkor visszajöttem Böszörménybe 
játszani. Itt egy évig játszottam, majd 
a főiskolán, Nyíregyházán folytattam 
a sportpályafutásomat. Négy éven 
keresztül ott kézilabdáztam, több 
böszörményi játékossal egy csapat-
ban. Az NB/II volt a legmagasabb osz-
tály, ahol kéziztem. Játszottam még 
Nánáson. Ami bánt a mai napig, hogy 
nagyon hamar felkértek edzőnek. 
Még négy-öt év bennem volt, mint 
játékos. Máig hiányérzetem van, hogy 
nem „játszottam ki” magamat. Persze 
a HTE-nél végzett munkám minde-
nért kárpótol. Például a gyerekekkel 
rendszeresen járunk külföldi megmé-
rettetésekre. 

Kiss Antal vallja, hogy a sport sok 
mindenre megtanította. Legelső, 
véleménye szerint az alázat. El kell 
viselni, ha van nálad jobb. Ezt a mai 
„számítógépes” fiatalok nem igazán 
értik meg. Lényeges az egymásért 
való küzdés is. Ugyancsak szükség 
van a megfelelő „zsiványságra”. Ezek 
mellett a tudatosság is az egyik leg-
fontosabb szempont, amire a sport 
megtanít. Természetesen nem szabad 
elhanyagolni a hétköznapi tevékeny-
séget sem. Rengeteg élmény is érte 
a sportnak köszönhetően, melyeket 
soha nem felejt el. 

Bertalan Erzsébet

Öt napirendi pontot tárgyalt 
a képviselő-testület szeptember 
15-én, a Városházán. Elsőként az 
önkormányzat vagyonáról és an-
nak hasznosításáról szóló rende-
letet módosításáról döntöttek a 
testület tagjai. 

Korábban egyesítettek két terüle-
tet a Kálvin téri orvosi rendelőnél, de 
az akkor nem került megfogalmazás-
ra a rendeletben. Ezután a Kálvin téri 
rendelőhöz tartozó telek átalakításá-
ról szavazott a grémium, melyet jog-
szabályváltozás indokolt, de minden 
újonnan létrejövő ingatlan az önkor-
mányzat tulajdonában maradt. 

Majd a „Szegregált területek komp-
lexprogrammal történő felzárkózta-
tása Hajdúböszörményben” tárgyú 

projekt első közbeszerzéséről szüle-
tett határozat. A képviselők egyhan-
gúan elfogadták a „Minden jó könyv 
egy-egy tanítója a nemzetnek (Gár-
donyi)” Alapítványának támogatását, 
akik 200.000 Ft-ot igényeltek, hogy 
az általuk elindított Böszörményi 
Társa(s) Klubnak termet tudjanak bé-
relni a Tájházakban. 

Végül a 180/2022. (VI. 30.) önkor-
mányzati rendelet módosítását tár-
gyalták meg, melyre az aszály miatt 
fellépő áremelkedés okán volt szük-
ség. A megvásárolni kívánt haszonál-
lat mennyiségét csökkentették, hogy 
a felszabaduló összegből takarmányt 
tudjanak vásárolni.

Balogh Bence
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Az óvodások között első helyezést 
ért el Dobó Levente, az alsó tagozato-
soknál Kovács Dávid, míg a felsősök-
nél Elek Fanni.

A nap folyamán a Magyar Vöröske-
reszt szervezésében véradáson lehe-
tett részt venni, mely által nem csak 
egy, hanem három életet is meg lehet 
menteni. 

Kutyás bemutatót tekinthetett 
meg a Hajdúböszörményi Ebtanoda 
Kutyaiskola szervezésében az, aki ki-
látogatott a Bocskai térre, a Baltazár 
iskola előtti területre. A rendezvény 
során különböző engedelmességi fel-
adatot végző kutyákat láthattak az 
érdeklődők.

Mobilitási hét

A Debreceni Trial Klub bemutató-
jával folytatódott a programsorozat 
hétfő délután. Egyedi kialakítású ke-
rékpárokat használnak a különböző 
magasságú elemeken, melyeket köny-
nyen el tudnak szállítani a helyszínre. 
A pályát a lelkes néző, ha megfelelő 
biciklivel érkezett, a biztonságosabb 
részeket ki is próbálhatta.

Napjainkban egyre gyakrabban fo-
galmazzuk meg, milyen jelentős kör-
nyezetünk törékeny épségének meg-
óvása. 

Fontos, hogy odafigyeljünk védel-
mére, megújítására. Mit is mondtak 
a sokszor hivatkozott, egykor élt in-
diánok? Ők így fogalmaztak:  „A föl-
det nem apáinktól örököltük hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön.” Egy 
természeti nép természetes gondo-
lata. Ehhez képest naponta találko-
zunk környezetünket elszennyező, 
soha le nem bomló hulladékkal, sző-
nyeggel, mosógéppel, és felsorolni 
sem lehet a „leleményes” szemetelők 
gaztetteit. Pedig azokat a Czégény 
úton található szeméttelepre is el-
szállíthatnák! Ennek a helyzetnek a 
javítására szervezték meg a Bocskai 
téren az elektronikai hulladékgyűj-

Vetésforgó

Új korszak kezdődik a Kö-
zös Agrárpolitikában elevezésű 
programban 2023-tól az Európai 
Unióban, melynek része a vetés-
váltás szabályainak a változása. 
Ez sarkalatos pontja annak a tár-
gyalássorozatnak, mely az Euró-
pai Bizottság és Magyarország 
Kormánya között zajlott a ma-
gyar stratégiai tervről.

A magyar kormány, a 2021-ben 
elfogadott uniós jogszabály alapján, 
kidolgozta a szántóföldi vetésváltás 
szabályrendszerét, a KAP Stratégi-
ai Tervet, amelyet a Bizottság elfo-
gadott. A tervben szereplő előírá-

sok 2023-tól érvényesek, de a 2022 
őszén földbe került növény fajtája 
hatással lesz a következő vetésre. Az 
eredeti elképzelések szerint a gaz-
dáknak minden évben váltani kellett 
volna az elvetett növényen, de a tár-
gyalásoknak köszönhetően elég, ha 
a szántóföldek egyharmadán meg-
történik a csere és így legfeljebb há-
rom év alatt kell azt végrehajtani. Az 
előírás lényege, hogy három egymást 
követő évben nem lehet ugyanazt 
elvetni, de vannak olyan növények, 
melyek nem termeszthetőek ugyan-

Város-napi kiállításajánló

azon a földön két egymást követő 
évben. Ezek a teljesség igénye nélkül: 
burgonya, napraforgó, repce, szója, 
cukorrépa, olajtök és dinnye. A leg-
többjüknek hasonló a károsítója és 
a biológiája. A hibridkukorica vető-
mag előállítás kikerült a szabályozás 
alól, ugyanis azt lehet négy egymást 
követő évben termelni, ha megfelelő 
a tápanyagutánpótlás és az öntözés. 
Erre a nagyon jó minőségű földek mi-
att volt szükség. Fontos engedmény 
az is, hogy a másodvetés is váltásnak 
számít, csupán az a lényeg, hogy a 
két főnövény közötti időben megtör-
ténjen az a talajelőkészület is, mely 
fontos a megfelelő terméshez. Több 

olyan eset is van, ahol nem kell al-
kalmazni a szabályt, például ilyen, ha 
valakinek a tulajdonában lévő földek 
összterülete nem éri el a tíz hektárt, 
vagy ha az egész területnek csupán 
a 25%-a esik mezőgazdasági támo-
gatás alá. Továbbá akkor sem kell 
tartani a szabályt, ha évelő a szán-
tókultúra vagy parlagon van a terü-
let. A terménydiverzifikációs előírás 
2023 utáni alkalmazására az Agro-
ökológiai Program ad majd lehetősé-
get.    

Balogh Bence

tést az Európai Mobilitási Hét kere-
tein belül, szeptember 20-án. A bö-
szörményi lakosok délután öt óráig 
helyezhették el azokat a régi háztar-
tási cikkeket a konténerekben, ame-
lyek már nem használnak. Nemes 
kezdeményezés, követendő példa. 
Éljenek vele lehetőségeikhez mérten, 
és jusson eszükbe az amerikai indiá-
nok természetközeli gondolata is!

Balogh Bence
(Lapunk következő számában a szerdai 

és csütörtöki eseményekről is beszámolunk.)

Velem is megtörtént címmel lát-
ható Pálfi Gyula művésztanár kiállítá-
sa a Hajdúsági Galériában. A tárlaton 
a korábban inkább absztrakt képeiről 
ismert alkotó, emberek, tárgyak, gé-
pek bemutatására vállalkozott Haj-
dúböszörmény múltjából, amelyeket 
gyermekkora emlékei inspiráltak. A 
kiállítás október 14-ig látható a mű-
velődési központ galériájában.

Ugyancsak a Város-napjához kapcsoló-
dóan nyílt időszaki kiállítás a Maghy Ház-
ban. A bemutatón korabeli tárgyak, doku-
mentumok, fényképek és viseletek idézik 
meg a két világháború közötti egyesületek, 
olvasókörök, sportszervezetek hétköznap-
jait. A Civilek a pályán című tárlat mun-
kaidőben tekinthető meg, amelyhez tár-
latvezetés is igényelhető egészen év végéig 
egészen év végéig a Hajdúböszörményi Fi-
óklevéltárban
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Város-napi mozaikok

A Város-napja programsoro-
zatának keretében több inter-
jút készítettünk fellépőkkel és 
előadókkal. Most ezekből adunk 
közre egy válogatást. 

Tóth Gabi szeptember 11-én lépett 
a közönség elé. A népszerű művészt 
többek között arról kérdeztük, hogy 
mennyire van tele a koncertnaptára.

– Most már lement a szezon, de 
azért vannak rendezvények bőven. 
Egyhetes erdélyi turnén vettünk 
részt. Szóval rendesen volt fellépé-
sünk.

– Édesanya, televíziós műsorban sze-
repel, koncertezik. Hogyan lehet bírni 
ezt a tempót?

– Szerencsés vagyok, mert a mun-
kám a hobbim és a szenvedélyem. 
Igazából ez egy stresszlevezetés is 
egyben számomra. 

– Élő koncertet ad ma Hajdúböször-
ményben. Mi ennek a varázsa?

– Egy teljesen új hangzással ké-
szültünk. Ezt az erdélyi turnéra rak-
tuk össze. Fúziós zene, fantasztikus 
vizuállal. Remélem, elnyeri a közön-
ség tetszését.

– Mi szerint válogatja össze a zenész-
társait?

– Az alapján választom ki, hogy 
mennyire rezonálunk egymással. Ők 
a második családom. Mindent együtt 
élünk meg. Fontos, hogy lelkileg azo-
nos hullámhosszon legyünk. Ez a leg-
jobb csapatom eddig.

– Szigorú „főnök”?
– Nagyon nyájas és kedves va-

gyok. De van, amikor szigorú va-

gyok. A szabályokat be kell tartani.  
A Jazzmelon Big Band húszéves 

jubileumi koncertjét szintén szep-
tember 11-én rendezték meg. Három 
alapító tagot, Mező Lászlót, Takács 
Tamást és Kapusi Kálmánt kérdeztük 
az együttesről a rendezvény forgata-
gában. 

Mező László: – Az alapítás idősza-
ka nagyon emlékezetes számomra. 
Akkor én a Kapusi Groupban zenél-
tem, mint gitáros. Velük sok koncer-
tet adtunk, fesztiválokon léptünk fel 
itthon és külföldön. Jött egy ötlet, 
hogy Hajdúböszörményben alakít-
sunk  big bandet, hiszen a zene na-
gyon sok embert összekötött a vá-
rosban. Megalakult az együttes, és 
megkezdődtek a próbák és fellépé-
sek. A zenekar nagyon sok karmes-
terrel dolgozott. Mások mellett meg 
kell említeni Fejes Istvánt, Zakar Zol-
tánt. Ezt a felállást a jókedv jellemzi. 
A komoly szakmai munka mellett ez 
visz minket előre. Nem munkaként 
fogjuk fel ezt, hanem hobbiként a ze-
nélést.

Takács Tamás: – A Jazzmelon élet-

érzés, egy gyermekkori álom való-
ra válása. Én nagyon büszke vagyok 
arra, hogy megéltük a húszéves ju-
bileumot. Jó azokkal a zenészekkel 
újra közösen játszani, akikkel együtt 
nőttem fel.  Én a Kapusi Jazz Group-
pal kezdtem a zenélést, trióban. Sok 
tapasztalat és díj jellemezte életem 
ezen korszakát. De mindig ott  mo-

toszkált bennem, hogy szeretnék egy 
big bandban játszani. Húsz évvel ez-
előtt nagy dolog volt, hogy egy ilyen 
zenekar dobosa lehetek. Nagyon ké-
szültünk a jubileumi koncertre, hat-
hónapos próbaidőszak van mögöt-
tünk. 

Kapusi Kálmán: – Húsz évvel ez-
előtt indult útjára a Jazzmelon. Na-
gyon jó közösség, társaság és ze-
nészek szerveződtek köré. Jófajta 
muzsikát műveltünk már a kezdetek-
ben is. Azelőtt nemigen játszottunk 
ilyen típusú zenét. Azért ez egy kü-
lönleges része a jazznak. Emlékezetes 
az is, hogy nagyon sok helyen, töb-

repel. Az érintetteket nagyon köny-
nyen meg lehetett mozgatni, szíve-
sen vállalták a fellépést. A résztvevők 
mindegyike szívügyének tekinti ezt a 
műfajt. 

A HAFIM Egyesület szervezésé-
ben a magyar sörfőzés történetéről 
tartott előadást Katona Csaba tör-
ténész a művelődési központban, 
szeptember 11-én. A rendezvényen 
elhangzott, hogy valószínűleg már a 
honfoglaló magyarok is fogyasztot-
tak sörjellegű italt. Az első bizonyí-
tott emlékeink 1095-re tehetők. Ez is 
igazolja, hogy már az Árpád-korban 

bek között fesztiválokon léptünk fel 
és lemezeink is készültek. 

Kerezsi Antal, a Bürkös zenekar 
vezetője a szeptember 9-ei Népzene-
karok Országos Találkozóján nyilat-
kozott lapunknak. 

– Jövő évben ünnepeljük a huszon-
öt éves jubileumunkat. A zenekar 
1998-ban alakult fiatal népzenészek-
ből. Azóta a Dunán innen szinte min-
den néptáncegyüttes kísérőzenekara 
vagyunk. Bejártuk az egész világot, 
51 országban muzsikáltunk már. A 
napokban érkeztünk haza az Azori-
szigetekről. Ott kéthetes turnén sze-
repeltünk. A Bocskai Néptáncegyüt-
tes állandó közreműködője vagyunk. 

– Miben látja ennek a rendezvénynek 
a jelentőségét?

– Ez egy nagyon fontos rendez-
vény. Ritka egy népzenész életében, 
hogy ilyenen részt vehet. Itt csak az 
autentikus magyar népzene hallha-
tó. Néptánctalálkozó rengeteg van az 
országban, népzenekarok országos 
összejövetele viszont még alig volt. 
A böszörményi az elsők között sze-

is főzték ezt a nemes nedűt.
– Milyen a jó sör?
– Van ilyen kategória, de termé-

szetesen manapság rengetegféle sör 
létezik. A jó sör arra hivatott alap-
anyagból, technológiával és megfele-
lő idő alatt leérlelt italt jelent. Hogy 
melyiket szereti az illető az már ízlés 
kérdése. 

– A mai sörök megfelelnek ennek az 
elvárásnak?

– Rendkívül sokféle sör létezik ma 
Magyarországon. Van olyan fogyasz-
tó, aki árérzékeny, van, aki a minősé-
get veszi figyelembe. 

– Milyen szinten áll most Magyaror-
szágon a sörfőzés?

– A fogyasztók egyre igényesebbek. 
Régen, egy időben tapadt egy kép-
zettársítás ehhez a nedűhöz, hogy 
igénytelen ital. A sör a városi lakos-
ság hűsítője volt jellemzően. Rangját 
ma nem megteremti, hanem vissza-
adja a modern sörfőzés. 

bertalan
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A sétákat vezető Szabóné Nagy Enikő

A humoros ikrek

Szeptember 11-én volt nyolc-
van éve annak, hogy a gólya páros 
pólyával szállt le Andirkó Már-
ton és Nagy Róza  (addigra már 
5 gyermekes házaspár) Szénássy 
Mátyás utcai házának kéményé-
re, ahol egykor egy szeszfőzde is 
működött. 

Antal és László népes famíliába 
és kiterjedt rokonságba született. A 
család innen az Újfehértói utcai ka-
nyarnál épült szeszfőzdéhez tette át 
székhelyét – Márton bácsi ennek lett 
a tulajdonosa. Az ikreknek – akik ek-
kor már 3 évesek voltak – ez kiváló 
terep volt ahhoz, hogy sok emberrel 
találkozhattak, sokakkal megismer-
kedhettek. De leginkább a mezőgaz-
dasági szakiskola előtt lévő gödör 
lett a környék fiataljainak gyűjtő-
helye, ahol gyakran emlékezetes 
futballmeccseket vívtak. A fiúk ma 
is élvezik a futball világát: jó memó-
riájuknak köszönhetően pontosan 
fújják az egykori Aranycsapat játé-
kosainak nevét, meccseit, olimpiai 
eseményeket, futball világbajnoksá-
gokat. Másik hobbijuk a vadászat, 
melyet ötven évig űztek aktívan. A 
családon kívül a Bocskai István Fiú-
iskola és a Bocskai István Gimnázi-
um volt a két fiú felnevelő, útravalót 
adó iskolája. A gimnáziumban – „ki-
használva” a felismerhetetlenségü-
ket – Anti Laci helyett felelt fizikából 
és ötöst kapott. Aztán maga helyett 
is kiment felelni, de Izuka néni, a fi-
zikatanár, csak hármasra értékelte a 
szóról szóra megismételt előadást. 
Megjegyezve: Laci fiam, a testvéred 
sokkal jobban tudta a tananyagot. Az 
osztály természetesen nagyot derült 
az eseten. Anti a gimnázium elvég-
zése után orvosi műszerész szakmát 
tanult Debrecenben, de alig húszéve-
sen – apja betegsége miatt – átvet-
te a szeszfőzde vezetését. A ’80-as 
években önálló főzdét indított csalá-
di vállalkozásban: ezt nyugdíjazásáig 
irányította, melyet az óta a nagyob-
bik fia tulajdonol és üzemeltet. Mint 
mondta: ötven éven át dolgozott 
ezen a területen, ahol nagyon sok 
emberrel került jó kapcsolatba. Jól 
tudta: minden ügyfelének fontos, 
hogy időben és pontosan kifőzzék a 
cefréjét. Laci 1964-től a mezőgazda-
sági szakiskolában dolgozott, onnan 

1971-ben a 122. számú Ipari Szakis-
kolába hívták: itt mezőgazdasági vil-
lamos-berendezésszerelést oktatott. 
Megfejelve szakmai képzettségét, 
1975-ben – Piliscsabán – technikus 
tanári végzettséget szerzett. Mindig 
jó kapcsolatot tartott a vezető társa-
ival, kollégáival, és szakmaszeretet-
re, emberségre nevelte a tanulóit. 

Nagy örömöt jelentett az ikrek-
nek, amikor 1976 júniusában az 
újonnan épült Árpád utcai cikk-cakk 
társasházsorba egymás mellé köl-
tözhettek. Itt nevelték gyerekeiket. 
Antinak és feleségének, Áginak egy 
lánya és két fia született, ma már tíz 
unokával büszkélkedhetnek. Laci-
nak és feleségének, Katinak két lá-
nya született – náluk két lány és egy 
fiú unoka színesíti szépkorú napja-
ikat. Mindketten kihangsúlyozták: 
boldog, megértő házasságban élnek 
és hálásak feleségeiknek, hogy elvi-
selik „ikres” habitusaikat. Anti azt 
vallja: – Ha újraélhetném az élete-
met, mind bevállalnám, amit eddig 
végig küzdöttem. Szép és értelmes 
életem volt – mondta.  Öregségé-
re rájött: az a legjobb, ha segíthetsz 
másokon, és az az Isten lényeges, 
amelyik benne él a lelkünkben. Laci 
így fogalmazott: tartalmas közössé-
gi életet éltünk. Mindig tartoztunk 
valamilyen jó közösséghez, de sose 
estünk túlzásba.

Hogy mit kívánnának maguk-
nak az elkövetkezendő 10-20 évre? 
Szinte egyszerre fogalmaztak: gyö-
nyörködni a családban. – Az éltet 
bennünket, hogy nőnek, fejlődnek 
és okosodnak az unokák. Nagyobb 
betegség már ne érjen, mert ez a 
szívinfarktus és az agyvérzés sok 
egyszerre… – s kicsordultak Anti 
könnyei. – Jó volna viszonylagos 
egészségben megélni a 100. évet. 
Örülni a gyerekeink, unokáink, és a 
leendő dédunokáink boldogságának 
– nyomatékosította Laci. 

Aki ismeri az ikreket, tudja ró-
luk, hogy a humor, az ugratás nagy 
mesterei ők. Környezetükben szem 
sohasem marad szárazon. E jeles 
évfordulón – az egyik helyi rendez-
vényházban – közel 130 rokon ün-
nepelte őket: zömmel helybéliek, de 
jöttek az ország más tájairól is. 

Balla Zoltán

Szabó Magda nyomában
Debreceni séták címmel indult 

útjára egy izgalmas kezdeménye-
zés, amely nemcsak várostörténe-
ti, hanem a debreceni születésű 
legendás írónő, Szabó Magda kap-
csán is számos érdekességet tar-
togat a program résztvevőinek. 
A kezdeményezést Szabóné Nagy 
Enikő hívta életre azzal a céllal, 
hogy egy kellemes, másfél órás 
séta alkalmával 5 belvárosi hely-
színen keresztül mutassa be az 
írónő életét, gyermekkorát.

– Honnan az ötlet, hogy útjára indítsa 
a kezdeményezést?

– A Debreceni Séták ötlete évek óta 
formálódik a fejemben és a lelkemben, 
hiszen lelkes Szabó Magda rajongó és 
lokálpatrióta vagyok. Nekem Debre-
cen a világ közepe, mint ahogyan az 
írónő számára is az volt. Célom a kez-
deményezéssel, hogy rávilágítsak  pá-
lyájára és életére. Így jött a tematikus 
séta gondolata. 

– Melyik korosztályt kívánja megszó-
lítani a kezdeményezéssel?

– Minden korosztályt szeretnék 
megszólítani. Kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Az óvodásoknak és alsó ta-
gozatosoknak most készül a Tündér 
Lala kalandozós és kincskeresős in-
teraktív egyórás programunk. Szabó 
Magdához gyakorlatilag mindenki el-
jut. Ezért korosztályilag nem tartom 
szerencsésnek a szűkítést. Az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
városban élő és idelátogató emberek 
korra és nemre való tekintet nélkül 
nagy kedvvel és érdeklődéssel vesz-
nek részt a programjainkon. 

– Miért Szabó Magdát választotta? 
Mennyire meghatározó az írónő mun-
kássága az ön életében?

– Engem az Ókút történeti regénye 
fogott meg tulajdonképpen. Ahogyan 
ő leírta ebben a kisregényben azt, 
hogy gyermekként mindig féltették a 
valódi ókúttól, ami a Szent Anna utcai 
házuk udvarán állt. Mondván, hogy 
ez „behörpöli” a kislányt. Valahogyan 
engem is behörpölt ez a világ. Ő nagy 
alapigazságokat tesz le az asztalra. 
Mondhatni, kortalan történeteket 
mesél, hiszen körülöttünk csak a világ 
változik, az emberi viszonyok, a tit-
kok elhallgatása, a jellem nem. Szabó 
Magda reneszánszát éli. Nagy érdek-
lődés övezi a munkásságát. Nemcsak 

Debrecenben, hanem Magyarorszá-
gon és külföldön egyaránt.

– Hogyan történnek a séták?
– Ezek vezetett séták. Általában 

hétvégén viszem a vendégeket körbe 
egy másfél órás belvárosi „túra” kere-
tében, hiszen az írónő élete első hu-
szonhárom esztendejét töltötte a vá-
rosban, születésétől kezdve egészen 
az egyetem elvégzéséig. Kultikus he-
lyek kapcsolódnak az ő életéhez. Saj-
nos a városrendezés egy-két helyszínt 
már eltüntetett, ezért a résztvevők 
fantáziájára és képzelőerejére is szük-
ség van. Mindig öt helyszín érintésé-
vel járjuk körbe gyermek- és ifjúkorá-
nak helyszíneit. 

– Aki részt vesz a sétán, új oldalát is 
megismerheti Szabó Magdának?

– Mindenképpen. Azt gondolom, 
hogy ez a séta azért vált népszerűvé, 
mert nem csupán az életrajzi adatokra 
alapozom a másfél órát, hanem igyek-
szem nagyon sok színes és kedves tör-
ténettel a vendégek figyelmét lekötni. 
Egy új oldaláról ismertetem meg Sza-
bó Magdát. Arra világítok rá a prog-
ram során, hogy ő nagyon különleges 
családban cseperedett, tehetséggel 
megáldott szülők gyermeke volt, és az 
ő munkássága mindenképpen nagyon 
gazdag és eseménydús gyermekkor-
ból táplálkozik.

– A kutatómunkája során találko-
zott-e valamilyen újdonsággal az írónő-
ről?

– Szabó Magda élettörténete tele 
van rengeteg és különleges esemény-
nyel. Sok mozaikdarabka került elő 
a kutatásom során. Minél mélyebbre 
ássa magát az ember a róla szóló iro-
dalomban és a műveiben, annál több 
rétegre derül fény. Ő egy nagyon iz-
galmas időszakban született, és az 
élete kilencven évében rengeteg olyan 
esemény történt, ami jelentősen meg-
határozta életpályáját.

– Hogyan lehet csatlakozni a kezde-
ményezéshez?

– A Debreceni Séták Facebook-
oldalon minden információ olvasha-
tó a vezetett sétákról, a jelentkezés is 
ezen a felületen történik. A legköze-
lebbi sétánk szeptember 24-én lesz, 
szombaton, ahová szeretettel várom a 
böszörményi érdeklődőket is.  

bertalan

Fotó: MTI
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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

Szeptember 26., 17 óra: a 
Tessedik Kertbarátkör foglal-
kozása.

Szeptember 28., 15 óra: az 
Aranykor Nyugdíjas Klub fog-
lalkozása.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

Megjelenik: 12 000 pédányban.

www.hajduboszormeny.hu 

Ügyvezető igazgató: 

BERTALAN IMRE

Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET

Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA

Korrektor: KUPÁS CSILLA

Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Telefon: +3620-560-42-82

E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

Nyomdai munkák: 

Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős kiadó: 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Kiss Attila polgármester

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

ISSN 0866-6660

Szabadhajdú online: news.hajduboszormeny.hu

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 

felelősséget nem vállal.

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 (Reg-
gel 7-től 19 óráig) szeptember 
24-25. dr.  Kecskés Lajos (Tel: 
06-20-9455-846). Az ellátásért 
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM:                              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 fel-
ügyeleti irodájában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal        563-200

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

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 
Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. 
Szeptember 28-án, szerdán Kiss 
Attila polgármester tart vezetői 
ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra kö-
zött.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

Gyógyszertári ügyelet

Sz
ep

te
m

be
r

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

24-25. (szo-vas.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

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

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

28. (szerda) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

29. (csütörtök) Szentháromság Pálnagy u. 1/a. Tel: 372-302

30. (péntek) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

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 Önök-
höz a Szabadhajdú aktuális szá-
ma, kérjük, jelezzék a problémát 
a terjesztőnél a 06-20-911-5006-
os telefonszámon.

A művelődési központban 
működő csoportok foglal-
kozása

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást 

adok nektek.” (Máté 11:28)

A gyászoló család

SZILÁGYI  JÁNOSNÉ
(született Adriány Erzsébet) 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában. 
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, 
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.                                                
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.    
Számunkra Te sohasem leszel halott, 
szívünkben örökké élni fogsz mint a csillagok.”  

A gyászoló család

NAGY  ANTALNÉ
(született Kiss Margit) 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk

Megemlékezés

SIPOS GÁBORNÉ 
(szül. Pápista Erzsébet)

 halálának 1. évfordulójára

„Csillag volt, mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a legnyugvó nap, 
De szívünkben él, és örökké ott marad.”

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk

Tájékoztatjuk Hajdúböször-
mény település lakosságát, 
hogy az Érv Zrt. munkatársai 
Hajdúböször mény-Hajdúv id 
vízműtelepen tározó- és háló-
zatmosatást, toronyfertőtlení-
tést végeznek október 26. (hétfő) 
9-tól október 30. (péntek) 15.20-
ig.

A munkavégzés során nyomásinga-
dozás várható. A munkálatok befeje-
zését követően előfordulhat, hogy az 
ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása 
azonban nem jelent az egészségre 
veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A 
zavaros víz a munkák befejezését kö-
vetően a kerti csap rövid idejű meg-
nyitásával távozik a rendszerből.

Amennyiben a karbantartási mun-
kák után bármilyen vízszolgáltatási 
hibát észlelnek, azt kérjük, jelezzék 
munkatársainknál.

Hibabejelentés telefonszáma: +36 
(20)943-9881

Türelmüket és szíves megértésü-
ket előre is köszönjük!

Érv Zrt HKSZÜ

Víztározó- és
hálózatmosás
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Megjelent a Hajdúsági Tükör 3. száma
Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja 

meg a Hajdúsági Tükör című kultu-
rális és közéleti magazint!

Néhány cím a tartalomból: 
• Szerelmünk ez a föld - gondolatok 

Kertész László költészetéről.
• A dicső jótevő, Báthory Gábor
• Közös otthonunk, Hajdúböször-

mény
• Mit műveltek elődeink? Adatok a 

hajdúböszörményi színjátszás törté-
netéhez

• Bohém dzsentriélettől a kuláksorsig. 
Kary József hollywoodi pályafutása.

• A költőikon - Kemény István
• Roma szakkollégium Hajdúböször-

ményben
• Köszöntünk, Hajdúböszörmény!
A magazin 500 Ft-os áron megvá-

sárolható, illetve 2.000 Ft-ért egész 

évre előfizethető a művelődési köz-
pont gazdasági irodájában.

Önnek lehetősége van 
örökbefogadni egy intézményt. 
Hogyan? Vásároljon vagy fizessen elő, 
majd ajánlja fel egy kiválasztott intéz-
ménynek a magazint! 

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

ALSÓ TAGOZAT 

3. – 4. OSZTÁLY
FELSŐ TAGOZAT 
5. – 8. OSZTÁLY

Önállóan működő egy szoba+hálófülkés lakrész kiadó. Érd: 0630/621 0030.

Apróhirdetés

Szeptember 10-én, a Bocskai István Gimnáziumban végzett 4.c osztály 
diákjai találkoztak, akik 1967-ben végeztek.

Osztálytalálkozó

Baromfigondozó segédmunkást keresünk!

Jelentkezéshez hívja az alábbi telefonszámot!
 
 

Hajdúböszörmény,
Nagy telep

Hajdúböszörmény,
Kányási telep

+36 30 407 8654+36 30 629 1220

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
 06/30 825-2577

 

VILLANYSZERELŐT KERESÜNK!

Munkavégzés helye: Hortobágy

Tisztelt Lakosság! 
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 
21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint, ha a társasháznak, lakásszövet-
kezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az or-
szágos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkor-
mányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési 
egységek számáról. 
Az országos teleülésrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelet 
Lakás
105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, 
melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), 
egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyisége-
it (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, 
gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen 
tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. 
élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló beren-
dezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszkö-
zöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzé-
sű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű 
helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folyta-
tását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó 
berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos 
alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés sze-
rinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló he-
lyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének 
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. 
A lakossági fogyasztó a hatósági áron igénybe vehető mennyiség és az ingatlan lakás 
rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában 
jogosult kedvezményes áron földgázt vételezni. 
A hatósági bizonyítvány csak a földgáz kedvezmény igénybevétele céljából használható 
fel. 
A lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljá-
ból – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja a jegyző ál-
tal kiadott hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. 
Az egyetemes szolgáltató az így meghatározott kedvezményes mennyiséget a hatósági 
bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől biz-
tosítja.
Ha a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás ren-
deltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, 
hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmeny-
nyiséget. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszá-
molt földgáz mennyiséget, a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszere-
sének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.
A kérelem írásban nyújtható be a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) fsz. 30. számú irodájában, valamint e-pa-
píron is.
 A hatósági bizonyítvány igénylésére vonatkozó kérelem nyomtatvány az önkor-
mányzat honlapján (www.hajduboszormeny.hu) az Önkormányzat/Hatósági 
Osztály/Kapcsolódó dokumentumok menüpontban érhető el, vagy beszerezhető a 
Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 30. számú irodájában.
A kérelem nyomtatvány használata nem kötelező, de az abban szereplő adato-
kat a kérelemnek tartalmaznia kell.
A kérelem elbírálását helyszíni szemle előzi meg, melyet követően – a kérelem be-
nyújtásától számított 8 napon belül – a hatósági bizonyítvány kiállításra kerül, 
amennyiben az ingatlanban lévő lakóegységek külön-külön megfelelnek az ön-
álló lakás rendeltetési egységre vonatkozó jogszabályi feltételeknek. 

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

Tájékoztatás a családi földgázfogyasztói közös-
ségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéről



XXXII. ÉVFOLYAM 32. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY8

Könyvajánló

A remény könyve
 Jane Goodall, Douglas Abrams

Jubiláló körútfutók

Húszéves jubileumukat ünne-
pelték szeptember 9-én és 10-én a 
körútfutók. Ennek apropóján elha-
tározták, hogy futnak 2002+20 ki-
lométert húsz óra alatt a Fürdőkert-
ben található 1 km-es futókörön.

Fekete Antal alapító tag elmondta, 
már a kilencvenes évesben megfogal-
mazódott az a gondolat, hogy létre kel-
lene hozni egy egyesületet, és 2002-re 
jutottak el a megvalósításhoz. Azt ja-
vasolja azoknak, akik most szeretnék 
elkezdeni ezt a mozgásformát, hogy 
nagyon fontos a fokozatosság elve, 
ha valaki jól fut, örömforrás is lehet a 
mozgás. Többek között az ő hatására 
került az egyesülethez 2015-ben Szabó 
Andrea is, aki 2017 óta ellátja az elnöki 

Kedves Olvasóink! Írásunkban 
környezet- és természetvéde-
lemmel, energiahatékonysággal, 
tudatos fogyasztással, takaré-
koskodással, fenntartható fejlő-
déssel kapcsolatos könyvismer-
tetőket, könyvajánlókat osztunk 
meg Önökkel.

Ajánlónkban próbálunk segítséget 
nyújtani a változásra, cselekvésre fogé-
kony és nyitott olvasóinknak a köny-
vekben foglalt előremutató gondolatok 
erejével. A könyvek a tudomány által 
alátámasztott reményteli gondolato-
kat, praktikus tanácsokat, gyakorlati 
ismereteket osztanak meg az olvasók-
kal. Az életünk sok területére kiterjedő 
válság előbb-utóbb kikényszeríti az al-
kalmazkodást, de talán jobb ennek elé-
be menni, a leírt hasznos tanácsokat, 
mások jó gyakorlatát megfontolni, al-
kalmazni.

Ezúton hívjuk fel figyelmüket a 
könyvtárhasználat, mint „zöld szokás” 
fontosságára is. Az egyre nyilvánva-
lóbb papír- és egyéb alapanyaghiány, 
valamint dráguló előállítási költségek 
mellett egy-egy jó könyv sokaknak ad 
töltekezési, kikapcsolódási, tanulási 
lehetőséget.

Elsőként Jane Goodall Douglas 
Abrams közreműködésével írt A re-
mény könyve című munkát ajánljuk 
figyelmükbe.

Jane Goodall egyike korunk igaz em-
bereinek, bolygónk vezető egyénisége, 
az ENSZ békenagykövete, a „Rügyek 
és gyökerek” mozgalom életre hívója. 
Kilencvenedik életévéhez közeledve is 

fáradhatatlanul járja a világot, a tuda-
tos életre, összefogásra, optimizmusra 
hívja fel a figyelmet, tanítja a fiatalo-
kat, formálja főként a következő gene-
rációk látásmódját.

Fiatal, huszonéves nőként a csim-
pánzok viselkedését tanulmányozta 
Gombe erdeiben. Hosszú élete során 
átélte az esőerdők hatalmas méreteket 
öltő pusztítását, és az ezzel járó faj-
pusztulásokat.

Mégis lát remény egy bölcsebb, 
igazságosabb és egészségesebb vi-
lág megteremtésére, annak ellenére, 
hogy időnként őt is maga alá gyűri az 
ökogyásznak nevezett jelenség, amit 
sokan megtapasztalnak élővilágunk 
pusztítását, pusztulását tapasztalva.

A könyv egyszerre életrajz, vissza-
emlékezés, kiválóan olvasható tudo-
mányos ismeretterjesztés és egy hihe-
tetlen belső erővel rendelkező ember 
tanítása az ember helyéről a termé-
szetben, a természet részeként.

Kertész László Városi Könyvtár

Felnőttek Hajdúböszörményi TE 2-2 DEAC II.
Ifjúsági Hajdúböszörményi TE 0-2 DEAC II.

Labdarúgás

teendőket, mely egyfajta generációvál-
tást is jelentett. Gimnazista kora óta 
fut, és akkor csodálva nézte a körút-
futókat, hogy hogyan képesek telje-
síteni a félmaratont vagy a maratont. 
Ő csak körülbelül öt éve vállalkozott 

erre először. Másnap reggel már 2040 
kilométert tette meg a futók, ami a 
szervezéskor még lehetetlennek tűnt. 
Több egyesületi tag is megszólalt, akik 
személyes élményekkel gazdagították 
az eseményt. Csontos Tibort az vette 
rá a futásra, hogy kaptak egy vizslát, 
amelyről köztudott a magas mozgás-
igény. Egy idő után eljutott odáig, hogy 
a kutyát már nem követte, hanem előt-
te haladt. Elmesélte, hogy az egyik al-
kalommal, amikor erdőben futottak, 
találkoztak egy vaddisznóval, aki miatt 
irányt kellett változtatni. 

Fekete Antal, mindenki Anti bácsija, 
már ipari iskolás kora óta fut, és ki-
emelte, hogy mindig voltak olyan szer-
vezetek és vállalatok, akik támogatták 
a sportolókat. Katonka Pál amellett, 
hogy tagja volt annak a csapatnak, 
amely lefutotta az ultra Balatont, egyé-

niben teljesítette Tisza-tavat, mely 65 
kilométer hosszú versenyt jelentett. 

Varjasi Gergely, a Hajdú7 Kft. ügyve-
zetője a köszöntőjében elmondta, hogy 
nagyon nagy érdeklődés mutatkozik a 
futópálya iránt, mely jól mutatja, hogy 
a hajdúböszörményiek számára fontos 
az egészség. Ő maga sokáig nem futott, 
de amióta a beruházás elkészült tavaly 
év elején, azóta körülbelül ötszáz kilo-
métert teljesített rajta. 

Ezután az alapítók egy része, az el-

nökük részvételével, futottak egy tisz-
teletkört, majd Uzonyiné Sóvágó Edit 
vezetésével bemelegítettek, és folyta-
tódott a 2022 kilométer teljesítése.
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