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„Legyünk támaszai „Legyünk támaszai 
a meghajlott, öreg fának”a meghajlott, öreg fának”

Hajdúböszörmény közössége 
eleget tesz a Székely Nemzeti Ta-
nács 2016-os felhívásának, és ok-
tóber utolsó vasárnapján felerősíti 
a hangját a Székelyföld autonómi-
ája iránti jogos igények követelői-
nek – mondta Nagy Zsolt a Székely 
Autonómia Napja alkalmából szer-
vezett megemlékezésen, október 
30-án. 

Majd a Hajdúsági Múzeum történé-
sze a Trianon emléktáblánál kiemelte, 
hogy teszi ezt a Hajdúság, a székelyek-
hez hasonlatos egykori kiváltságolt 
helyzetére, és az Erdélyország törté-
nelme során vállalt közös helytállá-
sukra támaszkodva. 

Mi hajdúk, az ősök összetartozás tu-
datát, kultúráját és hagyományait él-
tető közösségként, az egykori Magyar 
királyság határain belül közel 500 éve, 
és több mint 400 éve szűkebb hazánk 
földrajzi keretein belül próbálunk a 
megmaradás egyetemes üzenetét tar-
talmazó kőtábláinkon folyamatosan 
csiszolni, és annak cselekedeteinkkel 
bevésett sorait tovább gyarapítani. 
Eressz mély gyökeret, kapaszkodj ezer 
szállal nemzeted szülőföldjébe; nö-
vessz vastag szárakat, hogy az ágak 
végén egészséges levelek sokasodja-
nak. Mint a székelyek, úgy a hajdúk is 
jól megágyaztak azoknak a termő ma-
goknak. Vérrel és verejtékkel öntözték 
a földet, és ebből szívták fel az éltető 
nedvességet az időközben kicsírázott 
szemek. Már csak tovább kell táplálni 
és meg kell neki adni a kellő helyet és 

időt, hogy gyarapodjon. Az Erdély szí-
vében elvetett magok „termése” felett 
most idegen nemzetek rendelkeznek. 
Ők azok, akik eldöntik hogyan és mi-
lyen formában létezzenek tovább eb-
ben a magyar akarattal mélyen meg-
szántott ősi földben a székelyek. 

A továbbiakban a történész a szé-
kelyek és a hajdúság történelme kö-
zött vont párhuzamot a 17. századtól 
kezdve, egészen a 20. századig. Nagy 
Zsolt az emlékbeszéde végén így fogal-
mazott: A 2000-es évek elején újjáala-
kult Székely Nemzeti tanács Székely-
föld Románián belüli önkormányzását 
tűzte ki célul. Jelenleg is ennek a jogos 
követelésnek a belső igényével átita-
tott székely együttlélegzéssel szink-
ronban, és az anyaország támogatásá-
nak biztos tudatában, erős ellenszéllel 
szemben tartanak ki a végeken. 

Ne engedjük, hogy elvesszenek eb-
ben a viharban! Legyünk támaszai a 
meghajlott öreg fának. Az egy tőről 
fakadt, életerős, vastag villáságként 
dúcoljuk alá elszakadt testvéreink tör-
zsének megbicsaklott ágait. Ragyog-
tassuk fel ismét Csaba királyfi csillag-
ösvényének szunnyadni látszó fényeit! 

A megemlékezés további részében a 
Székely Himnusz hangjai csendültek 
fel, majd Törökné Marosvölgyi Ágnes 
népdalénekes műsorát hallgathatták 
meg a résztvevők. Ezt követően a tisz-
telet jegyében koszorúkat és virágokat 
helyeztek el a jelenlévők az emlék-
táblán, illetve a Testvérvárosi Sétány 
gyergyóalfalui oszlopán. 

bertalan

Sport          8. oldal

Emlékezés a hősökre
Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc leverésének emlék-
napja alkalmából megemlékezést 
tartottak a Losonczy Géza Park-
ban, november 4-én. 

A rendezvényen a Himnusz elének-
lése után Gyulai Sándor, a Bocskai 
István Gimnázium intézményvezető-
je elmondta, az 1956-os forradalmat 
követően is magunkra maradtunk. 
Sem a környező népeknek, sem más 
távoli nagyhatalmaknak nem állt sem 
szándékában, sem érdekében segíte-
ni.  1956 hősei sokáig velünk éltek, 
és ma is velünk élnek néhányan.  A 
forradalomról és az azt követő meg-
torlásról évtizedeken át, nyilvánosan 
nem lehetett szólni. De még kutatni 
sem volt szabad a hősök és mártí-
rok sírhelye után.  A legtöbben 1956 
hősei, szereplői közül csak néhány 
napra léptek be a történelembe, utá-
na kivégzés, börtön, emigráció, vagy 
éppen családon belüli hallgatás lett a 
sorsuk ezeknek az embereknek. Nov-
ember 4-ét mártírjai ellenére, nem 
láthatjuk még ma sem tiszta fény-
ben. Nem válhat igazi emlékezéssé, 
mert sok mindent még nem tudunk 
a rárakódott hazugságok, és elhall-
gatások miatt. Azt, hogy milyen ret-
tentő erő zúdult az országra, mindig 
is csak sejtették a kortársak. Most is 
elmondják öregjeink, hogyan mentek 
a tankok Hajdúböszörményben a fő-
téren át, a templom mellett. Hadház 
felől, Újváros irányába. Budapesten 
és szerte az országban zömében fia-
tal áldozatok voltak. A forradalom és 
szabadságharc leverését iszonyú meg-
torlás követte. Itt hagyta az országot 
több mint 200 ezer ember. 1956. ok-
tóber végén Moszkvában a pártveze-
tés elhatározta, hogy beavatkozással 
vet véget a magyar forradalomnak. 
Ehhez beleegyezést kapott nemcsak 
a környező szocialista országoktól, 
hanem a nagyhatalmaktól is. Ennek 
ellenére a nyugati csatornák kitartás-
ra és harcra buzdították a fiatalokat. 
November 4-én hajnalban az előző 
napokban bevonult, és a már koráb-
ban is itt tartózkodó szovjet haderő, 
bőséges fölényben elkezdte a „For-
gószél” hadműveletet. Ez néhány 
nap alatt felmorzsolta az ellenállást. 

Gyulai Sándor hozzátette, hogy az 
ellenállás hősies volt, de nem fenn-
tartható. Hiábavalónak bizonyult a 
véráldozat. November 4-e megosz-
totta és megosztja a mai embereket.  
Majd a szónok kitért november 4-e 
országos és böszörményi történései-
re, megemlékezett a helyi hősökről is. 
Szólt Kovács Andrásról, aki 1956-ban 
harmadikos gimnazista volt, ő lett a 
forradalmi bizottmányban a diákság 
képviselője. November 4-ét követően 
csak egy rövid záradék tudósít sorsá-
ról: „1957. február 7-én szülei akara-
tából kilépett.” Sorsa máig ismeretlen 
a nyilvánosság előtt. A megemlékezés 
általában megrendüléssel kell, hogy 
járjon. November 4-e azt a megren-
dülést hozza, hogy a sok-sok vissza-
fojtott könny, kibeszéletlen gyász, az 
elhallgatott történet még mindig je-
lentkezik az életünkben. Talán ennek 
is köszönhető, hogy november 4-e, 
ellentétben október 6-val, még nem a 
teljes társadalom leginkább elismert 
emléke. Egymásnak feszülő akara-
tok és érdekek még ma sem engedik, 
hogy megbékéljünk egymással. Pedig 
a nemzet számára és a magunk szá-
mára sincs más lehetőségünk. Csak a 
megbékélés, a béke. A megemlékezés 
végén a jelenlévők a tisztelet jegyében 
koszorúkat és mécseseket helyeztek 
el Varga Imre alkotásának talapzatán. 

bertalan

A hét arca       2. oldal 
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Dr. Pálfi SándorA hét arca

A Város napja alkalmából a kép-
viselő-testület „Hajdúböszörmény 
Gyermekeiért” Emlékérmet adomá-
nyozott dr. Pálfi Sándor főiskolai ta-
nár részére, az óvodapedagógia te-
rületén végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenységéért. 

– Kinek a hatására ismerkedett meg az 
óvoda világával?

– Egészen biztos, hogy családi vonás volt 
a gyerekek szeretete nálunk. Édesanyám 
is óvónőként dolgozott. Ő az ötvenes 
években végzett. Akkor még középfokú 
intézményben lehetett ezt a végzettséget 
elsajátítani. A Középkerti-óvodának volt 
a vezetője, és óvodapedagógusa. Én már 
oda születtem. A szó szoros értelmében, 
hiszen akkor még ott laktunk egy szolgá-
lati lakásban. A mindennapjaim az intéz-
ményben teltek el, hiszen amikor este be-
zárt a hely, én akkor is óvodában voltam.  

– Emlékszik az óvodás éveire, hogyan tel-
tek ezek?

– Kellemes emlékeim vannak ezekről az 
évekről. Kettősség jellemezte az életemet. 
Egyrészt, mint egy kisgyermek léteztem, 
másrészt pedig, mintha bennfentes, bir-
tokon belüli lettem volna, aki sajátjának 
tekinti az egész objektumot. Hiszen ott 
laktunk. Sok olyan esemény történt ve-
lem, ami emlékezetes maradt. Bennem az 
óvoda sokkal erősebben rögzült, mint má-
sokban. Az én gyermekkorom egy nagyon 
tekintélyelvű korszak volt. Erőteljesen fe-
gyelmezték a kicsiket is. Ez volt az egyik 
oldal, a másik pedig az, hogy szabadság-
igényemnél fogva, sok mindent meg tud-
tam oldani. Rengeteget játszottam például 
az udvaron. Mindenki ismert, aki ott dol-
gozott. Ebből a szempontból nekem na-
gyon jó helyzetem volt. 

– Ki fedezte fel, hogy jó érzéke van a neve-
léshez?

– Édesanyám egyébként nem ösztön-
zött erre a pályára. Főleg azért, mert ez 
nem egy bejárt út volt a férfiak számára. 
Ő inkább féltett ettől a területtől. Hor-
váth Géza tanár urat azonban kiemelném. 
Róla azóta is nagy tisztelettel emlékezem 
meg. Olyan tanárom volt az iskolában, aki 
a tanórán kívüli elfoglaltságunkat nagyon 
jól szervezte. Amikor a nyolcadik osztályt 
befejeztem, ő azonnal kérte, hogy menjek 
vissza szabadidő-szervezőnek. Én minden 
nyáron és szabadidőmben programokat 
tartottam, először általános, majd közép-
iskolás diákoknak. Géza bácsi egy példa-
kép volt számomra. Tőle nem félt senki 
sem, mégis minden kérését teljesítették 
a diákok. Ilyen pedagógusok kellenének 
a gyerekek körében, akik hitelesek, és kö-
zösséget is tudnak építeni. S nem csak tel-
jesítményorientációban gondolkoznak. 

– Soha nem készült más pályára? 
– Középiskolában még zenésznek ké-

szültem. Trombitás voltam. A városi fú-
vószenekarnak tíz évig voltam a tagja. Lo-
vas András volt az én trombita tanárom. 
Nagyon ösztönzött arra, hogy a zenei te-
rületen tanuljak tovább. Ő javasolta, hogy 
katonazenész legyek. El is mentem felvé-
telizni Budapestre. Én akkor a zeneelmé-
leti részen elbuktam, míg a hangszerjáték-
ban megfeleltem. Ezt a „kudarcot” azóta 
sem bánom, mert katonazenész nem szí-
vesen lettem volna. 

– Óvodapedagógusként végzett Hajdúbö-
szörményben. Az első óvóbácsiként az érdek-
lődés középpontjába került. Hogyan élte meg 
élete e korszakát?

– Ez szintén nagyon izgalmas korszak 
volt az életemben. Én mindig azokat a 
helyzeteket kedveltem, amelyek még újak 
voltak számomra. A pályaválasztásomban 

is ez motivált. Azután, mikor bekerültem 
az intézménybe, kifejezetten meg kellett 
küzdenem azzal, hogy a tanárok elhigy-
gyék, elhivatott vagyok a pálya iránt. Fő-
leg akkor még élt az a sztereotípia, hogy 
ez női munka. Az én külső környezetem 
is azt gondolta, hogy talán az ifjúkori hév 
vitt az óvóképzőbe. Engem már akkor ér-
dekelt a kisgyermekek nevelése és a közös-
ségszervezés. 

– Mennyi ideig dolgozott óvóbácsiként?
– Nyolc évig dolgoztam az óvodában. 

Ez a nyolcvanas évek környékén volt. Azt 
tapasztaltam, hogy nem mindenki nézi jó 
szemmel a ténykedésemet. Rendszeresen 
indokolatlanul ellenőriztek. Ki volt adva 
feladatként ez.  Sőt a pártbizottságra is 
behívattak. Kicsit besokalltam az egésztől. 
Én az új utak kereséséről nem mondtam 
le. Így aztán otthagytam az óvodát. Úgy 
jöttem vissza később, hogy az akkori fő-
igazgató Kövér Sándorné dr. meghívott. 
Ekkor már az egyetemen elvégeztem a 
pedagógia szakot. Kutató, fejlesztő szak-
pedagógus lettem. Szívesen lettem oktató 
az egykori iskolámban. Ez 1993-ban volt. 
Azóta folyamatosan itt gyakorolom a hi-
vatásomat.

– Mennyire ragaszkodott és ragaszkodik 
ma is alapvégzettségéhez?

– Alapvetően erre építek mindent. Az 
egyetemen is ebből írtam a szakdolgoza-
tomat. Azóta is a kutatási területem ez. 
Elértem, hogy a szaknak én vagyok a fe-
lelőse az egyetemi karunkon. Az egész 
életemnek ez a középpontja. Nem tudnám 
máshol elképzelni magamat. Itt tudok ki-
teljesedni. 

 – Két város nevét mondom: Ungvár, Kijev. 
Mi fűzi össze ezeket az Ön életében?

– Sokat jártam Ungváron, mert ott 
kezdtem el a PhD tanulmányaimat. Ki-
jevben fejeztem be ezt. Szintén nagyon 
tanulságos volt. Itt is az útkeresés jellem-
zett. Egyébként azért mentem oda, mert 
ott engedték igazából, hogy az általam 
szeretett óvodai témában írjam a disszer-
tációmat. 

– Létezik-e olyan írott vagy íratlan sza-
bály, amit munkájában mindig szem előtt 
tart?

– Van ilyen. Engem az emberség mindig 
mederben tart. Bárkivel vagyok, legyen az 
gyerek vagy hallgató, mindig az embert 
próbálom keresni benne. Az egyediséget, 
ami őt nagyszerűvé és izgalmassá teszi. Én 
ezeket mindig megtalálom. 

– Számtalan hazai és külföldi konferencia 
szervezője és résztvevője. Ebben a tevékeny-
ségében mi motiválja?

– A hivatásomból adódóan ezt folyama-
tosan tenni kell. Hozzátartozik a feladat-
körömhöz. Másrészt, a kicsit banálisnak 

tűnő küldetéstudat is hozza azt, hogy 
a gyermeki szempontokat képviseljem, 
alapvetően a gyermekközpontosság erősí-
tése érdekében. Ez akkor jelenik meg jól, 
ha az aktuális kutatásokat is a konferenci-
ákon tudjuk bemutatni. Sajnos ezeknek a 
szakmai tanácskozásoknak egy része for-
mális, más része viszont nagyon hatékony 
lehet. Úgy alakult a tudományos élet, hogy 
mindenkinek kötelező ezekre a rendezvé-
nyekre eljárnia. Az a jó, ha hasznosulnak 
az ott elhangzottak. Például legutóbb, a 
szociálpedagógiai szakunk megalakulá-
sának harmincadik évfordulójára rendez-
tünk tanácskozást. Én voltam a vezetője 
a szimpóziumnak. Olyan jól összeraktuk 
a témákat, hogy a Magyar Pedagógiai Tár-
saságnak az ott lévő elnöke januárban fog 
egy online mini konferenciát szervezni, a 
Böszörményben elhangzott előadásokkal. 
Ebből is látszik, hogy van ezeknek értelme. 

– Családjában van-e utánpótlása ennek a 
hivatásnak?

– Nincsen. Nem gondolom, hogy egy 
gyereknek kötelessége a szülei hivatá-
sát továbbvinni. De elmondhatom, hogy 
mindegyikőjük megtalálta azt a pályát, 
amit szeret. Alapvetően a természettu-

dományi terület érdekli őket. Az egyik lá-
nyom építész, a másik logisztikai mérnök 
lesz, és az első gyermekem az, aki szociál-
pedagógus. Ő a humán területet választot-
ta. Hozzáteszem, látták, hogy a feleségem 
is óvodapedagógus, s lehet, hogy nekik ki-
csit erős a szülők után belépni ebbe. Nem 
volt elvárás velük szemben, de arra ösztö-
nöztük őket, olyan területen dolgozzanak, 
ahol hosszú távon is megtalálják az érdek-
lődésüket és boldogságukat.

– Mennyire nyújt biztos hátteret a család-
ja a munkájához?

– Nagyon-nagyon sokat. Biztosan nem 
tudtam volna idáig eljutni, ha a családom 
nincs mögöttem. A munkám rengeteg uta-
zással jár, s közben a családot egyben kell 
tartani, és intézni kell az aktuális ügyeket. 
A feleségem ebben nagyon profi. Precízen, 
odaadóan végzi ezeket a feladatokat.  

– Szabadidejét mivel tölti legszívesebben?
–  A zenész múltam az bennem van. 

Ezt a művészeti ágat most is nagyon ked-
velem. Kedvenceim azok a zenék, ahol az 
egyediség, a kreativitás és a személyiség 
jobban átjön. Gyakran járok koncertekre, 
mert fontos számomra a személyes átélés.

–  Mi az, amire az életében nagyon odafi-
gyel?

–  Fontos elvem, hogy tisztelni kell az 
életet. A másik, hogy a gyerekekben lévő 
lehetőségek olyanok számunkra, ame-
lyeket nem a kicsiséggel kell mérni. Nem 
igaz, hogy kis gyerek, kis probléma, nagy 
gyerek nagy probléma. Ez sztereotípia. 
Hanem fordítva kell ezt szemlélni. A ki-
csikben annyi potenciál, lehetőség van, 
mely ott csillog a tekintetükben, s a hét-
köznapok megfelelési satujából ki tud 
emelni bennünket, lelkileg megtisztít. 
Nyitottság jellemzi őket, ahogy a világra 
rátekintenek. Ebből, mi felnőttek is tanul-
hatunk. Ahogy haladunk az időben, egyre 
inkább elveszítjük ezt a fajta érdeklődést, 
hogy milyen csodálatos az élet. Miközben 
a gyerekek napról napra, még a legapróbb 
részletekre is rá tudják irányítani a figyel-
müket. Aki ezt így megéli, az friss marad 
mentálisan és érzelmileg egész létében. 

Bertalan Erzsébet

Szépkorúak köszöntése
Az Idősek hónapja programsoro-

zatának zárórendezvényét november 
2-án tartották, a művelődési központ 
színháztermében. 

A megjelent vendégeket Fórizs László 
alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, 
hogy a korosztály tagjai jól megérdemelt 
nyugdíjas éveiket élik. Az önkormányzat 
sem feledkezik meg róluk, minden alkal-
mat megragadnak a köszönet kifejezésére 
és a segítség nyújtására. Példaként tekint-
ve életútjukra.  Az alpolgármester arról is 
szólt, hogy az idősebbektől sokat lehet ta-
nulni. Rengeteget jelent mindenkinek az 
ő példájuk. Az év minden napján meg kell 

emlékeznünk róluk, hiszen olyan értéke-
ket kaptunk tőlük, amelyek nagyon fonto-
sak számunkra – mondotta Fórizs László. 
Majd Polgármesteri Elismerő Oklevelet 
nyújtott át Kiss Attila városvezető nevé-
ben, a 15 éve működő Varga Lajos Kultúr-
kör vezetője, Szabó Imre Antalné része, 
Hajdúböszörmény társadalmi életében és 
a Kultúrkörben, valamint a közművelő-
désben betöltött szerepéért. Az ünnepség 
további részében Simon Kata előadómű-
vész önálló zenés műsorát hallgathatták 
meg az idősek. Az ünnepség végén min-
den résztvevő egy élelmiszercsomagot ve-
hetett át ajándékként. 

Zsike
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Kegyelem és bűnbocsánat Közös otthonunk képekben
„E képek egyszerre emberi és kor-

dokumentumok. Múltat, jelent őrző, 
hitelesítő – s az erre épülő jövőnek 
is emberi alapját adó – művészi igé-
nyű alkotások.” Néhai Lázár Imre 
polgármester így írt Szabó Miklós 
fotóművész és -riporter alkotásai-
ról, akinek születése 80. évforduló-
ja alkalmából rendeztek kiállítást 
az „Én városom Hajdúböszörmény” 
címmel.

 
A tárlatot október 27-én nyitották 

meg a művelődési központ Hajdúsági 
Galériájában. Az eseményhez kapcsoló-
dóan ugyanezzel a címmel egy kataló-
gus is megjelent, melyben néhai Szabó 
Miklós fotói mellett, többek között a 
következő gondolatok olvashatóak. „Ha 
a valóság hű megörökítéséről van szó, 
a dokumentarista fotográfiát a képal-
kotás legközelebbi formájának tartják. 
Szabó Miklós azonban több volt, mint 
az adott pillanat passzív megfigyelője, 
egyéni megérzéseivel és egyszerű meg-
oldásaival fényképein keresztül arra kért 
bennünket, hogy ismerjük meg a Hajdú-
ságot, nézzük meg közelről azt, ami a 
legközelebb állt hozzá: az embereket és 
a tájat, amelyben élt”. A tárlat megnyi-
tóján H. Fehér Ildikó szerkesztő-riporter 
elöljáróban elmondta, hogy a kiállítást a 
Hajdúsági Múzeum hívta életre az ön-
kormányzat és a Szabadhajdú Nonprofit 
Kft. közreműködésével, és az egykori fo-
tóművész családjának segítségével. En-
nek az együttműködésnek célja, Szabó 
Miklós hagyatékának a gondozása, köz-
kinccsé tétele, szellemiségének méltó 
megjelenítése, és a művész örökségének 

megőrzése. A bevezető gondolatok után 
a zeneiskola tanárának, Kapusi Saroltá-
nak és Kiss Eszternek a műsorát hallgat-
hatták meg a résztvevők, majd a megje-
lenteket Bertalan Imre, a Szabadhajdú 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
köszöntötte, aki úgy fogalmazott, nagy 
örömére szolgál, hogy az önkormányzat 
jelenleg is, és korábban is kiemelt jelen-
tőséget, fontos szerepet tulajdonított 
és tulajdonít a városi események, ün-
nepségek megfelelő megörökítésének 
és archiválásának. Ezek az értékek így 
megőrződnek az utókornak. Tavaly év 
elején kezdődött el az a közös munka, 
amelynek eredménye ez a csodálatos 
tárlat. Az ügyvezető külön tisztelettel 
szólt Szabó Miklós családjáról, az ön-
kormányzatról és a Hajdúsági Múzeum 
munkatársairól.  Külön kiemelve Hor-
váth Tamás fotóművész munkásságát. 
Ezt követően Leleszné Sveda Klára, az 
Oktatási és Művelődési Bizottság alel-
nöke ajánlotta a tárlatot a nagyközön-
ség figyelmébe. Az alelnök szólt Szabó 

Miklós életéről és pályájáról. Többek 
között elhangzott, hogy szülei féltő gon-
doskodással, nagy-nagy szeretetben ne-
velték a családba harmadikként érkező, 
de a testvérek korai halála miatt mégis 
egyetlen gyermeküket. Édesapja, Szabó 
Zoltán köztiszteletben álló kereskedő 
volt Hajdúböszörményben. Az államo-
sítás után, a város ügyvédi irodájában 
pénztárosként dolgozott. Édesanyja, 
Székely Erzsébet kitűnő háziasszony-
ként vezette a háztartást. A fotóművész 
az Egri Tanárképző főiskolán szerzett 
diplomát. Ezt követően közel negyven 
évig tanított a Bethlen-iskolában, ahol 
igazgatóhelyettes is volt. A gimnáziumi 
évek alatt alakult ki nála a fotózás iránti 
szenvedélye. Leleszné Sveda Klára arról 
is szólt, hogy magánéletében, 1969 kará-
csonyán fordulat következett be, amikor 
is házasságot kötött kollégájával, Nagy 
Júliával. Huszonhat évig éltek boldog 
házasságban, és egymás számára biztos 
társak voltak. Két gyermekük született, 
akiket féltő gondoskodással, nagy-nagy 
szeretetben neveltek. 

Szabó Miklóst a város fotósaként 
emlegetik jelenleg is a böszörményiek. 
1960 óta gyakorolta ez irányú mester-
ségét, és 1966-tól 2006-ig a város fotó-
sa volt.  „A fotózáshoz jó szem és szív 
kell” – mondogatta gyakran. Szenvedé-
lyesen fényképezett a város különböző 
rendezvényein. Több tízezer alkotáson 
dokumentálta Hajdúböszörmény négy 
évtizedének történetét. Krónikásként 
nemcsak az eseményeket örökítette 
meg, hanem sok hozzánk érkező sze-
mélyiséget, tudóst, politikust, művészt 
is lencsevégre kapott. Évtizedekig a kü-

lönböző névvel megjelent városi hetilap 
fotóriportere volt, és ő készítette Hajdú-
böszörmény képes híradójának felvéte-
leit is. Az alelnök még hozzátette, hogy 
Szabó Miklósnak mindig voltak tervei, 
ez vitte előre. Hatalmas örökséget ha-
gyott ránk. A mi feladatunk őrizni azt, és 
közkinccsé tenni. A rendezvény további 
részében ifjabb Szabó Miklós mondott 
köszönetet mindazoknak, akik részt 
vettek a tárlat létrehozásában. Kiemelte 
Horváth Tamás fotóművész személyét, 
akinek munkája elismeréseként édes-
apja analóg fényképezőgépét nyújtotta 
át. „Szabó Miklós hatalmas örökséget 
hagyott ránk, Böszörmény történetének 
több évtizedét fotókon dokumentálva. 
Nekünk, itt maradottaknak könnyű dol-
gunk van: „csak” meg kell őrizni azokat.” 
Fogalmazta meg volt kollégája, néhai 
Gargya Imre. A tárlat január 5-ig tekint-
hető meg a művelődési központ Hajdú-
sági Galériájában. 

Bertalan Erzsébet

A Reformáció napja több pro-
testáns gyülekezetben október 
31-én tartott ünnep, annak emlé-
kére, hogy 1517-ben ezen a napon 
függesztette ki Luther Márton a 
wittenbergi vártemplom ajtajá-
ra, a bűnbocsátó levelek árusítá-
sával kapcsolatos 95 tételét. 

Ennek emlékére rendeztek ünnepi 
istentiszteletet a Bocskai téri refor-
mátus templomban október 31-én. 
Az alkalmon a 134. zsoltár elének-
lése után az 591. dicséret hangjai 
csendültek fel. Igét Loment Péter 
lelkipásztor olvasott és magyarázott 
a 46. zsoltárból. Elmondta, hogy a 
reformáció napját a megújulással 
kapcsoljuk össze. Az igehirdetés célja 
többek között az, hogy mi, 21. száza-
di emberek átélhessük a reformációt. 
Majd egy rövid részlet volt látható a 
Luther című filmből. Ennek kapcsán 
elhangzott, hogy a jelenet rámutat 
arra, hogy Luther Márton mennyire 
rettegett. Attól félt, hogy Isten ha-
ragja lesújt rá. Azért, hogy megme-
neküljön, félelmében fogadkozott, 
miszerint Isten szolgája lesz. Ezt a 
fogadalmát teljesítette is. Félelmei 
azonban szerzetesként is megma-
radtak. Fizikálisan bűntette magát, 
hogy elnyerje a Teremtő bocsánatát. 
Tökéletesen megtestesítette az akko-
ri kor emberét, akik attól rettegtek, 
hogy a pokol tüzét nem kerülik el. A 
szerzetes sokára jutott el addig, hogy 
elkezdte olvasni a Szentírást. Meg-
szerette az igéket. Felismerte, hogy 
az Isten ítélete számára a kegyelem. 
Rájött, hogy a Teremtőnek nem célja, 
hogy rettegjenek tőle bármilyen élet-
helyzetben. 

Majd Loment Péter többek között 
úgy fogalmazott, az igaz ember úgy 
fog a hit által élni, hogy hisz Jézus 
Krisztusban, akinek kereszthaláláért 
az Isten kegyelmet és bűnbocsána-
tot adott a benne hívőknek. A lel-
kipásztor úgy gondolja, hogy a mai 
emberben már nem élnek ilyen fé-
lelmek. Nincs benne szent félelem, 
hanem szentségtelen gőg van. Ma 
már az ember nem hisz senkiben és 
semmiben. Legfeljebb önmagában. 
A lényeg, hogy az az ember tud ma-
gára rátalálni, aki rátalál a kegyelmes 
Istenre. Ezeket nézve mégis van fé-
lelem a mai emberben. Csak mástól. 
Akinek szívében hit ébred az Isten 
iránt, az ez által és ebből fog élni. Aki 

hitből létezik, az nem fél. Van esély 
arra, hogy a félelemben élők ma is Is-
tenhez forduljanak, ahol megtalálják 
a biztonságot. Felhívta a figyelmet a 
lelkész, hogy a hamis biztonságtudat 
nem hoz megnyugvást. A teremtő-
ben való hit azt jelenti, hogy reálisan 
szembenézünk a helyzetünkkel, a vi-
lággal. Mindez azt jelenti, hogy tud-
juk és hisszük, hogy az Úristen hatal-
masabb mindezeknél. Majd a lelkész 
hozzátette, reformációra ma is szük-
ség van. Arra, hogy a mai ember fel-
ismerje, hogy a félelemben nem lehet 
élni.  A ünnepség további részében a 
Hajdúböszörményi Népzenei Együt-
tes szolgált, majd az istentisztelet 
után Gyulai Edit gimnáziumi tanár 
„A Bocskai téri templom története” 
című kiadványt mutatta be. Az ötle-
tet az adta a megíráshoz – mondta el 
kérdésünkre a szerző, hogy többször 
volt idegenvezető az épület falai kö-
zött. Ezidáig nem volt komolyabb is-
mertető a templomról. Most nyáron 
volt ideje arra, hogy pontos adatokat 
gyűjtsön a témával kapcsolatban. 
Hangsúlyozta, hogy ez nem önálló 
munka, hanem összegyűjtése a tény-
anyagnak. Kutatott és utánaolvasott. 
Gyulai Edit a kis füzetet ismeretter-
jesztőnek szánja, jelezve azokat a 
pontokat, melyek további kutatást 
érnének meg. 

– Én ezt elsősorban a gyülekezet-
nek írtam. Azért, hogy mindenki 
ismerje meg a templom történetét, 
amelyben jár, és a hitéletét gyako-
rolja. De ez az ismeretterjesztő szö-
veg turistáknak is szól, akik Böször-
ménybe látogatnak. Ez a munka a 
honismeretnek egy szeletét mutatja 
be. Hiszen a templom története elvá-
laszthatatlan a város múltjától.

bertalan
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Képviselő-testületi döntések
A képviselő-testület október 

27-ei ülésén 22 téma szerepelt 
a döntéshozók asztalán. Az első 
napirend keretében az általános 
iskolák felvételi körzeteinek vé-
leményezése történt meg.

 Ezután a képviselők megtár-
gyalták a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (2022-2027) is. Ennek 
előszavában olvasható, hogy „az ön-
kormányzat vállalja, hogy az elké-
szült és elfogadott Esélyegyenlőségi 
Programmal összehangolja a telepü-
lés más dokumentumait, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését”. A doku-
mentum egyebek mellett tartalmaz-
za a város történetét, egy helyzet-
elemzést és a HEP intézkedési tervét, 
valamint összegzését, a megvalósítás 
feladatait. A napirend tárgyalása so-
rán megköszönték az anyagot ösz-
szeállító munkacsoport tagjainak és 
a külsős szakértőknek a munkáját. 
Külön kiemelték Dr. Nagy Imre kép-
viselő, a munkacsoport elnöke és 
Ignáth Szilvia, polgármesteri hivatali 
ügyintéző hatékony tevékenységét. 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának mó-
dosításáról született döntés, amely 
alapján a személyes ügyfélfogadás 
november 1-től 2023. február 28-ig a 
következőképpen alakul: hétfő 8 -12, 
kedd 8-12, szerda 8-16.30. A képvi-
selő-testület egy korábbi határozatá-
ban kimondta, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban, december 22-től január 
8-ig igazgatási szünetet rendelnek el. 
Ezen idő alatt ügyeleti rendet alakíta-
nak ki. Az osztályokon az ügyintézők 
csökkentett létszámban látják el a 
munkájukat, figyelemmel a folyama-
tos feladatellátásra. A továbbiakban 
támogatták egy kishaszonjármű üze-
meltetésének visszavételét az Északi 
Agrárképzési Centrumból. Hozzájá-
rultak a jármű jelenlegi állapotában 
történő nyílt értékesítéséhez. Ezt kö-
vetően a grémium a Hajdúsági Nem-
zetközi Művésztelep Alapítvány: 
„Jubileumi kiadvány 2023” című 
kötet megjelentetésének nyomdai 
költségét 700 000 forint összegben 
támogatta, az idei kiadványalap ter-
hére. A testület tagjai az október 6-ai 
rendkívüli ülésükön döntöttek az 
energia-vészhelyzet miatti szükséges 
intézkedésekről, az önkormányzati 
intézmények tekintetében. A hatá-
rozat 37. pontja értelmében az érin-
tett intézmények vezetőinek október 
19-ig intézkedési tervet és javaslatot 
kellett készíteniük arról, hogy mi-
lyen módon tudják végrehajtani a 
meghatározott intézkedéseket. Az 
érintett vezetők minden hónapban 
jelentést készítenek az intézkedé-
sekről és azok betartásáról. Most ez 
a beszámoló került a képviselők elé, 
melyet elfogadtak. Az anyagot az-
zal egészítették ki, hogy a Csillagvár 
Óvoda és Bölcsőde Dobó István utcai 
telephelyén a határozat vonatkozó 
pontja módosításra került, egy cso-

portszoba kialakítása válik lehetővé a 
téli időszakban. A képviselő-testület 
kinyilvánította egyebek mellett azon 
szándékát, miszerint az őt terhelő 
viziközmű-szolgáltatás biztosítása 
vonatkozásában fennálló ellátási kö-
telezettségének, a Magyar Államra 
történő átruházására irányuló Integ-
rációs Programban részt kíván venni. 
Ennek kapcsán kimondták, hogy ezt 
a lépést az energiaválság és a háborús 
helyzet okozta gazdasági kényszerből 
lépte meg az önkormányzat. A továb-
bi napirendek keretében döntöttek 
az Országos Mentőszolgálattal kö-
tött, orvosi ügyeleti feladatok ellátá-
sáról szóló együttműködési megálla-
podás 2022. december 31-ig történő 
meghosszabbításáról. Ugyancsak az 
egészségüggyel kapcsolatban szüle-
tett a határozat, melynek értelmében 
a testület a pródi lakosság magasabb 
színvonalú betegellátása érdekében 
úgy döntött, hogy ideiglenesen szü-
netelteti a pródi orvosi rendelő mű-
ködését. Az önkormányzat 2022. 
november 2-tól minden hétfőn és 
szerdán délelőttönként gondoskodik 
a betegek oda-vissza szállításáról a 
hajdúböszörményi rendelőkbe, a ta-
nyagondnoki szolgált segítségével, 
mivel az ottani orvosi rendelő a szak-
hatósági jelzésben foglaltatnak nem 
tud eleget tenni. A továbbiakban ke-
resik a rendelő korszerűsítésére a pá-
lyázati lehetőséget. 

A lakosság és a DE Gyermekneve-
lési és Gyógypedagógiai Kara veze-
tőségének a kérésére megszüntetik 
a József Attila, valamint a lakosság 
kérésére a Csiha Antal és Szoboszlói 
utcák elején lévő szelektív-hulladék-
gyűjtő szigeteket. Ezt követően meg-
szavazták, hogy 10 160 000 forintot 
biztosítanak a Tizenhárom Vértanú 
utca 14-16. szám előtti tíz parkoló-
hely, és a Dorogi utca 65. számnál 
parkoló kialakítására. Majd hozzájá-
rultak ahhoz is, hogy az intézmények 
költségvetéséből 3,8 millió forintot 
átcsoportosítanak a város út-híd ke-
retébe. Ebből forgalomtechnikai esz-
közöket szereznek be a szakemberek, 
melynek segítségével útburkolati je-
leket festenek majd fel.  A tanácsko-
zás végén többek között a folyamat-
ban lévő nagyobb beruházásokról és 
pályázati lehetőségekről folytatott 
vitát a grémium. 

Bertalan

Szakmai gyakorlat 
az Égei-tenger partján

A Széchenyi-iskola 23 tanulója 
és 2 kísérő tanáruk október 10-23. 
között az Erasmus+ akkreditációs 
pályázattal, rövidtávú mobilitási 
program keretében Görögország-
ba, Platamon városába utazott, 
ahol szakmai tanulmányúton vet-
tek részt. Tapasztalataikról Inczé-
né Konyári Ágnes és Nyíri Adrienn 
oktatókat, valamint Rab Viktor 
végzős diákot kérdeztük. 

– Milyen előzmények után utaztak Gö-
rögországba?

 Ny. A. : Tavasszal hirdettük ki ezt a 
rendkívüli lehetőség diákjaink körében. 
Akkor felmértük rá az igényt. Tanév 
elején ezt a kört véglegesítettük, 23 

tanulóra kaptunk keretet, akik mező-
gazdasági gépész, mezőgazdasági tech-
nikus és mezőgazdasági gépésztechni-
kus szakmákat tanulnak iskolánkban. 
Az indulást megelőzte egy nyelvtudás 
szintfelmérő, illetve egy komoly adat-
egyeztetés. Az Északi Agrárszakképzé-
si Centrum minden egyes tanulónkkal 
munkaszerződést kötött. Az ösztöndíj-
program tanulónkénti értéke igen ma-
gas volt, ami a 2 hetes kinti tartózkodá-
sunk összes költségét maradéktalanul 
fedezte.

– Mi volt a konkrét célja az útnak?
 Ny. A. : Egyértelműen az volt a cél, 

hogy a diákok külföldön is szakmai gya-
korlatot szerezhessenek, a helyi sajá-
tosságokat figyelembe véve. Nem elha-
nyagolható az sem, hogy a projektnek 
köszönhetően fejlődhetett a nyelvtu-
dása is a tanulóknak. Nagyon jól boldo-
gultak az idegen nyelvi környezetben. 

– A szakmai gyakorlat során mibe sike-
rült bepillantást nyerniük?

 Iné. K. Á. : Szakmai munkát végez-
tünk például egy üdülő övezetben, ahol 
gyönyörűen parkosított kertek voltak. 
Itt az őszi kertészeti teendőkbe kap-
csolódtunk be. A diákok többek között 
telepített sövényeket és olívabogyó fá-
kat metszettek, levendulát szüreteltek, 
valamint komposztáltak. A gyakorlati 
tevékenységhez tartozott az üzemláto-
gatás is. Voltunk olívabogyó- és rizsfel-
dolgozó üzemben is, ellátogattunk egy 
szelídgesztenye farmra is. Ez szintén 
mezőgazdasági jellegű program volt, 
ahol megkóstolhattuk a nyers szelíd-
gesztenyét. A farmon történő oltási-, 
illetve terménygyűjtő munkába mi is 
besegítettünk.  A legszínvonalasabb 
szakmai programunk Thessalonikiben 
volt. Városnézést követően a 29. 
AGROTICA HELEXPO Nemzetközi Ag-

rárgazdasági szektor kiállìtásának nyi-
tó napjára érkeztünk meg. Itt a mező-
gazdaság minden területe, és 12 ország 
képviseltette magát. Sok élménnyel 
gazdagodtunk, és egy komoly szakmai 
eseményen vettünk részt. Ezt a szak-
mai programot élvezték a gyerekek és 
mi is. 

– Szabadidős programokat szerveztek-e 
a csoportjuknak?

Iné. K. Á. : Igen. A gyakorlati munka 
mellett sokféle szabadidős programon 
vettünk részt. A gyerekek ezt természe-
tesen nem bánták. Ezek a közös projek-
tek a tanulók életkori sajátosságának 
megfeleltek, és többségében kapcso-
lódtak a szakmához is. Voltunk több 
piacon, ahol megismerkedtünk köze-
lebbről különleges gyógy- és fűszernö-
vényekkel, tengeri herkentyűkkel, helyi 
kézműves termékekkel. Szabadidőnk-
ben szerveztünk közös sétákat, nap-
felkeltenézést, strandolást, sportolást, 
kártyázást, utolsó esténken tábortüzet 
raktunk a tengerparton, és énekeltünk 
a gyerekekkel.

– Összességében hogyan értékelné az 
Erasmus+ kéthetes programját?

Iné. K. Á.: A tanulók és mi, kísérő ta-
náraik tartalmas, emlékezetes 2 hetet 
tudhatunk a hátunk mögött. Részünk-
ről úgy érezzük, mindent teljesítet-
tünk, ami a program és a saját elvárása-
ink között szerepelt. A tanulók két hét 
alatt tanúsított munkájával, együtt-
működésével, kommunikációjával, ér-
deklődésével elégedettek voltunk. Azt 
tapasztaltuk, hogy talpraesettek voltak 
minden téren. Szakmailag fejlődtek 
és nyelvi kifejezőkészségük is bővült. 
Mertek kérdezni, a görögöktől tanulni, 
velük kapcsolatba lépni, és ezáltal job-
ban megismerni a helyi szokásokat és 
talán önmagukat is. Ezek a közösen át-
élt szakmai-, gyakorlati- és szabadidős 
élmények egész életünkön át elkísér-
nek majd minket. Reméljük, lesz még 
lehetősége iskolánknak a program foly-
tatására a közeljövőben.

 – Mit nyújtott neked ez a projekt?
 R. V. : Sok érdekességet tartogatott 

ez a program számomra, már a felké-
szülés során is. Olyan volt ez a projekt, 
mint egy szakmai élményekkel színesí-
tett nyaralás. Összességében én nagyon 
jól éreztem magamat. Sok új dolgot ta-
nulhattam, mint például a gesztenye 
oltásának folyamatát. A mezőgazdasági 
kiállításon pedig a legkorszerűbb gépe-
ket láthattam.

– A szabadidős program mennyire volt 
emlékezetes számodra?

 R. V. : Én tizenegy éve táncolok a 
helyi néptáncegyesület tagjaként. Így 
számomra fontos a hagyományok és a 
kultúra őrzése, ápolása. A görögöknek 
nagyon „színes” a népzenéjük és a nép-
táncuk, amit egy görög táncesten meg is 
tapasztalhattam. Csoportos hajókirán-
dulásra is lehetőségünk nyílt Skiathos 
szigetére, illetve Koukounaries Beach 
(toboz strand) csodálatos smaragdzöld 
vizét, aranyszìnű, csillogó homokos 
partszakaszát is élvezhettük. Ellátogat-
tunk a Meteorákhoz, illetve bazársoro-
kon sétáltunk, élveztük az indián nya-
rat az Égei-tenger partján.

Zsike
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Kitekintő

Nem a szankciókra
Hangzott el a címben idézett 

mondat az országjárás kereté-
ben szervezett „Mondjunk nemet 
a szankciókra!” című előadáson, 
amelyet Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke tartott Hajdúnáná-
son, november 3-án. A rendezvény-
re szerkesztőségünk is meghívást 
kapott.

Elsőként Tiba István országgyűlé-
si képviselő elmondta, hogy néhány 
nehéz covidos év után azt gondoltuk, 
hogy fellélegezhetünk. Február 24-e 
óta azonban egy döbbenetes háború 
bontakozott ki a szomszédságunkban. 
Ezzel biztosan nem tudunk együtt élni. 
Legalább ilyen elképesztő reakciókat 
váltott ki az Európai Unióban. Szank-
ciókat vezettek be. Ezek nemcsak az 
Uniónak, hanem Magyarországnak is 
ártanak. A korábbiakhoz hasonlóan, a 
polgári kormány ebben a sorsfordító 
kérdésben is megkérdezi a magyar em-

bereket – mondotta Tiba István. Kövér 
László házelnök többek között arról 
szólt, hogy az unió szankciós politiká-
ba kezdett. Azt mondták, hogy nem 
lesznek megszorítások az energiahor-
dozókra. Azt is állították, hogy ezek 
jobban fognak fájni Oroszországnak. 
A szankciók véget vethetnek a háború-
nak. Bebizonyosodott, hogy Brüsszel 
átvert minket. Az energiaárak és az 
infláció drasztikusan növekedett, gaz-
dasági krízis következett be. A magyar 
kormány válasza erre az volt, hogy 
bevezette az élelmiszer-, benzinár- és 
kamatstopot, megvédte a rezsicsök-
kentést, és gyármentő programja is 
van. A Házelnök azt is megfogalmazta, 
hogy a magyar dollárbaloldal a szank-
ciók mellett van. Majd Kövér László 
arra buzdította a megjelenteket, hogy 
töltsék ki a nemzeti konzultációs kér-
dőívet, biztassák erre barátaikat, roko-
naikat és ismerőseiket.

bertalan

MegemlékezésMegemlékezés

Nagy István lelkészre és zsoltár-
szerzőre emlékeztek a Jó Pásztor 
Református Óvoda dolgozói és a 
két református gyülekezet képvi-
selői október 30-án, a Fürdőkert-
ben található síremléknél.

Dobó Tímea óvodapedagógus el-
mondta, hogy a területet Nagy István 
emlékkertnek hívták. Bár szerény kö-
rülmények között nevelkedett Nagy 
István, de tehetségét már korán felis-
merték. Külföldi tanulmányok után 
lett a hajdúböszörményi gyülekezet 
lelkésze, 1801-ben. Fontos volt szá-
mára az ifjak tanulása és a szegények 
megsegítése. Költői munkásságának az 
eredménye a tőle fennmaradt hat ének 
is. Tevékenységének elismeréseként 
előbb egyházmegyei jegyzőnek, majd 

Ima és lélekharang
Ökumenikus vigasztaló isten-

tiszteletet tartottak a történel-
mi egyházak november 1-jén, a 
Köztemető ravatalozója előtt.

A lélekharang megkondulása után 
Loment Péter lelkipásztor Pál apostol 
Thesszalonikiakhoz írt első levelének 
negyedik fejezetéből vett versek-
kel köszöntötte az egybegyűlteket. 
Majd Bodogán László görögkatolikus 
parókus a 23. zsoltárból olvasott fel 
részletet, Horváth Zsolt baptista 
lelkész pedig a Jelenések könyvé-
ből verseket idézett. Ezt követően 
a Baltazár Dezső Általános Iskola 
pedagógusainak szolgálatát hallhat-
ták az emlékezők. Hasulyó János 

római katolikus plébános Pál apos-
tol Korinthusbeliekhez írt második 
levelének ötödik fejezetéből mon-
dott verseket. A megjelentek közö-
sen énekelték a 274. dicséret négy 
versszakát. Gellén Máté református 
exmisszus-gyakornok Pál apostol 
Korinthusbeliekhez írott első levele 
tizenötödik fejezetének tizenkilence-
dik és azt követő verseit tolmácsolta, 
majd Loment Péter lelkipásztor imád-
kozott. Somogyi László lelkipásztor 
igehirdetésének az alapigéje, Jób 
könyvének tizenötödik fejezetében 
a huszonötödiktől a huszonhetedik 
versig olvasható. Jób rövid idő alatt 
szinte mindenét elvesztette és beteg 
is lett, de a hite megmaradt Isten felé. 
Bár a barátai azt sugallták neki, hogy 
ezek a csapások büntetések számára, 
de ő ezt nem fogadta el, mert Isten 
csak azt vette el, ami tőle jött. Tud-

ta ezelőtt négyezer évvel, hogy lesz 
majd egy megváltó, aki szenvedni 
fog a bűneinkért. Igehirdetése végén 
kérte Istent, hogy az életében az ő 
gondolatai legyenek iránymutatóak. 
Ezután újra énekeltek a református 
iskola pedagógusai, majd Horváth 
Zsolt baptista lelkész imádkozott. 
Ezt követően csendes ima volt, amit 
a Miatyánk elmondása követett, So-
mogyi László lelkipásztor vezetésé-
vel. Sőrés István alpolgármester em-
lékező gondolatait Mikszáth Kálmán 
idézettel kezdte. Úgy gondolja, hogy 
a halál egy súlyos veszteség, amelyet 
sohasem lehet feldolgozni. A szeret-
teink emléke idővel elhalványul, de 
a hiány örökre megmarad. Ezután 

Kosztolányi Dezső Halotti beszéd 
című verséből idézett, mely nagyon 
jól leírja az ember egyediségét. Sze-
rinte a halottak napja a szeretet 
ünnepe is egyben, egy érzésé, amit 
halott szeretteink felé táplálunk. A 
sírjuknál adjunk hálát értük, hogy 
életünk részei voltak.  Sütő András 
Világító című verséből idézett, majd 
Cicero gondolatával zárta a beszédét, 
hogy a halottak az élők emlékezeté-
ben élnek tovább. Az istentiszteleten 
résztvevők Rácz Gábor beosztott lel-
kész vezetésével elmondták az Apos-
toli Hitvallást, majd elénekelték a 90. 
zsoltár első két versét. Zárásként ál-
dást mondtak a történelmi egyházak 
képviselői, majd lélekharanggal feje-
ződött be az istentisztelet. 

Balogh Bence

1823-ban egyházkerületi főjegyzőnek 
nevezték ki. 1831-ben a pestisjárvány 
következtében hunyt el, de végtisztes-
séget csak hónapokkal a halála után ka-
pott. Az emlékét a mai napig őrizzük. 
Ezt követően a Jó Pásztor Református 
Óvoda munkatársainak szolgálatát 
hallhatták a résztvevők, majd Osváth-
né Katona Zita óvodapedagógus el-
szavalta Boros Gergely Még egy refor-
mációt című versét. A megemlékezés 
végén Bertalan János önkormányzati 
képviselő, Loment Péter lelkipásztor, 
Gyulai Sándor főgondnok, Gellén Máté 
segédlelkész, Somogyi László és Rácz 
Gábor lelkipásztorok, valamint Takács 
Péter főgondnok helyeztek el koszorút 
a síremléken. 

B.B.

Főhajtás 
az áldozatok előtt

1944. október 26-án az Arad u. 60. 
szám alatti ház udvarán, a szovjet Vö-
rös Hadsereg katonái meggyilkolták a 
Láda- és Karácsony-család több tagját.  A 
kilenc áldozatot követelő kivégzés emlé-
kére először néhai Oláh Imre állatorvos 
kezdeményezett megemlékezést. Az ön-
kormányzat képviseletében, a hetven-
nyolc évvel ezelőtti eseményt felidézve, a 
kivégzettek sírboltjánál helyezték el virá-
gaikat a megemlékezők.
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Közérdekű információk

hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel:                                        104/112

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reg-
gel 7-től 19 óráig) november 
5-6. dr. Tacsi Sándor (Tel: 06-
30-464-8667) Az ellátásért ügye-
leti 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 ünnepnapokon, 
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. 
November 16-án, szerdán Kiss 
Attila polgármester tart vezetői 
ügyfélfogadást 9.00-12.00 óra kö-
zött.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Gyógyszertári ügyelet
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11. (p.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

12-13. (szo-vas.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

14. (h.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

15. (k.) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

16. (sz.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

17. (cs.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

18. (p) 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

Megvásárolható a Hajdúsági Tükör 3. száma
Fizessen elő Ön is, vagy vásárolja meg 

a Hajdúsági Tükör című kulturális és 
közéleti magazint!

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

tész László költészetéről.
• A dicső jótevő, Báthory Gábor
• Közös otthonunk, Hajdúböszörmény
• Mit műveltek elődeink? Adatok a hajdú-

böszörményi színjátszás történetéhez
• Bohém dzsentriélettől a kuláksorsig. 

Kary József hollywoodi pályafutása.
• A költőikon - Kemény István
• Roma szakkollégium Hajdúböször-

ményben
• Köszöntünk, Hajdúböszörmény!

A magazin 500 Ft-os áron megvásá-
rolható, illetve 2.000 Ft-ért egész évre 
előfizethető a művelődési központ gaz-
dasági irodájában.

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

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

A  „Felzárkózás a Magasabb Szintű 
Oktatáshoz" Közalapítvány pályázatot 
hirdet kimagaslóan tehetséges tanu-
lók egyszeri tanulmányi ösztöndíjára. 
Pályázhatnak azok a hajdúböszörmé-
nyi fiatalok, akik felsőfokú intézmény-
ben alap-, vagy mesterképzésben, ill. 
osztAZatlan képzésben első diplomát 
szerzők, illetve PhD hallgatók.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell 
egy rövid bemutatkozást, a kimagasló 
teljesítményt igazoló dokumentumok 
(bizonyítványok, versenyeredmények 
stb.) másolatát, két szakember ajánlá-
sát, valamint nyilatkozatot a pályázó 
anyagi helyzetéről. A közalapítvány 
azokat a pályázókat támogatja, akik 
főiskolájuk, egyetemük tantervi köve-
telményeit meghaladó tudományos, 
vagy művészeti tevékenységükhöz ké-
rik a támogatást az első tanév befeje-
zése után. Az odaítélésnél a választott 

Felhívás

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Csillag volt, mert szívből szeretett. 
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.”

A gyászoló család

KARDOS JÁNOSNÉ
 (szül. Takács Mária)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen 
drága szeretett Édesanyánk,

Megemlékezés

TÖMÖRI ANTAL
halálának 4. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk 

Családja

November 14. 8.30-12.30 óra, Széc-
henyi István Mezőgazdasági Szak-
középiskola (Radnóti u. 3.)

Véradás

Házassági évforduló

Szabó János és felesége, 
Szabó Róza 

november 5-én ünnepelték 

45. 
házassági évfordulójukat. 

Ez alkalomból boldog 
házassági évfordulót 

kívánnak: fiaik családjukkal.

területen elért  kiemelkedő teljesítmény 
számít. Egyenlő feltételek mellett előny-
ben részesül az, aki még nem kapott köz-
alapítványunktól ösztöndíjat, és szociális 
helyzete jobban indokolja,
Pályázati adatlap igényelhető a Polgár-
mesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztá-
lyán (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 
1. fszt. 22. iroda), vagy letölthető a www.
hajduboszormeny.hu honlapról. A pályá-
zatokat postai úton a kuratórium címére 
(Felzárkózás a Magasabb Szintű Oktatás-
hoz" Közalapítvány 4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai István tér 1.) e-mailben — a 
felhívásban szereplő dokumentumokkal 
együtt, előírt formai követelményeknek 
megfelelően, tömörített zip fájlban – a 
molnar.szabolcs@hajduboszormeny.hu 
címre kell megküldeni vagy leadhatók sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Szervezési Osztályán (Hajdúböszörmény, 
Bocskai István tér 1. fszt. 22. iroda).

Benyújtási határidő: 2022. november 
25. (péntek) 14 óra.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAI:
November 17., 16 óra: A Honismereti klub foglalkozása. Előadás: Nagy-
né Fórizs Lenke: Ady Endre születésének 145. évfordulójára emlékezünk.

Nyílt előadássorozat 
Hajdúböszörmény Kálvin téren

Isten „vitaminjai” nehéz időkben
Időpont: 2022. november 27. 10:10
2022. november 28-29-30. 18 óra

Kálvin téri Gyülekezeti terem

Előadó: dr. Ormoshegyi Zoltán

Kockázatoktól és mellékhatásoktól 
NEM KELL TARTANI!



2022. NOVEMBER 11. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 7

Andó Bútoripari Kft. www.andobutor.hu

Konyha-, gardrób-,  szoba-, irodabútor  egyedi méretre

Belsőépítészeti tervezés látványképekkel

Debrecen, Külső-Böszörményi út 6.        Tel: 52/485-031, 30/6845-953
Hajdúböszörmény, Baltazár D. u. 83.       Tel: 52/227-846, 30/622-0885LAPSZABÁSZAT

30  
ÉVE

ágyak, ülőgarnitúrák, kanapék kárpitválasztással
szekrénysorok, székek, kiegészítő bútorok
fából készült egyedi nyílászárók, lépcsők, 
     falburkolatok
beépíthető konyhai gépek, mosogatótálcák

A részvétel díjtalan!

MÁRTON-NAP
22002222..  1111..  1122..  1100  óórraa

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a

MÁRTON naphoz kapcsolódó 
alábbi programjainkra:

Márton-naphoz kapcsolódó
hagyományőrző kézműves foglalkozás 
Erdős Zsuzsával

10:30 Tick-Tack Bábszínház előadása

gyerekeknek csillámtetoválás

a Komp Egyesület Tanodájának 
kézműves foglalkozása

népi játszóház

KAPUZÁRÁS: 

14 óra

Hajdúböszörmény
Nagy telep

Hajdúböszörmény
Kányási telep

A Tranzit Ker Zrt. hajdúböszörményi 

telephelyeire Baromfigondozó

 segédmunkásokat keresünk!

+36 30 407 8654+36 30 629 1220

Jelentkezzen a megadott telefonszámokon!

A veszélyhelyzet során kiadott 
kormányrendeletek hatálybalé-
péséről és veszélyhelyzeti intéz-
kedésekről szóló 425/2022. (X. 
28.) Korm. rendelet 1. § (3) bek. 
18. pontja meghosszabbítja az 
egyes egyetemes szolgáltatási ár-
szabások meghatározásáról szóló 
259/2022. (VII. 21.) Korm. rende-
let hatályát, így a kedvezményes 
gázszolgáltatással kapcsolatos ha-
tósági bizonyítványok kiállítását 
(egy ingatlanban több lakóegység) 
a jegyzők és a gázszolgáltatók to-
vábbra is folytatják.

További információk tekinteté-
ben érdeklődni a Hatósági Osztá-
lyon, 563-230 telefonos elérhető-
ségen lehetséges.

Koláné Dr. Markó Judit
 jegyző

Tisztelt Lakosság!

Hajdúböszörményben is egyre gyakoribb a kommunális hulladékkal, ru-
hadarabokkal, bontott festékes faanyaggal történő fűtés. Ezeknek az anya-
goknak az elégetése rákkeltő, a saját egészségre és a környezetben élők 
egészségére is veszélyes; betegséget, majd halált okozhat. Magyarországon a 
hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése a 
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27. §-a alapján tilos.  Az otthoni tüzelő-
berendezésekben kizárólag a hivatalos tüzelőanyag-kereskedésekben vásá-
rolható tüzelőanyagokat, valamint saját háztartásban keletkezett kezeletlen 
faanyagot és papírt lehet elégetni. Minden más elégetése súlyosan egészség-
károsító, és 300.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

Tilos a hulladék égetése

Kiadó üzlethelyiségek az Ady tér 10. szám alatti Piac- és Vásárcsarnokban
  1. számú üzlet 18,56  m2 (Ny-i homlokzat)
  2. számú üzlet 18,09  m2 (Ny-i homlokzat)
  8. számú üzlet 47,27  m2 (D-i homlokzat)
13. számú üzlet 42,09 m2 (É-i homlokzat)

Üzlethelyiségeink külön mérőórákkal, saját vizesblokkal rendelkeznek.
Érdeklődjön a titkarsag@hbholding.hu e-mail címen.

Lajos Gellén

Lajos Gellén



XXXII. ÉVFOLYAM 38. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY8

Felnőtt: Hajdúböszörményi TE – Hajdúnánás FK 1–1 (1–0)
150 néző. Vezette: Muszka Z. (Benedek Zs., Tőkés R.)
Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Pásztor D., Nagy Z. (Gyarmati Z.), Bun 

R., Szabó T. (Sallai Cs.), Tonhaizer F. (Kocsis L.), Patócs Richárd., Benke Sz. 
(Prokisch D.), Pelles D., Komjáti D., Ramos C. Edző: Gyarmati Zoltán Gól: 
Tonhaizer F.

Gyarmati Zoltán: Megyei szinten nagyon jó iramú és színvonalú mérkő-
zést játszottunk. Az első félidőben 1-0-s vezetésre tettünk szert. A második 
félidőben az ellenfél egy elkerülhető helyzetből egyenlített, amire már nem 
volt válaszunk. 

Ifjúsági: Hajdúböszörményi TE – Hajdúnánási FK 5 – 0

Labdarúgás

Megyei döntőbe jutott a Bocskai-iskola futsal csapata a körzeti forduló 
után. A megyei döntőt november 16-án, szerdán vívják a városi sportcsar-
nokban.  Csapat tagjai: Bíró Barna, Láda István, Kondás Kristóf, Németh Ká-
roly, Erdős Zoltán (8.a), Gém Balázs, Debreceni Mátyás, Drága Kevin, Siket 
Patrik (8.b)

Futsal

Megyei döntőnek adott otthont a városi sportcsarnok november 4-én,  a 
kézilabda lány „A" kategória V-VI. korcsoportjában. Debrecent a Szent Jó-
zsef Iskola, az Ady Endre Gimnázium, Hajdúnánást a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium, Hajdúböszörményt a Bocskai István Gimnázium 
képviselte. A böszörményi középiskolások végül harmadik helyezést értek el, 
míg az Ady csapata ezüst, a Szent József Gimnázium sportolói aranyérmet 
vehettek át. (A gimnáziumi csapat tagjai: Eszenyi Gréta, Frájter Dzsenifer, 
Frájter Kitti, Gaál Lilla, Hegedűs Réka, Ignáth Dóra, Mezei Lotti, Poczetnyik 
Dóra Lisa, Szabó Szonja, Szilágyi Kinga, Tályai Renáta, Uzonyi Zsófia, Varga 
Viktória, Zaveczki Alexandra. Edző: Poczetnyik Mária.)

Kézilabda

Idén második alkalommal rendezte meg a Tekergők SE a halloweeni futást 
a Fürdőkertben, október 31-én délután.

A fáklyákkal és a családok által faragott töklámpásokkal kivilágított pá-
lyán a felnőttek 5 vagy 10 kilométert, míg a gyerekek 2 kört teljesíthettek. 
Molnár Róbert egyesületi elnök elmondta, hogy az ország több pontjáról 
érkeztek nevezések, és olyanok is voltak, akik nem magyar ajkúak, de Ma-
gyarországon élnek, vagy tartózkodnak. A futás végén minden résztvevő 
oklevelet és érmet kapott, valamint zsíros kenyér és forró tea várta a célba 
érkezőket. A gyerekek számára lehetőség volt az alkalomhoz illő arcfestés, a 
felnőtteknek pedig smink készíttetésére.

Atlétika

Röplabda
A HTE U15-ös leány röplabda csapata vasárnap Nyíregyházára utazott, 

ahol az országos bajnokság keretein belül Nyíregyháza és Újfehértó csapatai 
ellen léptek pályára. A lányok magabiztos és precíz játékkal mindkét mérkő-
zésüket megnyerték, 3:0-ás szettarány mellett. Újfehértó ellen 25:8, 25:10, 
25:6 arányban, míg a nyíregyháziak ellen 25:7, 25:15 és 25:14 arányban ala-
kultak a szettek! 

A csapat tagjai: Hajdú Fanni, Nagy Orsolya, Szabó Zsófia, Balogh Márta, 
Ősz-Varga Sára Borka, Kulcsár Gréta Lilla, Vida Vivien, Gajdán Nóra, Ger-
gely Gréta Jázmin, Kéki Lara Nikoletta, Varga Fanni, Kunkli Mónika.

A lányoknak és edzőjüknek, Kiss Imrénének ezúton is gratulálunk! 
Szép volt lányok, hajrá HTE! 

Kerékpártúra
A Zöld Kör kétnapos biciklitúrát szervezett a Bocskai szabadságharc győz-

tes Álmosd-Diószegi csatájának évfordulóján, október 15-én és 16-án. Az 
első napon a Debrecen-Létavértes-Bihardiószeg útvonalon, a magyar-román 
határ túloldalára került Bihardiószegig kerékpároztak a résztvevők, majd 
másnap koszorút helyeztek el a 1604. október 15-i csata egykori helyszínén 
– Álmosd község határában - felállított emlékműnél.

A túrázó széchenyis diákoknak és a többi résztvevőknek rendhagyó törté-
nelemóra keretében a csata előzményeit és eseményeit Tatár Antal tanár úr 
mutatta be.

A túra jó alkalom volt a tartalmas szabadidő eltöltés mellett, a kerékpáros 
közlekedés népszerűsítésére és a történelmi hagyományok ápolására is. A 
kerékpártúra Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetően került 
megrendezésre, a Kerékpárral 7 határon át programhoz kapcsolódóan.

Sz.H.

2022. november 19. szombat 19:00
Sillye Gábor Művelődési

Központ és Közösségi Ház

Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező! 
Jegyek kaphatóak a Sillye Gábor Művelődési Központ gazdasági irodájában!

Az előadás ára: 200 HUF
Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program 
hozzájárulásának köszönhető.


